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Κεφάλαιο 1 - Ειςαγωγι 
 

Η παροφςα διπλωματικι με τίτλο QR Codes και εφαρμογζσ πραγματεφεται 

ςυνοπτικά τα ακόλουκα κζματα: τι είναι τα QR Codes, που χρθςιμοποιοφνται, τι 

πλεονεκτιματα προςφζρουν ςε ςχζςθ με ςυγγενείσ τεχνολογίεσ και ποιεσ είναι οι 

διακζςιμεσ εφαρμογζσ. Συνοπτικά μποροφμε να ποφμε ότι τα QR Codes είναι διδιάςτατα 

Barcodes που αποτελοφνται από μαφρεσ ψθφίδεσ τοποκετθμζνεσ ςε άςπρο φόντο. 

Σκανάρονται από ειδικό ςαρωτι ι κινθτό τθλζφωνο εξοπλιςμζνο με κάμερα και περιζχουν 

απλό μινυμα, μία διεφκυνςθ internet ςε μορφι url, ςτοιχεία επικοινωνίασ, κάποια εικόνα ι 

άλλεσ πλθροφορίεσ. Αρχικά χρθςιμοποιικθκαν για να ακολουκοφν τμιματα παραγωγισ και 

αργότερα για να δίνουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν, ωσ μζςο 

διαφιμιςθσ, ςε παιχνίδια ακόμα και ωσ ζργα τζχνθσ. Το βαςικό πλεονζκτθμα ςε ςφγκριςθ 

με τα barcodes είναι ότι επιτρζπουν τθν εφκολθ κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ 

μθνυμάτων ι μικρϊν κειμζνων ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν και κάποια ανοχι ςε ςφάλματα. 

Η τεχνολογία των QR Codes αξιοποιικθκε ςτθν καταςκευι εφαρμογισ / παιχνιδιοφ 

που κα μποροφςε να βρει εφαρμογι ςε ςχολεία (δθμοτικό, γυμνάςιο, …). Ριο ςυγκεκριμζνα 

το παιχνίδι περιλαμβάνει χαρτάκια με QR Codes διαςκορπιςμζνα μζςα ςε ζνα δωμάτιο. Οι 

ςυμμετζχοντεσ ςκανάρουν τα QR Codes και καλοφνται να απαντιςουν ςε μία ερϊτθςθ 

(ςχετικά με τθν φλθ που διδάςκονται). Αν θ ερϊτθςθ απαντθκεί ςωςτά, κερδίηουν κάποιουσ 

πόντουσ ανάλογα και με το βακμό δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ. Οι παίκτεσ μποροφν να 

παίηουν ατομικά ι να είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ. Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ, μετά τθν 

εξάντλθςθ των QR Codes τθσ παρτίδασ ι μετά τθν πάροδο κάποιου χρονικοφ διαςτιματοσ, 

ανακθρφςςεται ο νικθτισ. Το ςφςτθμα είναι ζτςι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να επιτρζπεται 

προςκαφαίρεςθ ερωτιςεων, ζτςι ϊςτε ι κάκε παρτίδα του παιχνιδιοφ να είναι 

διαφορετικι. Τζλοσ, επιτρζπει και τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ, κάτι το οποίο επιτρζπει ςτουσ κακθγθτζσ / δαςκάλουσ να δοφνε κατά πόςο 

οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν κατανοιςει τθν φλθ που διδάςκονται. 

Η δομι τθσ εργαςίασ ςτα υπόλοιπα κεφάλαια είναι θ εξισ: Στο κεφάλαιο 2 γίνεται 

αναλυτικι παρουςίαςθ του τι είναι τα QR Codes, ποφ πρωτοχρθςιμοποιικθκαν και ποφ 

πλεονεκτοφν. Ακολουκεί το κεφάλαιο 3 όπου παρουςιάηονται οι διακζςιμεσ πλατφόρμεσ 

για κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ των Codes. Στο κεφάλαιο 4 παρουςιάηονται 

διάφορεσ εφαρμογζσ που αξιοποιοφν αυτι τθν τεχνολογία κακϊσ και τι χρειάηονται για να 

υλοποιθκοφν. Τζλοσ ςτο κεφάλαιο 5, παρουςιάηεται αναλυτικά θ εφαρμογι QR Code 

Game, μαηί με τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ, τθν περιγραφι 

ςχεδίου λογιςμικοφ και screeshots από τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του παιχνιδιοφ. 
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Κεφάλαιο 2 – Σι είναι τα QR Codes; 
 

 Το όνομα QR Code αποτελεί ςφντμθςθ του ονόματοσ Quick Response Code και είναι 

ζνα ειδικό barcode ςε μορφι πίνακα. Αλλιϊσ ονομάηεται matrix barcode ι two-dimensional 

code ι mobile barcode. Είναι αναγνϊςιμα από κινθτά τθλζφωνα εξοπλιςμζνα με κάμερα ι 

άλλεσ ειδικζσ ςυςκευζσ ανάγνωςθσ barcodes. 

 Τα QR codes γίνανε γριγορα πολφ δθμοφιλι κακϊσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

κωδικοποιοφν πλθροφορία τόςο κάκετα όςο και οριηόντια και για αυτό μποροφν να 

περιζχουν εκατοντάδεσ φορζσ περιςςότερθ πλθροφορία από τα ςυνθκιςμζνα barcodes τα 

οποία φζρουν πλθροφορία προσ μόνο μία κατεφκυνςθ. Βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ είναι θ 

ταχφτθτα ανάγνωςθσ, θ ακρίβεια και τα χαρακτθριςτικά ανϊτερθσ λειτουργικότθτασ. Κακϊσ 

τα barcodes κζρδιηαν ζδαφοσ, ςτθν αγορά υπιρχε επιτακτικι ανάγκθ για codes ικανά να 

μεταφζρουν περιςςότερθ πλθροφορία, περιςςότερουσ τφπουσ χαρακτιρων και τα οποία 

κα μποροφςαν να τυπωκοφν ςε μικρότερο χϊρο. Ωσ αποτζλεςμα, ζγιναν πολλζσ 

προςπάκειεσ για να αυξθκεί το πλικοσ τθσ πλθροφορίασ που αποκθκεφεται από τα bar 

codes όπωσ θ αφξθςθ των ψθφίων του bar code ι θ διάταξθ πολλαπλϊν bar codes. Ωςτόςο 

αυτζσ οι βελτιϊςεισ προκάλεςαν προβλιματα όπωσ θ αφξθςθ τθσ περιοχισ του bar code θ 

οποία με τθ ςειρά τθσ δυςκόλεψε τθ διαδικαςία τθσ ανάγνωςισ του και αφξθςε το κόςτοσ 

τθσ εκτφπωςθσ. 

 Το 2D code ιρκε να δϊςει λφςθ ςτα παραπάνω προβλιματα. Στθν Εικόνα 1 

βλζπουμε τθ μετάβαςθ από τα bar codes  ςτα  QR codes. To QR Code είναι επίςθσ μία 

εξζλιξθ από τα bar codes ςε μορφι ςτοίβασ ςτθ μζκοδο αυξθμζνθσ πυκνότθτασ 

πλθροφορίασ πίνακα. 

 

Εικόνα 1: μετάβαςθ από τα bar codes  ςτα QR codes 

Τα QR Codes γνωρίηουν ευρεία χριςθ ςτθν Ιαπωνία, όπου και δθμιουργικθκαν από 

τθν Denso-Wave το 1994 για να ακολουκοφν τμιματα παραγωγισ οχθμάτων. Το βαςικό 

τουσ πλεονζκτθμα είναι ότι το περιεχόμενό τουσ μπορεί να κωδικοποιθκεί και να 

αποκωδικοποιθκεί με μεγάλθ ταχφτθτα. Αντίκετα ςτθν Ευρϊπθ υιοκετικθκαν με μικρότερο 

ρυκμό. Σιμερα χρθςιμοποιοφνται ςε μία μεγάλθ γκάμα εφαρμογϊν (κα παρουςιαςτοφν 

αναλυτικά και ςτο κεφάλαιο 4) ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ιχνθλάτιςθσ τμθμάτων 
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παραγωγισ και εφαρμογϊν που ςτοχεφουν ςτθν ανετότερθ ηωι (convenience-oriented) για 

χριςτεσ κινθτϊν τθλεφϊνων.  

Τα QR Codes μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να προβάλλουν κείμενο ςτο χριςτθ, 

για να προςκζςουν μία vCard1 ςτθ ςυςκευι του χριςτθ, για να ανοίξουν ζνα Uniform 

Resource Identifier (URI)2 ι για να ςυνκζςουν ζνα e-mail ι μινυμα κειμζνου. Οι χριςτεσ 

μποροφν να δθμιουργιςουν και να τυπϊςουν τα δικά τουσ QR Codes, χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

από τα πολλά δωρεάν sites παραγωγισ των QR Codes, τα οποία κα αποκωδικοποιθκοφν 

από άλλουσ. 

QR Codes που αποκθκεφουν διευκφνςεισ και URLs μποροφν να εμφανιςτοφν ςε 

περιοδικά, αφίςεσ, λεωφορεία κάρτεσ επιχειριςεων, ι ςε οποιοδιποτε αντικείμενο για το 

οποίο οι χριςτεσ ίςωσ χρειαςτοφν περεταίρω πλθροφορίεσ. Χριςτεσ με κινθτά τθλζφωνα 

που διακζτουν κάμερα εξοπλιςμζνα με τθ ςωςτι εφαρμογι ανάγνωςθσ μποροφν να 

ςκανάρουν μία εικόνα του QR Code για να προβάλλουν κείμενο, πλθροφορίεσ 

επικοινωνίασ, να ςυνδεκοφνε ςε ζνα αςφρματο δίκτυο ι να ανοίξουνε μία ιςτοςελίδα ςτο 

φυλλομετρθτι του κινθτοφ. Η ενζργεια τθσ ςφνδεςθσ από τα αντικείμενα του φυςικοφ 

κόςμου ονομάηεται hardlinking ι object hyperlinking. 

 

2.1) Standards 
 Υπάρχουν αρκετά Standars ςε αρχεία που καλφπτουν τθ φυςικι κωδικοποίθςθ και 

προτυποποίθςθ των QR Codes. Ενδεικτικά παρουςιάηονται κάποια από αυτά: 

 Οκτϊβριοσ 1997 - AIM (Association for Automatic Identification and Mobility) 

International 

 Ιανουάριοσ 1999 - Japanese Industrial Standards (JIS) X 0510 

 Ιοφνιοσ 2000 - ISO/IEC 18004:2000 Information technology - Automatic 

identification and data capture techniques - Bar code symbology - QR code (τϊρα 

ζχει αποςυρκεί) Ορίηει τα ςφμβολα για τα QR Codes μοντζλα 1 και 2 

 Σεπτζμβριοσ 2006 - ISO/IEC 18004:2006 Information technology - Automatic 

identification and data capture techniques - QR code 2005 bar code symbology 

specification, Ορίηει τα ςφμβολα για τα QR Code 2005, είναι μία επζκταςθ του QR 

Code μοντζλου 2. Δεν κακορίηει πϊσ να διαβάηονται τα ςφμβολα του μοντζλου 1, ι 

απαιτεί αυτό για ςυμμόρφωςθ. 

                                                             
1 vCard = file format standard για θλεκτρονικζσ κάρτεσ επιχείρθςθσ. Οι vCards ςυχνά επιςυνάπτονται 

ςε μθνφματα e-mail, αλλά μποροφν και να ανταλλαχκοφν με άλλουσ τρόπουσ όπωσ το διαδίκτυο ι το 

Instant messaging. Μπορεί να περιζχουν πλθροφορίεσ για όνομα και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, 

e-mail, URL’s, φωτογραφίεσ κ.α. 

2 URI = Uniform Resource Identifier, δθλαδι μία ακολουκία χαρακτιρων που χρθςιμοποιοφνται για 
να αναγνωρίςουν ζνα όνομα ι μία πθγι ςτο internet. Αυτι θ αναγνϊριςθ επιτρζπει τθν 
αλλθλεπίδραςθ με τισ εκφράςεισ τθσ πθγισ πάνω από ζνα δίκτυο (τυπικά το διαδίκτυο) 
χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνα προτόκολλα. 
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Ππωσ γίνεται εμφανζσ τα QR Codes ζχουν γίνει αποδεκτά διεκνϊσ, κάτι που 

επιτρζπει τθν ευρεία αποδοχι τουσ παγκόςμια. 

Στο επίπεδο εφαρμογισ, υπάρχει κάποια ποικιλία ςτισ υλοποιιςεισ. Η NTT DoCoMo 

ζχει κακιερϊςει de facto standards για τθν κωδικοποίθςθ των URLs, των πλθροφοριϊν 

επικοινωνίασ και για άλλα αρκετά ιδθ δεδομζνων. Το ανοιχτοφ κϊδικα “ZXing” project 

διατθρεί μία λίςτα των τφπων δεδομζνων των QR Codes. 

 

2.2) Άδεια χριςθσ (License) 
 Η χριςθ των QR Codes δεν απαιτεί καμία άδεια. Το QR Code ζχει οριςτεί και 

δθμοςιευκεί ρθτά ωσ ζνα ISO standard. Η εταιρία Denso Waves κατζχει τα δικαιϊματα 

πατζντασ, αλλά ζχει επιλζξει να μθ τα εξαςκιςει. 

 Ο όροσ QR Code είναι ζνα καταχωρθμζνο εμπορικό ςιμα τθσ νόμιμθσ εταιρίασ 

Denso Wave. 

 

2.3) Χαρακτθριςτικά των QR Codes 
 Τα QR Codes παρζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά bar 

codes. 

1) Τψθλι χωρθτικότθτα κωδικοποίθςθσ δεδομζνων 

Ενϊ τα ςυμβατικά bar codes  είναι ικανά να αποκθκεφςουν περίπου 20 ψθφία 

(μζγιςτο), τα QR Codes είναι ικανά να χειριςτοφνε μερικζσ δεκάδεσ ζωσ μερικζσ 

εκατοντάδεσ φορζσ περιςςότερθ πλθροφορία. Τα QR Codes μποροφν να κωδικοποιιςουν 

όλα τα είδθ δεδομζνων όπωσ αρικμθτικοί και αλφαβθτικοί χαρακτιρεσ, ςφμβολα 

Ιαπωνικισ γραφισ, ςφμβολα, δυαδικά δεδομζνα κακϊσ και κϊδικεσ ελζγχου. Ρερίπου 7089 

χαρακτιρεσ μποροφν να κωδικοποιθκοφν ςε ζνα ςφμβολο. Ακολουκεί ενδεικτικόσ πίνακασ 

(όπωσ παρζχεται ςτθ διεφκυνςθ http://www.denso-wave.com/qrcode/qrfeature-e.html) 

που ςυνοψίηει τθ χωρθτικότθτα τθσ κωδικοποίθςθσ. 

Ρίνακασ 1: Μζγιςτθ χωρθτικότθτα κωδικοποίθςθσ των QR Codes 

Αρικμθτικά δεδομζνα μόνο Μζγιςτο 7089 χαρακτιρεσ 

Μζγιςτο 7089 χαρακτιρεσ Μζγιςτο 4296 χαρακτιρεσ 

Δυαδικά δεδομζνα (8 bits) Μζγιςτο 2953 bytes 

Ιαπωνικά ςφμβολα (Kanji, Kana) Μζγιςτο 1817 χαρακτιρεσ 

2) Μικρό μζγεκοσ εκτφπωςθσ 

Κακϊσ το QR Code φζρει πλθροφορία και οριηόντια και διαγϊνια, είναι ικανό να 

κωδικοποιιςει τθν ίδια ποςότθτα πλθροφορίασ με τα bar codes ςε περίπου ζνα δζκατο 

(1/10) του χϊρου που απαιτείται από τα παραδοςιακά bar codes (όπωσ φαίνεται ςτθν 
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Εικόνα 2). (Για ακόμα μικρότερο μζγεκοσ εκτφπωςθσ είναι διακζςιμα και το Micro QR 

Code.) 

 

Εικόνα 2: ςφγκριςθ του μεγζκουσ ενόσ bar code και του αντίςτοιχου QR Code για τθν κωδικοποίθςθ τθσ ίδιασ 
πλθροφορίασ. 

3) Δυνατότθτα κωδικοποίθςθσ ιαπωνικϊν ςυμβολϊν (Kanji, Kana) 

Ωσ ςφςτθμα ςυμβόλων που αναπτφχκθκε ςτθν Ιαπωνία, το QR Code μπορεί να 

κωδικοποιιςει το Japanese Industrial Standards (JIS) επιπζδου 1 επιπζδου 2. Τα QR Codes 

μποροφν να διατθριςουν περιςςότερο από 20% τζτοια πλθροφορίασ ςε ςφγκριςθ με 

οποιαδιποτε άλλθ τεχνολογία διςδιάςτατου ςυςτιματοσ ςυμβόλων. 

4) Ανοχι ςτθ φκορά και ςτθν ακακαρςία 

Τα QR codes διακζτουν δυνατότθτα διόρκωςθσ λακϊν. Δεδομζνα μποροφν να 

αποκαταςτακοφν ακόμα και αν το code είναι μερικϊσ κατεςτραμμζνο ι βρϊμικο. Ζνα 

μζγιςτο 30% των codewords3 μπορεί να αποκαταςτακεί. Ωςτόςο τα δεδομζνα είναι δυνατό 

να μθ μποροφν να ανακτθκοφν πλιρωσ αναλόγωσ και τθσ φκοράσ που ζχει υποςτεί το QR 

Code. 

 

Εικόνα 3: QR Codes τα οποία περιζχουν βρωμιά ι ζχουν φκαρεί. Μζροσ των δεδομζνων τουσ ι τα δεδομζνα 
τουσ πλιρωσ μποροφν να ανακτθκοφν. 

5) Αναγνϊςιμα από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ ςτισ 360° 

Το QR Code μπορεί να αναγνωςτεί με μεγάλθ ταχφτθτα από οποιαδιποτε 

κατεφκυνςθ 360 μοιρϊν, δθλαδι είναι omni-directional. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω των 

μοτίβων κατεφκυνςθσ που είναι τοποκετθμζνα ςτισ 3 από τισ 4 γωνίεσ του ςυμβόλου. Αυτά 

τα μοτίβα ανίχνευςθσ κζςθσ εγγυϊνται ςτακερι υψθλι ταχφτθτα ανάγνωςθσ, 

καταςτρατθγϊντασ ζτςι τθν αρνθτικι επίδραςθ τθσ ςυμβολι του φόντου. 

                                                             
3 Codeword = Μία μονάδα που καταςκευάηει τθν περιοχι δεδομζνων. Στθν περίπτωςθ των QR 
Codes, το codeword ιςοφται με 8 bits.  
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Εικόνα 4: Περιοχζσ που εξυπθρετοφν τθ γριγορθ ανάγνωςθ του QR Code. 

6) Χαρακτθριςτικό προςαρτϊμενων δομϊν 

Το QR Code μπορεί να διαιρεκεί ςε πολλαπλζσ περιοχζσ δεδομζνων. Αντίςτροφα, 

πλθροφορίεσ αποκθκευμζνεσ ςε πολλαπλά ςφμβολα μποροφν να ανακαταςκευαςτοφν ςε 

ζνα μοναδικό ςφμβολο δεδομζνων. Ζνα ςφμβολο δεδομζνων μπορεί να διαιρεκεί ςε 16 

ςφμβολα, επιτρζποντασ ζτςι να τυπωκεί ςε μικρότερθ περιοχι. Στθν εικόνα δίνεται μία 

ςχθματικι αναπαράςταςθ τθσ διαίρεςθσ. 

 

Εικόνα 5: Σα ίδια δεδομζνα μποροφν να αναγνωςτοφν είτε διαβάηοντασ το πάνω ςφμβολο, είτε τα τζςςερα 
κατϊτερα ςφμβολα. 

 

2.4) Κφρια ςθμεία των προδιαγραφϊν των QR Codes 
 Τα QR Codes χαρακτθρίηονται από κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ που περιζχουν 

πλθροφορίεσ για το πϊσ το QR Code κα αποκωδικοποιθκεί ςωςτά. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι 

οι εξισ: 1) πλθροφορίεσ version, 2) πλθροφορίεσ μορφοποίθςθσ, 3) δεδομζνα και κλειδιά 

για διόρκωςθ λακϊν, 4) απαιτοφμενα μοτίβα για ι) εφρεςθ κζςθσ, ιι) ευκυγράμμιςθ, ιιι) 

χρονιςμό και 5) περικϊριο ι Quit zone. Αυτζσ οι περιοχζσ φαίνονται ςτθν εικόνα 6 που 

ακολουκεί.  



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
17 

 

 

Εικόνα 6: Περιοχζσ που χαρακτθρίηουν ζνα QR Code. 

Ριο αναλυτικά για τα μοτίβα, θ περιοχι εφρεςθσ κζςθσ εξυπθρετεί ςτο αν 

διευκετιςουμε το ςφμβολο ςτισ 3 γωνίεσ, θ κζςθ, το μζγεκοσ και θ γωνία του ςυμβόλου 

μποροφν να εντοπιςτοφν. Το μοτίβο ευκυγράμμιςθσ χρθςιμοποιείται για να διορκωκεί θ 

διαςτροφι του QR Code. Είναι πολφ αποτελεςματικό για τθ διόρκωςθ των μθ γραμμικϊν 

διαςτροφϊν. Τζλοσ το μοτίβο χρονιςμοφ χρθςιμοποιείται για τθν αναγνϊριςθ του 

κεντρικοφ ςυντονιςμοφ κάκε κελιοφ ςτο QR Code με εναλλαςςόμενεσ άςπρεσ και μαφρεσ 

ψθφίδεσ. Χρθςιμοποιείται για τθ διόρκωςθ του κεντρικοφ ςυντονιςμοφ των κελιϊν 

δεδομζνων όταν το ςφμβολο ζχει διαςτραφεί ι όταν υπάρχει κάποιο λάκοσ ςτθν προβολι 

του κελιοφ. Τοποκετείται τόςο οριηόντια όςο και κάκετα. 

Η περιοχι δεδομζνων και τα κλειδιά για διόρκωςθ λακϊν είναι κωδικοποιθμζνα 

με δυαδικοφσ αρικμοφσ ‘0’ και ‘1’, ανάλογα με τον κανόνα κωδικοποίθςθσ. Οι δυαδικοί 

αρικμοί ‘0’ και ‘1’ κα μεταςχθματιςτοφν ςε άςπρα και μαφρα κελιά και κα τοποκετθκοφν 

ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ. Η περιοχι δεδομζνων ςυμπεριλαμβάνει Reed-Solomon Codes για 

τα αποκθκευμζνα δεδομζνα και για τθ λειτουργικότθτα διόρκωςθσ λακϊν. 

Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει τα ςυνοπτικά τα διάφορα μεγζκθ των QR 

Codes κακϊσ και τθ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ λακϊν. Τα QR Codes ποικίλουν ςτο 

μζγεκοσ κακϊσ και ςτθ δυνατότθτα αποκικευςθσ και ςτθν ικανότθτα διόρκωςθσ λακϊν. 

Υπάρχουν 40 διαφορετικά versions των QR codes. 

Ρίνακασ 2: Σφνοψθ του μεγζκουσ του κάκε ςυμβόλου, τθσ δυνατότθτασ αποκικευςθσ και 

τθσ ικανότθτασ διόρκωςθσ λακϊν. 

Μζγεκοσ ςυμβόλου 
21x21 – 177x177 modules  
(το μζγεκοσ αυξάνεται κατά 4 modules/πλευρά) 

Τφποσ & Ροςότθτα 
δεδομζνων 

(Ανάμεικτθ χριςθ είναι 
εφικτι.) 

Αρικμθτικά Μζγιςτο 7089 χαρακτιρεσ 

Αλφαρικμθτικά Μζγιςτο 4296 χαρακτιρεσ 

8-bit bytes (δυαδικά) Μζγιςτο 2953 χαρακτιρεσ 

Kanji Μζγιςτο 1817 χαρακτιρεσ 
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Διόρκωςθ λακϊν  
(ανάκτθςθ δεδομζνων) 

Επίπεδο L Αποκθκεφονται ζωσ περίπου 7% codewords 

Επίπεδο M Αποκθκεφονται ζωσ περίπου 15% codewords 

Επίπεδο Q Αποκθκεφονται ζωσ περίπου 25% codewords 

Επίπεδο H Αποκθκεφονται ζωσ περίπου 30% codewords 

Δομθμζνθ προςάρτθςθ Μζγιςτο 16 ςφμβολα (εκτφπωςθ ςε ςτενι περιοχι κ.ο.κ.) 

 

 Για να λάβουμε τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ των QR Codes ςαν ISO (ISO/IEC18004) 

standard, μποροφμε να ανατρζξουμε ςτο ςφνδεςμο http://www.iso.ch/iso/en/prods-

services/ISOstore/store.html και να αναηθτιςουμε ςτον κατάλογο ISO No.18004. 

 

2.5) Διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ των QR Codes 
 Ζνα ςφςτθμα QR Code χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με ζναν εκτυπωτι QR Code 
(ι λογιςμικό καταςκευισ QR Code) και ζνα ςαρωτι των QR Codes. 

 
Εικόνα 7: Χριςθ εκτυπωτϊν QR Codes και λογιςμικοφ για εκτφπωςθ των QR Codes. Επιλογι από ζνα ςφνολο 
ςαρωτϊν QR Codes ςχεδιαςμζνων για μία πλθκϊρα εφαρμογϊν. Κινθτά τθλζφωνα εξοπλιςμζνα με 
εφαρμογι ανάγνωςθσ των QR Codes πωλοφνται ιδθ. 

 
 Ραρόλα αυτά, τα παραπάνω εργαλεία δε μποροφν να δθμιουργιςουν QR Codes 
που να διαβάηονται ςωςτά. Για να δθμιουργθκεί ζνα ευανάγνωςτο QR Code, το μζγεκοσ 
(area) είναι ςθμαντικό. 

Παράγοντεσ που κακορίηουν τθν επιλογι του μεγζκουσ 

Το μζγεκοσ του QR Code αποφαςίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζκδοςθ του 

ςυμβόλου, που βαςίηεται ςτθ χωρθτικότθτα των δεδομζνων, τον τφπο χαρακτιρων και το 

επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν και κακορίηοντασ το μζγεκοσ του module (ανάλογα με τθν 

απόδοςθ του εκτυπωτι ι τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ του ςαρωτι).  

http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html
http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html
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Εικόνα 8: Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν  επιλογι του κατάλλθλου QR Code. 

 

2.6) Versions των ςυμβόλων των QR Codes 
 Οι versions των ςυμβόλων των QR Codes ποικίλουν από Version 1 ςε Version 40. 

Κάκε version ζχει μία διαφορετικι διαμόρφωςθ του module και του πλικουσ των module. 

(Ο όροσ module αναφζρεται ςτισ μαφρεσ και άςπρεσ κουκίδεσ που ςυνκζτουν το QR Code.) 

 Ο όροσ «διαμόρφωςθ module» αναφζρεται ςτο πλικοσ των module που 

περιζχονται ςε ζνα ςφμβολο, ξεκινϊντασ με τθ version 1 (21x21 modules) μζχρι τθ version 

40 (177x177 modules). Κάκε επόμενθ version προςκζτει 4 επιπλζον modules ςε κάκε 

πλευρά. 

 

Εικόνα 9: φγκριςθ των διαφορετικϊν versions των QR Codes. 

Κάκε ζκδοςθ ςυμβόλου QR Code ζχει τθ μζγιςτθ χωρθτικότθτα δεδομζνων 

ςφμφωνα με το ποςό πλθροφορίασ που φζρει, τον τφπο χαρακτιρων και το επίπεδο 

διόρκωςθσ λακϊν. Με άλλα λόγια κακϊσ θ ποςότθτα των δεδομζνων αυξάνει, τόςο 

περιςςότερα modules απαιτοφνται να ςυνκζςουν το QR Code κάτι που οδθγεί ςε 

μεγαλφτερο ςφμβολο QR Code. 
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2.7) Διόρκωςθ λακϊν 
Πςον αφορά τθ διόρκωςθ λακϊν, το QR Code ζχει τθ δυνατότθτα διόρκωςθσ 

λακϊν και αποκατάςταςθσ πλθροφορίασ εάν το Code είναι βρϊμικο θ κατεςτραμμζνο. 

Υπάρχουν 4 επίπεδα διόρκωςθσ λακϊν που είναι διακζςιμα ςτουσ χριςτεσ να επιλζξουν 

ςφμφωνα με το περιβάλλον λειτουργίασ. Αυξάνοντασ το επίπεδο, βελτιϊνεται θ ικανότθτα 

διόρκωςθσ λακϊν αλλά επίςθσ αυξάνεται και το ποςό τθσ πλθροφορίασ του QR Code, 

αυξάνοντασ ζτςι και το μζγεκόσ του. 

Για να επιλζξουμε το επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν, υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ 

όπωσ το περιβάλλον λειτουργίασ και το απαιτοφμενο μζγεκοσ του QR Code. Τα επίπεδα Q 

και H μποροφν να επιλεχκοφν για περιβάλλον λειτουργίασ εργοςταςίου όπου τα QR Code 

μποροφν να φκαροφν πιο εφκολα. Το επίπεδο L μπορεί να επιλεχκεί για κακαρό 

περιβάλλον με μεγάλθ ποςότθτα δεδομζνων. Τυπικά, το επίπεδο M (15%) είναι αυτό που 

χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά. 

Το χαρακτθριςτικό τθσ διόρκωςθσ λακϊν επιτυγχάνεται προςκζτοντασ ζνα Reed-

Solomon Code4. Η ικανότθτα διόρκωςθσ λακϊν εξαρτάται από το ποςό των δεδομζνων που 

πρζπει να διορκωκοφν. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 100 codewords ενόσ QR Code να 

κωδικοποιθκοφν, 50 από τισ οποίεσ πρζπει να διορκωκοφν, απαιτοφνται 100 codewords 

του Reed-Solomon Code, κακϊσ ο Reed-Solomon Code απαιτεί διπλάςια ποςότθτα 

codewords για να διορκωκεί. Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα ςυνολικά codewords είναι 200, εκ 

των οποίων 50 μποροφν να διορκωκοφν. Ωςτόςο το ποςοςτό διόρκωςθσ λακϊν για τα 

ςυνολικά codewords είναι 25%. Αυτό αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο Q  τθσ διόρκωςθσ λακϊν του 

QR Code. Στο παραπάνω παράδειγμα, το ποςοςτό διόρκωςθσ λακϊν για τα codewords του 

QR Code μπορεί να κεωρθκεί 50%. Ωςτόςο, δεν είναι πάντα θ περίπτωςθ των codewords 

τθσ όχι Reed-Solomon Code αλλά μόνο επειδι το QR Code είναι ευαίςκθτο ςτθ βρομιά και 

ςτισ φκορζσ. Επομζνωσ, το QR Code αναπαριςτά το ποςοςτό διόρκωςθσ λακϊν ωσ μία 

αναλογία του ςυνολικοφ πλικουσ των codewords. 

Παράδειγμα για τθν απόφαςθ τθσ version του ςυμβόλου 

 Εάν υπάρχουν 100 ψθφία αρικμθτικϊν δεδομζνων, κζτουμε των τφπο ωσ 

“Numeric”. Στθ ςυνζχεια κακορίηουμε ζνα επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν. Στθ ςυνζχεια, 

βρίςκουμε τθν τζμνουςα τομι (τθ μζγιςτθ χωρθτικότθτα δεδομζνων) τθσ ακολουκίασ του 

τφπου δεδομζνων και το οριηόμενο επίπεδο λακϊν. Η τιμι πρζπει να είναι 100 και πάνω, 

αλλά όςο πιο κοντά γίνεται ςτο 100. Εάν ζχουμε M επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν (όπου 

ζχουμε ικανότθτα διόρκωςθσ λακϊν γφρω ςτο 15%), το μζγεκοσ  του code είναι 29x29 

modules, που αντιςτοιχεί ςε Version 3. 

                                                             
4 Reed-Solomon Code = μακθματικι μζκοδοσ διόρκωςθσ λακϊν που χρθςιμοποιείται ςτα μουςικά 
CD κ.ο.κ. Αυτι θ τεχνολογία αρχικά αναπτφχκθκε ωσ μζκοδοσ κατά του κορφβου τθσ επικοινωνίασ 
για τεχνθτοφσ δορυφόρουσ και για πλανθτικζσ ςυςκευζσ εκπομπισ δεδομζνων. Μπορεί να κάνει 
διόρκωςθ λακϊν ςε επίπεδο byte και είναι κατάλλθλθ μζκοδοσ για πολλά τοπικά ξεςπάςματα 
λακϊν. 
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Πίνακεσ των διαφορετικϊν version 

Ρίνακα 3: Σφνοψθ των version 1-40 και τθσ δυνατότθτασ αποκικευςθσ δεδομζνων. 

Version Modules 
Επίπεδο 

Διόρκωςθσ 
λακϊν 

Bits 
δεδομζνων 

Numeric Alphanumeric Binary Kanji 

1 21x21 

L 152 41 25 17 10 

M 128 34 20 14 8 

Q 104 27 16 11 7 

H 72 17 10 7 4 

2 25x25 

L 272 77 47 32 20 

M 224 63 38 26 16 

Q 176 48 29 20 12 

H 128 34 20 14 8 

3 29x29 

L 440 127 77 53 32 

M 352 101 61 42 26 

Q 272 77 47 32 20 

H 208 58 35 24 15 

4 33x33 

L 640 187 114 78 48 

M 512 149 90 62 38 

Q 384 111 67 46 28 

H 288 82 50 34 21 

5 37x37 

L 864 255 154 106 65 

M 688 202 122 84 52 

Q 496 144 87 60 37 

H 368 106 64 44 27 

6 41x41 

L 1088 322 195 134 82 

M 864 255 154 106 65 

Q 608 178 108 74 45 

H 480 139 84 58 36 

7 45x45 

L 1248 370 224 154 95 

M 992 293 178 122 75 

Q 704 207 125 86 53 

H 528 154 93 64 39 

8 49x49 

L 1552 461 279 192 118 

M 1232 365 221 152 93 

Q 880 259 157 108 66 

H 688 202 122 84 52 

9 53x53 

L 1856 552 335 230 141 

M 1456 432 262 180 111 

Q 1056 312 189 130 80 

H 800 235 143 98 60 

10 57x57 

L 2192 652 395 271 167 

M 1728 513 311 213 131 

Q 1232 364 221 151 93 

H 976 288 174 119 74 

  L 2592 772 468 321 198 

11 61x61 

M 2032 604 366 251 155 

Q 1440 427 259 177 109 

H 1120 331 200 137 85 

12 65x65 

L 2960 883 535 367 226 

M 2320 691 419 287 177 

Q 1648 489 296 203 125 
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H 1264 374 227 155 96 

13 69x69 

L 3424 1022 619 425 262 

M 2672 796 483 331 204 

Q 1952 580 352 241 149 

H 1440 427 259 177 109 

14 73x73 

L 3688 1101 667 458 282 

M 2920 871 528 362 223 

Q 2088 621 376 258 159 

H 1576 468 283 194 120 

15 77x77 

L 4184 1250 758 520 320 

M 3320 991 600 412 254 

Q 2360 703 426 292 180 

H 1784 530 321 220 136 

16 81x81 

L 4712 1408 854 586 361 

M 3624 1082 656 450 277 

Q 2600 775 470 322 198 

H 2024 602 365 250 154 

17 85x85 

L 5176 1548 938 644 397 

M 4056 1212 734 504 310 

Q 2936 876 531 364 224 

H 2264 674 408 280 173 

18 89x89 

L 5768 1725 1046 718 442 

M 4504 1346 816 650 345 

Q 3176 948 574 394 243 

H 2504 746 452 310 191 

19 93x93 

L 6360 1903 1153 792 488 

M 5016 1500 909 624 384 

Q 3560 1063 644 442 272 

H 2728 813 493 338 208 

20 97x97 

L 6888 2061 1249 858 528 

M 5352 1600 970 666 410 

Q 3880 1159 702 482 297 

H 3080 919 557 382 235 

21 101x101 

L 7456 2232 1352 929 572 

M 5712 1708 1035 711 438 

Q 4096 1224 742 509 314 

H 3248 969 587 403 248 

22 105x105 

L 8048 2409 1460 1003 618 

M 6256 1872 1134 779 480 

Q 4544 1358 823 565 348 

H 3536 1056 640 439 270 

23 109x109 

L 8752 2620 1588 1091 672 

M 6880 2059 1248 857 528 

Q 4912 1468 890 611 376 

H 3712 1108 672 461 284 

24 113x113 
L 9392 2812 1704 1171 721 

M 7312 2188 1326 911 561 

  
Q 5312 1588 963 661 407 

H 4112 1228 744 511 315 

25 117x117 

L 10208 3057 1853 1273 784 

M 8000 2395 1451 997 614 

Q 5744 1718 1041 715 440 

H 4304 1286 779 535 330 
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26 121x121 

L 10960 3283 1990 1367 842 

M 8496 2544 1542 1059 652 

Q 6032 1804 1094 751 462 

H 4768 1425 864 593 365 

27 125x125 

L 11744 3514 2132 1465 902 

M 9024 2701 1637 1125 692 

Q 6464 1933 1172 805 496 

H 5024 1501 910 625 385 

28 129x129 

L 12248 3669 2223 1528 940 

M 9544 2857 1732 1190 732 

Q 6968 2085 1263 868 534 

H 5288 1581 958 658 405 

29 133x133 

L 13048 3909 2369 1628 1002 

M 10136 3035 1839 1264 778 

Q 7288 2181 1322 908 559 

H 5608 1677 1016 698 430 

30 137x137 

L 13880 4158 2520 1732 1066 

M 10984 3289 1994 1370 843 

Q 7880 2358 1429 982 604 

H 5960 1782 1080 742 457 

31 141x141 

L 14744 4417 2677 1840 1132 

M 11640 3486 2113 1452 894 

Q 8264 2473 1499 1030 634 

H 6344 1897 1150 790 486 

32 145x145 

L 15640 4686 2840 1952 1201 

M 12328 3693 2238 1538 947 

Q 8920 2670 1618 1112 684 

H 6760 2022 1226 842 518 

33 149x149 

L 16568 4965 3009 2068 1273 

M 13048 3909 2369 1628 1002 

Q 9368 2805 1700 1168 719 

H 7208 2157 1307 898 553 

34 153x153 

L 15528 5253 3183 2188 1347 

M 13800 4134 2506 1722 1060 

Q 9848 2949 1787 1228 765 

H 7688 2301 1394 958 590 

35 157x157 

L 18448 5529 3351 2303 1417 

M 14496 4343 2632 1809 1113 

Q 10288 3081 1867 1283 790 

H 7888 2361 1431 983 605 

36 161x161 

L 19472 5836 3537 2431 1496 

M 15312 4588 2780 1911 1176 

Q 10832 3244 1966 1351 832 

H 8432 2524 1530 1051 647 

37 
165x165 

L 20528 6153 3729 2563 1577 

M 15936 4775 2894 1989 1224 

Q 11408 3417 2071 1423 876 

 H 8768 2625 1591 1093 673 

38 169x169 

L 21616 6479 3927 2699 1661 

M 16816 5039 3054 2099 1292 

Q 12016 3599 2181 1499 923 

H 9136 2735 1658 1139 701 

39 173x173 L 22496 6743 4087 2809 1729 



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
24 

 

M 17728 5313 3220 2213 1362 

Q 12656 3791 2298 1579 957 

H 9776 2927 1774 1219 750 

40 177x177 

L 23648 7089 4296 2953 1817 

M 18672 5596 3391 2331 1435 

Q 13328 3993 2420 1663 1024 

H 10208 3057 1852 1273 784 

 

Ο παραπάνω πίνακασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο όταν επιλζγεται θ 

κωδικοποίθςθ για χαρακτιρεσ ενόσ μόνο είδουσ. Πμωσ κάποιεσ φορζσ χρειάηεται να 

ςυνδυάηονται χαρακτιρεσ. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ο τρόποσ που γίνεται ο υπολογιςμόσ 

όταν ςυνδυάηονται διαφορετικά είδθ χαρακτιρων (mixed κατάςταςθ).  

Ο υπολογιςμόσ γίνεται βάςει του ςυνολικοφ πλικουσ των bits και βάςει του είδουσ 

του κάκε χαρακτιρα (Μοντζλο 2) 

Πλικοσ 
των 

ςυνολικϊν 
bits 

δεδομζνων 

= 

Δείκτθσ 
κατάςταςθσ5 

4 

+ 

Δείκτθσ του 
πλικουσ 
χαρακτιρων6 

Number10 Alphanumeric9 Binary8 Kanji8 

+ 

Δεδομζνα 

Number  
10 
x 

(πθλίκο που 
διαιρεί το 

ψθφίο 
αρικμοφ με το 

3) 
+ 

Odd=0  0 
Odd=1  4 
Odd=2  7 

 

Alphanumeric  
11 
x 

(πθλίκο που 
διαιρεί το ψθφίο 
αρικμοφ με το 2) 

+ 
Odd=0  0 
Odd=1  6 

Binary 
8x 

(Ψθφία 
χαρακτιρα) 

Kanji 
13x 

(Ψθφία 
χαρακτιρα) 

 

Παράδειγμα: 

Ζςτω ότι φτιάχνουμε δεδομζνα που αποτελοφνται από 35 alphanumeric ψθφία 

χαρακτιρων ακολουκοφμενα από 50 αρικμθτικά ψθφία. (Ζχουμε L επίπεδο διόρκωςθσ 

λακϊν.) 

 

 

                                                             
5 Δείκτθσ κατάςταςθσ: ορίηεται από το ςε ποια κατάςταςθ κωδικοποιοφνται τα δεδομζνα 
6 Δείκτθσ του πλικουσ χαρακτιρων: ποικίλει ανάλογα με τθ version.  



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
25 

 

Παραγωγι από τθ mixed κατάςταςθ Παραγωγι από τθν alphanumeric κατάςταςθ 
50 αρικμθτικά ψθφία  
4+10+10x16+7 = 181 
53 alphanumeric ψθφία χαρακτιρων 
4+9+11x17+6 = 206 
Αρικμόσ των bits δεδομζνων 
181+206 = 387 

 

35 alphanumeric ψθφία χαρακτιρων 
Αρικμόσ των bits δεδομζνων 
4+9+11x42+6 = 481 

 

Αυτό είναι ζνα παράδειγμα. Μπορεί  τα αποτελζςματα να μθν προκφψουν ακριβϊσ 

τα ίδια όταν εκτελεςτοφν οι υπολογιςμοί για ζνα διαφορετικό είδοσ χαρακτιρων ςε κάποιο 

λογιςμικό ι ςτο χρθςιμοποιοφμενο εκτυπωτι. Επίςθσ πρζπει να ςυμβουλευτοφμε το 

μζγιςτο επιτρεπτό πλικοσ χαρακτιρων για κάκε version. 

 

Δείκτθσ των ςυνολικϊν bits των αρικμθτικϊν χαρακτιρων 

Version Number Alphanumeric Binary Kanji 

1~9 10 9 8 8 

10~26 12 11 16 10 

27~40 14 13 16 12 

 

2.8) Ορίηοντασ το μζγεκοσ του module 
Πταν αποφαςιςτεί θ version του ςυμβόλου, το πραγματικό μζγεκοσ του ςυμβόλου 

του QR Code εξαρτάται από το μζγεκοσ του χιλιοςτοφ του μζτρου (mm) του module 

(δθλαδι τθν πιο μικρι περιοχι τετραγϊνου από τθν οποία αποτελείται το QR Code) που 

πρόκειται να εκτυπωκεί. Πςο πιο μεγάλο είναι το module, τόςο πιο ςτακερό και εφκολο να 

αναγνωςτεί με ζνα ςαρωτι QR Code γίνεται. Από τθν άλλθ πλευρά, κακϊσ το ςφμβολο του 

QR Code μεγαλϊνει, απαιτείται μία μεγαλφτερθ περιοχι εκτφπωςθσ. 

Συνεπϊσ είναι αναγκαίο να κακορίςουμε ο μζγεκοσ του module κάκε εφαρμογισ 

αφοφ λάβουμε υπόψθ όλουσ τουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ. Συνίςταται δε τα ςφμβολα των 

QR Codes να τυπϊνονται όςο το δυνατό μεγαλφτερα ςτθ διακζςιμθ περιοχι εκτφπωςθσ. 

 

Πυκνότθτα κεφαλισ του εκτυπωτι και μζγεκοσ του module 

 Το μζγεκοσ του module ενόσ ςτάνταρ εκτυπωτι μεταφοράσ/άμεςθσ κερμότθτασ 

εξαρτάται από το πλικοσ των κουκίδων ςτθν κεφαλι του εκτυπωτι. Για παράδειγμα, αν θ 

πυκνότθτα τθσ κεφαλισ είναι 300dpi και κάκε module αποτελείται από 5 κουκίδεσ, το 

μζγεκοσ του module είναι 0,42mm2. Αυξάνοντασ το πλικοσ των κουκίδων βελτιϊνεται θ 

ποιότθτα τθσ εκτφπωςθσ εξαλείφεται το πλάτοσ εκτφπωςθσ ι οι διακυμάνςεισ ςτθν 
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ταχφτθτα τθσ τροφοδοςίασ χαρτιοφ, θ διαςτροφι των αξόνων, οι κθλίδεσ κλπ και 

επιτρζπονται πιο ςτακερζσ λειτουργίεσ. 

 

Εικόνα 10: Μζγεκοσ του module και πλικοσ κουκίδων που χρθςιμοποιείται κατά τθν εκτφπωςθ. 

 Ο πίνακασ που ακολουκεί ςυνοψίηει τα είδθ των εκτυπωτϊν (laser και κερμικόσ) με 

τθν αντίςτοιχθ ανάλυςθ και τθ διαμόρφωςθ ανάλογα με τισ κουκίδεσ με το μζγεκοσ του 

module ζτςι ϊςτε να είναι ευανάγνωςτο το QR Code που παράγεται. 

Ρίνακασ 4: 

Εκτυπωτισ και μζγεκοσ του module 

Εκτυπωτισ 
Ρυκνότθτα 

κεφαλισ 
Διαμόρφωςθ 

4-dot 
Διαμόρφωςθ 

5-dot 
Διαμόρφωςθ 

6-dot 

Laser 

600dpi 
(24dot/mm) 

0.17mm 0.21mm 0.25mm 

360dpi 
(14dot/mm) 

0.28mm 0.35mm 0.42mm 

Θερμικόσ 

300dpi 
(12dot/mm) 

0.33mm 0.42mm 0.5mm 

200dpi 
(8dot/mm) 

0.5mm 0.63mm 0.75mm 

 

Παράγοντεσ των ςαρωτϊν 

 Κάκε ςαρωτισ ζχει το δικό του όριο ςτο αναγνϊςιμο μζγεκοσ του module. Η 

ανάλυςθ του ςαρωτι αναπαριςτά αυτό το όριο. Για παράδειγμα, αν ζνα ςφμβολο QR Code 

τυπϊνεται με ανάλυςθ 600 dpi, και εκτυπωτι 4-dot, το μζγεκοσ του module είναι 0.17mm. 

Απαιτείται ανάλυςθ ςαρωτι μικρότερθ από 0.17mm για να μπορεί να αναγνωςτεί το 

module. 

 Μικρι εκτφπωςθ ςε περιοριςμζνθ περιοχι και με μεγαλφτερθ πυκνότθτα κεφαλισ 

μπορεί να είναι άχρθςτθ αν ξεπεραςτεί το όριο ανάγνωςθσ του ςαρωτι. Για αυτό ο 

ςαρωτισ πρζπει να επιλεγεί προςεκτικά πριν αποφαςιςτεί το μζγεκοσ του module που κα 

χρθςιμοποιθκεί. 

 Ακολουκεί ςυνοπτικόσ πίνακασ με ςαρωτζσ και τθν αντίςτοιχθ ικανότθτα ανάλυςθσ. 
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Ρίνακασ 5: Είδοσ ςαρωτι και αντίςτοιχθ ανάλυςθ. 

Είδοσ ςαρωτι Ανάλυςθ 

Σφποσ υψθλισ ανάλυςθσ 
AT10Q-HM 

0.167mm GT15Q series(for US/for EU 
ASIA) 

τάνταρ τφποσ 

BHT-760QWBG-CE 

0.25mm BHT-600Q series 

AT10Q-SM 

Σφποσ κάμερασ QD20 
Ροικίλει ανάλογα με το 

φακό 

Λογιςμικό 
αποκωδικοποίθςθσ 

QRdeCODE 
Ροικίλει ανάλογα  με το 

iPhone 

 

2.9) Περιοχζσ του Code 

Κακορίηοντασ τα περικϊρια 

 Πταν αποφαςιςτοφν το μζγεκοσ του module και θ version του ςυμβόλου, 

αποφαςίηεται και το μζγεκοσ του ςυμβόλου του QR Code. Το ςφμβολο του QR Code απαιτεί 

ζνα περικϊριο ι μία “quiet zone” γφρω του για να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Το περικϊριο 

είναι μία κακαρι περιοχι γφρω από το ςφμβολο όπου δεν τυπϊνεται τίποτα. Το QR code 

απαιτεί μία περιοχι 4-modules πλατιά ςε όλεσ τισ πλευρζσ του ςυμβόλου (όπωσ φαίνεται 

ςτθν Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11: Απαιτείται περικϊριο 4 ι περιςςότερα modules γφρω από κάκε QR Code ζτςι ϊςτε να είναι 
ευανάγνωςτο. 

Παράδειγμα υπολογιςμοφ τθσ περιοχισ του QR Code 

 Ακολουκεί ζνα παράδειγμα υπολογιςμοφ τθσ ςυνολικισ περιοχισ του QR Code 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του περικωρίου. Το παράδειγμα περιλαμβάνει τθ δθμιουργία 

ενόσ QR Code που κωδικοποιεί χαρακτιρεσ alphanumeric. 

1. Κακορίηουμε το επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν ωσ standard “M”. 

2. Ραίρνουμε μία version από τον πίνακα των versions και τθσ μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 

δεδομζνων (δθλαδι βρίςκουμε τθν τομι για χαρακτιρεσ alphanumeric και 
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επιπζδου M) -> Η version 3 μπορεί να αποκθκεφςει 50 ι περιςςότερουσ 

χαρακτιρεσ. (Η version 2 μπορεί να κωδικοποιιςει μόνο 38 χαρακτιρεσ.) 

3. Χρθςιμοποιοφμε ζναν εκτυπωτι με ανάλυςθ 400dpi -> 0.254mm όταν 

εκτυπϊνουμε με διαμόρφωςθ 4-dot. (Η εξίςωςθ που χρθςιμοποιοφμε για τν 

παραπάνω υπολογιςμό είναι 25.4mm/inch ÷ 400dpi x 4dot/module = 

0.254mm/module.) 

4. Εξαςφαλίηουμε ζνα πλάτοσ 4-module για περικϊριο. Άρα 7.366mm + 

0.254mm/module x 8modules = 9.398mm 

5. Με άλλα λόγια, θ απαιτοφμενθ περιοχι για το QR Code είναι 9.398mm2. 

Αν θ περιοχι του QR Code γίνει πολφ μεγάλθ (όπωσ υπολογίςτθκε από τθν παραπάνω 

διαδικαςία) και ςυνεπϊσ δε χωράει ςτο διακζςιμο χϊρο για εκτφπωςθ, πρζπει να λάβουμε 

υπόψθ τα εξισ 3 πράγματα: 

1) Να μειϊςουμε τθ version του ςυμβόλου 

2) Να μικρφνουμε το μζγεκοσ του module 

3) Να διαιρζςουμε το ςφμβολο του QR Code. 

 

2.10) Παραλλαγζσ του QR Code 

Micro QR Code 

Το micro QR Code είναι ζνα πολφ μικρό QR Code που ανταποκρίνεται ςε εφαρμογζσ 

που χρειάηονται μικρότερο χϊρο και χρθςιμοποιοφν μικρότερα ποςά δεδομζνων, όπωσ ID 

εκτυπωμζνων πινάκων κυκλωμάτων και θλεκτρονικϊν τμθμάτων κοκ. Η ικανότθτα τθσ 

κωδικοποίθςθσ δεδομζνων ζχει αυξθκεί με τθ χριςθ μόνο μίασ κζςθσ αναγνϊριςθσ τθσ 

κατεφκυνςθσ του ςχεδίου. 

Το βαςικότερο χαρακτθριςτικό των Micro QR codes είναι ότι χρθςιμοποιοφν μόνο 

μία κατεφκυνςθ για τθν αναγνϊριςθ τθσ κατεφκυνςθσ του ςχεδίου, ςυγκρινόμενα με τα 

κανονικά QR codes που απαιτοφν μία ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα περιοχισ επειδι τα ςχζδια 

αναγνϊριςθσ κζςθσ είναι τοποκετθμζνα ςε 3 γωνίεσ του ςυμβόλου. 

Επιπλζον, το QR Code απαιτεί τουλάχιςτον ζνα περικϊριο 4-module γφρω από το 

ςφμβολο, ενϊ για το Micro QR Code επαρκεί ζνα περικϊριο πλάτουσ 2-module. Αυτι θ 

διαμόρφωςθ του Micro QR Code επιτρζπει εκτφπωςθ ςε περιοχζσ ακόμα μικρότερεσ από 

αυτζσ του QR Code. 
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Εικόνα 12: Micro QR Code και QR code ςυγκριτικζσ διαφορζσ. 

 Πςον αφορά τθ χωρθτικότθτα του Micro QR Code ςε δεδομζνα, δεν ζχει τθ 

δυνατότθτα να αποκθκεφςει πολλά δεδομζνα (μζγιςτο 35 αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ). 

Ωςτόςο επειδι μπορεί να αποκθκεφει δεδομζνα για κάκε μζγεκοσ ςυμβόλου πιο 

αποτελεςματικά από το QR Code, το μζγεκοσ του ςυμβόλου του Micro QR Code δεν 

αυξάνει ςθμαντικά, ακόμα και αν θ ποςότθτα των δεδομζνων αυξθκεί. Αυτό φαίνεται και 

ςτθν Εικόνα 13. 

 

Εικόνα 13: Μζγεκοσ ςυμβόλου ςυναρτιςει τθσ χωρθτικότθτασ δεδομζνων για τα Micro QR Codes, Bar Codes 
και QR Codes. 

 Υπάρχουν 4 εκδόςεισ ςυμβόλου για τα Micro QR Codes, που ποικίλουν από Version 

M1 ζωσ Version M4. Ακόμα και θ υψθλότερθ ζκδοςθ Μ4 αποκθκεφει λιγότερα δεδομζνα 

από τθ version 1 των QR Codes. Ο πίνακασ που ακολουκεί ςυνοψίηει τθ μζγιςτθ 

χωρθτικότθτα του κάκε ςυμβόλου. 

Ρίνακασ 6: Διαφορετικζσ versions των Micro QR Codes. 
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Version #Modules 
Επίπεδο 

Διόρκωςθσ 
λακϊν 

Numeric Alphanumeric Binary Kanji 

M1 11 - 5 - - - 

M2 13 
L 10 6 - - 

M 8 5 - - 

M3 15 
L 23 14 9 6 

M 18 11 7 4 

M4 17 

L 35 21 15 9 

M 30 18 13 8 

Q 21 13 9 5 

 

 Η προτυποποίθςθ του Micro QR Code είναι ανοιχτι από τθν άποψθ ότι οι 

προδιαγραφζσ του Micro QR Code ζχουν αποκαλυφκεί και τα δικαιϊματα πατζντασ που 

ανικουν ςτθν εταιρία Denso Waves δεν εξαςκοφνται. 

 Micro QR Code Standardization (November, 2004): Εγκεκριμζνο ωσ JIS (Japanese 

Industrial Standards) standard (JIS X 0510). 

 

Standard QR Code 

 To standard QR Code είναι ζνα πρότυπο QR Code για εφαρμογζσ που ζχουν τθ 

δυνατότθτα να χειριςτοφν μεγάλεσ ςαρϊςεισ (scans). Ζνα standard QR Code μπορεί να 

περιζχει περιςςότερουσ από 7089 χαρακτιρεσ παρόλο που δε μποροφν όλα τα QR Code 

Readers να δεχκοφν τόςεσ πολλζσ πλθροφορίεσ. 

 

Design QR Codes 

 Τα παραδοςιακά QR codes είναι αςπρόμαυρα, κάτι που τα κάνει μθ ελκυςτικά ςτο 

κοινό. Τα design QR Codes ζχουν ενςωματωμζνα και κάποια εικόνα ι λογότυπο, κάνοντασ 

τα να φαίνονται πιο όμορφα και ςυνεπϊσ να αυξάνουν τον αρικμό των χρθςτϊν που τα 

ςκανάρουν. Η Εικόνα 14 δείχνει μερικά design QR Codes. 



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
31 

 

 

Εικόνα 14: Παραδείγματα από Design QR Codes  
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Κεφάλαιο 3 – Διακζςιμεσ πλατφόρμεσ 
 Σε αυτό το κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν κάποιεσ πλατφόρμεσ για τθν 

κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ των QR Codes. Θα χωριςτοφν ςε κατθγορίεσ ανάλογα 

με το αν πρόκειται για λογιςμικό για υπολογιςτι ι για κινθτό τθλζφωνο ι αν πρόκειται για 

διαδικτυακι εφαρμογι και κα παρουςιαςτοφν τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

 

3.1) Λογιςμικό υπολογιςτι 

 XRen QR Code: Λογιςμικό που ζχει τθ δυνατότθτα να κωδικοποιιςει 

(δθμιουργιςει) QR Codes κακϊσ και να τα αποκωδικοποιιςει. Είναι διακζςιμο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.touchupsoft.com/xrenqrcode/  

 QReader: Λογιςμικό που ζχει τθν ικανότθτα να αποκωδικοποιεί QR Codes που 

προβάλλονται ςτθ webcamera ενόσ υπολογιςτι. Είναι διακζςιμο ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ http://www.touchupsoft.com/xrenqrcode/ και είναι ςυμβατό με τα εξισ 

λειτουργικά ςυςτιματα Windows, Mac, Linux. Για να μπορζςει να τρζξει θ 

εφαρμογι απαιτείται εγκατάςταςθ του Adobe AIR. Τα χαρακτθριςτικά του 

προγράμματοσ είναι τα εξισ: διακζτει dropdown λίςτα για τθν κάμερα, μπορεί να 

ανοίξει ζνα URL αυτόματα και είναι ανοιχτοφ κϊδικα.  

 Quickmark: Λογιςμικό που ζχει τθ δυνατότθτα να αποκωδικοποιιςει 

(δθμιουργιςει) QR Codes με τθ μζκοδο drag and drop. Είναι διακζςιμο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp 

Μπορεί να αποκωδικοποιιςει 2D και 1D barcodes που είναι ςε μορφι εικόνασ, ζνα 

κομμάτι εικόνασ από τθν οκόνθ ι χρθςιμοποιϊντασ τθ webcamera. 

 

Εικόνα 15: Πρόγραμμα Quickmark για τθν αποκωδικοποίθςθ των QR Codes. 

 Barcode Studio: Επαγγελματικό πρόγραμμα για τθ δθμιουργία 1D και 2D barcodes. 

Δεν είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα μοιάηει όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 16. Πςον 

αφορά τθ δθμιουργία των QR Codes, το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δίνει τθ 

δυνατότθτα επιλογισ του μεγζκουσ (version ςυμβόλου) του QR Code και το 

επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν. Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα κακοριςμοφ του μεγζκουσ 

εκτφπωςθσ και του κακοριςμοφ ανάλυςθσ του ςαρωτι που πρόκειται να αναγνϊςει 

το QR Code. 

http://www.touchupsoft.com/xrenqrcode/
http://www.touchupsoft.com/xrenqrcode/
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp
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Εικόνα 16: Πρόγραμμα Barcode Studio 

 

3.2) Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ για τθ δθμιουργία των QR Codes 

 QR Code Generator from the ZXing Project: Είναι διακζςιμο ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ http://zxing.appspot.com/generator/ . Δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ 

τθσ επιλογισ για δθμιουργία QR Code μεταξφ ενόσ ςυμβάντοσ ςε μορφι 

θμερολογίου, πλθροφοριϊν επικοινωνίασ, διεφκυνςθσ e-mail, γεωγραφικισ 

τοποκεςίασ, τθλεφωνικοφ αρικμοφ, sms, απλοφ κειμζνου, URL, δικτφου Wifi 

παρζχοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθσ αντίςτοιχθσ φόρμασ που πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί. Τζλοσ ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει το μζγεκοσ του QR Code μεταξφ 

μεγάλο, μεςαίο και μικρό. Το επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν φαίνεται να είναι 

προκακοριςμζνο και ο χριςτθσ δε μπορεί να το αλλάξει. Ενδεικτικά για τθν επιλογι 

μορφι θμερολογίου θ αντίςτοιχθ φόρμα φαίνεται ςτθν Εικόνα 17. 

http://zxing.appspot.com/generator/
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Εικόνα 17: Εφαρμογι του QR Code generator form the ZXing Project. 

 QRStuff.com: Είναι διακζςιμο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.qrstuff.com/ . Φαίνεται ςτθν Εικόνα 18. Ραρζχει περίπου τισ ίδιεσ 

δυνατότθτεσ με το του QR Code generator form the ZXing Project που 

παρουςιάςτθκε προθγουμζνωσ, αλλά επιπλζον διακζτει δθμιουργία QR Code για e-

mail μινυμα, δθμιουργία VCARD, WiFi login (μόνο για android), Paypal Buy, 

πλθροφορίεσ για social media (facebook, twitter, mySpace, LinkedIn share), iTunes 

link και τζλοσ YouTube video. Τζλοσ ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το 

φόντο του QR Code. 

 

Εικόνα 18: QRStuff.com 

http://www.qrstuff.com/
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 GoQRme: Είναι διακζςιμο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://goqr.me/ . Οι 

δυνατότθτζσ του είναι θ δθμιουργία QR Code ςε μορφι κειμζνου, URL, sms, vCard, 

και αρικμϊν τθλεφϊνου. 

 Kaywa generator: Είναι διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ http://qrcode.kaywa.com/ . Ζχει 

περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ για τθ δθμιουργία του QR Code οι οποίεσ είναι μορφι 

κειμζνου, URL, sms και αρικμϊν τθλεφϊνου. Εδϊ τα δυνατά μεγζκθ για το 

ςφμβολο είναι μικρό, μεςαίο, μεγάλο και πολφ μεγάλο. 

 

3.3) Λογιςμικό για κινθτό τθλζφωνο για τθν αποκωδικοποίθςθ των QR 
Codes 

Το λειτουργικό ςφςτθμα Android των κινθτϊν τθσ Google υποςτθρίηει τα QR Codes 

εμπεριζχοντασ το barcode scanner (ZXing) ςε κάποια μοντζλα, και ο φυλλομετρθτισ 

υποςτθρίηει ανακατεφκυνςθ URI, που επιτρζπει ςτα QR Codes να αποςτζλλουν 

μεταδεδομζνα ςε υπάρχουςεσ εφαρμογζσ τθσ ςυςκευισ. To λειτουργικό ςφςτθμα Symbian 

τθσ Nokia παρζχεται με ζνα barcode scanner που μπορεί να διαβάηει τα QR Codes, ενϊ το 

mbarcode είναι ζνα QR Code reader για το λειτουργικό ςφςτθμα Maemo. Στα Apple iOS ο 

QR Code reader δεν ςυμπεριλαμβάνεται εξ’ αρχισ αλλά υπάρχουν πάνω από πενιντα 

δωρεάν εφαρμογζσ διακζςιμεσ με reader και ικανότθτα URI ανακατεφκυνςθσ 

μεταδεδομζνων ςτο φυλλομετρθτι. Πςον αφορά τισ BlackBerry ςυςκευζσ, θ εφαρμογι App 

World μπορεί να ςκανάρει τα QR Codes και να φορτϊςει οποιοδιποτε αναγνωριςμζνο URL. 

Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/ 

είναι διακζςιμθ μία λίςτα από QR Code readers που είναι διακζςιμοι ςτο εμπόριο για 

κατζβαςμα και εγκατάςταςθ ςε κάποιο κινθτό τθλζφωνο ανάλογα με το είδοσ του κινθτοφ. 

Συνοπτικά δίνονται και κάποιεσ οδθγίεσ για εγκατάςταςθ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα 

ονόματα κάποιων προγραμμάτων που βρίςκονται ςτθ λίςτα: KAYWA Reader, Nokia Reader, 

i-nigma Reader, Lynkee Reader, UpCode, QuickMark, SnapMaze, BeeTagg, NeoReader, 

ScanLife, MobileTag. Ο χριςτθσ καλείται να ελζγξει τθ ςυμβατότθτα τθσ ςυςκευισ του με 

τθν εφαρμογι πριν δοκιμάςει τθν εγκατάςταςι τθσ ςτο κινθτό του. (Οι ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ του κινθτοφ είναι το κινθτό να διακζτει κάμερα για να μπορεί να ςκανάρει το 

QR Code και πικανόν ςφνδεςθ ςτο internet αν πρόκειται για κάποιο URL). 

  

http://goqr.me/
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/
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Κεφάλαιο 4 – Διακζςιμεσ εφαρμογζσ 
 Σε αυτό το κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν οι διακζςιμεσ εφαρμογζσ που ζχουν 

αναπτυχκεί από τθ χριςθ των QR Codes. 

 

1) Εφαρμογι ςτθ διαδικαςία παραγωγισ 

 Εδϊ πρωτοχρθςιμοποιικθκαν τα QR Codes. Στθν αυτοματοποιθμζνθ βιομθχανία τα 

QR codes αποκθκεφουν ςτοιχεία του πελάτθ, δεδομζνα αποςτολισ, αρικμό προϊόντοσ, 

ποςότθτα κτλ. Τα δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται για ταξινόμθςθ του προϊόντοσ και για 

ςκανάριςμα.  

Η χριςθ τουσ εδϊ προςεγγίηει τθ χριςθ των barcodes με τθ διαφορά ότι τα QR 

Codes μποροφν να αποκθκεφουν πολφ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και όχι μόνο αρικμθτικζσ 

τιμζσ. 

 

2) Ε-marketing, E-info 

 Ρρόκειται για ζνα μθχανιςμό tell-me-more. Σε ζνα πολυκατάςτθμα ι μία ζκκεςθ ι 

ακόμα και ςε ζνα μουςείου δίπλα ςε ζνα προϊόν ι ζκκεμα παρατίκενται λίγεσ πλθροφορίεσ 

προσ ανάγνωςθ και κάποιο QR Code το οποίο περιζχει κάποιο link. Ο αγοραςτισ ι 

επιςκζπτθσ μπορεί αν ενδιαφζρεται να ςκανάρει με το κινθτό του τθλζφωνο το QR Code και 

να δει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ.  

 

3) E-ticketing 

 Ξεκίνθςε από τθν εταιρία Eventbrite, θ οποία δοκίμαςε ζνα πρόγραμμα για 

εγγραφι ςε ςυναυλίεσ και πάρτι. Με αυτό τον τρόπο ικελε να αυξιςει τθν αποδοτικότθτα 

να μειϊςει το χάςιμο χρόνου. Η υλοποίθςι του επιτυγχάνεται ωσ εξισ: όταν γίνει online 

αγορά ειςιτθρίων, ο χριςτθσ λαμβάνει ζνα QR Code ςτο κινθτό του το οποίο ςκανάρεται 

όταν πθγαίνει ςτο event. Μόλισ ο κωδικόσ ςκαναριςτεί ςτο μετρθτι, χαρακτθρίηεται ωσ 

χρθςιμοποιθμζνοσ. Τα βαςικά πλεονεκτιματα του e-ticketing είναι δφο. 1) Μπορεί να γίνει 

εφκολθ ανάκτθςθ του QR Code αν κατά λάκοσ ο χριςτθσ το διαγράψει και 2) γίνεται 

εξοικονόμθςθ χαρτιοφ, για αυτό εναλλακτικά ονομάηεται και green ticketing. 

Με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθ βελτίωςθ τθσ κάμερασ και του ςαρωτι ζνα 

τζτοιο είδοσ εγγραφισ κα μποροφςε να γίνει ακόμα πιο δθμοφιλισ. 
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4) Ζξυπνθ διαφιμιςθ 

 Τα QR Codes χρθςιμοποιοφνται πάρα πολφ ςιμερα ςτον τομζα τθσ διαφιμιςθσ. Το 

πιο απλό ςενάριο χριςθσ είναι τα QR Codes να αντιςτοιχοφν ςε ζνα link όπου προβάλλεται 

ςτακερά θ ίδια διαφιμιςθ.  

 Ζνα πιο πολφπλοκο και διαδραςτικό ςενάριο είναι αυτό τθσ φπαρξθσ ενόσ Dynamic 

QR Code. Ριο αναλυτικά, το URL μπορεί να αποκθκευτεί ςτο βαςικό webserver και δεν 

ενςωματϊνεται ςτο ίδιο το QR Code. Συνεπϊσ το URL είναι δυναμικό και μπορεί να δείχνει 

ςε διαδοχικζσ web pages, αποκαλφπτοντασ ζτςι λίγο λίγο ςτοιχεία τθσ διαφθμιςτικισ 

καμπάνιασ. 

 Μποροφμε να ποφμε ότι ςε αυτι τθν κατθγορία ανικει και το self-branding, όπου 

κάποιοσ χριςτθσ κα μποροφςε να κωδικοποιιςει ςε μορφι QR Code κάποιο κείμενο ι 

προςωπικζσ πλθροφορίεσ επικοινωνίασ, κάποιο link ςτισ αγαπθμζνεσ του εικόνεσ, μουςικι 

ι κάποια θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Στθ ςυνζχεια, κα μποροφςε να τα τυπϊςει ςε κάποιο 

καπζλο ι μπλοφηα ζτςι ϊςτε να τον εντοπίηουνε άλλοι χριςτεσ. 

 

5) QR Codes ςτθν εκπαίδευςθ 

 Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα QR Codes κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ links 

για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ δίπλα ςε ζνα βιβλίο. Επίςθσ κα μποροφςαν να δίνουν 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ μζςα ςε μία βιβλιοκικθ. 

 Τζλοσ, κα μποροφςαν να αποτελοφν αποτελεςματικζσ αποκικεσ γνϊςεων και 

πλθροφορίασ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων όπωσ το παιχνίδι ρόλων. 

 

6) QR Codes και ATGs (Alternative Reality Games) 

 Τα ATGs (Alternative Reality Games) ι Ραιχνίδια εναλλακτικισ πραγματικότθτασ 

είναι διαδραςτικά αφθγιματα που χρθςιμοποιοφνε τον πραγματικό κόςμο για πλατφόρμα 

και ςυχνά ςυμπεριλαμβάνουν πολλαπλά μζςα και ςτοιχεία παιχνιδιϊν για να αφθγθκοφνε 

μία ιςτορία που μπορεί να επθρεαςτεί από τισ ιδζεσ των ςυμμετεχόντων ι τισ πράξεισ τουσ. 

Σε τζτοια παιχνίδια τα QR Codes μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αποκρφψουν 

ςτοιχεία από το εκτελοφμενο παιχνίδι. 

 

7) QR Codes ςτα τεςτ 

 Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ που χρειάηεται να διαςφαλιςτεί θ ανωνυμία για λόγουσ 

εμπιςτευτικότθτασ (όπωσ για παράδειγμα ςε ιατρικζσ εξετάςεισ) ι για να μείνουν 

αδιάβλθτα τα αποτελζςματα (όπωσ για παράδειγμα θ διόρκωςθ γραπτϊν ςτισ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ) θ κζςθ του ονόματοσ κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από κάποιο 
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QR Code. Βζβαια ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το QR Code δεν πρζπει να περιζχει το 

πραγματικό όνομα του χριςτθ αλλά κάποιο μοναδικό αναγνωριςτικό (id), το οποίο κα 

μπορεί να ςυςχετίηεται με μία βάςθ δεδομζνων ςτθν αρχι τθσ ζκδοςισ του και με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εξαγωγισ αποτελεςμάτων (δθλαδι παράδοςθ των ιατρικϊν 

αποτελεςμάτων ςτον αςκενι ι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ βακμολογίασ των 

διαγωνιςμάτων ςτα αντίςτοιχα παραδείγματα) για να ανακτάται το ςωςτό όνομα του 

κατόχου. 

 

8) Εναλλακτικό paintball 

 Αποτελεί μία αρκετά πρωτότυπθ εφαρμογι. Η κλαςικι εκδοχι του παιχνιδιοφ 

αποτελείται από παίκτεσ οι οποίοι χωρίηονται ςε ομάδεσ και με μπάλεσ γεμάτεσ χρϊμα 

ςθμαδεφουν τουσ αντιπάλουσ τουσ. Οι παίκτεσ που ζχουν χτυπθκεί αποχωροφν από το 

παιχνίδι. 

 Η παραλλαγι του παιχνιδιοφ είναι θ εξισ: αντί για μπάλεσ με χρϊμα, οι παίκτεσ 

φοράνε μπλουηάκια που φζρουν QR Codes και αντί για τθ ρίψθ τθσ μπάλασ οι παίκτεσ 

ςθμαδεφουν το QR Codes του αντιπάλου τουσ ςτζλνοντασ του μινυμα ότι ζχει χτυπθκεί και 

πρζπει να αποχωριςει από το παιχνίδι. Αυτι θ παραλλαγι του παιχνιδιοφ είναι ςίγουρα 

λιγότερο επϊδυνθ από τθν κλαςςικι εκδοχι! 

 

9) QR Codes ςε ςτακερό ςφςτθμα παραγγελιϊν 

 Ζνασ πελάτθσ μπορεί να ςκανάρει ζνα QR Code ςτον κατάλογο και θ παραγγελία να 

οδθγείται απευκείασ ςτο χονδρζμπορο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ του Code πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνει πλθροφορίεσ όπωσ ο κωδικόσ του καταςκευαςτι και ο κωδικόσ του 

προϊόντοσ. Το βαςικό πλεονζκτθμα από τθ χριςθ του QR Code είναι θ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ. 

 

10) QR Codes ςτθν κάρτα  κακθμερινϊν δρομολογίων λεωφορείων 

 Στθν πρϊτθ δθμιουργία του πάςου, ο χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει τθ φόρμα. 

Στθ ςυνζχεια, το QR Code ςτο πάςο του επιβάτθ μεταφζρει ςτθν εφαρμογι τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ. Η εφαρμογι ανανζωςθσ απλά απαιτεί πλθροφορίεσ διάρκειασ και το QR 

Code ςτο παλιό πάςο παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Οι βαςικζσ πλθροφορίεσ 

που φζρει το QR Code είναι το όνομα του κατόχου, οι διαδρομζσ που εκτελεί, οι ςτάςεισ 

κ.ο.κ. Το βαςικό πλεονζκτθμα είναι θ άμεςθ και αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ του κατόχου 

κατά τθν ανανζωςθ του πάςου. 
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11) QR Codes ςτον ζλεγχο παλαιότθτασ των τροφίμων 

 Σε ζνα εςτιατόριο, τα πιάτα προχωράνε κυκλικά και οι πελάτεσ επιλζγουν αυτό που 

κζλουνε. Τα πιάτα φζρουν ςτθ βάςθ τουσ QR Code με ζνα μοναδικό ID αρικμό. Τα 

δεδομζνα του QR Code ςκανάρονται από ειδικι κάμερα ανά πάςα χρονικι ςτιγμι κυκλικά. 

Αν ζνα πιάτο μείνει για περιςςότερο από ότι πρζπει εκτεκειμζνο, τότε αποβάλλεται και 

ανανεϊνεται με κάποιο άλλο. Το βαςικό πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ο διαρκισ ζλεγχοσ 

ποιότθτασ ζτςι ϊςτε να πιάτα τα ςερβίρονται πάντα φρζςκα. 

 

12) QR Codes ςτθ διαχείριςθ ειςιτθρίων ςτοιχθμάτων  

 Το ειςιτιριο ςτοιχιματοσ φζρει QR Code με κωδικοποιθμζνεσ τισ πλθροφορίεσ του 

ςτοιχιματοσ όπωσ ο αρικμόσ του αγϊνα που ςυμμετζχει, το νοφμερο του αλόγου για το 

οποίο ςτοιχθμάτιςε κοκ. Στο γραφείο ςτοιχθμάτων, το ειςιτιριο που κερδίηει ταυτίηεται με 

τθ βάςθ δεδομζνων επιβεβαιϊνοντασ τισ πλθροφορίεσ που διαβάηονται από το QR Code. 

Τα πλεονεκτιματα από τθ χριςθ των QR Codes είναι ότι τα ειςιτιρια ςτοιχθμάτων άλλαξαν 

από τφπο χαρτιοφ μαγνθτικισ κάρτασ ςε απλό χαρτί, κάτι που οδιγθςε ςτθν εξοικονόμθςθ 

3 διςεκατομμυρίων JPY το χρόνο. Επιπλζον, υπιρχε και αντίκτυποσ ςτο περιβάλλον εφόςον 

οι μαγνθτικζσ κάρτεσ είναι μθ ανακυκλϊςιμεσ ενϊ το χαρτί είναι πλιρωσ ανακυκλϊςιμο. 

 

13) QR Codes ςτθ διαχείριςθ των επιβατϊν 

 Τα QR Codes τυπϊνονται ςτα ειςιτιρια για μία κρουαηιζρα ςτο καηίνο. Το ειςιτιριο 

περιζχει πλθροφορίεσ όπωσ αρικμόσ διαβατθρίου, διεφκυνςθ και όνομα. Το τυπωμζνο QR 

Code χρθςιμοποιείται ωσ πιςτοποιθτικό, όταν ο επιβάτθσ λαμβάνει το διαβατιριό του που 

είχε εναποκζςει κατά τθν επιβίβαςι του. Τα πλεονεκτιματα από τθ χριςθ των QR Codes 

είναι ότι τα διαβατιρια επιςτρζφονται ςωςτά κατά τθν αποβίβαςθ και επιπλζον το 

ειςιτιριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ειςιτιριο για φαγθτό και ποτό. 

 

14) QR Code ωσ αναγνωριςτικό αςκενϊν ςε ζνα νοςοκομείο 

 Στα νοςοκομεία ςτθ Ιαπωνία και ςτθ Σιγκαποφρθ ζχουν υιοκετιςει τθ χριςθ του 

τυπωμζνου QR Code ςτο βραχιόλι που δζνουν ςτον καρπό του αςκενοφσ με τθν ειςαγωγι 

του ςτο νοςοκομείο για να αναγνωρίηουν τουσ αςκενείσ. Το QR Code περιζχει πλθροφορίεσ 

όπωσ το όνομα του αςκενοφσ, θμερομθνία γζννθςθσ, το αναγνωριςτικό του αςκενοφσ, το 

φφλο, θ αςφάλεια και ο αρικμόσ του κρεβατιοφ. Το βαςικό πλεονζκτθμα από τθν 

παραπάνω μζκοδο είναι ότι ο «ςωςτόσ αςκενισ» λαμβάνει τα «ςωςτά φάρμακα» ςτο 

«ςωςτό χρόνο». 
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15) QR Codes χρθςιμοποιοφνται για να ελζγχονται τα ηϊα φάρμασ με ID αρικμοφσ 

 Μία ετικζτα με QR Code επιςυνάπτεται ςτθν ουρά του ηϊου και χρθςιμοποιείται 

για να καταγράφει τθν εξζλιξι του ςτθ γενεαλογία τθσ φάρμασ. Πταν ξεςπάςει κάποια 

επιδθμία, όπωσ για παράδειγμα θ νόςοσ των τρελϊν αγελάδων, ζνα μοναδικό 

αναγνωριςτικό προςδιοριςμζνο ςε κάκε φάρμα χρθςιμοποιείται για να βρεκεί θ αιτία τθσ 

αςκζνειασ. Το βαςικό πλεονζκτθμα από τθ χριςθ των QR Codes είναι ότι μποροφν να 

αναγνωςτοφν ακόμα και αν ζχουν μερικϊσ καταςτραφεί (λόγω τθσ ανοχισ τουσ ςε 

ςφάλματα). 

 

16) Σα QR Codes χρθςιμοποιοφνται ωσ πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ κοςμθμάτων 

 Το QR Code ςτθν ετικζτα φζρει πλθροφορίεσ όπωσ ο καταςκευαςτισ και 

πιςτοποιθτικό άδειασ τθσ κυβζρνθςθσ. Οι πελάτεσ μποροφν να ςκανάρουν τθν ετικζτα με το 

QR Code και να προβάλλουν ςτον υπολογιςτι τα δεδομζνα. Το βαςικό πλεονζκτθμα τθσ 

χριςθσ των QR Codes είναι ότι οι πελάτεσ μποροφν από μόνοι τουσ να επιβεβαιϊςουν τισ 

πλθροφορίεσ του πιςτοποιθτικοφ.  

Επίςθσ τα QR Codes μποροφν να εξυπθρετιςουν ςτθν αποτροπι κλοπισ και τθσ εκ 

νζου πϊλθςθσ. Το QR Code μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία ενόσ βιβλίου 

πωλιςεων και αρχείου stock. Ζτςι ζνα QR Code μικροφ μεγζκουσ υλοποίθςε τθν αρίκμθςθ 

μικρϊν τμθμάτων όπωσ τα κοςμιματα και μείωςε ςθμαντικά τθ χειροκίνθτθ διαχείριςθ 

μοναδικϊν αρικμϊν. 
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Κεφάλαιο 5 – QR Code Game 
 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηεται θ εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ και χρθςιμοποιεί τθν τεχνολογία των QR Codes. Ρρόκειται για ζνα 

παιχνίδι παιδαγωγικοφ χαρακτιρα που αξιοποιεί τθν τεχνολογία των QR Codes. Θα δοκεί 

ζμφαςθ ςτθν επιλογι τθσ πλθροφορίασ που φζρει το QR Code και του τρόπου που 

αλλθλεπιδρά με το υπόλοιπο παιχνίδι. 

 

5.1) Οριςμόσ του παιχνιδιοφ 
 Είναι ευρζωσ γνωςτό ότι θ νζα τεχνολογία χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθ διδαςκαλία 

και ςτα ςχολεία. Η διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ ζχει ειςαχκεί ςε κάποια πρότυπα ςχολεία 

ακόμα και από τθν Α’ Δθμοτικοφ. Επίςθσ, τα παιδιά ςε μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ ακόμα 

και από το νθπιαγωγείο ζχουν κάποια εξοικείωςθ με τθ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου. Το 

γεγονόσ ότι τα παιδιά ζρχονται τόςο νωρίσ ςε επαφι με τθν τεχνολογία ίςωσ εγκυμονεί και 

κάποιουσ κινδφνουσ. Τα παιδιά ςε τόςο μικρι θλικία χρειάηονται κακοδιγθςθ για να 

μάκουν να χρθςιμοποιοφν τθ νζα τεχνολογία ςωςτά, αλλά παράλλθλα να μθ τουσ αποςπά 

και πολφτιμο χρόνο από το παιχνίδι και από τθν επαφι με άλλα παιδιά κάτι που είναι 

απαραίτθτο για τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν. 

 Ο ρόλοσ του παιχνιδιοφ ςτθ νεαρι θλικία είναι ςίγουρα αναγνωριςμζνοσ και 

κακοριςτικόσ. Ζνα παιδί μζςα από το παιχνίδι ωριμάηει και γίνεται υπεφκυνο. Μζςα από τα 

ομαδικά παιχνίδια, το παιδί μακαίνει να ςυνεργάηεται και να κοινωνικοποιείται. Στα 

πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αναπτφχκθκε ζνα παιχνίδι με το όνομα QR Code Game. 

Ο ρόλοσ αυτισ τθσ εφαρμογισ είναι διπλόσ: 1) τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με τθ νζα 

τεχνολογία αλλά με ζναν εντελϊσ διαφορετικό τρόπο από το ςυνθκιςμζνο και 2) ελζγχονται 

οι γνϊςεισ τουσ χωρίσ όμωσ τθ μορφι του διαγωνίςματοσ ι τθσ προφορικισ εξζταςθσ. Για 

να γίνουν όμωσ κατανοθτά τα παραπάνω, ιρκε θ ϊρα να παρουςιαςτεί το παιχνίδι. 

Το QR Code Game αποτελεί μία παραλλαγι του εξισ παιχνιδιοφ: Σε ζνα μεγάλο 

δωμάτιο ι κάποιον ανοιχτό χϊρο ζχουμε διαςκορπιςμζνα χαρτάκια με διάφορουσ πόντουσ. 

Οι παίκτεσ μαηεφουν τα χαρτάκια οργανωμζνοι είτε ςε ομάδεσ είτε ατομικά και ςτο τζλοσ 

του παιχνιδιοφ ο παίκτθσ ι θ ομάδα που ζχει ςυλλζξει τα περιςςότερα χαρτάκια 

ανακθρφςςεται νικθτισ / νικιτρια. Στθν κλαςςικι ζκδοςθ του παιχνιδιοφ, κάποιοσ πρζπει 

να αναλάβει τθν άκροιςθ των πόντων χειροκίνθτα. 

Στο QR Code Game τα χαρτάκια αντικακίςτανται από QR Codes τα οποία πρζπει να 

ςκανάρονται από κάποιο κινθτό εξοπλιςμζνο με κάμερα. Τα κινθτά των παικτϊν κα πρζπει 

να ζχουν ενςωματωμζνο QR code Reader για να μποροφν να διαβάηουν τα QR codes μζςω 

τθσ κάμερασ και να τα αποκωδικοποιοφν, κακϊσ και ςφνδεςθ ςτο internet. (Κάτι τζτοιο κα 

μποροφςε να γίνει εφκολα ςε κινθτά Android, Smartphone ι i-phone). Ραρόμοια με τθν 

κλαςικι ζκδοςθ του παιχνιδιοφ, οι παίκτεσ και εδϊ κα μποροφςαν να είναι οργανωμζνοι ςε 

ομάδεσ είτε να παίηουν ατομικά. Οι πόντοι για κάκε παίκτθ ι κάκε ομάδα ςυγκεντρϊνονται 

ςε μία βάςθ δεδομζνων και από κει ανακθρφςςεται ο νικθτισ με τθ λιξθ του παιχνιδιοφ. Ο 

τερματιςμόσ του παιχνιδιοφ ςθματοδοτείται με το πζρασ κάποιου δεδομζνου χρονικοφ 
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διαςτιματοσ είτε εάν ζχουν ςυλλεχκεί όλα τα QR Codes είτε εάν ο ςυντονιςτισ διακόψει το 

παιχνίδι. Κάκε κωδικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί μόνο από ζνα χριςτθ μία 

φορά και μετά απενεργοποιείται, για να αποφευχκοφν τα εξισ ςενάρια: 1) ζνασ παίκτθσ να 

ςκανάρει ςυνζχεια τον ίδιο κωδικό και να ςυλλζγει περιςςότερουσ πόντουσ, 2) δφο παίκτεσ 

να ςκανάρουν τον ίδιο κωδικό. 

Να ςθμειωκεί ότι θ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου μπορεί να αντικαταςτακεί από 

κάποιο υπολογιςτι με κάμερα. Ο εξοπλιςμόσ με κινθτά ίςωσ να είναι αρκετά ακριβόσ ενϊ 

ςχεδόν όλα τα ςχολεία ςιμερα διακζτουν θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και μία κάμερα είναι 

ςχετικά φκθνι. 

Το παιχνίδι κα μποροφςε να βρει εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ και ποιο 

ςυγκεκριμζνα ςε νθπιαγωγεία, ςχολεία και ςε καταςκθνϊςεισ (Ηλικίεσ περίπου 5-14 

χρονϊν). Για να γίνει όμωσ κάτι τζτοιο είναι χριςιμο να προςτεκεί και κάποιοσ βακμόσ 

δυςκολίασ ςτο παιχνίδι, το οποίο επιτυγχάνεται με προςκικθ ερωτιςεων. Οι ερωτιςεισ 

μποροφν να ςχετίηονται με διάφορουσ τομείσ (μακθματικϊν, ιςτορίασ, γεωγραφίασ, κ.ο.κ), 

και φυςικά με τθν θλικία των ςυμμετεχόντων. Ο ςυντονιςτισ του παιχνιδιοφ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει ποια ι ποιεσ κατθγορίεσ ερωτιςεων κα ςυμπεριλάβει ςτο παιχνίδι, 

ανάλογα με τισ γνϊςεισ και τθν θλικία των παικτϊν. Οι ερωτιςεισ κα χαρακτθρίηονται και 

από κάποιο βακμό δυςκολίασ και ο βακμόσ δυςκολίασ κα ανταμείβεται με τουσ 

αντίςτοιχουσ πόντουσ.  Οι παίκτεσ κα μποροφν να κερδίηουν τουσ αντίςτοιχουσ πόντουσ του 

QR Code μόνο εάν ζχουν απαντιςει ςωςτά ςτθν ερϊτθςθ. Αλλιϊσ το QR Code παραμζνει 

ακόμα ενεργοποιθμζνο ςτο παιχνίδι. (Ρροαιρετικι είναι θ δυνατότθτα λιψθσ κάποιασ 

βοικειασ για τθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ και θ λιψθ των μιςϊν πόντων του QR Code ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ). 

Επίςθσ από το παιχνίδι είναι επικυμθτι και θ δυνατότθτα εξαγωγισ κάποιων 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν απάντθςθ των 

ερωτιςεων. Ριο αναλυτικά ο ςυντονιςτισ του παιχνιδιοφ (ο οποίοσ μπορεί να είναι ο 

δάςκαλοσ ςτο ςχολείο) μπορεί να διαπιςτϊςει αν οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν καταλάβει καλά 

τθν φλθ του μακιματοσ ι των μακθμάτων που ςχετίηονται με τισ ερωτιςεισ και να 

εντοπίςει αδυναμίεσ ι παρανοιςεισ με ςκοπό να επαναλάβει τθ διδαςκαλία του 

ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το παιχνίδι αυτό κα μποροφςε να αποτελζςει και ζνα χριςιμο 

εργαλείο ςτα χζρια του παιδαγωγοφ για τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με τθν πρόοδο 

των παιδιϊν τουσ.  

Μία επιπλζον δυνατότθτα του παιχνιδιοφ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να δθλϊνουν ςτο 

ςφςτθμα το είδοσ των ερωτιςεων που προτιμοφν (π.χ. ερωτιςεισ μακθματικϊν ι 

γεωγραφίασ). Επιπλζον, να μποροφν να αξιολογοφν το βακμό δυςκολίασ του παιχνιδιοφ και 

να αφινουν κάποιο ςχόλιο, αν το επικυμοφν. Ο ςυντονιςτισ κα μπορεί να δει πιο είδοσ 

ερωτιςεων προτιμοφν οι ςυμμετζχοντεσ. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ, ΕΙΔΗ ΧΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟ 

ΤΣΗΜΑ 

Το παιχνίδι αποτελείται από πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ. Ζνασ παίκτθσ μπορεί να 

ςυμμετζχει ςε πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ αλλά όχι ταυτόχρονα. Ο ςυντονιςτισ τθσ κάκε 

παρτίδασ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει από τουσ διακζςιμουσ χριςτεσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων ποιοι κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα. Ο ςυντονιςτισ επίςθσ κα μπορεί να 

χωρίηει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ομάδεσ ι να επιλζγει να παίηουν οι παίκτεσ ατομικά. 

Με τον τερματιςμό τθσ παρτίδασ (μετά από τθν πάροδο κάποιου δεδομζνου 

χρονικοφ διαςτιματοσ ι όταν ςυλλεχκοφν όλα τα QR Codes), οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν 

να ςυμμετάςχουν ςε μία νζα παρτίδα. Στο παιχνίδι ζχουμε 3 είδθ χρθςτϊν οι οποίοι ζχουν 

διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ και δυνατότθτεσ ςτο παιχνίδι. Τα είδθ των χρθςτϊν είναι: 1) 

γενικόσ διαχειριςτισ, 2) ςυντονιςτισ και 3) απλόσ παίκτθσ. Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι 

δυνατότθτεσ του κάκε χριςτθ. 

Πςον αφορά τθ διαχείριςθ του παιχνιδιοφ, ζχουμε το γενικό διαχειριςτι ο οποίοσ 

προςκαφαιρεί ερωτιςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων κακϊσ και QR Codes. Επίςθσ κακορίηει και 

το βακμό δυςκολίασ των ερωτιςεων. Ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ, 

μπορεί να κακορίςει και τουσ αντίςτοιχουσ πόντουσ ςτο QR Code. To QR Code κα πρζπει να 

χαρακτθρίηεται από ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό (ID), ζτςι ϊςτε να ξζρουμε αν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ιδθ από κάποιον παίκτθ. Ο γενικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ζχει 

πρόςβαςθ και ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που εξάγονται από τισ προτιμιςεισ και τθν επίδοςθ 

των χρθςτϊν. Θα μπορεί επίςθσ να βλζπει πόςα και ποια παιχνίδια επιλζγουν οι 

ςυντονιςτζσ μιασ παρτίδασ. Ο γενικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να είναι ο 

διευκυντισ (του ςχολείου, τθσ καταςκινωςθσ, …). Μποροφμε να ζχουμε ζναν ι λίγουσ 

τζτοιουσ γενικοφσ διαχειριςτζσ. Επειδι θ χωρθτικότθτα τθσ βάςθσ δεδομζνων δεν είναι 

άπειρθ, ο γενικόσ διαχειριςτισ κα πρζπει να βλζπει και να διαχειρίηεται τισ (πολφ) παλιζσ 

παρτίδεσ που ζχουν παιχτεί για να μθν καταλαμβάνουν άςκοπα χϊρο ςτθ βάςθ. Επιπλζον, 

κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαχειρίηεται τουσ χριςτεσ που δε κα πρζπει να ανικουν πια 

ςτθ βάςθ δεδομζνων και να διαγράφει το λογαριαςμό τουσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα 

δθμοτικό ςχολείο οι μακθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςι τουσ ι ζχουν πάρει 

μεταγραφι για κάποιο άλλο ςχολείο καλό κα είναι να διαγράφονται από τθ βάςθ 

δεδομζνων. Ομοίωσ και για τουσ ςυντονιςτζσ (π.χ. δάςκαλοι που δεν εργάηονται πια ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςχολείο). 

Ο ρόλοσ του ςυντονιςτι μοιάηει με αυτόν του γενικοφ διαχειριςτι  αλλά δεν ζχει τθ 

δυνατότθτα να δει τισ προτιμιςεισ των άλλων ςυντονιςτϊν παρά μόνο τισ δικζσ του. 

Μπορεί να προςκαφαιρεί ερωτιςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων κακϊσ και QR Codes και να 

κακορίηει και το βακμό δυςκολίασ των ερωτιςεων. Επίςθσ ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία που εξάγονται από τισ προτιμιςεισ και τθν επίδοςθ των παικτϊν που ζχουν 

ςυμμετάςχει ςτισ παρτίδεσ για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνοσ (όχι ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

όλων των χρθςτϊν). Ο ςυντονιςτισ μπορεί να είναι ο δάςκαλοσ ςτο ςχολείο ι ο επόπτθσ για 

μία δεδομζνθ ομάδα ςτθν καταςκινωςθ, κ.ο.κ. Επιπλζον ο ςυντονιςτισ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει κάποιουσ από τουσ υπάρχοντεσ χριςτεσ για ςυμμετοχι ςτθν 
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παρτίδα. Αν ο ςυντονιςτισ επιλζξει να οργανϊςει τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ, το ςφςτθμα 

χωρίηει τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ τυχαία αναλόγωσ το πόςεσ ομάδεσ κζλει να ζχει. 

Τζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςε πολλζσ διαφορετικζσ 

παρτίδεσ αλλά όχι ταυτόχρονα (όπωσ προαναφζρκθκε). Θα μποροφν να δθλϊνουν ςτο 

ςφςτθμα το είδοσ των ερωτιςεων που προτιμοφν (π.χ. ερωτιςεισ μακθματικϊν ι 

γεωγραφίασ) και προαιρετικά να αξιολογοφν το βακμό δυςκολίασ του παιχνιδιοφ και να 

αφινουν κάποιο ςχόλιο, αν το επικυμοφν. 

Οι προδιαγραφζσ του παιχνιδιοφ φαίνονται πιο αναλυτικά και ςτο Ραράρτθμα Α 

ςτο ζγγραφο προδιαγραφϊν απαιτιςεων. Στο Ραράρτθμα Β δίνεται το ζγγραφο 

περιγραφισ ςχεδίου λογιςμικοφ, βάςει του οποίου ζγινε θ ςυγγραφι του κϊδικα. Σε αυτό 

το ζγγραφο περιγράφεται αναλυτικά και θ διάρκρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων και 

εξθγοφνται αναλυτικά τα πεδία.  

Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν τα αρχεία κϊδικα που ζχουν γραφτεί για τθν 

υλοποίθςθ του παιχνιδιοφ, κα δοκοφν εικόνεσ (screenshots) από διάφορα ςενάρια 

εκτζλεςθσ του και κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ του QR Code ςτο ςυγκεκριμζνο 

παιχνίδι και ςτο είδοσ τθσ πλθροφορίασ που εμπεριζχει κωδικοποιθμζνθ. 

 

5.2) Γενικι διάρκρωςθ του κϊδικα 
 Ππωσ αναφζρεται και ςτο Ραράρτθμα Β, ο κϊδικασ ζχει αναπτυχκεί κατά βάςει ςε 

php/mysql. Υπιρξαν πολλοί λόγοι που οδιγθςαν ςε αυτι τθν επιλογι των τεχνολογιϊν. 

Αρχικά να ςθμειωκεί ότι είναι ζνα παιχνίδι που παίηεται από πολλοφσ παίκτεσ και είναι 

αναγκαία θ αλλθλεπίδραςθ με μία βάςθ δεδομζνων τθν οποία διερωτοφν και τροποποιοφν 

πολλοί παίκτεσ ταυτόχρονα. Επιπλζον το παιχνίδι χρειάηεται οπωςδιποτε δίκτυο για να 

λειτουργιςει ςωςτά.  

Ριο αναλυτικά οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι οι εξισ: HTML (για να 

δθμιουργθκεί ο βαςικόσ ςτατικόσ ςκελετόσ του παιχνιδιοφ), PHP (για να καταςκευαςτοφν 

όλεσ οι δυναμικζσ ενζργειεσ που υποςτθρίηει το παιχνίδι), Javascript (για να γίνεται ζλεγχοσ 

ότι μία φόρμα ζχει ςυμπλθρωκεί ςωςτά), css (για τθ γραφικι διαμόρφωςθ τθσ ςελίδασ) και 

τζλοσ session objects (για τθ δθμιουργία ςυνεδρίασ ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μθ χρειάηεται 

να ειςάγει εκ νζου τα ςτοιχεία του κάκε φορά που εκτελεί μία ενζργεια). 

 

Αρχεία και θ δομι τουσ 

 Συνολικά το παιχνίδι αποτελείται από 44 βαςικά αρχεία (περίπου ζνα για κάκε 

λειτουργία του παιχνιδιοφ) και κάποια επιπλζον για τθ δθμιουργία των QR Codes και για 

τθν υλοποίθςθ θμερολογίου. Η γενικι δομι κάκε βαςικοφ αρχείου είναι θ εξισ: Γίνεται 

ζλεγχοσ τθσ φπαρξθσ του session. Αν το session υπάρχει ιδθ, τότε γίνεται ζλεγχοσ αν ο 

χριςτθσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να επιτελζςει τθ λειτουργία τθν οποία αιτείται. Αν ναι, 
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εκτυπϊνονται τα αποτελζςματα ι τα μθνφματα για αλλθλεπίδραςθ με το παιχνίδι. Αλλιϊσ 

εκτυπϊνεται μινυμα ότι ο χριςτθσ δεν είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για αυτι τθν ενζργεια και 

του ηθτείται να επιλζξει μία άλλθ ενζργεια από το μενοφ του. Ζτςι ο γενικόσ διαχειριςτισ δε 

μπορεί να επιτελζςει μία ενζργεια που ανικει αποκλειςτικά ςτο ςυντονιςτι ι ςε κάποιο 

παίκτθ. Ο παραπάνω ζλεγχοσ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του session. To session 

αποκθκεφει μζςα του τισ εξισ πλθροφορίεσ: το όνομα του χριςτθ και το είδοσ του χριςτθ 

(γενικόσ διαχειριςτισ, ςυντονιςτισ και παίκτθσ). Αν το session δεν υπάρχει, τότε ο χριςτθσ 

οδθγείται ςτθν αρχικι ςελίδα του παιχνιδιοφ για να κάνει login. 

 Για λόγουσ καλφτερθσ δόμθςθσ του κϊδικα, ζχει επιλεγεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

κάκε λειτουργίασ (αν όχι όλο) να βρίςκεται ςε ζνα μόνο αρχείο, ζτςι ϊςτε να γίνονται 

πάντα ζλεγχοι αν χρειάηεται να ςυμπλθρωκεί μία φόρμα, αν ζχει ςυμπλθρωκεί ςωςτά. 

Ζνασ ακόμθ λόγοσ για αυτι τθν επιλογι υπιρξε, το γεγονόσ ότι ςε περίπτωςθ αποςτολισ 

ςτοιχείων για καταχϊρθςθ ςτθ ΒΔ, δε κζλουμε ποτζ να αποκθκεφουμε NULL τιμζσ. Τα 

αρχεία τμθματοποιικθκαν ςε περιςςότερα αρχεία ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται Ajax. 

 

Δθμιουργία των QR Codes και πλθροφορίεσ που φζρει κακζνα από αυτά 

 Τα QR Codes δθμιουργοφνται όταν ορίηεται μία νζα παρτίδα και τοποκετοφνται ςτο 

φάκελο με όνομα /qrFolder, για να μθ ςυγχζονται με άλλα αρχεία του παιχνιδιοφ. Επίςθσ 

διαγράφονται και καταςτρζφονται από αυτό το φάκελο όταν μία παρτίδα ακυρωκεί ι 

διαγραφεί. Αυτό γίνεται για λόγουσ βιωςιμότθτασ του ςυςτιματοσ. Η διαγραφι 

επιτυγχάνεται με τθν εντολι “unlink($qrcode);”. 

 Πςον αφορά τθν πλθροφορία που φζρει μζςα του κωδικοποιθμζνθ κάκε QR Code, 

είναι τθσ μορφισ “http://200.100.1.8/QRCodeGame/findcode.php?gameid=6&id=9”  όπου 

“200.100.1.8/QRCodeGame” είναι το link του παιχνιδιοφ. Αν κζλουμε να εκτελεςτεί το 

παιχνίδι ςε κάποιον άλλο χϊρο, απλά πρζπει να αλλάξουμε αυτι τθν πλθροφορία. Στθ 

ςυνζχεια το “findcode.php” αντιςτοιχεί ςτο όνομα του αρχείου που ελζγχει αν θ ερϊτθςθ 

υπάρχει και αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο παιχνίδι και τζλοσ “?gameid=6&id=9” είναι οι 

παράμετροι που περνιοφνται ςαν όριςμα και κα αναγνωςτοφν με τθ μζκοδο GET από το 

αρχείο findcode.php ζτςι ϊςτε να προβλθκεί θ ςωςτι ερϊτθςθ ςτον παίκτθ για να 

μπορζςει να απαντιςει. Ππωσ φαίνεται, διαβάηεται το id του παιχνιδιοφ για να 

εξακριβωκεί ότι το παιχνίδι βρίςκεται ςε εξζλιξθ και ςε ςυνδυαςμό με το session να 

εξακριβωκεί ότι ο παίκτθσ ςυμμετζχει ι όχι ςε αυτό και το id τθσ ερϊτθςθσ για αν μπορζςει 

να προβλθκεί. 

 Στο παιχνίδι το QR Code δθμιουργείται με τθν εντολι “QRcode::png($qrcode, 

$name, 'L', 4, 2);”. Τα διαδοχικά ορίςματα τθσ εντολισ είναι: 

 $qrcode: αντιςτοιχεί ςτθν πλθροφορία που κωδικοποιείται. Εδϊ για id παιχνιδιοφ 6 

και για id ερϊτθςθσ 9 κωδικοποιείται θ πλθροφορία 

http://200.100.1.8/QRCodeGame/findcode.php?gameid=6&id=9  
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 $name: αντιςτοιχεί ςτο όνομα του αρχείου που κα παραχκεί και ςε ποιο φάκελο κα 

αποκθκευτεί. Στο παιχνίδι επιλζγεται θ εξισ μορφι ονόματοσ 

"qrFolder/$gameid_$questionid.png”. 

 Το επόμενο όριςμα αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο διόρκωςθσ λακϊν του QR Code που κα 

παραχκεί. Εδϊ για τισ ανάγκεσ του παιχνιδιοφ ζχει επιλεγεί μζγεκοσ ςυμβόλου L 

κακϊσ το παιχνίδι προορίηεται για λειτουργία ςε ζνα χϊρο που τα χαρτιά δε κα 

φκείρονται οφτε υπάρχει θ απαίτθςθ να διατθροφνται για αρκετό καιρό μετά τθν 

ολοκλιρωςθ του παιχνιδιοφ. 

 Το επόμενο όριςμα αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ του QR Code που κα παραχκεί. Εδϊ για 

τισ ανάγκεσ του παιχνιδιοφ ζχει επιλεγεί μζγεκοσ ςυμβόλου 4. 

Να ςθμειωκεί ότι ο κϊδικασ για τθ δθμιουργία των QR Codes που 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παιχνίδι βρζκθκε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://phpqrcode.sourceforge.net/#demo  όπου υπάρχει και διατίκεται θ ελεφκερθ άδεια 

χριςθσ του κϊδικα. Τα ςχετικά αρχεία είναι γραμμζνα ςε php και δεν απαιτείται να γίνει 

κάποιο είδοσ επιπλζον εγκατάςταςθσ για να δουλζψει ςωςτά ο κϊδικασ. Η βαςικι εντολι 

για τθ δθμιουργία των QR Codes που πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο αρχείο που κα 

δθμιουργιςει τα QR Codes είναι θ “QRcode::png($qrcode, $name, $ECL, $size, 2);” θ οποία 

κα μποροφςε να παραμετροποιθκεί με χριςθ JavaScript. Στθν περίπτωςθ μασ κάτι τζτοιο 

δεν είναι αναγκαίο κακϊσ όλα τα QR Codes παράγονται με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ επιπζδου 

διόρκωςθσ λακϊν και μεγζκουσ. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει διαφοροποιείται το όνομα του 

QR Code και θ πλθροφορία που αυτό φζρει. 

 

5.3) Παρουςίαςθ των αρχείων κϊδικα 
 Σε αυτι τθν υποενότθτα κα παρουςιαςτοφν αναλυτικά τα αρχεία κϊδικα που ζχουν 

παραχκεί. Θα παρουςιαςτοφν με τθν εξισ λογικι ςειρά: α) αρχεία που αφοροφν όλουσ τουσ 

παίκτεσ πριν κάνουν login και μετά το login, β) αρχεία που αφοροφν το γενικό διαχειριςτι, 

γ) αρχεία που αφοροφν το ςυντονιςτι, δ) αρχεία που αφοροφν το γενικό διαχειριςτι και το 

ςυντονιςτι και ε) αρχεία που αφοροφν τουσ απλοφσ παίκτεσ. 

 

Α) αρχεία που αφοροφν όλουσ τουσ παίκτεσ πριν κάνουν login και μετά το login 

 

index.php 

Αυτό το αρχείο είναι θ πρϊτθ ςελίδα που βλζπει ο χριςτθσ. Ζχει τθ δυνατότθτα να 

κάνει login ι sign up αν δεν ζχει ακόμα λογαριαςμό ςτο παιχνίδι. Αν ο χριςτθσ κάνει login, 

τότε ανανεϊνεται το μενοφ και εμφανίηεται μινυμα καλωςορίςματοσ. Εδϊ είναι 

ενςωματωμζνεσ οι λειτουργίεσ homegd, homesun και homepl και login όπωσ αυτζσ 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Β. Η μορφι τθσ αρχικισ ςελίδασ φαίνεται ςτθν 

Εικόνα 19 για ζνα χριςτθ που δεν ζχει κάνει ακόμα login. Η φόρμα που καλείται να 

ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ είναι θ καταχϊρθςθ του username και του password. Αν ο χριςτθσ 

http://phpqrcode.sourceforge.net/#demo
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είναι παίκτθσ, μαηί με το μινυμα καλωςορίςματοσ, προβάλλονται και οι μελλοντικζσ 

παρτίδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετάςχει μαηί με τθ μζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. 

 

Εικόνα 19: Πρϊτθ ςελίδα όταν ζνασ χριςτθσ μπαίνει ςτον παιχνίδι. Καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του 
ςτθ φόρμα, αν ζχει ιδθ λογαριαςμό, αλλιϊσ πρζπει να επιλζξει Sign Up που βρίςκεται ςτα αριςτερά του 
οριηοντίου μενοφ. 

 Για λόγουσ πλθρότθτασ κα παρουςιαςτεί ο χωριςμόσ τθσ ςελίδασ ςτισ βαςικζσ 

περιοχζσ με τα ονόματα που χρθςιμοποιικθκαν για να γίνει θ διαμόρφωςθ από το αρχείο 

generalstyle.css. Ραράλλθλα, οι επόμενεσ εικόνεσ κα δείξουν και τα μενοφ που 

ςυμπεριλαμβάνονται για κάκε είδοσ χριςτθ.  



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
48 

 

 

Εικόνα 20: Αρχικι ςελίδα και μενοφ ςε χριςτθ με τθν ιδιότθτα του γενικοφ διαχειριςτι. 

 

Εικόνα 21: Αρχικι ςελίδα και μενοφ ςε χριςτθ με τθν ιδιότθτα του ςυντονιςτι. 
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Εικόνα 22: Αρχικι ςελίδα και μενοφ ςε χριςτθ με τθν ιδιότθτα του παίκτθ. 

 

Εικόνα 23: Βαςικζσ περιοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςελίδασ από το αρχείο 
generalstyle.css. Αυτζσ οι περιοχζσ είναι ενδεικτικζσ. Σο αρχείο generalstyle.css περιζχεται ςτο φάκελο /css 
και περιλαμβάνει εκτόσ των παραπάνω τθ μορφοποίθςθ για τα h1-h2 κακϊσ και γα τα links τθσ ςελίδασ, τθ 
γραμματοςειρά του κειμζνου, και τθ μορφοποίθςθ των πινάκων. 

 

rules.php 

Αυτό το αρχείο περιζχει τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ. Εδϊ είναι ενςωματωμζνεσ οι 

λειτουργίεσ rulesgd, rulessun και rulespl όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο 

Ραράρτθμα Β. Ριο αναλυτικά όταν ο χριςτθσ δεν ζχει κάνει ακόμα login, τότε εμφανίηονται 

οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ που ιςχφουν για το παιχνίδι γενικότερα. Στθν ουςία 

παρουςιάηεται γενικά το παιχνίδι. Πταν όμωσ ζνασ χριςτθσ κάνει login, βλζπει τισ 
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δυνατότθτεσ του παιχνιδιοφ ανάλογα με τθν ιδιότθτά του, όπωσ εμφανίηονται ςτο οριηόντιο 

μενοφ. Στθν Εικόνα 24 φαίνεται θ μορφι των κανόνων για ζναν απλό παίκτθ. 

 

Εικόνα 24: Κανόνεσ που προβάλλονται για ζναν απλό παίκτθ. 

 

requirements.php 

Αυτό το αρχείο προβάλλει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθρεί το 

ςφςτθμα του χριςτθ για να λειτουργεί ςωςτά το παιχνίδι. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι όλεσ οι 

δοκιμζσ γίνανε με χριςθ του φυλλομετρθτι Firefox Mozilla από όπου προζρχονται και οι 

εικόνεσ (screenshots). Ζχουν γίνει και κάποιεσ δοκιμζσ τθσ προβολι του παιχνιδιοφ μζςα 

από το Google Chrome όπου δεν προβάλλεται απόλυτα ςωςτά το μενοφ του παιχνιδιοφ. 

Τζλοσ, γίνανε και κάποιεσ δοκιμζσ από το φυλλομετρθτι ενόσ smartphone όπου θ ςελίδα 

προβάλλεται ςωςτά. 

 

Εικόνα 25: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ για να λειτουργεί ςωςτά το παιχνίδι. 

(Σχόλιο: Από δω και κάτω κα προβάλλεται μόνο θ περιοχι mainview, ενϊ το μενοφ του 

κάκε χριςτθ και το header κα παραλείπονται για λόγουσ ευκολίασ και οικονομίασ χϊρου.) 
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signup.php 

Αυτό το αρχείο περιζχει τθ φόρμα που καλείται να ςυμπλθρϊςει ζνασ χριςτθσ για 

να αποκτιςει λογαριαςμό ςτο παιχνίδι. Τα ςτοιχεία που χρειάηεται να ςυμπλθρϊςει είναι 

τα εξισ: Πνομα, Επϊνυμο, username, password, e-mail και θμερομθνία γζννθςθσ. Επίςθσ ο 

χριςτθσ καλείται να τςεκάρει το checkbox αν είναι ςυντονιςτισ. Να ςθμειωκεί ότι ςε αυτό 

το αρχείο γίνεται ζλεγχοσ μζςω Ajax για να διαπιςτωκεί αν το username που επιλζγει ο 

χριςτθσ, χρθςιμοποιείται ιδθ από κάποιον άλλο χριςτθ, και προβάλλεται ςχετικό μινυμα 

λάκουσ. Ο αντίςτοιχοσ κϊδικασ για το Ajax διατίκεται ςτο αρχείο “check.php”. Επίςθσ μζςω 

JavaScript γίνεται ζλεγχοσ ζτςι ϊςτε να μθν αποςτζλλονται κενζσ φόρμεσ. Ζνα ςενάριο 

εκτζλεςθσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 26. 

 

Εικόνα 26: ενάριο εκτζλεςθσ για τθ λειτουργία sign up, όπου το username “fokatsar” χρθςιμοποιείται ιδθ 
από κάποιον άλλο χριςτθ. Η αναηιτθςθ ςτθ ΒΔ για το αν το username χρθςιμοποιείται ιδθ γίνεται κάκε 
φορά που ο χριςτθσ πλθκτρολογεί ζνα χαρακτιρα και αφοφ ζχει τυπϊςει ιδθ 3 χαρακτιρεσ. 

 

profile.php 

 Με αυτό το αρχείο ζνασ χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επεξεργαςτεί το προφίλ 

του. Συγκεκριμζνα μπορεί να αλλάξει τον κωδικό του και/ι το e-mail του. Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι ο χριςτθσ να ζχει κάνει login. Τςεκάροντασ το αντίςτοιχο checkbox για 

επιλογι αλλαγισ e-mail θ και password, εμφανίηεται θ αντίςτοιχθ φόρμα. 
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Εικόνα 27: Επεξεργαςία προφίλ. Γίνεται ζλεγχοσ με JavaScript ότι οι φόρμεσ ζχουν ςυμπλθρωκεί. 

 

exit.php 

 Αυτό το αρχείο εκτελεί ζξοδο από το παιχνίδι και καταςτροφι του session. Η ζξοδοσ 

του χριςτθ επιτυγχάνεται επιλζγοντασ «Ζξοδοσ» από το οριηόντιο μενοφ. 

 

Β) αρχεία που αφοροφν το γενικό διαχειριςτι 

 

statisticsgd.php 

Αυτό το αρχείο δείχνει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για όλεσ τισ παρτίδεσ που ζχουν 

ολοκλθρωκεί για το γενικό διαχειριςτι. Συγκεκριμζνα λειτουργεί ςε δφο ςτάδια. Στο πρϊτο 

ςτάδιο προβάλλει όλεσ τισ ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ με πεδία ID παρτίδασ, θμζρα, ϊρα 

ζναρξθσ, ϊρα τερματιςμοφ, ςυντονιςτισ, πλικοσ ομάδων (αν το παιχνίδι ιτανε ομαδικό), 

νικθτισ τθσ παρτίδασ και bit διακοπισ τθσ παρτίδασ με τιμι 0 αν θ παρτίδα δε διακόπθκε 

και 1 αν διακόπθκε. Στο τζλοσ κάκε γραμμισ υπάρχει κουμπί ανάλυςθσ το οποίο πρζπει να 

επιλζξει ο διαχειριςτισ για να δει περαιτζρω πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα. 

Ζτςι λοιπόν ςτο δεφτερο ςτάδιο φαίνονται οι ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν με πεδία ID, 

ερϊτθςθ, απάντθςθ, πόντοι που αντιςτοιχοφν ςτθν ερϊτθςθ, από ποιον απαντικθκε και αν 

αιτικθκε βοικεια, το βακμό δυςκολίασ και τον τομζα που αφορά θ ερϊτθςθ και οι παίκτεσ 

που ςυμμετζχουν ςτθν παρτίδα με πεδία ID, όνομα και επϊνυμο παίκτθ, το ςκορ τθσ 

ομάδασ, το id τθσ ομάδασ, το πλικοσ των ερωτιςεων που απάντθςε ο κάκε παίκτθσ ςτθν 

παρτίδα, το πλικοσ για τισ οποίεσ ηιτθςε βοικεια, το άκροιςμα δυςκολίασ και τα τυχόν 

ςχόλια που καταχϊρθςε ο παίκτθσ. 
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Εικόνα 28: Φάςθ 1 του αρχείου statisticsgd όπου ο γενικόσ διαχειριςτισ καλείται να επιλζξει τθν παρτίδα τθσ 
οποία κζλει να προβάλει τα ςτατιςτικά. 

 

Εικόνα 29: Φάςθ 2 του αρχείου statisticsgd όπου ο γενικόσ διαχειριςτισ βλζπει τισ ερωτιςεισ που 
επιλζχκθκαν και τουσ παίκτεσ που ςυμμετείχαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα. 

 

playersgd.php 

Αυτό το αρχείο δείχνει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ χριςτεσ που ζχουν 

δθμιουργιςει λογαριαςμό ςτο παιχνίδι. Και αυτό το αρχείο λειτουργεί ςε δφο ςτάδια. Στο 

πρϊτο ςτάδιο προβάλλονται όλοι οι παίκτεσ ι οι παίκτεσ βάςει θλικίασ (με τθν αντίςτοιχθ 

φόρμα για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επικυμθτισ θλικίασ). Τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ 

ανανεϊνονται με εμφάνιςθ ενόσ πίνακα με Ajax που περιζχει τα εξισ πεδία ID χριςτθ, 

όνομα και επϊνυμο, username, θμερομθνία γζννθςθσ και e-mail. Ο υπολογιςμόσ τθσ 

θλικίασ γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τθν τρζχουςα χρονολογία και τθ χρονολογία γζννθςθσ που 
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καταχϊρθςε ο παίκτθσ αρχικά όταν δθμιοφργθςε το λογαριαςμό. Τα ςχετικά αρχεία που 

ςυνδζονται με Ajax και ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο αρχείο είναι τα “allplgd.php” και 

“checkplagegd.php”. Στθ δεφτερθ φάςθ όπου πλζον ζχει επιλεγεί ο παίκτθσ, φαίνονται οι 

γενικζσ πλθροφορίεσ από τισ παρτίδεσ ςτισ οποίεσ ζχει ςυμμετάςχει ο παίκτθσ και ειδικζσ 

πλθροφορίεσ για τισ επιδόςεισ του. 

 

Εικόνα 30: Προβολι των παικτϊν βάςει θλικίασ από το αρχείο playersgd.php. Από αυτόυσ επιλζγεται κάποιοσ 
για προβολι των αναλυτικϊν ςτατιςτικϊν του. 
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Εικόνα 31: Προβολι τθσ καρτζλασ βακμολογίασ για ζνα παίκτθ το αρχείο playersgd.php. 
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gamesgd.php 

Αυτό το αρχείο δείχνει τισ παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί από κάποιο 

ςυντονιςτι για μία μελλοντικι χρονικι ςτιγμι.  Από όλεσ τισ προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ ο 

γενικόσ διαχειριςτισ καλείται να επιλζξει από ποια παρτίδα κζλει να προβάλλει επιπλζον 

λεπτομζρειεσ όπωσ οι ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν και οι παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν. Ο 

αρχικόσ πίνακασ επιλογισ παρτίδων ζχει τα πεδία ID, θμζρα, ϊρα ζναρξθσ και τερματιςμοφ, 

ςυντονιςτισ και πλικοσ ομάδων. Επιλζγοντασ το πλικτρο ανάλυςθ, ο πίνακασ των 

ερωτιςεων ζχει τα πεδία ID ερϊτθςθσ, ερϊτθςθ, απάντθςθ, πόντοι, βακμόσ δυςκολίασ και 

τομζασ, ενϊ ο πίνακασ των παικτϊν ζχει τα πεδία ID, όνομα, επϊνυμο και ID ομάδασ. 

 

Εικόνα 32: Προβολι των προκακοριςμζνων παρτίδων από οποιοδιποτε ςυντονιςτι βάςει του αρχείου 
gamesgd.php. 
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Εικόνα 33: Προβολι των αναλυτικϊν ςτοιχείων μίασ προκακοριςμζνθσ παρτίδασ βάςει του αρχείου 
gamesgd.php. 

 

oldgames.php 

 Για λόγουσ βιωςιμότθτασ τθσ βάςθσ δεδομζνων είναι αναγκαίο να διαγράφονται οι 

παλιζσ παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί και τα ςτατιςτικά τουσ δεδομζνα ζχουν ανανεωκεί 

ςτθ ΒΔ. Επίςθσ, μποροφν να διαγραφοφν και παρτίδεσ που θ θμερομθνία διεξαγωγισ τουσ 

ζχει παρζλκει και καμία ερϊτθςθ δεν ζχει απαντθκεί. Για το ςκοπό αυτό ςτο αρχείο 

oldgames.php αρχικά προβάλλονται όλεσ οι παρτίδεσ που πλθροφν τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ με πεδία πίνακα ID παρτίδασ, θμζρασ, ϊρα ζναρξθσ και τερματιςμοφ και το 

username του ςυντονιςτι τθσ παρτίδασ. Ο γενικόσ διαχειριςτισ καλείται να επιλζξει, 

τςεκάροντασ το αντίςτοιχο checkbox, τθν παρτίδα ι τισ παρτίδεσ που επικυμεί να 

διαγράψει, διαγράφοντασ ζτςι και τθν αντίςτοιχθ εγγραφι από τον πίνακα games και των 
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ςχετικϊν πινάκων όπου καταχωροφνται οι ερωτιςεισ και οι παίκτεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

παρτίδα. 

 

Εικόνα 34: Προβολι των παρτίδων που μποροφν να διαγραφοφν από το αρχείο oldgames.php. 

 

Εικόνα 35: Ζχει επιλεγεί θ διαγραφι τθσ παρτίδασ με id 3 Και με τθν επιλογι του πλικτρου «Τποβολι» , όπωσ 
φαίνεται ςτθν προθγοφμενθ εικόνα, εκτυπϊνεται μινυμα επιτυχοφσ διαγραφισ τθσ παρτίδασ. 

 

oldplayers.php 

 Ο γενικόσ διαχειριςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να βλζπει και να διαγράφει τουσ 

παλιοφσ χριςτεσ που δεν ανικουν πλζον ςτα πλαίςια του ςχολείου ι τθσ καταςκινωςθσ. 

Ζτςι μπορεί να διαγράψει χριςτεσ μαηικά (ςυντονιςτζσ και απλοφσ παίκτεσ) τςεκάροντασ το 

αντίςτοιχο checkbox και επιλζγοντασ υποβολι. Ριο ςυγκεκριμζνα, το αρχείο oldplayers.php 

περιζχει αρχικά δφο πίνακεσ (ζνα για τουσ απλοφσ παίκτεσ και ζνα για τουσ ςυντονιςτζσ), με 

πεδία ID χριςτθ, όνομα, επϊνυμο, username και ιδιότθτα. Επιλζγοντασ το πλικτρο 

Υποβολι, εμφανίηονται τα username των χρθςτϊν που ζχουν διαγραφεί. 
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Εικόνα 36: Προβολι όλων των χρθςτϊν με ιδιότθτα παίκτθσ ι ςυντονιςτισ από το αρχείο oldplayers.php 

 Να ςθμειωκεί ότι όταν επιλζγεται ζνασ ςυντονιςτισ για διαγραφι, γίνεται ζλεγχοσ 

αν αυτόσ ζχει εγκρικεί. Αν ναι τότε πρζπει να διαγραφεί και ο αντίςτοιχοσ πίνακασ από τθ 

βάςθ δεδομζνων με όνομα το username του ςυντονιςτι. Αν πάλι δεν ζχει εγκρικεί, 

διαγράφεται μόνο θ εγγραφι του ςτον πίνακα people.  

 Ομοίωσ κατά τθ διαγραφι ενόσ παίκτθ, εκτελείται διαγραφι τθσ εγγραφισ από τον 

πίνακα people και τον πίνακα grades.  

 Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ για να εκτελεςτεί θ διαγραφι, αποςτζλλονται τα 

usernames των χρθςτϊν τα οποία αποκθκεφονται ςε ζνα array. 
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Εικόνα 37: Ζςτω ότι από τουσ προθγοφμενουσ χριςτεσ επιλζξαμε τθ διαγραφι δφο ςυντονιςτϊν με 
usernames nipapad και sokr. ςτθν εικόνα φαίνονται τα αντίςτοιχα μθνφματα που εκτυπϊνονται. 

 

submitsun.php 

Με αυτό το αρχείο ζνασ γενικόσ διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει τουσ χριςτεσ που 

κζλει να εγκρίνει. Ομοίωσ με τισ προθγοφμενεσ αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ προβάλλονται ςε 

ζνα πίνακα με πεδία ID, όνομα, επϊνυμο, username, θμερομθνία γζννθςθσ και e-mail όλοι 

οι ςυντονιςτζσ που δεν ζχουν λάβει ακόμα ζγκριςθ. Η επιλογι των ςυντονιςτϊν προσ 

ζγκριςθ γίνεται τςεκάροντασ το αντίςτοιχο checkbox. 

 

Εικόνα 38: Προβολι των ςυντονιςτϊν που δεν ζχουν λάβει ακόμα ζγκριςθ από το γενικό διαχειριςτι από το 
αρχείο submitsun.php. 

 

Εικόνα 39: Από τουσ παραπάνω ςυντονιςτζσ επιλζχκθκαν οι ςυντονιςτζσ με username nipapad και kyriaz, οι 
οποίοι εγκρίκθκαν, δθμιουργϊντασ ζτςι και τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ με όνομα το username του κάκε 
ςυντονιςτι και παραχϊρθςθ δικαιωμάτων δθμιουργίασ νζων παρτίδων, προςκαφαίρεςθσ και τροποποίθςθσ 
ερωτιςεων. 
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Γ) αρχεία που αφοροφν το ςυντονιςτι 

 

statisticssun.php 

Αυτό το αρχείο δείχνει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για όλεσ τισ παρτίδεσ που ζχουν 

ολοκλθρωκεί για το ςυγκεκριμζνο ςυντονιςτι. Μοιάηει με το αρχείο statisticsgd.php αλλά 

ζνασ ςυντονιςτισ μπορεί να προβάλλει μόνο παιχνίδια τα οποία ζχει ςυντονίςει ο ίδιοσ. 

Συγκεκριμζνα και αυτό λειτουργεί ςε δφο ςτάδια. Στο πρϊτο ςτάδιο προβάλλει 

όλεσ τισ ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ με πεδία ID παρτίδασ, θμζρα, ϊρα ζναρξθσ, ϊρα 

τερματιςμοφ, πλικοσ ομάδων (αν το παιχνίδι ιτανε ομαδικό), νικθτισ τθσ παρτίδασ και bit 

διακοπισ τθσ παρτίδασ με τιμι 0 αν θ παρτίδα δε διακόπθκε και 1 αν διακόπθκε που 

ςυντόνιςε ο ίδιοσ. Στο τζλοσ κάκε γραμμισ υπάρχει κουμπί ανάλυςθσ το οποίο πρζπει να 

επιλζξει ο ςυντονιςτισ για να δει περαιτζρω πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα. 

Ζτςι λοιπόν ςτο δεφτερο ςτάδιο φαίνονται οι ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν με πεδία ID, 

ερϊτθςθ, απάντθςθ, πόντοι που αντιςτοιχοφν ςτθν ερϊτθςθ, από ποιον απαντικθκε και αν 

αιτικθκε βοικεια, το βακμό δυςκολίασ και τον τομζα που αφορά θ ερϊτθςθ και οι παίκτεσ 

που ςυμμετζχουν ςτθν παρτίδα με πεδία ID, όνομα και επϊνυμο παίκτθ, το ςκορ τθσ 

ομάδασ, το id τθσ ομάδασ, το πλικοσ των ερωτιςεων που απάντθςε ο κάκε παίκτθσ ςτθν 

παρτίδα, το πλικοσ για τισ οποίεσ ηιτθςε βοικεια, το άκροιςμα δυςκολίασ και τα τυχόν 

ςχόλια που καταχϊρθςε ο παίκτθσ. 

 

playerssun.php 

Αυτό το αρχείο δείχνει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τουσ χριςτεσ που ζχουν 

δθμιουργιςει λογαριαςμό ςτο παιχνίδι και ζχουν ςυμμετάςχει ςε κάποια παρτίδα του 

ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι. Και αυτό το αρχείο λειτουργεί ςε δφο ςτάδια. Στο πρϊτο ςτάδιο 

προβάλλονται όλοι οι παίκτεσ ι οι παίκτεσ βάςει θλικίασ (με τθν αντίςτοιχθ φόρμα για τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ επικυμθτισ θλικίασ) που ζχουν ςυμμετάςχει ςε κάποια ολοκλθρωμζνθ 

παρτίδα του ςυντονιςτι και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει απαντθκεί τουλάχιςτον μία 

ερϊτθςθ. Τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ ανανεϊνονται με εμφάνιςθ ενόσ πίνακα με Ajax 

που περιζχει τα εξισ πεδία ID χριςτθ, όνομα και επϊνυμο, username, θμερομθνία 

γζννθςθσ και e-mail. Ο υπολογιςμόσ τθσ θλικίασ γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τθν τρζχουςα 

χρονολογία και τθ χρονολογία γζννθςθσ που καταχϊρθςε ο παίκτθσ αρχικά όταν 

δθμιοφργθςε το λογαριαςμό. Τα ςχετικά αρχεία που ςυνδζονται με Ajax και ςχετίηονται με 

το ςυγκεκριμζνο αρχείο είναι τα “allplsun.php” και “checkplagesun.php”. Στθ δεφτερθ φάςθ 

όπου πλζον ζχει επιλεγεί ο παίκτθσ, φαίνονται οι γενικζσ πλθροφορίεσ από τισ παρτίδεσ 

ςτισ οποίεσ ζχει ςυμμετάςχει ο παίκτθσ και ειδικζσ πλθροφορίεσ για τισ επιδόςεισ του. 

 

gamessun.php 

Αυτό το αρχείο δείχνει τισ παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί από κάποιο 

ςυντονιςτι για μία μελλοντικι χρονικι ςτιγμι.  Από όλεσ τισ προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ ο 

ςυντονιςτισ καλείται να επιλζξει από ποια παρτίδασ κζλει να προβάλλει επιπλζον 
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λεπτομζρειεσ όπωσ οι ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν και οι παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν. Ο 

αρχικόσ πίνακασ επιλογισ παρτίδων ζχει τα πεδία ID, θμζρα, ϊρα ζναρξθσ και τερματιςμοφ, 

ςυντονιςτισ και πλικοσ ομάδων. Επιλζγοντασ το πλικτρο ανάλυςθ, ο πίνακασ των 

ερωτιςεων ζχει τα πεδία ID ερϊτθςθσ, ερϊτθςθ, απάντθςθ, πόντοι, βακμόσ δυςκολίασ και 

τομζασ, ενϊ ο πίνακασ των παικτϊν ζχει τα πεδία ID, όνομα, επϊνυμο και ID ομάδασ. Πμωσ 

ο ςυντονιςτισ ζχει δικαίωμα να επιλζξει για ανάλυςθ μόνο παρτίδεσ που ςυντονίηει ο ίδιοσ.  

 

Εικόνα 40: Προβολι των προκακοριςμζνων παρτίδων από οποιοδιποτε ςυντονιςτι βάςει του αρχείου 
gamessun.php. Ο ςυντονιςτισ ζχει δικαίωμα να επιλζξει για ανάλυςθ μόνο παρτίδεσ που ςυντονίηει ο ίδιοσ. 
το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα είμαςτε ςυνδεδεμζνοι ωσ pamikrom. 

 Να ςθμειωκεί ότι από εδϊ μπορεί να τυπϊςει και τα QR codes, τα οπόια ςτθ 

ςυνζχεια πρζπει να τα κόψει ςε χαρτάκια και να τα ςκορπίςει μζςα ςτο χϊρο που κα 

διεξαχκεί θ παρτίδα. 
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Εικόνα 41: Προβολι των αναλυτικϊν ςτοιχείων μίασ προκακοριςμζνθσ παρτίδασ βάςει του αρχείου 
gamessun.php. Να ςθμειωκεί ότι εδϊ προβάλλονται και τα QR Codes που ζχουν δθμιουργθκεί για τθν 
παρτίδα και μποροφν να τυπωκοφν. 
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newgame.php 

 Αρχείο που χρθςιμοποιείται από το ςυντονιςτι για τον οριςμό μίασ νζασ παρτίδασ. 

Καταρχιν να ςθμειωκεί ότι ςε αυτό το αρχείο χρθςιμοποιικθκε ζτοιμοσ κϊδικασ που 

βρζκθκε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

 http://www.triconsole.com/php/calendar_datepicker.php  

και ςχετίηεται με τθν ενςωμάτωςθ θμερολογίου ςτον κϊδικα. Επίςθσ χρθςιμοποιείται 

ζτοιμοσ κϊδικασ που βρζκθκε ςτθ διεφκυνςθ 

http://phpqrcode.sourceforge.net/index.php#demo  

και ςχετίηεται με τθ δθμιουργία των QR Codes. Τα αρχεία ςχετικά με το Ajax που καλοφνται 

από το αρχείο newgame.php είναι: “allpl.php”, “checkplpref.php”, “checkplage.php”, 

“allq.php”, “checkqpref.php”, “checkqage.php”και “checkday.php”. 

 Η λειτουργία του ςυγκεκριμζνου αρχείου είναι θ εξισ: Ο ςυντονιςτισ καλείται 

πρϊτα να επιλζξει τουσ παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα, χρθςιμοποιϊντασ 

κάποιο φίλτρο αναηιτθςθσ όπωσ προβολι όλωσ των παικτϊν, παίκτεσ βάςει προτιμιςεων 

για τισ ερωτιςεισ που κζλουν να απαντοφνε και παίκτεσ βάςει θλικίασ όπου εμφανίηεται 

ςχετικι φόρμα για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επικυμθτισ θλικίασ των παικτϊν. Επιλζγοντασ κάτι 

από τα παραπάνω, ανανεϊνεται ο ςχετικόσ χϊροσ κάτω από το μενοφ επιλογισ των 

παικτϊν.  Στθ ςυνζχεια ο ςυντονιςτισ καλείται να  επιλζξει αν το παιχνίδι κα είμαι ομαδικό 

ι ατομικό. Αν επιλζξει το παιχνίδι να είναι ομαδικό, τότε πρζπει να ςυμπλθρϊςει και το 

πλικοσ των ομάδων που κα ζχει. 

 Μετά ο ςυντονιςτισ πρζπει να ορίςει τισ ερωτιςεισ που κα ςυμπεριλάβει ςτο 

παιχνίδι. Και πάλι μπορεί να επιλζξει κάποιο φίλτρο αναηιτθςθσ όπωσ να προβάλει όλεσ τισ 

ερωτιςεισ, ι ερωτιςεισ βάςει προτιμιςεων ι ερωτιςεισ που μποροφν να απαντθκοφν από 

μία ςυγκεκριμζνθ θλικία παικτϊν. Και πάλι επιλζγοντασ κάτι από τα παραπάνω, 

ανανεϊνεται ο ςχετικόσ χϊροσ κάτω από το μενοφ επιλογισ ερωτιςεων. 

 Τζλοσ, ο ςυντονιςτισ καλείται να ςυμπλθρϊςει τθ μζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ 

παρτίδασ με τθν προχπόκεςθ ότι θ μζρα που κα επιλζξει για τθ διεξαγωγι τθσ παρτίδασ 

είναι μεγαλφτερθ από τθ ςθμερινι και ότι θ ϊρα ζναρξθσ τθσ παρτίδασ δε κα ζπεται 

χρονικά από τθν ϊρα τερματιςμοφ. Οι παραπάνω ζλεγχοι επιτυγχάνονται μζςω javascript.  

 Να ςθμειωκεί ότι ο κακοριςμόσ μίασ νζασ παρτίδασ είναι μία αρκετά χρονοβόρα 

διαδικαςία διότι πρζπει να δθμιουργθκοφν τα QR Codes. Τζλοσ για να λειτουργιςει ςωςτά 

το παιχνίδι ςε ζνα άλλο δίκτυο, πρζπει να αλλαχκεί θ γραμμι 593 του αρχείου που περιζχει 

τθν εντολι: 

“$qrcode = '200.100.1.8/QRCodeGame/findcode.php?gameid='.$id.'&id='.$qarray[$i]; “ 

Αντί του “200.100.1.8/QRCodeGame” πρζπει να τοποκετθκεί το domain του εκάςτοτε 

server που κα φιλοξενεί το παιχνίδι. 

http://www.triconsole.com/php/calendar_datepicker.php
http://phpqrcode.sourceforge.net/index.php#demo
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Εικόνα 42: Αρχικά θ φόρμα είναι κενι όπωσ προβάλλεται βάςει του αρχείου newgame.php. 
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Εικόνα 43: Ζχοντασ επιλζξει τουσ παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα, τισ ερωτιςεισ που κα 
ςυμπεριλθφκοφν και τθν θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. 
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Εικόνα 44: Ζχοντασ επιλζξει όλουσ τουσ παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα και τισ ερωτιςεισ που κα 
ςυμπεριλθφκοφν (αν δθλαδι δεν αποςταλεί κενι φόρμα, οπότε και θ διαδικαςία τθσ επιλογισ πρζπει να 
επαναλθφκεί), κα δθμιουργθκοφν οι αντίςτοιχοι πίνακεσ για τουσ παίκτεσ και για τισ ερωτιςεισ και κα 
δθμιουργθκεί θ εγγραφι ςτον πίνακα games. Επίςθσ κα δθμιουργθκοφν και τα QR codes και κα 
καταχωρθκοφν ςτο ςωςτό φάκελο. 

 

modifygame.php 

 Με αυτό το αρχείο ο ςυντονιςτισ μπορεί να ακυρϊςει ι να τροποποιιςει μία 

παρτίδα που ζχει προκακοριςτεί από τον ίδιο.  

 Πςον αφορά τθ διαγραφι τθσ παρτίδασ, διαγράφεται θ εγγραφι τθσ ςτον πίνακα 

games, κακϊσ και οι πίνακεσ με τισ ερωτιςεισ που είχαν επιλεγεί και τουσ παίκτεσ. Τζλοσ 

διαγράφονται και τα QR Codes  που είχαν δθμιουργθκεί για τθν παρτίδα. 

Για τθ λειτουργία τθσ τροποποίθςθσ, αρχικά εμφανίηονται όλεσ οι ερωτιςεισ και οι 

παίκτεσ που είχαν επιλεγεί για τθν παρτίδα με ζνα πλικτρο διαγραφι δίπλα ςε κάκε 

εγγραφι. Ο ςυντονιςτισ καλείται να επιλζξει μία μία τισ εγγραφζσ που κζλει να διαγράψει. 

Η επιλογι αυτι ζγινε διότι αν ζνασ ςυντονιςτισ κζλει να διαγράψει πολλζσ ερωτιςεισ και 

πολλοφσ παίκτεσ ταυτόχρονα, τον ςυμφζρει πρακτικά να ορίςει τθν παρτίδα εξαρχισ. Τζλοσ 

μπορεί να επιλζξει τθ διεξαγωγι τθσ παρτίδασ κάποια άλλθ μζρα και ϊρα. 
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Εικόνα 45: Με το αρχείο modifygame.php, αρχικά προβάλλονται όλεσ οι παρτίδεσ που ςυντονίηει ο 
ςυντονιςτισ. Από αυτζσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ποια κα τροποποιιςει ι κα διαγράψει αν το 
επικυμεί.  

 

Εικόνα 46: Επιλζγοντασ διαγραφι τθσ παρτίδασ, εκτυπϊνεται το παραπάνω μινυμα. 
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Εικόνα 47: Φόρμα για τροποποίθςθ μίασ προκακοριςμζνθσ παρτίδασ. 
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progress.php 

 Αρχείο που δείχνει ςτο ςυντονιςτι τθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ και περιζχει και 

επιλογι διακοπισ τθσ παρτίδασ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Ζτςι ςε αυτό το αρχείο είναι 

ενςωματωμζνθ και θ λειτουργία stopgame, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Β. Σε 

αυτό το αρχείο φαίνεται αν υπάρχει κάποια παρτίδα ςε εξζλιξθ τθν οποία ςυντονίηει ο 

ίδιοσ. Αν ναι, φαίνονται πόςεσ είναι οι ενεργζσ ερωτιςεισ ακόμα ςτο παιχνίδι και ο χρόνοσ 

που απομζνει για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα ϊρα 

και τθν ϊρα τερματιςμοφ του παιχνιδιοφ και ποιοσ είναι ο τρζχον νικθτισ ι θ νικιτρια 

ομάδα. Αν ο ςυντονιςτισ επικυμεί να διακόψει τθν παρτίδα, πρζπει να επιλζξει το πλικτρο 

STOP. 

 

Εικόνα 48: Φαίνεται θ εξζλιξθ τθσ παρτίδασ που εκτελείται αυτι τθ χρονικι ςτιγμι από το αρχείο 
progress.php. 

 

Δ) αρχεία που αφοροφν το γενικό διαχειριςτι και το ςυντονιςτι 

Εδϊ παρουςιάηονται τα κοινά αρχεία των χρθςτϊν με ιδιότθτα ςυντονιςτισ ι 

γενικόσ διαχειριςτισ. Υπάρχουν 4 τζτοιεσ λειτουργίεσ. Σε όλεσ πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ ότι 

ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ ι εγκεκριμζνοσ διαχειριςτισ. 

 

addq.php 

 Αυτό το αρχείο χρθςιμεφει για τθν καταχϊρθςθ μίασ νζασ ερϊτθςθσ ςτο παιχνίδι, 

ορίηοντασ τα πεδία ερϊτθςθ, απάντθςθ, αν πρόκειται για ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ, αν 

δίνεται βοικεια και ποια είναι αυτι (με τθν επιλογι ότι δίνεται βοικεια, εμφανίηεται  μία 

επιπλζον γραμμι με javascript για τθν καταχϊρθςθ τθσ βοικειασ που δίνεται), τομζασ που 

αφορά θ ερϊτθςθ, θλικία και ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ. 

 Να ςθμειωκεί ότι αν μία ερϊτθςθ είναι επιλογισ, οι δυνατζσ επιλογζσ τθσ 

απάντθςθσ πρζπει να είναι τθσ μορφισ “{id}”, για να μπορεί να διαβάηεται ςωςτά ςτθ 

λειτουργία τθσ εφρεςθσ ενόσ QR Code. 
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Εικόνα 49: Φόρμα για τθν καταχϊρθςθ μίασ νζασ ερϊτθςθσ ςτο παιχνίδι. 

 Με τθν επιλογι «Υποβολι», εμφανίηεται μινυμα επιτυχοφσ καταχϊρθςθσ τθσ 

ερϊτθςθσ και ξαναεμφανίηεται θ φόρμα καταχϊρθςθσ και άλλθσ μίασ ερϊτθςθσ. 

 

modifyq.php 

 Αρχικά εμφανίηονται όλεσ οι ερωτιςεισ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο παιχνίδι, με 

πλικτρο «Modify» δίπλα ςε κακεμία από αυτζσ. Ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει τθν 

ερϊτθςθ που κζλει να τροποποιιςει, τροποποιϊντασ όποιο από τα πεδία ερϊτθςθ, 

απάντθςθ, αν πρόκειται για ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ, αν δίνεται βοικεια και ποια 

είναι αυτι (με τθν επιλογι ότι δίνεται βοικεια, εμφανίηεται  μία επιπλζον γραμμι με 

javascript για τθν καταχϊρθςθ τθσ βοικειασ που δίνεται), τομζασ που αφορά θ ερϊτθςθ, 

θλικία και ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ επικυμεί. 

 

Εικόνα 50: Προβολι όλων των ερωτιςεων που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο παιχνίδι. Ο ςυντονιςτισ καλείται να 
επιλζξει ποια ερϊτθςθ κζλει να τροποποιιςει. 
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Εικόνα 51: Επιλογι ερϊτθςθσ για τροποποίθςθ. Φαίνονται τα πεδία τθσ ερϊτθςθσ που μποροφν να 
τροποποιθκοφν. 

Επιλζγοντασ υποβολι, εμφανίηεται μινυμα επιτυχοφσ ανανζωςθσ τθσ ερϊτθςθσ 

ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

 

deleteq.php 

 Και πάλι αρχικά εμφανίηονται όλεσ οι ερωτιςεισ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτο 

παιχνίδι. Ο χριςτθσ επιλζγει ποια ι ποιεσ ερωτιςεισ επικυμεί να διαγράψει από το παιχνίδι 

επιλζγοντασ το ςχετικό checkbox. Ρατϊντασ ςτθ ςυνζχεια υποβολι, οι επιλεγμζνεσ 

ερωτιςεισ διαγράφονται. 

 

Εικόνα 52: Φόρμα επιλογισ των ερωτιςεων που κζλει να διαγράψει ο χριςτθσ. 
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Εικόνα 53: το προθγοφμενο βιμα επιλζχκθκαν προσ διαγραφι οι ερωτιςεισ με id 51 και 53. Οι ερωτιςεισ με 
αυτά τα id ζχουν διαγραφεί. 

 

updatedb.php 

 Αυτό το αρχείο επιτελεί ανανζωςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων για όλεσ τισ 

ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ ςτισ οποίεσ ζχει απαντθκεί τουλάχιςτον μία ερϊτθςθ. Αν δεν ζχει 

απαντθκεί καμία ερϊτθςθ εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα. Αλλιϊσ εκτυπϊνεται μινυμα ότι θ 

ανανζωςθ των ςτατιςτικϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα δε μπορεί να επιτευχκεί. 
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Εικόνα 54: Μζροσ από τθν ανανζωςθ που εκτελείται για ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ από το αρχείο 
updatedb.php. Βλζπουμε ότι ςτθν παρτίδα με id 6 που ναι μεν ζχει ολοκλθρωκεί, αλλά δεν ζχει απαντθκεί 
καμία ερϊτθςθ, τα ςτατιςτικά δεν ανανεϊκθκαν. ε αντίκεςθ θ παρτίδα με id 7 ανανεϊνεται κανονικά.  

 

Ε) αρχεία που αφοροφν τουσ απλοφσ παίκτεσ 

 

findcode.php 

 Αυτό το αρχείο ενςωματϊνει και τθ λειτουργία helpcode. Χρθςιμοποιείται όταν 

ζνασ παίκτθσ βρει ζνα QR Code και γίνεται διαχωριςμόσ ςτθν προβολι των δεδομζνων όταν 

θ ερϊτθςθ είναι πολλαπλισ επιλογισ και όταν δεν είναι. 

 Συγκεκριμζνα, όταν δεν είναι ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ εμφανίηεται θ ερϊτθςθ 

και ζνασ μικρόσ χϊροσ για τθν καταχϊρθςθ τθσ απάντθςθσ. Πταν όμωσ είναι ερϊτθςθ 

πολλαπλισ επιλογισ, εμφανίηεται θ ερϊτθςθ και οι δυνατζσ απαντιςεισ ςε μορφι 
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radiobutton. Ο παίκτθσ καλείται να επιλζξει μία από τισ δυνατζσ απαντιςεισ. Σε κάκε 

περίπτωςθ εμφανίηονται οι πόντοι που αντιςτοιχοφν ςτθν ερϊτθςθ και ο ςχετικόσ τομζασ. 

 Ανάλογα με το αν ο παίκτθσ απαντιςει ςωςτά με ι χωρίσ βοικεια ςτθν ερϊτθςθ 

και αν το παιχνίδι είναι ομαδικό ι ατομικό, ο παίκτθσ κερδίηει τουσ πόντουσ τθσ ερϊτθςθσ 

(ολόκλθρουσ αν δε ηιτθςε βοικεια ι τουσ μιςοφσ αν αιτικθκε βοικεια). 

 

Εικόνα 55: Σρόποσ εμφάνιςθσ μίασ ερϊτθςθσ όχι πολλαπλισ επιλογισ που επιτρζπει και τθ λιψθ βοικειασ. 

 

Εικόνα 56: Ο παίκτθσ απάντθςε ςωςτά ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ και κερδίηει τουσ ςχετικοφσ πόντουσ. 

 

Εικόνα 57: Σρόποσ εμφάνιςθσ μίασ ερϊτθςθσ πολλαπλισ επιλογισ. 

  

score.php 

 Αυτό το αρχείο χρθςιμεφει για να προβάλλει το τρζχον ςκορ που ζχει ςυγκεντρϊςει 

ο παίκτθσ (αν το παιχνίδι είναι ατομικό) ι θ ομάδα ςτθν οποία ςυμμετζχει (αν το παιχνίδι 

είναι ομαδικό). 
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Εικόνα 58: Προβολι του τρζχοντοσ ςκορ τθσ ομάδασ ςτθν οποία ςυμμετζχει ο παίκτθσ. 

 

remain.php 

 Με αυτό το αρχείο γίνεται προβολι του χρόνου που απομζνει για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ παρτίδασ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και των διακζςιμων QR Codes που βρίςκονται 

ακόμα ενεργά ςτο παιχνίδι. 

 

Εικόνα 59: Προβολι χρόνου και διακζςιμων QR Codes ακόμα ςτο παιχνίδι για ζναν απλό παίκτθ. 

 

team.php 

 Με αυτό το αρχείο φαίνονται τα μζλθ τθσ ομάδασ του παίκτθ αν το παιχνίδι είναι 

ομαδικό. Αλλιϊσ, αν το παιχνίδι είναι ατομικό, εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα. 

 

Εικόνα 60: Προβολι των μελϊν τθσ ομάδασ του παίκτθ, μιασ και το εκτελοφμενο παιχνίδι είναι ομαδικό. 

 

winner.php 

 Με αυτό το αρχείο γίνεται θ προβολι του νικθτι ι τθσ νικιτριασ ομάδασ τθσ 

τελευταίασ ολοκλθρωμζνθσ παρτίδασ ςτθ οποία ςυμμετείχε ο παίκτθσ. 
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Εικόνα 61: Η τελευταία παρτίδα ςτθν οποία ςυμμετείχε ο παίκτθσ ιτανε οργανωμζνθ ςε ομάδεσ. τθ εικόνα 
φαίνεται θ νικιτρια ομάδα κακϊσ και θ μζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. 

 

preferences.php 

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει το είδοσ των ερωτιςεων ςτισ οποίεσ προτιμάει να 

απαντάει  τςεκάροντασ το αντίςτοιχο checkbox. 

 

Εικόνα 62: Προβολι τθσ φόρμασ για τθν εκδιλωςθ προτιμιςεων χριςτθ. Επιλζγοντασ υποβολι, οι 
προτιμιςεισ ανανεϊνονται ςτθ ΒΔ.  
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Το παρόν ζγγραφο ςτθρίηεται ςτο πρότυπο ANSI/IEEE 830 κακϊσ και ςτισ 

ςθμειϊςεισ του κου Χριςτου Αντωνόπουλου ςχετικά με το μάκθμα Ανάπτυξθ και Σχεδίαςθ 

Λογιςμικοφ που διδάχκθκα κατά το εαρινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2008-09. Επίςθσ 

ςτθρίηεται ςτισ ςθμειϊςεισ του κου Βαςίλειου Βερφκιου και τθσ κασ Ελζνθσ Τουςίδου ςτο 

μάκθμα Αρχεία και Βάςεισ Δεδομζνων που διδάχκθκα κατά το χειμερινό εξάμθνο του ακαδ. 

Ζτουσ 2007-08. 

Ιδιαίτερα χριςιμθ υπιρξε και θ ςυμβολι των Μαλιάρθ Ραραςκευι, Μικρομάςτορα 

Χρυςάνκθ, Κοφκου Μαρία για το κατά πόςο μία τζτοια εφαρμογι κα μποροφςε να είναι 

χριςιμθ ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ και ποιεσ οι κφριεσ λειτουργίεσ που κα 

ζπρεπε να υποςτθρίηει για να είναι λειτουργικι. Από τθ ςυηιτθςθ μαηί τουσ προζκυψε θ 

ανάγκθ υποςτιριξθσ ομάδων ςτα πλαίςια του παιχνιδιοφ. Τα ςφγχρονα περιβάλλοντα 

μάκθςθσ τείνουν όλο και περιςςότερο να απομακρφνονται από μεκόδουσ που προωκοφν 

τον ανταγωνιςμό τόςο ςτο νθπιαγωγείο όςο και ςτο δθμοτικό. Ρλζον ενιςχφεται θ 

ςυνεργαςία και θ από κοινοφ ςυμμετοχι. Ρζραν όμωσ από το ομαδικό παιχνίδι, κα υπάρχει 

ακόμα θ δυνατότθτα ατομικισ ςυμμετοχισ ςτθν περίπτωςθ που δε ςυμπλθρϊνεται ο 

αναγκαίοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων και είναι ςτθ δικαιοδοςία του διδάςκοντα να επιλζξει ι 

όχι αυτι τθ δυνατότθτα. 

Το ζγγραφο αυτό περιγράφει αναλυτικά τισ απαιτιςεισ που κα πρζπει να 

ικανοποιεί το ςφςτθμα αλλά δεν περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κα υλοποιθκοφν (κάτι 

το οποίο κα γίνει ςτο επόμενο ζγγραφο *Ζγγραφο περιγραφισ ςχεδίου λογιςμικοφ]). 
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1) Ειςαγωγι 
Αυτό το ζγγραφο καλφπτει τθν ακριβι εξαγωγι απαιτιςεων για το παιχνίδι QR 

Code Game. 

 

1.1) κοπόσ 
Το παρόν ζγγραφο καλφπτει τα ουςιϊδθ ςτοιχεία του ςυςτιματοσ και τισ 

λειτουργίεσ του προϊόντοσ κακϊσ και τι αναμζνουν οι χριςτεσ από το ςυγκεκριμζνο 

παιχνίδι. Ρροςδιορίηει τισ ακριβείσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ αλλά όχι τον τρόπο με τον 

οποίο αυτζσ κα υλοποιθκοφν. 

Το ζγγραφο αυτό αποτελεί ζνα ςυμβόλαιο ανάμεςα ςτον πελάτθ και ςτον 

καταςκευαςτι. 

 

1.2) Γενικι άποψθ 
Το παρόν ζγγραφο καλφπτει τισ λεπτομζρειεσ του QR Code Game 

ςυμπεριλαμβανομζνων των λειτουργικϊν και μθ-λειτουργικϊν απαιτιςεων. Ρεριγράφονται 

μόνο τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ και το περιβάλλον ςτο οποίο κα 

δουλεφει το παιχνίδι χωρίσ όμωσ τισ λεπτομζρειεσ τθσ υλοποίθςθσ που κα αναλυκοφν ςτο 

επόμενο ζγγραφο (Ζγγραφο Ρεριγραφισ Σχεδίου Λογιςμικοφ). 

ΚΑΝΟΝΕ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ 

Το QR Code Game αποτελεί μία παραλλαγι του εξισ παιχνιδιοφ: Σε ζνα μεγάλο 

δωμάτιο ι κάποιον ανοιχτό χϊρο ζχουμε διαςκορπιςμζνα χαρτάκια με διάφορουσ πόντουσ. 

Οι παίκτεσ μαηεφουν τα χαρτάκια οργανωμζνοι είτε ςε ομάδεσ είτε ατομικά και ςτο τζλοσ 

του παιχνιδιοφ ο παίκτθσ ι θ ομάδα που ζχει ςυλλζξει τα περιςςότερα χαρτάκια 

ανακθρφςςεται νικθτισ / νικιτρια. Στθν κλαςςικι ζκδοςθ του παιχνιδιοφ, κάποιοσ πρζπει 

να αναλάβει τθν άκροιςθ των πόντων χειροκίνθτα. 

Στο QR Code Game τα χαρτάκια αντικακίςτανται από QR Codes τα οποία πρζπει να 

ςκανάρονται από κάποιο κινθτό εξοπλιςμζνο με κάμερα. Τα κινθτά των παικτϊν κα πρζπει 

να ζχουν ενςωματωμζνο QR code Reader για να μποροφν να διαβάηουν τα QR codes μζςω 

τθσ κάμερασ και να τα αποκωδικοποιοφν, κακϊσ και ςφνδεςθ ςτο internet. (Κάτι τζτοιο κα 

μποροφςε να γίνει εφκολα ςε κινθτά Android, Smartphone ι i-phone). Ραρόμοια με τθν 

κλαςικι ζκδοςθ του παιχνιδιοφ, οι παίκτεσ και εδϊ κα μποροφςαν να είναι οργανωμζνοι ςε 

ομάδεσ είτε να παίηουν ατομικά. Οι πόντοι για κάκε παίκτθ ι κάκε ομάδα ςυγκεντρϊνονται 

ςε μία βάςθ δεδομζνων και από κει ανακθρφςςεται ο νικθτισ με τθ λιξθ του παιχνιδιοφ. Ο 

τερματιςμόσ του παιχνιδιοφ ςθματοδοτείται με το πζρασ κάποιου δεδομζνου χρονικοφ 

διαςτιματοσ είτε εάν ζχουν ςυλλεχκεί όλα τα QR Codes είτε εάν ο ςυντονιςτισ διακόψει το 

παιχνίδι. Κάκε κωδικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί μόνο από ζνα χριςτθ μία 

φορά και μετά απενεργοποιείται, για να αποφευχκοφν τα εξισ ςενάρια: 1) ζνασ παίκτθσ να 
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ςκανάρει ςυνζχεια τον ίδιο κωδικό και να ςυλλζγει περιςςότερουσ πόντουσ, 2) δφο παίκτεσ 

να ςκανάρουν τον ίδιο κωδικό. 

Ζνα τζτοιο παιχνίδι κα μποροφςε να βρει εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ και ποιο 

ςυγκεκριμζνα ςε νθπιαγωγεία, ςχολεία και ςε καταςκθνϊςεισ (Ηλικίεσ περίπου 5-14 

χρονϊν). Για να γίνει όμωσ κάτι τζτοιο είναι χριςιμο να προςτεκεί και κάποιοσ βακμόσ 

δυςκολίασ ςτο παιχνίδι, το οποίο επιτυγχάνεται με προςκικθ ερωτιςεων. Οι ερωτιςεισ 

μποροφν να ςχετίηονται με διάφορουσ τομείσ (μακθματικϊν, ιςτορίασ, γεωγραφίασ, κ.ο.κ), 

και φυςικά με τθν θλικία των ςυμμετεχόντων. Ο ςυντονιςτισ του παιχνιδιοφ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει ποια ι ποιεσ κατθγορίεσ ερωτιςεων κα ςυμπεριλάβει ςτο παιχνίδι, 

ανάλογα με τισ γνϊςεισ και τθν θλικία των παικτϊν. Οι ερωτιςεισ κα χαρακτθρίηονται και 

από κάποιο βακμό δυςκολίασ και ο βακμόσ δυςκολίασ κα ανταμείβεται με τουσ 

αντίςτοιχουσ πόντουσ.  Οι παίκτεσ κα μποροφν να κερδίηουν τουσ αντίςτοιχουσ πόντουσ του 

QR Code μόνο εάν ζχουν απαντιςει ςωςτά ςτθν ερϊτθςθ. Αλλιϊσ το QR Code παραμζνει 

ακόμα ενεργοποιθμζνο ςτο παιχνίδι. (Ρροαιρετικι είναι θ δυνατότθτα λιψθσ κάποιασ 

βοικειασ για τθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ και θ λιψθ των μιςϊν πόντων του QR Code ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ). 

Επίςθσ από το παιχνίδι είναι επικυμθτι και θ δυνατότθτα εξαγωγισ κάποιων 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν απάντθςθ των 

ερωτιςεων. Ριο αναλυτικά ο ςυντονιςτισ του παιχνιδιοφ (ο οποίοσ μπορεί να είναι ο 

δάςκαλοσ ςτο ςχολείο) μπορεί να διαπιςτϊςει αν οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν καταλάβει καλά 

τθν φλθ του μακιματοσ ι των μακθμάτων που ςχετίηονται με τισ ερωτιςεισ και να 

εντοπίςει αδυναμίεσ ι παρανοιςεισ με ςκοπό να επαναλάβει τθ διδαςκαλία του 

ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το παιχνίδι αυτό κα μποροφςε να αποτελζςει και ζνα χριςιμο 

εργαλείο ςτα χζρια του παιδαγωγοφ για τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με τθν πρόοδο 

των παιδιϊν τουσ.  

Μία επιπλζον δυνατότθτα του παιχνιδιοφ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να δθλϊνουν ςτο 

ςφςτθμα το είδοσ των ερωτιςεων που προτιμοφν (π.χ. ερωτιςεισ μακθματικϊν ι 

γεωγραφίασ). Επιπλζον, να μποροφν να αξιολογοφν το βακμό δυςκολίασ του παιχνιδιοφ και 

να αφινουν κάποιο ςχόλιο, αν το επικυμοφν. Ο ςυντονιςτισ κα μπορεί να δει πιο είδοσ 

ερωτιςεων προτιμοφν οι ςυμμετζχοντεσ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ, ΕΙΔΗ ΧΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟ 

ΤΣΗΜΑ 

Το παιχνίδι αποτελείται από πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ. Ζνασ παίκτθσ μπορεί να 

ςυμμετζχει ςε πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ αλλά όχι ταυτόχρονα. Ο ςυντονιςτισ τθσ κάκε 

παρτίδασ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει από τουσ διακζςιμουσ χριςτεσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων ποιοι κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα. Ζτςι ταυτόχρονα κα μποροφν να 

υποςτθριχκοφν πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ ςτο ςφςτθμα, οι οποίεσ όμωσ κα πρζπει να 

παίηονται ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ. Ο ςυντονιςτισ επίςθσ κα μπορεί να χωρίηει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε ομάδεσ ι να επιλζγει να παίηουν οι παίκτεσ ατομικά. 



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
84 

 

Με τον τερματιςμό τθσ παρτίδασ (μετά από τθν πάροδο κάποιου δεδομζνου 

χρονικοφ διαςτιματοσ ι όταν ςυλλεχκοφν όλα τα QR Codes), οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν 

να ςυμμετάςχουν ςε μία νζα παρτίδα. 

Πςον αφορά τθ διαχείριςθ του παιχνιδιοφ, ζχουμε το γενικό διαχειριςτι ο οποίοσ 

προςκαφαιρεί ερωτιςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων κακϊσ και QR Codes. Επίςθσ κακορίηει και 

το βακμό δυςκολίασ των ερωτιςεων. Ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ, 

μπορεί να κακορίςει και τουσ αντίςτοιχουσ πόντουσ ςτο QR Code. To QR Code κα πρζπει να 

χαρακτθρίηεται από ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό (ID), ζτςι ϊςτε να ξζρουμε αν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ιδθ από κάποιον παίκτθ. Ο γενικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ζχει 

πρόςβαςθ και ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που εξάγονται από τισ προτιμιςεισ και τθν επίδοςθ 

των χρθςτϊν. Θα μπορεί επίςθσ να βλζπει πόςα και ποια παιχνίδια επιλζγουν οι 

ςυντονιςτζσ μιασ παρτίδασ. Ο γενικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί να είναι ο 

διευκυντισ (του ςχολείου, τθσ καταςκινωςθσ, …). Μποροφμε να ζχουμε ζναν ι λίγουσ 

τζτοιουσ γενικοφσ διαχειριςτζσ. Επειδι θ χωρθτικότθτα τθσ βάςθσ δεδομζνων δεν είναι 

άπειρθ, ο γενικόσ διαχειριςτισ κα πρζπει να βλζπει και να διαχειρίηεται τισ (πολφ) παλιζσ 

παρτίδεσ που ζχουν παιχτεί για να μθν καταλαμβάνουν άςκοπα χϊρο ςτθ βάςθ. Επιπλζον, 

κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαχειρίηεται τουσ χριςτεσ που δε κα πρζπει να ανικουν πια 

ςτθ βάςθ δεδομζνων και να διαγράφει το λογαριαςμό τουσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα 

δθμοτικό ςχολείο οι μακθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςι τουσ ι ζχουν πάρει 

μεταγραφι για κάποιο άλλο ςχολείο καλό κα είναι να διαγράφονται από τθ βάςθ 

δεδομζνων. Ομοίωσ και για τουσ ςυντονιςτζσ (π.χ. δάςκαλοι που δεν εργάηονται πια ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςχολείο). 

Ο ρόλοσ του ςυντονιςτι μοιάηει με αυτόν του γενικοφ διαχειριςτι  αλλά δεν ζχει τθ 

δυνατότθτα να δει τισ προτιμιςεισ των άλλων ςυντονιςτϊν παρά μόνο τισ δικζσ του. 

Μπορεί να προςκαφαιρεί ερωτιςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων κακϊσ και QR Codes και να 

κακορίηει και το βακμό δυςκολίασ των ερωτιςεων. Επίςθσ ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία που εξάγονται από τισ προτιμιςεισ και τθν επίδοςθ των παικτϊν που ζχουν 

ςυμμετάςχει ςτισ παρτίδεσ για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνοσ (όχι ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

όλων των χρθςτϊν). Ο ςυντονιςτισ μπορεί να είναι ο δάςκαλοσ ςτο ςχολείο ι ο επόπτθσ για 

μία δεδομζνθ ομάδα ςτθν καταςκινωςθ, κ.ο.κ. Επιπλζον ο ςυντονιςτισ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιλζξει κάποιουσ από τουσ υπάρχοντεσ χριςτεσ για ςυμμετοχι ςτθν 

παρτίδα. Αν ο ςυντονιςτισ επιλζξει να οργανϊςει τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ, το ςφςτθμα 

χωρίηει τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ τυχαία αναλόγωσ το πόςεσ ομάδεσ κζλει να ζχει. 

Τζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςε πολλζσ διαφορετικζσ 

παρτίδεσ αλλά όχι ταυτόχρονα (όπωσ προαναφζρκθκε). Θα μποροφν να δθλϊνουν ςτο 

ςφςτθμα το είδοσ των ερωτιςεων που προτιμοφν (π.χ. ερωτιςεισ μακθματικϊν ι 

γεωγραφίασ) και προαιρετικά να αξιολογοφν το βακμό δυςκολίασ του παιχνιδιοφ και να 

αφινουν κάποιο ςχόλιο, αν το επικυμοφν. 



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
85 

 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Συνοπτικά, κα παραχκοφν τα εξισ τμιματα λογιςμικοφ: α) μία διεπαφι 

παίκτθ/ςυμμετζχοντα με τθ βάςθ δεδομζνων, β) μία διεπαφι ςυντονιςτι με τθ βάςθ και γ) 

μία διεπαφι του γενικοφ διαχειριςτι με τθ βάςθ δεδομζνων. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο (Οντοτιτων υςχετίςεων) 

 

 Το παραπάνω διάγραμμα περιλαμβάνει μία γενικι διάρκρωςθ του ςυςτιματοσ και 

τον τρόπο που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. 

 

1.3) Οριςμοί, ακρωνφμια και ςυντομογραφίεσ 

 QR Code = Quick Response Code (επιτρζπουν αποκωδικοποίθςθ δεδομζνων με 

υψθλι ταχφτθτα). Ο κϊδικασ αποτελείται από μαφρεσ ψθφίδεσ τοποκετθμζνεσ ςε 

ζνα τετράγωνο άςπρο φόντο, το οποίο ςκανάρεται από κινθτό με κάμερα και 

ςωςτι εφαρμογι ανάγνωςθσ. 

 Ραρτίδα: Το παιχνίδι αποτελείται από πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ. Στο τζλοσ 

κάκε παρτίδασ ανακθρφςςεται ο νικθτισ. 

 ΒΔ: Βάςθ Δεδομζνων 
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1.4) Αναφορζσ 

 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-

1998, Revision of IEEE Std 830-1993) 

 uberTurnstileTM Example Requirement Specification Document (September 13, 

2001) 

 Σθμειϊςεισ του κου Χριςτου Αντωνόπουλου ςτο μάκθμα Ανάπτυξθ και Σχεδίαςθ 

Λογιςμικοφ (εαρινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2008-09) 

 Σθμειϊςεισ του κου Βαςίλειου Βερφκιου και τθσ κασ Ελζνθσ Τουςίδου ςτο μάκθμα 

Αρχεία και Βάςεισ Δεδομζνων (χειμερινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2007-08) 

 Υποδείξεισ τθσ προπτυχιακισ φοιτιτριασ Μαλιάρθ Ραραςκευι ςτο Ραιδαγωγικό 

Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 Υποδείξεισ τθσ κασ Μικρομάςτορα Χρυςάνκθ, δαςκάλασ του 4ου Δθμοτικοφ 

Σχολείου Σαλαμίνασ. Το 4ο Δθμοτικό Σχολείο Σαλαμίνασ αποτελεί 1 από τα 800 

ςχολεία όπου θ διδαςκαλία των Αγγλικϊν και τθσ Ρλθροφορικισ ξεκινάει από τθν 

Α’ Δθμοτικοφ. 

 Υποδείξεισ τθσ κασ Μαρίασ Κοφκου, νθπιαγωγοφ του 4ου Νθπιαγωγείου Φερϊν - 

Αερινοφ. 

 

1.5) Επιςκόπθςθ 
Στο υπόλοιπο του εγγράφου δίνεται μία γενικι περιγραφι του προϊόντοσ, όπωσ αν 

μπορεί να ενςωματωκεί ςε ζνα μεγαλφτερο ςφςτθμα και υπό ποιεσ προχποκζςεισ, ποιεσ 

λειτουργίεσ κα επιτελεί το λογιςμικό, ποια τα γενικά χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν και οι 

γενικοί περιοριςμοί που κα πρζπει αυτό να ικανοποιεί. Στο κεφάλαιο 3 δίνονται οι ειδικζσ 

απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ που ηθτοφνται από τον πελάτθ και οι ςχζςεισ τουσ. Τζλοσ ςτο 

παράρτθμα δίνεται ο Ρίνακασ Ιχνθλαςιμότθτασ. 
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2) Γενικι Περιγραφι 
 

2.1) Προοπτικι του προϊόντοσ 
 Το ςφςτθμα μασ υπό προχποκζςεισ κα μποροφςε να ενςωματωκεί ςε ζνα ευρφτερο 

ςφςτθμα. Επειδι πρόκειται για ζνα παιχνίδι το οποίο ναι μεν παίηεται ςε εξωτερικό χϊρο, 

αλλά όλθ θ λειτουργία του υποςτθρίηεται μζςω του internet (τα κινθτά που ςκανάρουν 

τουσ κωδικοφσ πρζπει να επικοινωνοφν με τθ Βάςθ Δεδομζνων για να κατοχυρϊνεται ο 

κωδικόσ), το παιχνίδι αυτό κα μποροφςε να ενςωματωκεί ςε ζνα site που φιλοξενεί και 

άλλα τζτοια εκπαιδευτικά παιχνίδια.  

 Απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ είναι να μείνει ανζπαφθ θ βάςθ δεδομζνων. 

 

2.2) Λειτουργίεσ του προϊόντοσ 
Η αρχικι ςελίδα του παιχνιδιοφ ζχει τθν εξισ μορφι και είναι κοινι για όλουσ:  

Στο τμιμα 1 εμφανίηεται το header που περιζχει μινυμα 

καλωςορίςματοσ του παιχνιδιοφ κακϊσ και ζνα γενικό menu με 

link προσ τθν αρχικι ςελίδα, τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ και τισ 

απαιτιςεισ ςυςτιματοσ. 

Αν ο χριςτθσ δεν ζχει δϊςει ακόμα ζγκυρα username 

και password, τότε τα τμιματα 2 και 3 είναι ςυνενωμζνα και  

ηθτείται από το χριςτθ να δϊςει τα ςτοιχεία του για να κάνει login. Αν ο χριςτθσ δεν ζχει 

ιδθ λογαριαςμό, τότε επιλζγει να κάνει sign up, οπότε δίνει τα ςτοιχεία του για να 

καταχωρθκεί ςτθ Βάςθ Δεδομζνων.  

Με το που ο χριςτθσ κάνει login, τα τμιματα 2 και 3 είναι πλζον μεταβλθτά 

αναλόγωσ με τθν ιδιότθτα του χριςτθ (Γενικόσ Διαχειριςτισ, Συντονιςτισ, Ραίκτθσ). Στο 

τμιμα 2 εμφανίηονται τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ μίασ διακζςιμθσ ενζργειασ από το 

τμιμα 3. Το τμιμα 3 είναι το Menu που είναι διαφορετικό για κάκε χριςτθ. 

 

MENU ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 Προςκικθ ερωτιςεων: κακοριςμόσ βακμοφ δυςκολίασ, θλικία για τθν οποία 

προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ / αποδεκτισ απάντθςθσ, κακοριςμόσ τομζα που 

αφορά θ ερϊτθςθ. 

 Αφαίρεςθ ερωτιςεων: Διαγραφι ερωτιςεων από το παιχνίδι που πικανόν 

περιζχουν κάποιο λάκοσ ι δεν ανικουν ποια ςτθν φλθ που διδάςκονται οι μακθτζσ. 

 1) Header  

2) Game 3
) M

en
u
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 Σροποποίθςθ ερωτιςεων: αλλαγι του βακμοφ δυςκολίασ, τθσ θλικίασ για τθν 

οποία προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ/ αποδεκτισ απάντθςθσ, αλλαγι τομζα 

που αφορά θ ερϊτθςθ. 

 τατιςτικά ςτοιχεία: προτιμιςεισ των χρθςτϊν αλλά και των ςυντονιςτϊν, ποιεσ 

είναι οι επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςυνολικά. 

 φνολο παικτϊν: παίκτεσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτθ Βάςθ Δεδομζνων και οι 

επιδόςεισ τουσ ατομικά. Ρροβολι επίςθσ του πλικουσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία 

ζχει ςυμμετάςχει ο κάκε παίκτθσ και των προτιμιςεϊν του. 

 Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ: παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί αλλά δεν ζχουν 

ακόμα ολοκλθρωκεί. Ο γενικόσ διαχειριςτισ μπορεί να βλζπει ποιοσ είναι ο 

ςυντονιςτισ τθσ παρτίδασ, ποιοι οι ςυμμετζχοντεσ και ποιεσ ερωτιςεισ ζχουν 

επιλεγεί. Τζλοσ μπορεί να βλζπει τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. 

 Διαχείριςθ παλιϊν παρτίδων: διαγραφι παρτίδων που ζχουν παιχκεί πριν από 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα ζτςι ϊςτε να μθν ζχουμε πρόβλθμα χϊρου με τθ βάςθ 

δεδομζνων. 

 Διαχείριςθ παλιϊν χρθςτϊν: διαγραφι χρθςτϊν που δε χρειάηεται να είναι πλζον 

εγγεγραμμζνοι ςτθ βάςθ δεδομζνων. Ρρϊτα γίνεται θ προβολι των χρθςτϊν και 

ςτθ ςυνζχεια γίνεται θ επιλογι των χρθςτϊν που κζλουμε να διαγράψουμε.  

 Επιβεβαίωςθ νζων ςυντονιςτϊν: ο γενικόσ διαχειριςτισ εγκρίνει ζνα νζο 

διαχειριςτι δίνοντασ του δικαιϊματα προςκαφαίρεςθσ ερωτιςεων και εκκίνθςθσ 

μίασ νζασ παρτίδασ.  

 Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων: Ρροβολι των παρτίδων που ζχουν ολοκλθρωκεί 

αλλά δεν ανανεϊκθκαν τα ςτατιςτικά δεδομζνα ςτθ βάςθ και επιλογι ανανζωςθσ 

των ςτατιςτικϊν. (Ρρζπει  να ζχει απαντθκεί τουλάχιςτον μία ερϊτθςθ ςτο παιχνίδι 

για να γίνει θ ανανζωςθ των ςτατιςτικϊν.) 

 Επεξεργαςία προφίλ: αλλαγι e-mail ι/και κωδικοφ. 

 Ζξοδοσ: Ζξοδοσ από τον τρζχον λογαριαςμό που ζχει κάνει login. 

 

MENU ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

 Προςκικθ ερωτιςεων: κακοριςμόσ βακμοφ δυςκολίασ, θλικία για τθν οποία 

προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ/ αποδεκτισ απάντθςθσ, κακοριςμόσ τομζα που 

αφορά θ ερϊτθςθ. 

 Αφαίρεςθ ερωτιςεων: Διαγραφι ερωτιςεων από το παιχνίδι που πικανόν 

περιζχουν κάποιο λάκοσ ι δεν ανικουν ποια ςτθν φλθ που διδάςκονται οι μακθτζσ. 
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 Σροποποίθςθ ερωτιςεων: αλλαγι του βακμοφ δυςκολίασ, τθσ θλικίασ για τθν 

οποία προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ / αποδεκτισ απάντθςθσ, αλλαγι τομζα 

που αφορά θ ερϊτθςθ. 

 τατιςτικά ςτοιχεία: προτιμιςεισ των χρθςτϊν που ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ 

παρτίδεσ του ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι, ποιεσ είναι οι επιδόςεισ των 

ςυμμετεχόντων ςυνολικά και όςων ζχουν ςυμμετάςχει ςε παρτίδεσ του 

ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι. 

 φνολο παικτϊν: παίκτεσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτθ Βάςθ Δεδομζνων και ζχουν 

ςυμμετάςχει ςε κάποια από τισ παρτίδεσ του ςυντονιςτι. Από αυτοφσ ο 

ςυντονιςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να δει τισ προτιμιςεισ τουσ και τισ επιδόςεισ τουσ 

ατομικά, κακϊσ και το πλικοσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχει ςυμμετάςχει ο κάκε 

παίκτθσ. 

 Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ: παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί αλλά δεν ζχουν 

ακόμα ολοκλθρωκεί. Ο ςυντονιςτισ μπορεί να βλζπει τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ 

τθσ παρτίδασ. 

 Νζα παρτίδα: α) Κακοριςμόσ των παικτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα. Η 

επιλογι τουσ για ςυμμετοχι ςε μία νζα παρτίδα μπορεί να γίνει με διάφορα 

κριτιρια όπωσ οι προτιμιςεισ των χρθςτϊν ι θ θλικία των ςυμμετεχόντων. Οι 

παίκτεσ μπορεί να παίηουν ατομικά ι να είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ. Αν ο 

ςυντονιςτισ επιλζξει να οργανϊςει τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ, το ςφςτθμα χωρίηει 

τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ τυχαία αναλόγωσ το πόςεσ ομάδεσ κζλει να ζχει. β) Επιλογι 

των ερωτιςεων για τθν παρτίδα και εκτφπωςθ των αντίςτοιχων QR Codes. Η 

επιλογι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει επιλζγοντασ μία ι περιςςότερεσ 

κατθγορίεσ ερωτιςεων (μακθματικά, ορκογραφία, εικαςτικά, αγγλικά, …) και/ι 

επιλζγοντασ κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ που αντιςτοιχοφν ςτθν κατθγορία, 

αναλόγωσ πάντα και με τθν θλικία των ςυμμετεχόντων. γ) Κακοριςμόσ τθσ θμζρασ 

και ϊρασ που κα διεξαχκεί το παιχνίδι και του χρονικοφ διαςτιματοσ που αυτό κα 

διαρκζςει. 

 Εξζλιξθ παρτίδασ: Ρόςα QR Code υπάρχουν ακόμα ενεργά ςτο παιχνίδι και ποιοσ ο 

διακζςιμοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ. Μπορεί επίςθσ να επιλζξει 

να ςταματιςει τθν παρτίδα (επιλζγοντασ το πλικτρο Stop), ςε περίπτωςθ που οι 

ςυμμετζχοντεσ δεν επικυμοφν τθ ςυνζχεια του παιχνιδιοφ. Επίςθσ βλζπει τον 

τρζχοντα  νικθτι ι τθν τρζχουςα νικιτρια ομάδα. 

 Ακφρωςθ ι τροποποίθςθ τθσ παρτίδασ: Ο ςυντονιςτισ μπορεί να ακυρϊνει τθ 

διεξαγωγι μίασ παρτίδασ ι να τροποποιεί κάποια πεδία προςκαφαιρϊντασ 

ςυμμετζχοντεσ και ερωτιςεισ και τροποποιϊντασ τθν ϊρα διεξαγωγισ τθσ 

παρτίδασ. Ρροχπόκεςθ είναι θ παρτίδα να μθν ζχει εκκινιςει. 

 Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων: Ρροβολι των παρτίδων που ζχουν ολοκλθρωκεί 

αλλά δεν ανανεϊκθκαν τα ςτατιςτικά δεδομζνα ςτθ βάςθ και επιλογι ανανζωςθσ 
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των ςτατιςτικϊν. (Ρρζπει  να ζχει απαντθκεί τουλάχιςτον μία ερϊτθςθ ςτο παιχνίδι 

για να γίνει θ ανανζωςθ των ςτατιςτικϊν.) 

 Επεξεργαςία προφίλ: αλλαγι e-mail ι/και κωδικοφ. 

 Ζξοδοσ: Ζξοδοσ από τον τρζχον λογαριαςμό που ζχει κάνει login. 

 

MENU ΠΑΙΚΣΗ 

 Εφρεςθ ενόσ νζου QR Code: απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ του code και πικανόν λιψθ 

βοικειασ για τθν απάντθςθ. 

 κορ: Τρζχον ςκορ ατομικό αν ο παίκτθσ παίηει μόνοσ του ι ομαδικό αν οι παίκτεσ 

είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ. 

 Διακζςιμα QR Codes και Χρόνοσ: πόςα codes παραμζνουν ακόμα ενεργά ςτο 

παιχνίδι. 

 Ομάδα: αν οι παίκτεσ είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ, ο παίκτθσ κα μπορεί να δει τα 

μζλθ τθσ ομάδασ του για τθν τρζχουςα παρτίδα. 

 Νικθτισ: Ρροβολι του νικθτι ςτθν τελευταία ολοκλθρωμζνθ παρτίδα ςτθν οποία 

ςυμμετείχε ο παίκτθσ. 

 Προτιμιςεισ: εκδιλωςθ προτιμιςεων των χρθςτϊν για μία παρτίδα, καταχϊρθςθ 

ςχολίων για ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ. 

 Επεξεργαςία προφίλ: αλλαγι e-mail ι/και κωδικοφ. 

 Ζξοδοσ: Ζξοδοσ από τον τρζχον λογαριαςμό που ζχουν κάνει login. 

 

2.3) Χαρακτθριςτικά του χριςτθ 
 Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ διακρίνονται ςε 3 μεγάλεσ κατθγορίεσ. α) γενικοί 

διαχειριςτζσ, β) ςυντονιςτζσ και γ) ςυμμετζχοντεσ / απλοί παίκτεσ. Και τα 3 ιδθ χρθςτϊν κα 

πρζπει να είναι εξοικειωμζνα με τθ χριςθ υπολογιςτι και με τθν πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο, 

χωρίσ όμωσ να απαιτοφνται ιδιαιτζρεσ γνϊςεισ. Στόχοσ είναι το site που κα καταςκευαςτεί 

να είναι εφχρθςτο και λειτουργικό ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ να μποροφν εφκολα να πλοθγθκοφν 

και να αλλθλεπιδροφν με τθ βάςθ δεδομζνων. Επίςθσ καλό κα είναι να είναι εξοικειωμζνοι 

με τθ χριςθ ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου.  

Ραρόλο που θ εφαρμογι προορίηεται για χριςθ από άτομα θλικίασ 5-14 ετϊν, τα 

παιδιά ζρχονται πολφ νωρίσ ςε επαφι με τθ νζα τεχνολογία. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

παιδιϊν θλικίασ 5 ετϊν γνωρίηει ιδθ πϊσ να ανοίγει και να κλείνει τον Η/Υ, να ανοίγει 

εφαρμογζσ και να παίηει παιχνίδια. Σθμαντικι βζβαια κα είναι και θ ςυμβολι του 



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
91 

 

δαςκάλου για άτομα που δυςκολεφονται. Να ςθμειωκεί ότι ςιμερα λειτουργοφν ιδθ 

περίπου 800 ςχολεία τα οποία εκκινοφν τθ διδαςκαλία τθσ πλθροφορικισ και των αγγλικϊν 

από τθν Α’ Δθμοτικοφ. 

 

2.4) Γενικοί περιοριςμοί 
 Το ςφςτθμά μασ χαρακτθρίηεται από τουσ εξισ περιοριςμοφσ: 

 Δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι διαφορετικϊν παρτίδων ταυτόχρονα. Συνεπϊσ ζνασ 

παίκτθσ δε μπορεί να ςυμμετάςχει ςε 2 διαφορετικζσ παρτίδεσ ταυτόχρονα και ο 

ςυντονιςτισ δε μπορεί να ςυντονίηει δφο διαφορετικζσ παρτίδεσ τθν ίδια χρονικι 

ςτιγμι. 

 Ζνασ παίκτθσ δεν επιτρζπεται να είναι καταχωρθμζνοσ ςε δφο διαφορετικζσ ομάδεσ 

ταυτόχρονα (ςε περίπτωςθ που το παιχνίδι είναι ομαδικό). 

 Ο ςυντονιςτισ δε μπορεί να τροποποιεί μία παρτίδα που ζχει ιδθ εκκινιςει. 

 Για τθ λειτουργία του παιχνιδιοφ είναι αναγκαία θ ςφνδεςθ ςτο internet. 

 Τζλοσ απαιτείται θ χριςθ username και password για να διαχωρίηεται ο ρόλοσ των 

χρθςτϊν (γενικόσ διαχειριςτισ, ςυντονιςτισ και παίκτθσ). 

 

2.5) Παραδοχζσ και εξαρτιςεισ 

 Η Βάςθ Δεδομζνων χαρακτθρίηεται από άπειρθ χωρθτικότθτα. 
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3) Ειδικζσ Απαιτιςεισ 
 

3.1) Λειτουργικζσ απαιτιςεισ 
 Εδϊ περιγράφονται οι κεμελιϊδεισ πράξεισ που εκτελεί το λογιςμικό το οποίο 

πρόκειται να αναπτυχκεί.  

Το γενικό διάγραμμα χριςθσ (Use Case Diagram) είναι το εξισ: 

 

Στθ ςυνζχεια περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ. Κάκε 

λειτουργία περιγράφεται από τθν ειςαγωγή (όνομα τθσ λειτουργίασ), τθν είςοδο (ποιεσ 

προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται για να μπορεί να πραγματοποιθκεί θ λειτουργία 

κακϊσ και τι δεδομζνα πρζπει να ειςάγει ο χριςτθσ), τθν επεξεργαςία (ποιεσ ενδιάμεςεσ 

ενζργειεσ πρζπει να γίνουν ςτο ςφςτθμα πριν εξαχκοφν τα δεδομζνα) και τθν ζξοδο 

(αποτελζςματα που επιςτρζφονται όταν ολοκλθρωκεί θ λειτουργία). 

Οι λειτουργίεσ #1 - #4 είναι κοινζσ για το γενικό διαχειριςτι και το ςυντονιςτι του 

ςυςτιματοσ: 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #1 : 

Ειςαγωγι Ρροςκικθ ερωτιςεων 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ ι γενικόσ 
διαχειριςτισ. 
Ο χριςτθσ ειςάγει ςτα ςχετικά πεδία το βακμό δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ, τθν 
θλικία για τθν οποία προορίηεται θ ερϊτθςθ, κακορίηει τθ ςωςτι/αποδεκτι 
απάντθςθ και τον τομζα που αφορά θ ερϊτθςθ. Τζλοσ κακορίηει αν κα 
δίνεται κάποια βοικεια ςε περίπτωςθ που ο παίκτθσ αδυνατεί να 
απαντιςει τθν ερϊτθςθ και ποια κα είναι αυτι. 
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Επεξεργαςία Γίνεται ζλεγχοσ αν ζχει ιδθ καταχωρθκεί θ ερϊτθςθ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων 
με ζλεγχο ταφτιςθσ λζξεων. 

Ζξοδοι Αν θ ερϊτθςθ δεν ζχει καταχωρθκεί ιδθ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων, 
καταχωρείται. Εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα επιτυχοφσ δθμιουργίασ. 
Αν θ ερϊτθςθ ζχει ιδθ καταχωρθκεί, εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα και 
ηθτείται από το χριςτθ αν επικυμεί να επαναλάβει τθ διαδικαςία 
καταχωρϊντασ μία άλλθ ερϊτθςθ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #2 : 

Ειςαγωγι Αφαίρεςθ ερωτιςεων 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ ι γενικόσ 
διαχειριςτισ.  
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Η ερϊτθςθ δεν ζχει επιλεγεί για κάποια 
παρτίδα που ζχει μεν προκακοριςτεί αλλά δεν ζχει ακόμα ολοκλθρωκεί. 
Ο χριςτθσ βλζπει όλεσ τισ διακζςιμεσ ερωτιςεισ που είναι καταχωρθμζνεσ 
ςτθ Βάςθ Δεδομζνων. Επιλζγει τθν ερϊτθςθ που κζλει να διαγράψει από τθ 
βάςθ δεδομζνων και επιλζγει το κουμπί διαγραφισ. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ διαγραφι τθσ ερϊτθςθσ μόνο αν θ ερϊτθςθ δεν ζχει επιλεγεί 
για κάποια παρτίδα που δεν ζχει ακόμα ολοκλθρωκεί. 

Ζξοδοι Επιςτρζφεται μινυμα επιτυχισ διαγραφισ, αν ζχει εκτελεςτεί επιτυχϊσ θ 
διαγραφι από τθ βάςθ δεδομζνων. Αλλιϊσ επιςτρζφεται μινυμα λάκουσ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #3 : 

Ειςαγωγι Τροποποίθςθ ερωτιςεων 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ ι γενικόσ 
διαχειριςτισ. 
Ο χριςτθσ βλζπει όλεσ τισ διακζςιμεσ ερωτιςεισ που είναι καταχωρθμζνεσ 
ςτθ Βάςθ Δεδομζνων. Επιλζγει τθν ερϊτθςθ που κζλει να τροποποιιςει από 
τθ βάςθ δεδομζνων και επιλζγει το κουμπί τροποποίθςθσ. Στθ ςυνζχεια 
επιλζγει ποιο/ποια πεδία τθσ ερϊτθςθσ επικυμεί να τροποποιιςει και κάνει 
τισ αλλαγζσ. Ρατϊντασ εκ νζου τροποποίθςθ, οι αλλαγζσ καταχωροφνται 
ςτθ Βάςθ Δεδομζνων. 

Επεξεργαςία Ενδιάμεςο Βιμα: Πταν ο χριςτθσ επιλζγει για πρϊτθ φορά το πλικτρο τθσ 
τροποποίθςθσ, εμφανίηεται θ ερϊτθςθ μόνθ τθσ με όλα πεδία και από κει ο 
χριςτθσ επιλζγει ποιο/ποια πεδία επικυμεί να τροποποιιςει.  
Επιλζγοντασ εκ νζου το πλικτρο τθσ τροποποίθςθσ οι αλλαγζσ 
καταχωροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων.  

Ζξοδοι Εφόςον θ τροποποίθςθ εκτελζςτθκε επιτυχϊσ, εμφανίηεται ςχετικό μινυμα 
ςτθν οκόνθ του χριςτθ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #4 : 

Ειςαγωγι Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 
ςυντονιςτισ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Στο παιχνίδι ζχει απαντθκεί τουλάχιςτον μία 
ερϊτθςθ. 
Ρροβολι όςων παρτίδων ζχουν ολοκλθρωκεί, αλλά δεν ζχει γίνει θ 
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ανανζωςθ των ςτατιςτικϊν ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων και θ ςχετικι 
ανανζωςθ. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ μθνφματοσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ ανανζωςθσ. 

 

Οι λειτουργίεσ #5 - #10 αφοροφν το γενικό διαχειριςτι του ςυςτιματοσ: 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #5 : 

Ειςαγωγι Στατιςτικά ςτοιχεία Γενικοφ Διαχειριςτι 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Ο γενικόσ διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει το είδοσ των ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων που κζλει να προβάλλει: προτιμιςεισ των χρθςτϊν αλλά και των 
ςυντονιςτϊν, επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςυνολικά. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του διαχειριςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #6 : 

Ειςαγωγι Σφνολο Ραικτϊν (Γενικόσ Διαχειριςτισ) 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Ο γενικόσ διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει τθν προβολι των χρθςτϊν και να 
επιλζξει κάποιο χριςτθ για να ελζγξει τισ προτιμιςεισ του και τα ςχόλιά του, 
τισ επιδόςεισ του και το πλικοσ και είδοσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχει 
ςυμμετάςχει. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του διαχειριςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #7 : 

Ειςαγωγι Ρροκακοριςμζνεσ παρτίδεσ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Ο διαχειριςτισ μπορεί να βλζπει ποιεσ παρτίδεσ ζχουν οριςτεί, για ποιο 
χρονικό διάςτθμα, από ποιον ςυντονιςτι, ποιοι είναι οι παίκτεσ και ποιεσ οι 
ερωτιςεισ που ορίςτθκαν. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του διαχειριςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #8 : 

Ειςαγωγι Διαχείριςθ παλιϊν παρτίδων 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ζχει προθγθκεί θ ενθμζρωςθ των 
ςτατιςτικϊν τθσ βάςθσ δεδομζνων . 
Ο διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί και να 
τισ διαγράψει από τθ βάςθ δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα 
χϊρου. 

Επεξεργαςία Στθ βάςθ δεδομζνων εκτελείται θ διαγραφι. 

Ζξοδοι Αν θ διαγραφι ολοκλθρωκεί με επιτυχία, επιςτρζφεται ςχετικό μινυμα 
ςτθν οκόνθ του διαχειριςτι. 
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ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #9 : 

Ειςαγωγι Διαχείριςθ παλιϊν χρθςτϊν 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Ο διαχειριςτισ μπορεί να επιλζξει παίκτεσ ι ςυντονιςτζσ που δεν ανικουν 
πια ςτο ςχολείο/ καταςκινωςθ/ … και να τουσ διαγράψει από τθ βάςθ 
δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα χϊρου. 

Επεξεργαςία Στθ βάςθ δεδομζνων εκτελείται θ διαγραφι. 

Ζξοδοι Αν θ διαγραφι ολοκλθρωκεί με επιτυχία, επιςτρζφεται ςχετικό μινυμα 
ςτθν οκόνθ του διαχειριςτι. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #10 : 

Ειςαγωγι Επιβεβαίωςθ νζου ςυντονιςτι 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Ο γενικόσ διαχειριςτισ μπορεί να επιβεβαιϊςει τθν φπαρξθ του ςυντονιςτι 
και ζτςι του δίνει το δικαίωμα προςκαφαίρεςθσ ι τροποποίθςθσ 
ερωτιςεων και εκκίνθςθσ μίασ νζασ παρτίδασ. 

Επεξεργαςία Στθ βάςθ δεδομζνων ο ςυντονιςτισ χαρακτθρίηεται ωσ εγκεκριμζνοσ. 

Ζξοδοι Επιςτρζφεται ςχετικό μινυμα ςτθν οκόνθ του διαχειριςτι. 

 

Οι λειτουργίεσ #11 - #16 αφοροφν το ςυντονιςτι του ςυςτιματοσ: 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #11 : 

Ειςαγωγι Στατιςτικά ςτοιχεία Συντονιςτι 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
Ο ςυντονιςτισ μπορεί να επιλζξει το είδοσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που 
κζλει να προβάλλει: προτιμιςεισ των χρθςτϊν που ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει 
ςε κάποια από τισ παρτίδεσ του, οι επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςυνολικά 
για τισ παρτίδεσ του ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του ςυντονιςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #12 : 

Ειςαγωγι Σφνολο Ραικτϊν (Συντονιςτισ) 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
Ο ςυντονιςτισ μπορεί να επιλζξει τθν προβολι των χρθςτϊν που ζχουν ιδθ 
ςυμμετάςχει ςε κάποια παρτίδα που ςυντόνιςε ο ίδιοσ και να επιλζξει 
κάποιο χριςτθ για να ελζγξει τισ προτιμιςεισ του και τα ςχόλιά του, τισ 
επιδόςεισ του και το πλικοσ και είδοσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχει 
ςυμμετάςχει. 

Επεξεργαςία Πταν επιλζγεται απλι προβολι όλων των χρθςτϊν εκτελείται θ αντίςτοιχθ 
αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του ςυντονιςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #13 : 
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Ειςαγωγι Ρροκακοριςμζνεσ παρτίδεσ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
Ο ςυντονιςτισ μπορεί να βλζπει ποιεσ παρτίδεσ ζχουν οριςτεί και για ποια 
θμζρα, ϊρα και χρονικό διάςτθμα που κα διαρκζςουν. 

Επεξεργαςία Εκτελείται θ αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του ςυντονιςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #14 : 

Ειςαγωγι Νζα παρτίδα 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
Με τθν επιλογι εκκίνθςθσ μίασ νζασ παρτίδασ απαιτείται α) ο κακοριςμόσ 
των παικτϊν, β) θ επιλογι των ερωτιςεων και γ) ο κακοριςμόσ θμζρασ και 
ϊρασ που κα διεξαχκεί θ παρτίδα. 
Α) Για τθν επιλογι των παικτϊν, προβάλλονται όλοι οι διακζςιμοι χριςτεσ. 
Σε αυτοφσ μπορεί να επιλεγεί κάποιο φίλτρο αναηιτθςθσ όπωσ θλικία, 
προτιμιςεισ χρθςτϊν και ςτθ ςυνζχεια από αυτοφσ να γίνει θ επιλογι 
αυτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα. Στθ ςυνζχεια ζχει τθ 
δυνατότθτα αν επικυμεί να τουσ οργανϊςει ςε ομάδεσ, κακορίηοντασ το 
μζγεκοσ τθσ κάκε ομάδασ. Στθ ςυνζχεια ο ςυντονιςτισ επιλζγει να 
προχωριςει ςτο επόμενο βιμα τθσ επιλογισ ερωτιςεων. 
Β) Πςων αφορά τθν επιλογι των ερωτιςεων, γίνεται επιλζγοντασ μία ι 
περιςςότερεσ κατθγορίεσ ερωτιςεων (μακθματικά, ορκογραφία, εικαςτικά, 
αγγλικά, …) αναλόγωσ πάντοτε με τθν θλικία των ςυμμετεχόντων και τισ 
γνϊςεισ τουσ. Μπορεί επίςθσ να επιλζξει αν κα είναι ενεργοποιθμζνθ θ 
βοικεια για το παιχνίδι. Στθ ςυνζχεια εκτυπϊνει τα QR Codes που 
αντιςτοιχοφν ςτισ ερωτιςεισ. Κατόπιν ο ςυντονιςτισ επιλζγει να 
προχωριςει ςτο επόμενο βιμα τθσ επιλογισ ϊρασ και μζρασ. 
Γ) Τζλοσ ο ςυντονιςτισ κακορίηει τθν θμζρα και ϊρα που κα διεξαχκεί θ 
παρτίδα και το χρονικό διάςτθμα που αυτό κα διαρκζςει. Αν ο ςυντονιςτισ 
επιλζξει τθ διεξαγωγι τθσ παρτίδασ ςε επικαλυπτόμενο διάςτθμα με άλλθ 
παρτίδα, εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα και του ηθτείται να ορίςει νζα ϊρα 
και μζρα. 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και αυτοφ του βιματοσ, θ παρτίδα μπορεί 
να εκκινιςει τθν προγραμματιςμζνθ μζρα και ϊρα. 

Επεξεργαςία Γίνεται ζλεγχοσ αν διεξάγεται κάποια άλλθ παρτίδα τθν ίδια μζρα και ϊρα 
και ςε αυτι τθν περίπτωςθ επαναλαμβάνεται το βιμα Γ. 
Τα δεδομζνα καταχωροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Αν θ καταχϊρθςθ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ, εκτυπϊνεται ςτθν οκόνθ του 
ςυντονιςτι μινυμα επιτυχοφσ καταχϊρθςθσ τθσ παρτίδασ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #15 : 

Ειςαγωγι Εξζλιξθ παρτίδασ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
Ο ςυντονιςτισ ανά πάςα ςτιγμι μετά τθν εκκίνθςθ τθσ παρτίδασ μπορεί να 
ελζγχει πόςα QR Codes υπάρχουν ακόμα ενεργά ςτο παιχνίδι και ποιοσ ο 
διακζςιμοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ, επιλζγοντασ από το 
μενοφ του «Εξζλιξθ παρτίδασ». Επίςθσ μπορεί να διακόψει τθ διεξαγωγι τθσ 
παρτίδασ επιλζγοντασ “Stop”. Τζλοσ μπορεί να βλζπει ποιοσ είναι ο τρζχον 
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νικθτισ ι θ τρζχουςα νικιτρια ομάδα. 

Επεξεργαςία Γίνεται θ αναηιτθςθ των ςχετικϊν δεδομζνων ςτθ βάςθ. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςτθν οκόνθ του ςυντονιςτι των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #16 : 

Ειςαγωγι Ακφρωςθ/Τροποποίθςθ παρτίδασ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Η παρτίδα δε βρίςκεται ςε εξζλιξθ ι δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ακφρωςθσ τθσ παρτίδασ, ο ςυντονιςτισ επιλζγει 
«Ακφρωςθ» μίασ από τισ παρτίδεσ που ςυντονίηει ο ίδιοσ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ τροποποίθςθσ τθσ παρτίδασ, ο ςυντονιςτισ επιλζγει 
«Τροποποίθςθ» μίασ από τισ παρτίδεσ που ςυντονίηει ο ίδιοσ και ςτθ 
ςυνζχεια τι κζλει να τροποποιιςει ςτθν παρτίδα. Ο ςυντονιςτισ ζχει τθ 
δυνατότθτα να προςκαφαιρζςει παίκτεσ, ερωτιςεισ και να αλλάξει τθν ϊρα 
διεξαγωγισ του παιχνιδιοφ. Συνεχίηει να ιςχφει θ απαίτθςθ ότι δε μποροφν 
να διεξάγονται 2 παρτίδεσ ταυτόχρονα. 
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ενθμερϊνεται ο ςυντονιςτισ. Αν οι παίκτεσ ανικουν 
ςε ομάδεσ και προςκαφαιρεκοφν παίκτεσ, πρζπει να γίνει ανακατανομι ςτισ 
ομάδεσ. 

Επεξεργαςία Στθν περίπτωςθ τθσ «Ακφρωςθσ» τθσ παρτίδασ, εκτελείται διαγραφι των 
ςχετικϊν δεδομζνων. 
Στθν περίπτωςθ τθσ «Τροποποίθςθσ» αν αλλάξει θ μζρα και ϊρα 
διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ, πρζπει να γίνει ζλεγχοσ για εκτζλεςθ δφο 
παρτίδων ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

Ζξοδοι Για τθ «Ακφρωςθ» τθσ παρτίδασ, αν θ διαγραφι ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ 
εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα. 
Για τθν «Τροποποίθςθ», αν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ εκτυπϊνεται ςχετικό 
μινυμα. Αλλιϊσ ενθμερϊνεται ο ςυντονιςτισ. 

 

Οι λειτουργίεσ #17 - #22 αφοροφν τον απλό παίκτθ: 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #17 : 

Ειςαγωγι Εφρεςθ ενόσ QR Code 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ τθ δεδομζνθ 
χρονικι ςτιγμι ςτθν οποία ςυμμετζχει και ο παίκτθσ. 
Πταν ο παίκτθσ εντοπίςει ζνα QR Code, το ςκανάρει και αν δεν ζχει ιδθ 
χρθςιμοποιθκεί από ζναν άλλο παίκτθ του ηθτείται να απαντιςει ςε μία 
ερϊτθςθ. Αν απαντιςει επιτυχϊσ, τότε κερδίηει τουσ πόντουσ που 
αντιςτοιχοφν ςτο code. Αν ο παίκτθσ επιλζξει βοικεια, εμφανίηεται θ 
δοςμζνθ βοικεια. 

Επεξεργαςία Πταν το code ςκαναριςτεί, γίνεται ζλεγχοσ αν αυτό χρθςιμοποιείται ιδθ 
από κάποιον άλλο παίκτθ. 
Πταν ο παίκτθσ απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ, γίνεται ζλεγχοσ αν θ απάντθςθ 
που δόκθκε είναι ςωςτι. 

Ζξοδοι Αν το QR Code ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί από κάποιον παίκτθ, ενθμερϊνεται 
με ςχετικό μινυμα. 
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Αλλιϊσ, αν ο παίκτθσ απαντιςει επιτυχϊσ ςτθν ερϊτθςθ, κερδίηει τουσ 
πόντουσ του Code. Αν ηιτθςε βοικεια για να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ, 
κερδίηει τουσ μιςοφσ πόντουσ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #18 : 

Ειςαγωγι Σκορ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ τθ δεδομζνθ 
χρονικι ςτιγμι ςτθν οποία ςυμμετζχει και ο παίκτθσ. 
Ο παίκτθσ επιλζγει από το menu τθν προβολι του «Σκορ». 

Επεξεργαςία Αν ο παίκτθσ παίηει ατομικά, εμφανίηεται το ςκορ του τρζχοντοσ παίκτθ. 
Αν όμωσ ο παίκτθσ ανικει ςε μία ομάδα, τότε ακροίηεται το ςκορ όλθσ τθσ 
ομάδασ για να προβλθκεί. 

Ζξοδοι Ο παίκτθσ βλζπει το ατομικό του ςκορ ι το ςκορ τθσ ομάδασ του. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #19 : 

Ειςαγωγι Διακζςιμα QR Codes και χρόνοσ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ τθ δεδομζνθ 
χρονικι ςτιγμι ςτθν οποία ςυμμετζχει και ο παίκτθσ. 
Ο παίκτθσ επιλζγει από το menu τθν προβολι των «Διακζςιμων QR Codes 
και χρόνοσ». 

Επεξεργαςία Ακροίηονται οι ερωτιςεισ τθσ παρτίδασ που δεν ζχουν απαντθκεί ακόμα. 
Γίνεται θ κατάλλθλθ επεξεργαςία ςτθ βάςθ δεδομζνων για να δοκεί 
απάντθςθ ςτο ερϊτθμα του πόςοσ χρόνοσ απομζνει για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ παρτίδασ. 

Ζξοδοι Επιςτρζφεται το πλικοσ των ερωτιςεων οι οποίεσ δεν ζχουν απαντθκεί 
ακόμα και ο χρόνοσ που απομζνει ακόμα για να ολοκλθρωκεί θ παρτίδα 
από τθ ςτιγμι που τζκθκε θ ερϊτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #20 : 

Ειςαγωγι Ρροτιμιςεισ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
Ο παίκτθσ επιλζγει ςτο menu «Ρροτιμιςεισ». Εμφανίηεται θ φόρμα που κα 
ςυμπλθρϊςει ο παίκτθσ. Μπορεί να επιλζξει τα είδθ των ερωτιςεων ςτα 
οποία κα ικελε να απαντά και να αφιςει κάποιο ςχόλιο για τισ παρτίδεσ 
ςτισ οποίεσ ζχει ςυμμετάςχει αν το επικυμεί. 

Επεξεργαςία Τα δεδομζνα που ζχει ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ καταχωροφνται ςτθ βάςθ 
δεδομζνων. 

Ζξοδοι Αν οι προτιμιςεισ του χριςτθ καταχωρικθκαν επιτυχϊσ, επιςτρζφεται 
ςχετικό μινυμα ςτο χριςτθ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #21 : 

Ειςαγωγι Ομάδα 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ τθ δεδομζνθ 
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χρονικι ςτιγμι ςτθν οποία ςυμμετζχει και ο παίκτθσ. 
Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Οι παίκτεσ είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ για 
τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα. 
Ο παίκτθσ επιλζγει από το menu τθν προβολι τθσ «Ομάδασ». 

Επεξεργαςία Γίνεται θ κατάλλθλθ ερϊτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ζξοδοι Εκτυπϊνονται τα ονόματα των μελϊν τθσ ομάδασ του παίκτθ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #22 : 

Ειςαγωγι Νικθτισ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
Ο παίκτθσ επιλζγει από το menu «Νικθτισ». 

Επεξεργαςία Γίνεται ερϊτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων για το αν ο παίκτθσ ζχει ςυμμετάςχει 
ςε κάποια παρτίδα. 

Ζξοδοι Επιςτρζφεται το όνομα του νικθτι ι τθσ νικιτριασ ομάδασ ςτθν τελευταία 
παρτίδα θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί και ζχει ςυμμετάςχει ο παίκτθσ. 

 

Οι λειτουργίεσ #23 - #28 ςχετίηονται με όλουσ τουσ χριςτεσ: 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #23 : 

Ειςαγωγι Ζξοδοσ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ: Ο χριςτθσ ζχει κάνει login. 

Επεξεργαςία Καταςτροφι τθσ ςυνεδρίασ που είχε δθμιουργθκεί. 

Ζξοδοι Εκτφπωςθ ςχετικοφ μθνφματοσ ςτθν οκόνθ του χριςτθ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #24 : 

Ειςαγωγι Ρροβολι Κανόνων 

Είςοδοι Από το οριηόντιο menu, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν προβολι των 
κανόνων του παιχνιδιοφ. 

Επεξεργαςία Γίνεται ζλεγχοσ αν ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί. Αν είναι ςυνδεδεμζνοσ γίνεται 
ζλεγχοσ τθσ ιδιότθτάσ του. 

Ζξοδοι Στθν οκόνθ του χριςτθ εμφανίηονται οι γενικοί κανόνεσ του παιχνιδιοφ, αν 
ο χριςτθσ δεν ζχει κάνει ακόμα login. 
Αν ο χριςτθσ ζχει κάνει login, τότε ανάλογα με τθν ιδιότθτά του (γενικόσ 
διαχειριςτισ, ςυντονιςτισ ι παίκτθσ) εμφανίηονται οι αντίςτοιχεσ 
δυνατότθτεσ που ζχει ςτο παιχνίδι. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #25 : 

Ειςαγωγι Ρροβολι Απαιτιςεων Συςτιματοσ 

Είςοδοι Από το οριηόντιο menu, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθν προβολι των 
απαιτιςεων του ςυςτιματοσ. 

Επεξεργαςία - 

Ζξοδοι Εμφανίηονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιεί το ςφςτθμα 
του χριςτθ ζτςι ϊςτε να προβάλλονται ςωςτά τα δεδομζνα και να μπορεί ο 
χριςτθσ να ςυμμετάςχει με επιτυχία ςτο παιχνίδι. 
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ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #26 : 

Ειςαγωγι Login 

Είςοδοι Αν ο χριςτθσ ζχει ιδθ λογαριαςμό ςτο παιχνίδι ωσ γενικόσ διαχειριςτισ, 
ςυντονιςτισ ι απλόσ παίκτθσ, δίνει username και password ςτθν αντίςτοιχθ 
φόρμα τθσ αρχικισ ςελίδασ για να ςυνδεκεί ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Επεξεργαςία Γίνεται ζλεγχοσ ςτθ βάςθ δεδομζνων αν τα ςτοιχεία που δόκθκαν είναι 
ζγκυρα. 

Ζξοδοι Αν τα ςτοιχεία δεν είναι ζγκυρα, τότε εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα λάκουσ. 
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εμφανίηεται ςτθ οκόνθ μινυμα καλωςορίςματοσ 
και ανάλογα με τθν ιδιότθτα του χριςτθ εμφανίηεται και το αντίςτοιχο 
μενοφ.  
Αν ο χριςτθσ είναι παίκτθσ και υπάρχει κάποια παρτίδα ςε εξζλιξθ ςτθν 
οποία ςυμμετζχει τότε ςυμπεριλαμβάνονται ςτο menu τα πεδία Εφρεςθ 
ενόσ QR Code, Σκορ, QR Codes και χρόνοσ και Ομάδα (αν ςτθν παρτίδα 
υπάρχουν ομάδεσ). Αλλιϊσ ενθμερϊνεται απλά ςε ποιεσ παρτίδεσ ζχει 
επιλεχκεί να ςυμμετάςχει ςτο μζλλον. 
Αν ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ και υπάρχει κάποια παρτίδα ςε εξζλιξθ τθν 
οποία ςυντονίηει, εμφανίηεται επιπλζον ςτο menu το πεδίο Εξζλιξθ 
παρτίδασ. Αλλιϊσ ενθμερϊνεται απλά για τισ μελλοντικά 
προγραμματιςμζνεσ παρτίδεσ και ποιεσ από αυτζσ ςυντονίηει ο ίδιοσ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #27 : 

Ειςαγωγι Sign Up 

Είςοδοι Αν ο χριςτθσ δεν ζχει ιδθ λογαριαςμό ςτο παιχνίδι, τότε καλείται να 
ςυμπλθρϊςει τθ ςχετικι φόρμα ειςάγοντασ όνομα, username, password, e-
mail (προαιρετικό) και τθν θμερομθνία γζννθςθσ (επιλογι μζρασ, μινα, 
χρόνου) για να εγγραφεί ςτθ βάςθ δεδομζνων. Επίςθσ επιλζγει και ιδιότθτα 
(ςυντονιςτισ ι απλόσ παίκτθσ). Ο ςυντονιςτισ χρειάηεται ζγκριςθ από το 
γενικό διαχειριςτι για να λάβει αυτι τθν ιδιότθτα και μζχρι να λάβει τθν 
ζγκριςθ δε μπορεί να εκκινιςει μία νζα παρτίδα και να προςκαφαιρζςει 
ερωτιςεισ ι να κάνει τροποποιιςεισ ςε αυτζσ. 

Επεξεργαςία Γίνεται ζλεγχοσ ςτθ βάςθ δεδομζνων αν υπάρχει ιδθ κάποιοσ χριςτθσ ο 
οποίοσ κατζχει ιδθ το username που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ. Αν αυτό 
ιςχφει, τότε του ηθτείται να το αλλάξει με κάποιο άλλο. 
Επίςθσ, πζρα από το e-mail, κανζνα άλλο πεδίο δεν επιτρζπεται να μείνει 
κενό κατά τθν αποςτολι των δεδομζνων για τθ δθμιουργία του 
λογαριαςμοφ. 

Ζξοδοι Αν θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ολοκλθρϊκεί με επιτυχία ςτθ Βάςθ 
Δεδομζνων, εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα ςτθν οκόνθ του χριςτθ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ #28 : 

Ειςαγωγι Επεξεργαςία Ρροφίλ 

Είςοδοι Ρροχπόκεςθ/Ειδικι Απαίτθςθ: Ο χριςτθσ να ζχει κάνει ιδθ login. 
Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει το e-mail του ι/και τον κωδικό 
που ζχει καταχωριςει ςτθ Βάςθ Δεδομζνων. 

Επεξεργαςία Τα νζα ςτοιχεία καταχωροφνται ςτθ βάςθ. 

Ζξοδοι Επιςτρζφεται ςχετικό μινυμα ςτθν οκόνθ του χριςτθ. 
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3.2) Απαιτιςεισ εξωτερικϊν διεπαφϊν 

ΔΙΕΠΑΦΕ ΧΡΗΣΗ (USER INTERFACE) 

Η ιςτοςελίδα αποτελεί μια διεπαφι χριςτθ – βάςθσ δεδομζνων θ οποία 

κακοδθγείται από menu επιλογισ. Για να μπορζςει ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει τθ 

διεπαφι χρειάηεται ζναν Η/Υ. Η γλϊςςα επικοινωνίασ είναι τα ελλθνικά. 

 

Πταν ολοκλθρωκεί το login, θ οκόνθ ανανεϊνεται ωσ εξισ: 

 

Το menu (τμιμα 3) διαφοροποιείται ωσ εξισ ανάλογα με τθν ιδιότθτα του χριςτθ: 

 1) Header 

 

 

Αρχικι  
Σελίδα 

Κανόνεσ 
Ραιχνιδιοφ 

Απαιτιςεισ 
Συςτιματοσ 

Sign Up 

2) Game 

Φόρμα Login 

 1) Header 

 

 

Αρχικι  
Σελίδα 

Κανόνεσ 
Ραιχνιδιοφ 

Απαιτιςεισ 
Συςτιματοσ 

Ζξοδοσ 

2) Game 

Logged In 

Εδϊ εμφανίηονται οι επιλογζσ του menu του 

χριςτθ, ανάλογα και με τθν ιδιότθτά του α) 

γενικόσ διαχειριςτισ, β) ςυντονιςτισ και γ) 

παίκτθσ. 

3) Menu 
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α) αν ο χριςτθσ είναι γενικόσ 
διαχειριςτισ: 

Ερωτιςεισ 

Ρροςκικθ Ερωτιςεων 

Αφαίρεςθ Ερωτιςεων 

Τροποποίθςθ Ερωτιςεων 

Ρροβολι 

Στατιςτικά Στοιχεία 

Σφνολο Ραικτϊν 

Ρροκακοριςμζνεσ Ραρτίδεσ 

Διαχείριςθ 

Ραλιϊν Ραρτίδων 

Ραλιϊν Χρθςτϊν 

Επιβεβαίωςθ νζων Συντονιςτϊν 

Ενθμζρωςθ Βάςθσ Δεδομζνων 

Επεξεργαςία Ρροφίλ 

β) αν ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ: 

Ερωτιςεισ 

Ρροςκικθ Ερωτιςεων 

Αφαίρεςθ Ερωτιςεων 

Τροποποίθςθ Ερωτιςεων 

Ρροβολι 

Στατιςτικά Στοιχεία 

Σφνολο Ραικτϊν 

Ρροκακοριςμζνεσ Ραρτίδεσ 

Διαχείριςθ 

Νζα παρτίδα 

Ακφρωςθ Ραρτίδασ/Τροποποιιςθ 

Εξζλιξθ Ραρτίδασ 

Ενθμζρωςθ Βάςθσ Δεδομζνων 

Επεξεργαςία Ρροφίλ 

 

 
γ) αν ο χριςτθσ είναι παίκτθσ: 
ι) αν υπάρχει μία παρτίδα ιδθ ςε εξζλιξθ: ιι) αν δεν υπάρχει ιδθ παρτίδα ςε εξζλιξθ: 

Ραρτίδα 

Εφρεςθ ενόσ QR code 

Σκορ 

Διακζςιμα QR Codes και Χρόνοσ 

Ομάδα (Προαιρετικά) 

Νικθτισ 

Ρροτιμιςεισ 

Επεξεργαςία Ρροφίλ 
 

Νικθτισ 

Ρροτιμιςεισ 

Επεξεργαςία Ρροφίλ 
 

 

ΔΙΕΠΑΦΕ ΤΛΙΚΟΤ (HARDWARE INTERFACE) 

 Το παιχνίδι χρειάηεται κάποια ςυςκευι που να διαβάηει τα QR Codes (κατά 

προτίμθςθ κινθτό εξοπλιςμζνο με κάμερα ι ζνα απλό scanner) και να τα αποκωδικοποιεί 

με ειδικι εφαρμογι αποκωδικοποίθςθσ των QR Codes.  

ΔΙΕΠΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (SOFTWARE INTERFACE) 

 Απαιτείται θ χριςθ ενόσ browser (π.χ. Mozilla ι Internet Explorer) για τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ του χριςτθ ςτθ ςελίδα. 

 

3.3) Απαιτιςεισ επίδοςθσ 
 Επειδι πρόκειται για ιςτοςελίδα, οι απαιτιςεισ επίδοςθσ εξαρτϊνται και από τθν 

ταχφτθτα του δικτφου που διακζτει ο χριςτθσ. Θζλουμε όμωσ θ εφαρμογι μασ να 

αποκρίνεται ςχετικά γριγορα (π.χ. ςτον προςδιοριςμό του ςκορ τθσ ομάδασ ι ςτθν 

ανάκλθςθ τθσ ερϊτθςθσ).  
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3.4) Ιδιϊματα 
υντθριςιμότθτα 

Ο κϊδικασ κα είναι επαρκϊσ δομθμζνοσ και κα περιζχει ςχόλια. Επίςθσ, θ τεκμθρίωςθ που 

κα παραχκεί κα ςυμβάλλει ςτθν εφκολθ τροποποίθςθ του κϊδικα μεταγενζςτερα. 

Αςφάλεια 

Κρίνεται απαραίτθτθ θ προςταςία τθσ βάςθσ δεδομζνων από κακόβουλουσ χριςτεσ. Για 

αυτό χρθςιμοποιοφμε username και password για να ξεχωρίηουμε τουσ χριςτεσ ανάλογα με 

τθν ιδιότθτά τουσ.  

Διακεςιμότθτα – Αξιοπιςτία 

Το ςφςτθμα είναι γενικά διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ ςυνζχεια. Επειδι όμωσ θ ιςτοςελίδα 

φιλοξενείται ςε κάποιον εξυπθρετθτι, αν ο εξυπθρετθτισ εμφανίςει κάποιο πρόβλθμα θ 

ιςτοςελίδα δε κα είναι προςωρινά διακζςιμθ εωςότου ο εξυπθρετθτισ επανζλκει ςε πλιρθ 

λειτουργία. Ομοίωσ και αν γίνει διακοπι ρεφματοσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Πίνακασ Ιχνθλαςιμότθτασ 
# Όνομα Περιγραφι Λεπτομζρειεσ/ 

Περιοριςμοί 

Κ
α

τθ
γο

ρ
ία

 

χετιηόμενεσ  

προδιαγραφζσ  

(#) 

 

Πθγι 

 

θμείο 

οριςμοφ 

F1 Ρροςκικθ 

ερωτιςεων 

Ρροςκικθ ερϊτθςθσ που 

δεν ζχει καταχωρθκεί ιδθ 

ςτθ ΒΔ, κακοριςμόσ πόντων, 

ςωςτισ απάντθςθσ, θλικίασ  

που προορίηεται, βακμό 

δυςκολίασ 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ ι 

εγκεκριμζνοσ ςυντονιςτισ, 

Σφνδεςθ με ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 14, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F2 Αφαίρεςθ 

ερωτιςεων 

Διαγραφι ερϊτθςθσ που 

ζχει καταχωρθκεί ιδθ ςτθ 

βάςθ 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ ι 

εγκεκριμζνοσ ςυντονιςτισ, 

Σφνδεςθ με ΒΔ, 

 Η ερϊτθςθ δε 

χρθςιμοποιείται ιδθ ςε 

κάποια παρτίδα που 

πρόκειται να εκκινιςει ι 

βρίςκεται ςε εξζλιξθ 

E F1, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 15, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F3 Τροποποίθςθ 

ερωτιςεων 

Τροποποίθςθ ερϊτθςθσ που 

ζχει καταχωρθκεί ιδθ ςτθ 

ΒΔ, κακοριςμόσ πόντων, 

ςωςτισ απάντθςθσ, θλικίασ 

ςτθν οποία προορίηεται, 

βακμό δυςκολίασ 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ ι 

εγκεκριμζνοσ ςυντονιςτισ, 

Σφνδεςθ με ΒΔ, 

Η ερϊτθςθ δε 

χρθςιμοποιείται ιδθ ςε 

κάποια παρτίδα που 

πρόκειται να εκκινιςει ι 

βρίςκεται ςε εξζλιξθ 

E F1, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 15, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F4 Ενθμζρωςθ 

Βάςθσ Δεδομζνων 

Ενθμζρωςθ ςτατιςτικϊν ςτθ 

ΒΔ για παρτίδεσ που ζχουν 

ολοκλθρωκεί 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ ι 

εγκεκριμζνοσ ςυντονιςτισ 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 15, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F5 Στατιςτικά 

ςτοιχεία γενικοφ 

διαχειριςτι 

Ρροβολι προτιμιςεων 

παικτϊν και ςυντονιςτϊν, 

Επιδόςεισ ςυμμετεχόντων 

ςυνολικά 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F14, F18, F19, 

F22, F28 

Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 16, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F6 Σφνολο Ραικτϊν 

(γενικόσ 

διαχειριςτισ) 

Ρροβολι χρθςτϊν,  

Επιλογι κάποιου παίκτθ για 

ζλεγχο προτιμιςεων, 

ςχολίων, επιδόςεων και 

πλικουσ και είδουσ των 

παιχνιδιϊν που ζχει 

ςυμμετάςχει 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F14, F18, F19, 

F22, F28 

Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 16, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F7 Ρροκακοριςμζνεσ 

παρτίδεσ 

Ραρτίδεσ που ζχουν οριςτεί 

για μελλοντικό παιχνίδι από 

κάποιο ςυντονιςτι 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 16, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F8 Διαχείριςθ 

παλιϊν παρτίδων 

Διαγραφι (πολφ) παλιϊν 

παρτίδων 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 16, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F9 Διαχείριςθ 

παλιϊν χρθςτϊν 

Διαγραφι παλιϊν χρθςτϊν 

που δε μποροφν πλζον να 

ςυμμετάςχουν ςτο παιχνίδι 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 17, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F10 Επιβεβαίωςθ 

νζου ςυντονιςτι 

Ζγκριςθ ενόσ νζου 

ςυντονιςτι που ζχει κάνει 

Sign Up. Ο γενικόσ 

Login ωσ γενικόσ 

διαχειριςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 17, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 
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διαχειριςτισ επιβεβαιϊνει 

ότι γνωρίηει το ςυντονιςτι. 

F11 Στατιςτικά 

ςτοιχεία 

ςυντονιςτι 

Ρροβολι προτιμιςεων των 

παικτϊν που ζχουν 

ςυμμετάςχει ςε κάποια από 

τισ παρτίδεσ που ςυντονίηει, 

Επιδόςεισ ςυμμετεχόντων 

ςτισ παρτίδεσ που ςυντονίηει 

Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F14, F18, F19, 

F22, F28 

Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 17, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F12 Σφνολο παικτϊν 

(ςυντονιςτι) 

Ρροβολι των χρθςτϊν,  

Επιλογι κάποιου παίκτθ για 

ζλεγχο των προτιμιςεων, 

ςχολίων, επιδόςεων και 

πλικουσ και είδουσ των 

παιχνιδιϊν που ζχει 

ςυμμετάςχει 

Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ,  

Ο παίκτθσ που επιλζγεται 

ζχει ςυμμετάςχει ςε 

κάποια από τισ παρτίδεσ 

που ςυντονίηει 

E F14, F18, F19, 

F22, F28 

Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 17, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F13 Ρροκακοριςμζνεσ 

παρτίδεσ 

(ςυντονιςτι) 

Ρροβολι μζρασ και ϊρασ 

διεξαγωγισ των 

προκακοριςμζνων παρτίδων 

Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 17, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F14 Νζα παρτίδα Επιλογι εκκίνθςθσ νζασ  

παρτίδασ με επιλογι 

παικτϊν, επιλογι 

ερωτιςεων και κακοριςμόσ 

θμζρασ και ϊρασ διεξαγωγισ 

τθσ παρτίδασ 

Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ, 

Η παρτίδα δε ςυμπίπτει με 

κάποια άλλθ παρτίδα που 

ζχει προκακοριςτεί για 

τθν ίδια μζρα και ϊρα. 

E F1, F6, F13, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 18, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F15 Εξζλιξθ παρτίδασ Ρροβολι διακζςιμου χρόνου 

που απομζνει για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ 

και των ενεργϊν ακόμα QR 

Codes ςτο παιχνίδι, προβολι 

των τρεχόντων νικθτϊν 

Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ,  

Η παρτίδα πρζπει να ζχει 

ξεκινιςει 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 18, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F16 Stop Διακοπι παρτίδασ ςε εξζλιξθ Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ,  

Η παρτίδα πρζπει να ζχει 

ξεκινιςει 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 18, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F17 Ακφρωςθ 

παρτίδασ / 

Τροποποίθςθ 

Επιλογι ακφρωςθσ μίασ 

παρτίδασ ι τροποποίθςθσ 

τθσ παρτίδασ με αλλαγι 

παικτϊν, ερωτιςεων και/ι 

θμζρασ και ϊρασ διεξαγωγισ 

τθσ παρτίδασ 

Login ωσ ςυντονιςτισ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ,  

Η παρτίδα δεν πρζπει να 

ζχει ξεκινιςει 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 19, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F18 Εφρεςθ ενόσ QR 

Code 

Ο παίκτθσ βρικε ζνα νζο QR 

Codeκαι το χρθςιμοποιεί για 

να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ 

που αντιςτοιχεί ςε αυτό 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ, 

Ζλεγχοσ αν το QR Code 

είναι ακόμα ενεργό ςτο 

παιχνίδι 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 19, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F19 Λιψθ βοικειασ Ο παίκτθσ αδυνατεί να 

απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ 

του QR Code και επιλζγει τθ 

λιψθ βοικειασ 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ,  

Ο παίκτθσ ζχει βρει ζνα QR 

Code,  

Υπάρχει παρτίδα ςε 

εξζλιξθ 

O F18, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 19, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F20 Σκορ Ρροβολι του τρζχοντοσ Σκορ 

(Ατομικό ι ομαδικό) 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ, 

Υπάρχει παρτίδα ςε 

εξζλιξθ 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 20, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F21 Διακζςιμα QR 

Codes και Χρόνοσ 

Ρροβολι του διακζςιμου 

χρόνου που απομζνει για 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παρτίδασ και των ενεργϊν 

QR Codes ςτο παιχνίδι 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ, 

Υπάρχει παρτίδα ςε 

εξζλιξθ 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 20, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 
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F22 Ρροτιμιςεισ Αλλαγι προτιμιςεων και 

καταχϊρθςθ κάποιου 

ςχολίου αν ο παίκτθσ το 

επικυμεί για μία 

ολοκλθρωμζνθ παρτίδα 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 20, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F23 Ομάδα Ρροβολι τθσ ομάδασ του 

παίκτθ 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ,  

Οι παίκτεσ είναι 

οργανωμζνοι ςε ομάδεσ 

E F14, F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 20, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F24 Νικθτισ Ρροβολι νικθτι τελευταίασ 

ολοκλθρωμζνθσ παρτίδασ 

Login ωσ παίκτθσ,  

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 21, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F25 Ζξοδοσ Καταςτροφι τθσ ςυνεδρίασ 

που είχε δθμιουργθκεί με το 

login του χριςτθ 

Ο χριςτθσ ζχει κάνει 

προθγουμζνωσ login 

E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 21, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F26 Ρροβολι 

Κανόνων 

Ρροβολι των κανόνων του 

παιχνιδιοφ γενικά ι ειδικά 

αν ο χριςτθσ ζχει κάνει login 

- E - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 21, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F27 Ρροβολι 

απαιτιςεων 

ςυςτιματοσ 

Ρροβολι των ελάχιςτων 

απαιτιςεων που πρζπει να 

ικανοποίει το ςφςτθμα για 

να προβάλλεται ςωςτά το 

παιχνίδι 

- E - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 21, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F28 Login Ο χριςτθσ δίνει username 

και password για να 

ςυνδεκεί ςτο παιχνίδι 

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ, 

Ζλεγχοσ αν τα ςτοιχεία 

που ζδωςε ο χριςτθσ 

είναι ζγκυρα 

E - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 22, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F29 Sign Up Δθμιουργία νζου 

λογαριαςμοφ για ζνα νζο 

χριςτθ (παίκτθ ι 

ςυντονιςτι). O χριςτθσ 

δίνει: Πνομα, username, 

password, θμερομθνία 

γζννθςθσ και e-mail 

(προαιρετικά) 

Ο ςυντονιςτισ χρειάηεται 

ειδικι ζγκριςθ από το 

γενικό διαχειριςτι, 

Ζλεγχοσ αν το username 

που δόκθκε 

χρθςιμοποιείται ιδθ από 

άλλο χριςτθ 

E - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 22, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F30 Επεξεργαςία 

Ρροφίλ 

Αλλαγι e-mail ι/και 

password για ςφνδεςθ ςτθ 

βάςθ δεδομζνων 

Σφνδεςθ με τθ ΒΔ E F28 Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.1 ςελ 22, 

Κεφ 3.2 ςελ 24-

25 

F31 Αςφάλεια Ρρόςβαςθ ςτθ ΒΔ Γίνεται μόνο από τουσ 

διαχειριςτζσ με χριςθ 

κωδικοφ 

I - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.4 ςελ 25 

 

N1 Υπολογιςτικό 

ςφςτθμα 

Ρροςωπικόσ υπολογιςτισ ι 

οποιαδιποτε άλλο ςφςτθμα 

με πρόςβαςθ ςτο internet  

πρόςβαςθ ςτο internet 

μζςω κάποιου 

φυλλομετρθτι 

Μ - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.2 ςελ 24 

 

N2 Φυλλομετρθτισ 

(browser) 

- Ν/Α Μ - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.2 ςελ 24 

 

N3 Διακεςιμότθτα - διακοπζσ 

ρεφματοσ/backup 

databases/alternate 

routing 

W - Γενικι 

Ρεριγραφι 

Ζργου 

Κεφ 3.4 ςελ 25 

 

 
Επεξιγθςθ ςυμβόλων: 
F: Functional / Λειτουργικι απαίτθςθ Ι: Ζμμεςθ απαίτθςθ 
N: Non-functional / Μθ-λειτουργικι απαίτθςθ Ο: Ρροαιρετικι απαίτθςθ 
Ε: Άμεςθ απαίτθςθ Μ: Υποχρεωτικι απαίτθςθ 
 W: Επικυμθτι απαίτθςθ 
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Το παρόν ζγγραφο ςτθρίηεται ςτο πρότυπο ANSI/IEEE 1016 κακϊσ και ςτισ 

ςθμειϊςεισ του κου Χριςτου Αντωνόπουλου ςχετικά με το μάκθμα Ανάπτυξθ και Σχεδίαςθ 

Λογιςμικοφ που διδάχκθκα κατά το εαρινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2008-09. Επίςθσ 

χρθςιμοποιικθκε υλικό από τισ ςθμειϊςεισ του κου Γεϊργιου Γιαννίκθ ςτο μάκθμα 

Τεχνολογίεσ Διαδικτφου WWW που διδάχκθκα κατά το χειμερινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 

2009-10. Τζλοσ, ςτθρίηεται ςτισ ςθμειϊςεισ του κου Βαςίλειου Βερφκιου και τθσ κασ Ελζνθσ 

Τουςίδου ςτο μάκθμα Αρχεία και Βάςεισ δεδομζνων που διδάχκθκα κατά το χειμερινό 

εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2007-08.  

Το ζγγραφο αυτό περιγράφει αναλυτικά τισ απαιτιςεισ που κα πρζπει να 

ικανοποιεί το ςφςτθμα και τον τρόπο με τον οποίο κα υλοποιθκοφν. Επίςθσ αποτελεί 

ςυνζχεια του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων, όπου ζγινε θ παρουςίαςθ των 

βαςικϊν απαιτιςεων και λειτουργιϊν που πρζπει να πλθροί το ςφςτθμα. 
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1) Ειςαγωγι 
 

1.1) κοπόσ 
Αυτό το ζγγραφο καλφπτει τον ακριβι τρόπο ςχεδίαςθσ για το παιχνίδι QR Code 

Game. Ριο αναλυτικά περιλαμβάνει όλεσ τισ οντότθτεσ του ςχεδίου που ςχετίηονται με το 

λογιςμικό, τα αρχεία, τισ δομζσ δεδομζνων και τισ διεπαφζσ του ςυςτιματοσ. Αποτελεί 

ςυνζχεια του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων, όπου ζγινε θ παρουςίαςθ των 

βαςικϊν απαιτιςεων και λειτουργιϊν που πρζπει να πλθροί το ςφςτθμα. 

 

1.2) Γενικι άποψθ 
Το παρόν ζγγραφο καλφπτει τισ λεπτομζρειεσ υλοποίθςθσ του QR Code Game για 

τισ λειτουργικζσ και μθ-λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ, όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτο ζγγραφο προδιαγραφϊν απαιτιςεων.  

ΤΝΟΨΗ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ 

Στο QR Code Game ζχουμε χαρτάκια ςε μορφι QR Codes που αντιςτοιχοφν ςε 

πόντουσ και μία ερϊτθςθ. Τα χαρτάκια ςκανάρονται από κάποιο κινθτό εξοπλιςμζνο με 

κάμερα και αν ο παίκτθσ απαντιςει ςωςτά ςτθν ερϊτθςθ, κερδίηει τουσ πόντουσ που 

αντιςτοιχοφν ςε αυτι. Οι παίκτεσ μποροφν να είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ είτε να παίηουν 

ατομικά. Οι πόντοι για κάκε παίκτθ ι κάκε ομάδα ςυγκεντρϊνονται ςε μία βάςθ 

δεδομζνων και από κει ανακθρφςςεται ο νικθτισ με τθ λιξθ του παιχνιδιοφ. Ο τερματιςμόσ 

του παιχνιδιοφ ςθματοδοτείται με το πζρασ κάποιου δεδομζνου χρονικοφ διαςτιματοσ είτε 

εάν ζχουν ςυλλεχκεί όλα τα QR Codes. Κάκε κωδικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιθκεί μόνο από ζνα χριςτθ μία φορά και αν θ ερϊτθςθ του Code απαντθκεί 

ςωςτά απενεργοποιείται, για να αποφευχκοφν τα εξισ ςενάρια: 1) ζνασ παίκτθσ να 

ςκανάρει ςυνζχεια τον ίδιο κωδικό και να ςυλλζγει περιςςότερουσ πόντουσ, 2) δφο παίκτεσ 

να ςκανάρουν τον ίδιο κωδικό. (Ρροαιρετικι είναι θ δυνατότθτα λιψθσ κάποιασ βοικειασ 

για τθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ και θ λιψθ των μιςϊν πόντων του QR Code ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ). 

Οι ερωτιςεισ μποροφν να ςχετίηονται με διάφορουσ τομείσ (μακθματικϊν, 

ιςτορίασ, γεωγραφίασ, κ.ο.κ), και φυςικά με τθν θλικία των ςυμμετεχόντων. 

Χαρακτθρίηονται από ζνα βακμό δυςκολίασ, ο οποίοσ μπορεί να ανταμείβεται με τουσ 

αντίςτοιχουσ πόντουσ του επιπζδου δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ.  

Επίςθσ από το παιχνίδι είναι επικυμθτι και θ δυνατότθτα εξαγωγισ κάποιων 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν απάντθςθ των 

ερωτιςεων. Μία επιπλζον δυνατότθτα του παιχνιδιοφ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να δθλϊνουν 

ςτο ςφςτθμα το είδοσ των ερωτιςεων που προτιμοφν (π.χ. ερωτιςεισ μακθματικϊν ι 

γεωγραφίασ). Επιπλζον, να μποροφν να αξιολογοφν το βακμό δυςκολίασ του παιχνιδιοφ και 
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να αφινουν κάποιο ςχόλιο, αν το επικυμοφν. Ο ςυντονιςτισ κα μπορεί να δει πιο είδοσ 

ερωτιςεων προτιμοφν οι ςυμμετζχοντεσ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ, ΕΙΔΗ ΧΡΗΣΩΝ 

Το παιχνίδι αποτελείται από πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ. Ζνασ παίκτθσ μπορεί να 

ςυμμετζχει ςε πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ αλλά όχι ταυτόχρονα. Ο ςυντονιςτισ τθσ κάκε 

παρτίδασ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει από τουσ διακζςιμουσ χριςτεσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων ποιοι κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα. Στο ςφςτθμα υποςτθρίηεται μία παρτίδα 

για μία δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Ο ςυντονιςτισ επίςθσ κα μπορεί να χωρίηει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε ομάδεσ ι να επιλζγει να παίηουν οι παίκτεσ ατομικά. 

Με τον τερματιςμό τθσ παρτίδασ (μετά από τθν πάροδο κάποιου δεδομζνου 

χρονικοφ διαςτιματοσ ι όταν ςυλλεχκοφν όλα τα QR Codes), οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν 

να ςυμμετάςχουν ςε μία νζα παρτίδα. 

Στο ςφςτθμα ζχουμε 3 είδθ χρθςτϊν α) το γενικό διαχειριςτι, β) το ςυντονιςτι και 

γ) τουσ ςυμμετζχοντεσ/παίκτεσ. Ο ρόλοσ τουσ περιγράφθκε αναλυτικά ςτο Ζγγραφο 

Ρροδιαγραφϊν  Απαιτιςεων.  

ΣΜΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Συνοπτικά, κα παραχκοφν τα εξισ τμιματα λογιςμικοφ: α) μία διεπαφι 

παίκτθ/ςυμμετζχοντα με τθ βάςθ δεδομζνων, β) μία διεπαφι ςυντονιςτι με τθ βάςθ και γ) 

μία διεπαφι του γενικοφ διαχειριςτι με τθ βάςθ δεδομζνων. 

 

1.3) Οριςμοί, ακρωνφμια και ςυντομογραφίεσ 

 QR Code = Quick Response Code (επιτρζπουν αποκωδικοποίθςθ δεδομζνων με 

υψθλι ταχφτθτα). Ο κϊδικασ αποτελείται από μαφρεσ ψθφίδεσ τοποκετθμζνεσ ςε 

ζνα τετράγωνο άςπρο φόντο, το οποίο ςκανάρεται από κινθτό με κάμερα και 

ςωςτι εφαρμογι ανάγνωςθσ. 

 Ραρτίδα: Το παιχνίδι αποτελείται από πολλζσ διαφορετικζσ παρτίδεσ. Στο τζλοσ 

κάκε παρτίδασ ανακθρφςςεται ο νικθτισ.  

 ΒΔ: Βάςθ Δεδομζνων. 

 

1.4) Αναφορζσ 

 Ζγγραφο προδιαγραφϊν απαιτιςεων του QR Code Game 

 IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions (IEEE_1016-1998) 
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 Σθμειϊςεισ του κου Χριςτου Αντωνόπουλου ςτο μάκθμα Ανάπτυξθ και Σχεδίαςθ 

Λογιςμικοφ (εαρινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2008-09) 

 Σθμειϊςεισ του κου Γεϊργιου Γιαννίκθ ςτο μάκθμα Τεχνολογίεσ Διαδικτφου WWW 

(χειμερινό εξάμθνο του ακαδ. Ζτουσ 2009-10) 

 Σθμειϊςεισ του κου Βαςίλειου Βερφκιου και τθσ κασ Ελζνθσ Τουςίδου ςτο μάκθμα 

Αρχεία και Βάςεισ Δεδομζνων (χειμερινό εξάμθνο του ακάδ. Ζτουσ 2007-08). 

 

1.5) Επιςκόπθςθ 
Το ζγγραφο αυτό βαςίηεται ςτο πρότυπο IEEE 1016/1998. To ζγγραφο αυτό 

περιγράφει τo ςχζδιο λογιςμικοφ του παιχνιδιοφ (QR Code Game) . 

Η ενότθτα “Ρεριγραφι Αποςφνκεςθσ” περιγράφει τα ςυςτατικά ςτοιχεία του 

ςχεδίου ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ δομισ του ςυςτιματοσ, των υποςυςτθμάτων, των 

βάςεων δεδομζνων και τθσ ςυςχζτιςισ τουσ με τισ απαιτιςεισ λογιςμικοφ.  

Η ενότθτα “Σχζδιο Δεδομζνων” παρζχει μία περιγραφι όλων των εξωτερικϊν 

δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται από τισ μονάδεσ λογιςμικοφ. 

Η ενότθτα “Σχζδιο Μονάδων” περιγράφει τισ μονάδεσ λογιςμικοφ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ. Συμπεριλαμβάνονται θ ταυτότθτα τθσ 

κάκε μονάδασ, θ διεπαφι τθσ και θ εςωτερικι τθσ περιγραφι.  

Οι διεπαφζσ μεταξφ του QR Code Game και των εξωτερικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και 

θ διεπαφι χριςτθ περιγράφονται ςτθν ενότθτα “Ρεριγραφι Διεπαφϊν”.  
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2) Περιγραφι αποςφνκεςθσ 
 

 Σε αυτι τθν ενότθτα περιγράφεται θ αποςφνκεςθ του QR Code Game ςε 

υποςυςτιματα και μονάδεσ. Μία περιγραφι υψθλοφ επιπζδου παρουςιάηεται ςτο 

διάγραμμα του παραρτιματοσ Δ, ενϊ αναλυτικότερθ περιγραφι των μονάδων υπάρχει 

ςτθν ενότθτα 4. Ο ςυςχετιςμόσ μεταξφ απαιτιςεων και μονάδων λογιςμικοφ παρουςιάηεται 

ςτον Ρίνακα Ιχνθλαςιμότθτασ του Ραραρτιματοσ Ε. 

 Κατά τθ ςχεδίαςθ του QR Code Game θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ και θ 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςφηευξθσ αποτζλεςε τον κφριο ςτόχο. (Με τον όρο ςυνεκτικότθτα 

εννοοφμε τθν εςωτερικι ςυνοχι κάκε μονάδασ, ενϊ με τον όρο ςφηευξθ τθ ςυςχζτιςθ 

μεταξφ διαφορετικϊν δομικϊν μονάδων.) Επίςθσ εξετάςτθκε και θ δυνατότθτα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ μονάδων ςτα πλαίςια τθσ ςχεδίαςθσ. 

ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕ 

 Το παιχνίδι χωρίηεται ςε 4 διαφορετικά υποςυςτιματα: ζνα υποςφςτθμα που είναι 

κοινό για όλουσ τουσ χριςτεσ που δεν ζχουν κάνει ακόμα login ι δεν ζχουν ακόμα 

λογαριαςμό ςτο παιχνίδι και τρία υποςυςτιματα για τουσ χριςτεσ που ζχουν κάνει login 

(από ζνα για κάκε ομάδα χρθςτϊν α) γενικό διαχειριςτι, β) ςυντονιςτι και γ) παίκτθ). Η 

ανάγκθ για το χωριςμό του ςυςτιματοσ ςε 4 υποςυςτιματα προζρχεται από το γεγονόσ ότι 

κάκε χριςτθσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να επιτελεί διαφορετικζσ λειτουργίεσ ςτο ςφςτθμα. 

Ριο αναλυτικά ζνασ χριςτθσ ο οποίοσ δεν ζχει κάνει ακόμα login, ζχει πολφ περιοριςμζνεσ 

(ςτατικζσ) δυνατότθτεσ όπωσ να δει τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ και τισ απαιτιςεισ του 

ςυςτιματοσ. Στθν ουςία δεν αλλθλεπιδρά με τθ βάςθ δεδομζνων. Εν αντικζςει όταν ο 

χριςτθσ κάνει login, αποκτά τθ δυνατότθτα να αλλθλεπιδράςει με τθ βάςθ δεδομζνων του 

παιχνιδιοφ. Πμωσ, ο τρόποσ και το μζγεκοσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ κακορίηεται από τθν 

ιδιότθτά του. Στθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ βρίςκεται ο γενικόσ διαχειριςτισ και ακολουκοφν 

ο ςυντονιςτισ και ο παίκτθσ. Τα υποςυςτιματα με τθ ςειρά τουσ αποτελοφνται από 

μονάδεσ. Κάποιεσ μονάδεσ είναι κοινζσ για τα τρία είδθ χρθςτϊν του παιχνιδιοφ, κάτι το 

οποίο οδθγεί ςε επαναχρθςιμοποίθςθ κϊδικα ςτο ςτάδιο τθσ ςυγγραφισ του κϊδικα. 

 Για το πρϊτο υποςφςτθμα «Τποςφςτθμα Αρχικισ ελίδασ για γενικό χριςτθ» 

διακρίνουμε τισ εξισ μονάδεσ: 

 Αρχικι ςελίδα: Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα, όπου εμφανίηεται μινυμα 

καλωςορίςματοσ ςτο παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 9, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Κανόνεσ παιχνιδιοφ: Ρροβολι των κανόνων του παιχνιδιοφ. (Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 

21, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Απαιτιςεισ υςτιματοσ: Ρροβολι των ελάχιςτων απαιτιςεων του ςυςτιματοσ του 

χριςτθ για να μπορζςει να αλλθλεπιδράςει ςωςτά με το παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 21, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 
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 Login: Είςοδοσ των ςτοιχείων του χριςτθ ςε μία φόρμα. (Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 22, 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Sign Up: Είςοδοσ των ςτοιχείων του χριςτθ ςε μία φόρμα, ςε περίπτωςθ που ο 

χριςτθσ δε διακζτει ακόμα λογαριαςμό ςτο παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 22, 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

Για το δεφτερο υποςφςτθμα «Τποςφςτθμα Επιλογϊν για το γενικό διαχειριςτι» 

διακρίνουμε τισ εξισ μονάδεσ: 

 Αρχικι ςελίδα: Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα, όπου εμφανίηεται μινυμα 

καλωςορίςματοσ ςτο παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 9, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Κανόνεσ παιχνιδιοφ: Ρροβολι των κανόνων του παιχνιδιοφ και των δυνατοτιτων 

του γενικοφ διαχειριςτι ςτο παιχνίδι και ςτθ βάςθ δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 21, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ: Ρροβολι των ελάχιςτων απαιτιςεων του ςυςτιματοσ του 

χριςτθ για να μπορζςει να αλλθλεπιδράςει ςωςτά με το παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 21, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Προςκικθ ερωτιςεων: κακοριςμόσ βακμοφ δυςκολίασ, θλικία για τθν οποία 

προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ/ αποδεκτισ απάντθςθσ, κακοριςμόσ τομζα που 

αφορά θ ερϊτθςθ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 9, Ραράγραφοσ 

3.1 ςελ. 14 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν 

Απαιτιςεων) 

 Αφαίρεςθ ερωτιςεων: Διαγραφι ερωτιςεων από το παιχνίδι που πικανόν 

περιζχουν κάποιο λάκοσ ι δεν ανικουν ποια ςτθν φλθ που διδάςκονται οι μακθτζσ. 

(Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 9, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 15 και 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Σροποποίθςθ ερωτιςεων: αλλαγι του βακμοφ δυςκολίασ, τθσ θλικίασ για τθν 

οποία προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ / αποδεκτισ απάντθςθσ, αλλαγι τομζα 

που αφορά θ ερϊτθςθ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 15 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 τατιςτικά ςτοιχεία: προτιμιςεισ των χρθςτϊν αλλά και των ςυντονιςτϊν, ποιεσ 

είναι οι επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςυνολικά. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, 

Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 16 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 φνολο παικτϊν: παίκτεσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτθ Βάςθ Δεδομζνων και οι 

επιδόςεισ τουσ ατομικά. Ρροβολι επίςθσ του πλικουσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία 

ζχει ςυμμετάςχει ο κάκε παίκτθσ και των προτιμιςεϊν του. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 

6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 16 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-

25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ: παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί αλλά δεν ζχουν 

ακόμα ολοκλθρωκεί. Ο γενικόσ διαχειριςτισ μπορεί να βλζπει ποιοσ είναι ο 

ςυντονιςτισ τθσ παρτίδασ, ποιοι οι ςυμμετζχοντεσ και ποιεσ ερωτιςεισ ζχουν 
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επιλεγεί. Τζλοσ μπορεί να βλζπει τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. 

(Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 16 και 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Διαχείριςθ παλιϊν παρτίδων: διαγραφι παρτίδων που ζχουν παιχκεί πριν από 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα ζτςι ϊςτε να μθν ζχουμε πρόβλθμα χϊρου με τθ βάςθ 

δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 16 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Διαχείριςθ παλιϊν χρθςτϊν: διαγραφι χρθςτϊν που δε χρειάηεται να είναι πλζον 

εγγεγραμμζνοι ςτθ βάςθ δεδομζνων. Ρρϊτα γίνεται θ προβολι των χρθςτϊν και 

ςτθ ςυνζχεια γίνεται θ επιλογι των χρθςτϊν που κζλουμε να διαγράψουμε. 

(Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 17 και 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Επιβεβαίωςθ νζων ςυντονιςτϊν: ο γενικόσ διαχειριςτισ εγκρίνει ζνα νζο 

διαχειριςτι δίνοντασ του δικαιϊματα προςκαφαίρεςθσ ερωτιςεων και εκκίνθςθσ 

μίασ νζασ παρτίδασ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 17 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων: Ρροβολι των παρτίδων που ζχουν ολοκλθρωκεί 

αλλά δεν ανανεϊκθκαν τα ςτατιςτικά δεδομζνα ςτθ βάςθ και επιλογι ανανζωςθσ 

των ςτατιςτικϊν. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 

3.1 ςελ. 15 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν 

Απαιτιςεων) 

 Επεξεργαςία προφίλ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει το e-mail του ι/και 

τον κωδικό που ζχει καταχωριςει ςτθ βάςθ δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 22 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ζξοδοσ: Ζξοδοσ από τον τρζχον λογαριαςμό που ζχει κάνει login. (Ραράγραφοσ 2.2 

ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 21 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

Για το τρίτο υποςφςτθμα «Τποςφςτθμα Επιλογϊν για το ςυντονιςτι» διακρίνουμε 

τισ εξισ μονάδεσ: 

 Αρχικι ςελίδα: Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα, όπου εμφανίηεται μινυμα 

καλωςορίςματοσ ςτο παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 9, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Κανόνεσ παιχνιδιοφ: Ρροβολι των κανόνων του παιχνιδιοφ και των δυνατοτιτων 

του ςυντονιςτι ςτο παιχνίδι και ςτθ βάςθ δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 21, 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ: Ρροβολι των ελάχιςτων απαιτιςεων του ςυςτιματοσ του 

χριςτθ για να μπορζςει να αλλθλεπιδράςει ςωςτά με το παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 21, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Προςκικθ ερωτιςεων: κακοριςμόσ βακμοφ δυςκολίασ, θλικία για τθν οποία 

προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ/ αποδεκτισ απάντθςθσ, κακοριςμόσ τομζα που 



QR Codes και εφαρμογζσ 

 

Κατςαροφ Φωτεινι 
118 

 

αφορά θ ερϊτθςθ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 

3.1 ςελ. 14 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν 

Απαιτιςεων) 

 Αφαίρεςθ ερωτιςεων: Διαγραφι ερωτιςεων από το παιχνίδι που πικανόν 

περιζχουν κάποιο λάκοσ ι δεν ανικουν πια ςτθν φλθ που διδάςκονται οι μακθτζσ. 

(Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 10, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 15 και 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Σροποποίθςθ ερωτιςεων: αλλαγι του βακμοφ δυςκολίασ, τθσ θλικίασ για τθν 

οποία προορίηονται, κακοριςμόσ ςωςτισ/ αποδεκτισ απάντθςθσ, αλλαγι τομζα 

που αφορά θ ερϊτθςθ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 15 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 τατιςτικά ςτοιχεία: προτιμιςεισ των χρθςτϊν που ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ 

παρτίδεσ του ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι, ποιεσ είναι οι επιδόςεισ των 

ςυμμετεχόντων ςυνολικά. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 17 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 φνολο παικτϊν: παίκτεσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτθ Βάςθ Δεδομζνων και ζχουν 

ςυμμετάςχει ςε κάποια από τισ παρτίδεσ του ςυντονιςτι. Από αυτοφσ ο 

ςυντονιςτισ ζχει τθ δυνατότθτα να δει τισ προτιμιςεισ τουσ και τισ επιδόςεισ τουσ, 

κακϊσ και το πλικοσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχει ςυμμετάςχει ο παίκτθσ. 

(Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 17 και 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ: παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί αλλά δεν ζχουν 

ακόμα ολοκλθρωκεί. Ο ςυντονιςτισ μπορεί να βλζπει τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ 

τθσ παρτίδασ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 17 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Νζα παρτίδα: α) Κακοριςμόσ των παικτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα. Η 

επιλογι τουσ για ςυμμετοχι ςε μία νζα παρτίδα μπορεί να γίνει με διάφορα 

κριτιρια όπωσ προτιμιςεισ ι θλικία. Οι παίκτεσ μπορεί να παίηουν ατομικά ι να 

είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ. Αν ο ςυντονιςτισ επιλζξει να οργανϊςει τουσ 

παίκτεσ ςε ομάδεσ, το ςφςτθμα χωρίηει τουσ παίκτεσ ςε ομάδεσ τυχαία αναλόγωσ το 

πόςεσ ομάδεσ κζλει να ζχει. β) Επιλογι των ερωτιςεων για τθν παρτίδα και 

εκτφπωςθ των αντίςτοιχων QR Codes. Η επιλογι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει 

επιλζγοντασ μία οι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ερωτιςεων (μακθματικά, 

ορκογραφία, εικαςτικά, αγγλικά, …) και/ι επιλζγοντασ κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ 

που αντιςτοιχοφν ςτθν κατθγορία, αναλόγωσ πάντα και με τθν θλικία των 

ςυμμετεχόντων. γ) Κακοριςμόσ τθσ θμζρασ και ϊρασ που κα διεξαχκεί το παιχνίδι 

και του χρονικοφ διαςτιματοσ που αυτό κα διαρκζςει. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, 

Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 18 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ακφρωςθ Παρτίδασ/Σροποποίθςθ: Ο ςυντονιςτισ μπορεί να ακυρϊνει τθ 

διεξαγωγι μίασ παρτίδασ αποδεςμεφοντασ τουσ πίνακεσ ερωτιςεων και 

ςυμμετεχόντων για τθν παρτίδα ι να τροποποιεί κάποια πεδία προςκαφαιρϊντασ 
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ςυμμετζχοντεσ και ερωτιςεισ και τροποποιϊντασ τθν ϊρα διεξαγωγισ τθσ 

παρτίδασ. Ρροχπόκεςθ είναι θ παρτίδα να μθν ζχει εκκινιςει. (Ραράγραφοσ 1.2 

ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 19 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 

24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Εξζλιξθ παρτίδασ: Ρόςα QR Codes υπάρχουν ακόμα ενεργά ςτο παιχνίδι και ποιοσ ο 

διακζςιμοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ. Ο ςυντονιςτισ μπορεί να 

επιλζξει να ςταματιςει τθν παρτίδα (επιλζγοντασ το πλικτρο Stop), ςε περίπτωςθ 

που οι ςυμμετζχοντεσ δεν επικυμοφν τθ ςυνζχεια του παιχνιδιοφ. Επίςθσ βλζπει 

τον τρζχοντα νικθτι ι τθν τρζχουςα νικιτρια ομάδα. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, 

Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 18 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων: Ρροβολι των παρτίδων που ζχουν ολοκλθρωκεί 

αλλά δεν ανανεϊκθκαν τα ςτατιςτικά δεδομζνα ςτθ βάςθ και επιλογι ανανζωςθσ 

των ςτατιςτικϊν. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 11, Ραράγραφοσ 

3.1 ςελ. 15 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν 

Απαιτιςεων) 

 Επεξεργαςία προφίλ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει το e-mail του ι/και 

τον κωδικό που ζχει καταχωριςει ςτθ βάςθ δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, 

Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 22 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ζξοδοσ: Ζξοδοσ από τον τρζχον λογαριαςμό που ζχει κάνει login. (Ραράγραφοσ 2.2 

ςελ. 12, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 21 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

Για το τζταρτο υποςφςτθμα «Τποςφςτθμα Επιλογϊν για τον παίκτθ» διακρίνουμε 

τισ εξισ μονάδεσ: 

 Αρχικι ςελίδα: Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα, όπου εμφανίηεται μινυμα 

καλωςορίςματοσ ςτο παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 9, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Κανόνεσ παιχνιδιοφ: Ρροβολι των κανόνων του παιχνιδιοφ και των δυνατοτιτων 

του παίκτθ ςτο παιχνίδι και ςτθ βάςθ δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 21, 

Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ: Ρροβολι των ελάχιςτων απαιτιςεων του ςυςτιματοσ του 

χριςτθ για να μπορζςει να αλλθλεπιδράςει ςωςτά με το παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 3.1 

ςελ. 21, Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 23 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Εφρεςθ ενόσ QR Code: Απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ του code και πικανόν λιψθ 

βοικειασ για τθν απάντθςθ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 19 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 κορ: Τρζχον ςκορ ατομικό αν το παιχνίδι παίηεται ατομικά ι ομαδικό αν οι παίκτεσ 

είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 20 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 
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 Διακζςιμα QR Codes και χρόνοσ: Ρόςα codes παραμζνουν ακόμα ενεργά ςτο 

παιχνίδι. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 

20 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ομάδα: Αν οι παίκτεσ είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ, ο παίκτθσ κα μπορεί να δει τα 

μζλθ τθσ ομάδασ του για τθν τρζχουςα παρτίδα. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, 

Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 20 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 

του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Νικθτισ: Ρροβολι του νικθτι ςτθν τελευταία ολοκλθρωμζνθ παρτίδα ςτθν οποία 

ςυμμετείχε ο παίκτθσ. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 21 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Προτιμιςεισ: Εκδιλωςθ προτιμιςεων των χρθςτϊν για μία παρτίδα, καταχϊρθςθ 

ςχολίων. (Ραράγραφοσ 1.2 ςελ. 6, Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 

20 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Επεξεργαςία προφίλ: Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάξει το e-mail του ι/και 

τον κωδικό που ζχει καταχωριςει ςτθ βάςθ δεδομζνων. (Ραράγραφοσ 2.2 ςελ. 12, 

Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 22 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

 Ζξοδοσ: Ζξοδοσ από τον τρζχον λογαριαςμό που ζχουν κάνει login. (Ραράγραφοσ 

2.2 ςελ. 12, Ραράγραφοσ 3.1 ςελ. 21 και Ραράγραφοσ 3.2 ςελ. 24-25 του Εγγράφου 

Ρροδιαγραφϊν Απαιτιςεων) 

ΚΟΙΝΕ  Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕ ΜΟΝΑΔΕ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Για το γενικό διαχειριςτι και το ςυντονιςτι ζχουμε τισ εξισ κοινζσ μονάδεσ: 

Ρροςκικθ ερωτιςεων, Αφαίρεςθ ερωτιςεων, Τροποποίθςθ ερωτιςεων και Ενθμζρωςθ 

βάςθσ δεδομζνων. 

Και για τα 3 είδθ χρθςτϊν οι κοινζσ μονάδεσ είναι: Επεξεργαςία προφίλ και Ζξοδοσ. 

Με τθν επιλογι τθσ εξόδου καταςτρζφεται θ ςυνεδρία (session) που είχε δθμιουργθκεί 

όταν ο χριςτθσ ζκανε login. 

Επίςθσ κάποιεσ μονάδεσ παρουςιάηουν παρόμοιεσ ιδιότθτεσ, όπου και πάλι μπορεί 

να επιτευχκεί επαναχρθςιμοποίθςθ κϊδικα ςε μεγάλο βακμό. Αυτζσ οι μονάδεσ είναι οι 

εξισ: 1) ςτατιςτικά ςτοιχεία γενικοφ διαχειριςτι και ςτατιςτικά ςτοιχεία ςυντονιςτι, 2) 

προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ γενικοφ διαχειριςτι και προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ ςυντονιςτι, 

3) ςφνολο παικτϊν γενικοφ διαχειριςτι και ςφνολο παικτϊν ςυντονιςτι. 
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3) χζδιο Δεδομζνων 
 

3.1) Αρχεία και βάςεισ δεδομζνων 
 Για τθν ανάπτυξθ του κϊδικα επιλζγουμε τθν εγκατάςταςθ του WAMP server, ο 

οποίοσ αποτελείται από πακζτα ανεξάρτθτα δθμιουργθμζνων προγραμμάτων 

εγκατεςτθμζνων ςε υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιοφν τα Windows ωσ λειτουργικό ςφςτθμα. 

Τα κφρια ςυςτατικά του πακζτου του WAMP server είναι ο Apache web server, θ MySQL 

βάςθ δεδομζνων και θ scripting γλϊςςα PHP, θ οποία μπορεί να διαχειρίηεται πλθροφορίεσ 

που διατθροφνται ςε μία βάςθ δεδομζνων παράγοντασ ζτςι δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ κάκε 

φορά που το περιεχόμενο ηθτάτε από ζνα φυλλομετρθτι.  

 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΗΞΕΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

  Για τθν ανάπτυξθ του κϊδικα κα χρθςιμοποιθκοφν οι εξισ τεχνολογίεσ: 

 HTML (Hyper Text Markup Language): για να δθμιουργθκεί ο βαςικόσ ςτατικόσ 

ςκελετόσ τθσ ςελίδασ του παιχνιδιοφ. Τα αρχεία που περιζχουν μόνο html κϊδικα 

φζρουν τθν κατάλθξθ “.html”. 

 PHP: για να καταςκευαςτοφν όλεσ οι δυναμικζσ ενζργειεσ που υποςτθρίηει το 

παιχνίδι. Τα αρχεία που περιζχουν php κϊδικα και ςε ςυνδυαςμό με html και/ι 

javascript φζρουν τθν κατάλθξθ “.php”. 

 Javascript: όπου απαιτείται ειςαγωγι δεδομζνων ςε φόρμα (ςυνικωσ για 

καταχϊρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων ι για ζλεγχο με κάποιο ςτοιχείο που είναι ιδθ 

καταχωρθμζνο ςτθ βάςθ). Η φόρμα δε κα πρζπει να είναι κενι κατά τθν επιλογι 

αποςτολισ των δεδομζνων ι τα δεδομζνα που ειςάγονται πρζπει να πλθροφν 

κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ (π.χ. θμερομθνία με τθ μορφι 

DD/ΜΜ/YYYY). Οι ζλεγχοι αυτοί επιτυγχάνονται με javascript. Τα αρχεία που 

περιζχουν javascript κϊδικα και γίνονται include ςε κάποιο αρχείο “.php”, φζρουν 

τθν κατάλθξθ “.js”. Επιπλζον, τα αρχεία αυτά κα περιζχονται ςτον κατάλογο 

“/Javascript”. 

 HTML DOM ςε ςυνδυαςμό με Javascript: για γρθγορότερθ πρόςβαςθ ςτα πεδία 

του HTML. 

 CSS: για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςελίδασ (φόντο, γραμματοςειρά, εικόνεσ, …). Τα 

αρχεία που περιζχουν css κϊδικα και γίνονται include ςε κάποιο αρχείο “.php”, 

φζρουν τθν κατάλθξθ “.css”. Επιπλζον, τα αρχεία αυτά κα περιζχονται ςτον 

κατάλογο “/css”. 

 Σεχνολογία Ajax: για να μποροφν  κάποια τμιματα τθσ ςελίδασ να ανανεϊνονται 

χωρίσ ο χριςτθσ να επιλζξει επαναφόρτωςθ τθσ ςελίδασ. Ζτςι το παιχνίδι κα είναι 

πιο δυναμικό. 

 Session Objects: για τθ δθμιουργία ςυνεδρίασ. Βάςει τθσ ςυνεδρίασ που 

δθμιουργείται γίνεται και ο ζλεγχοσ για το αν ο χριςτθσ ζχει τθν δικαιοδοςία να 
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επιτελζςει τθν ενζργεια τθν οποία αιτείται. Με τθν επιλογι Ζξοδοσ από το menu 

επιλογισ του κάκε χριςτθ ι μετά τθν πάροδο κάποιου δεδομζνου χρονικοφ 

διαςτιματοσ (3 ϊρεσ), θ ςυνεδρία καταςτρζφεται. Το session κα δθμιουργείται με 

μορφι cookie ςτον υπολογιςτι του χριςτθ και τα δεδομζνα του cookie κα 

αποςτζλλονται μζςω κρυφισ φόρμασ ςτθ βάςθ δεδομζνων για επικφρωςθ. 

 

ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Η Βάςθ Δεδομζνων, θ οποία κα αναπτυχκεί ςε MySQL, κα χαρακτθρίηεται από το 

όνομα “qrgame.sql” και κα περιζχει διάφορουσ πίνακεσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται 

αναλυτικά τα ονόματα και τα πεδία των πινάκων, οι δυνατζσ τιμζσ που μποροφν να λάβουν 

τα πεδία των πινάκων, κακϊσ και οι ςυςχετίςεισ μεταξφ πεδίων διαφορετικϊν πινάκων. 

1) Ρίνακασ Questions: αποκθκεφονται όλεσ οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ που 

εγγράφονται από τουσ χριςτεσ με τθν ιδιότθτα γενικόσ διαχειριςτισ ι ςυντονιςτισ. 

Όνομα 
πεδίου 

Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

id Integer (primal key), 
auto increment, 
unique, not null 

6 Αφξων αρικμόσ τθσ ερϊτθςθσ, αποτελεί 
το πρωτεφον κλειδί. 

ερϊτθςθ string χαρακτιρων, 
not null 

text Διατφπωςθ τθσ ερϊτθςθσ. 

απάντθςθ string χαρακτιρων, 
not null 

20 Αποδεκτι απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ. 

bit_choice boolean, not null 1bit Δυνατζσ τιμζσ 0 ι 1.  
1: είναι ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ, 
0: δεν είναι ερϊτθςθ πολλαπλισ 
επιλογισ. 

bit_help boolean, not null 1 bit Δυνατζσ τιμζσ 0 ι 1.  
1: υπάρχει διακζςιμθ βοικεια για τθν 
ερϊτθςθ, 
0: δεν υπάρχει διακζςιμθ βοικεια. 

given_help string χαρακτιρων text Αν θ τιμι τθσ bit_help είναι 1, τότε 
δίνεται θ βοικεια (clue). 

τομζασ string χαρακτιρων, 
not null 

20 Ο τομζασ κα ζχει ςυγκεκριμζνθ τιμι και 
κα είναι κάποιο από τα πεδία: 
Μακθματικά, Γλϊςςα, Ιςτορία, 
Γεωγραφία, Αγγλικά, Άλλο… 

θλικία Integer, not null 2 Κακοριςμόσ θλικίασ για τθν οποία 
προορίηεται θ ερϊτθςθ. 

δυςκολία Integer, not null 2 Κακοριςμόσ επιπζδου δυςκολίασ τθσ 
ερϊτθςθσ ςε μία κλίμακα 1-5, όπου  
1: πολφ εφκολθ ερϊτθςθ, 
2: εφκολθ ερϊτθςθ, 
3: ερϊτθςθ μζτριασ δυςκολίασ, 
4: δφςκολθ ερϊτθςθ, 
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5: πολφ δφςκολθ ερϊτθςθ.  

last_modified ϊρα & θμερομθνία, 
not null 

16 Τελευταία τροποποίθςθ τθσ ερϊτθςθσ 
ΗΗ:ΜΜ,DD/MM/YYYY. 

author string χαρακτιρων, 
not null 

20 Ροιοσ πρόςκεςε ι τροποποίθςε 
τελευταίοσ τθν ερϊτθςθ. Αντιςτοιχεί ςτο 
πεδίο username από τον πίνακα People. 

 

2) Ρίνακασ People: αποκθκεφονται όλοι οι χριςτεσ που ζχουν λογαριαςμό ςτο παιχνίδι, 

κακϊσ και θ ιδιότθτα τουσ, θ οποία κακορίηει τα όρια δικαιοδοςίασ τουσ ςτθ βάςθ 

δεδομζνων. 

Όνομα 
πεδίου 

Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

id Integer (primal key), 
auto increment, 
unique, not null 

6 Αφξων αρικμόσ του χριςτθ, αποτελεί το 
πρωτεφον κλειδί. 

first_name string χαρακτιρων, 
not null 

30 Πνομα 

last_name string χαρακτιρων, 
not null 

30 Επϊνυμο 

username string χαρακτιρων, 
unique, not null 

30 Πνομα πρόςβαςθσ, πρζπει να είναι 
μοναδικό γιατί βάςει αυτοφ ο χριςτθσ 
κάνει login ςτο παιχνίδι. 

password string χαρακτιρων, 
not null 

30 Κωδικόσ πρόςβαςθσ. 

birth_day θμερομθνία, not null 10 Ημερομθνία γζννθςθσ τθσ μορφισ 
DD/MM/YYYY. 

e-mail e-mail 25 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

ιδιότθτα string χαρακτιρων, 
not null 

20 Ιδιότθτα του χριςτθ: επιλογι ανάμεςα ςε 
γενικόσ διαχειριςτισ, ςυντονιςτισ, 
παίκτθσ. 

approved boolean 1 bit Αν ο χριςτθσ ζχει ειςάγει τα δεδομζνα με 
ςκοπό να είναι ςυντονιςτισ, πρζπει να 
λάβει ζγκριςθ από τον γενικό διαχειριςτι. 
0: δεν ζχει λάβει ακόμα ζγκριςθ, 
1: ζχει λάβει ζγκριςθ. 

 

3) Ρίνακασ Games: αποκθκεφονται όλεσ οι παρτίδεσ που ζχουν προκακοριςτεί, εκτελοφνται 

ι ζχουν ολοκλθρωκεί. Εδϊ να ςθμειωκεί ότι τα πεδία game_id και people_id κακορίηουν τα 

ονόματα των πινάκων που πρζπει να δθμιουργθκοφν δυναμικά κατά τθν αρχικοποίθςθ τθσ 

παρτίδασ και οι οποίοι πρζπει να διαγραφοφν ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ παρτίδασ ι αν 

αυτι είναι ολοκλθρωμζνθ, πολφ παλιά και το κρίνει ςκόπιμο ο γενικόσ διαχειριςτισ. Η 

επιλογι τθσ δυναμικισ δθμιουργίασ και διαγραφισ πινάκων, κατά τον τρόπο που 

περιγράφθκε, εξυπθρετεί ςτο ότι οι δφο βαςικοί πίνακεσ (Questions και Games) δε 

μεγαλϊνουν πολφ ςε πλικοσ πεδίων, κάτι το οποίο κα δυςκόλευε ςθμαντικά τθν 

επεξεργαςία μίασ εγγραφισ ι τθν τροποποίθςθ ενόσ πεδίου, αλλά κα κακιςτοφςε και 
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πρακτικά αδφνατο τον κακοριςμό νζων παρτίδων με διαφορετικζσ ερωτιςεισ ςτθν κάκε 

παρτίδα. 

Όνομα 
πεδίου 

Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

id Integer (primal key), 
auto increment, 
unique, not null 

6 Αφξων αρικμόσ τθσ παρτίδασ, αποτελεί το 
πρωτεφον κλειδί. 

day Ημερομθνία, not null 10 Ημερομθνία τθσ μορφισ DD/MM/YYYY, 
για τθν οποία κακορίςτθκε θ παρτίδα. 

start_time Ϊρα, not null 5 Ϊρα τθσ μορφισ HH:MM, που κα 
εκκινιςει θ παρτίδα. 

finish_time Ϊρα, not null 5 Ϊρα τθσ μορφισ HH:MM, που κα 
ολοκλθρωκεί θ παρτίδα. 

ςυντονιςτισ string χαρακτιρων, 
not null 

30 Username του ςυντονιςτι που κακόριςε 
τθν παρτίδα. Σχετίηεται με το username 
του ςυντονιςτι από τον πίνακα People. 

game_id string χαρακτιρων, 
not null 

12 Πνομα πίνακα που ςχετίηεται με το id του 
παιχνιδιοφ και φζρει πλθροφορία ςχετικά 
με το ποιεσ ερωτιςεισ 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παρτίδα. 

people_id string χαρακτιρων, 
not null 

14 Πνομα πίνακα που ςχετίηεται με τουσ 
παίκτεσ τθσ id παρτίδασ. Συγκεκριμζνα 
κακορίηει ποιοι παίκτεσ 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παρτίδα. 

team_game boolean, not null 1 bit 0: το παιχνίδι είναι ατομικό, 
1: το παιχνίδι είναι ομαδικό. 

teams integer 2 Αν team_game = 1, τότε ο ςυντονιςτισ 
πρζπει να κακορίςει πόςεσ ομάδεσ κα 
ςυμμετάςχουν ςτο παιχνίδι. 

winner string χαρακτιρων, 
not null 

30 Αν θ παρτίδα ζχει εκκινιςει, προβολι του 
τρζχοντοσ νικθτι/νικιτριασ ομάδασ τθσ 
παρτίδασ. Μόλισ θ παρτίδα ολοκλθρωκεί, 
κα αναγράφεται το όνομα του νικθτι. 

last_modified ϊρα & θμερομθνία, 
not null 

16 Τελευταία τροποποίθςθ του πίνακα 
ΗΗ:ΜΜ,DD/MM/YYYY 

bit_update boolean, not null 1 bit Bit για ανανζωςθ ςτατιςτικϊν ςτον 
πίνακα Grades. 
0: τα ςτατιςτικά δεν ανανεϊκθκαν 
1: τα ςτατιςτικά ζχουν ανανεωκεί. 

bit_stop boolean, not null 1 bit 0: θ παρτίδα δε διακόπθκε 
1: θ παρτίδα διακόπθκε. 

 

4) Ρίνακασ Game_ΙD#: αποκθκεφονται οι ερωτιςεισ τθσ παρτίδασ ΙD#. 

Όνομα 
πεδίου 

Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

id Integer (primal key), 
auto increment, 

6 Αφξων αρικμόσ ερϊτθςθσ, αποτελεί το 
πρωτεφον κλειδί. 
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unique, not null 

question Integer, unique, not 
null 

6 To id τθσ ερϊτθςθσ, όπωσ αυτό 
αναγράφεται ςτον πίνακα Questions. 

points Integer, not null 5 Ρόντοι που αντιςτοιχοφν ςτθν ερϊτθςθ. 

qrcode string χαρακτιρων, 
not null 

30 Πνομα αρχείου του QRcode ςτο φάκελο 
“/qrcode”, για να μπορεί ςτθ ςυνζχεια ο 
ςυντονιςτισ να τα εκτυπϊςει εφκολα. 

active Boolean, not null 1 bit 1: Το QRCode παραμζνει ακόμα ενεργό 
ςτο παιχνίδι, 
0: Το QRCode ζχει χρθςιμοποιθκεί. 

answered_by string χαρακτιρων 30 Username του παίκτθ που ζχει απαντιςει 
τθν ερϊτθςθ, ςχετίηεται με το username 
του πίνακα People. 

used_help boolean 1 bit 0: ο παίκτθσ δε ηιτθςε βοικεια, 
1: ο παίκτθσ ηιτθςε βοικεια. 

 

5) Ρίνακασ People_ΙD#: αποκθκεφονται οι παίκτεσ που ςυμμετζχουν ςτθν παρτίδα ΙD#. 

Όνομα πεδίου Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

id Integer (primal 
key), auto 
increment, unique, 
not null 

6 Αφξων αρικμόσ παίκτθ ςτθν παρτίδα. 

username string χαρακτιρων, 
unique, not null 

30 Username του παίκτθ που ςυμμετζχει 
ςτθν παρτίδα. Σχετίηεται με το username 
του παίκτθ από τον πίνακα People. 

team_score Integer, not null 10 Τρζχον ςκορ τθσ ομάδασ ι ατομικό αν οι 
παίκτεσ ςυμμετζχουν ατομικά. 

team_id Integer 2 ID τθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικει ο 
παίκτθσ. 

count_quest Integer 3 Ρλικοσ ερωτιςεων που ζχει απαντιςει ο 
παίκτθσ ςτθν παρτίδα. 

count_help Integer 3 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και ζχει ηθτιςει 
βοικεια. 

count_difficulty Integer 10 Άκροιςμα βακμοφ δυςκολίασ των 
ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει απαντιςει ο 
παίκτθσ. 

comments string χαρακτιρων text Σχόλια του παίκτθ για το παιχνίδι. 

 

6) Ρίνακασ Grades: ςε αυτό τον πίνακα κζλουμε να κρατάμε ςτατιςτικά ςτοιχεία για τισ 

επιδόςεισ των παικτϊν. Αυτόσ ο πίνακασ μπορεί να αλλάηει κάκε φορά που ζνασ παίκτθσ 

απαντά ςε μία ερϊτθςθ. Αλλά για να μποροφμε να ζχουμε και μία ςυνολικι εικόνα για το 

πόςεσ ερωτιςεισ υπιρχαν ςτα παιχνίδια και πόςεσ ερωτιςεισ απαντικθκαν, ςτο τζλοσ του 

παιχνιδιοφ ο ςυντονιςτισ ι ο γενικόσ διαχειριςτισ αναλαμβάνουν να κάνουν update ςε 

αυτό τον πίνακα (ςυνικωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ), προςκζτοντασ ζτςι τισ 

ςυνολικζσ ερωτιςεισ του παιχνιδιοφ για τον κάκε παίκτθ που ςυμμετείχε. Τα πεδία που 
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πρζπει να ανανεϊνονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ είναι τα εξισ: sum_games, 

sum_questions, answered_q, asked_help, count_difficulty, sum_math, sum_language, 

sum_history, sum_geography, sum_english, sum_other, last_game. 

Όνομα πεδίου Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

username string 
χαρακτιρων, 
not null (primal 
key), unique 

30 Username των παικτϊν που ζχουν 
εγγραφεί ςτο παιχνίδι. 

sum_games Integer 3 Ρλικοσ παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχει 
ςυμμετάςχει ο παίκτθσ. 

sum_questions Integer 8 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτα παιχνίδια που 
ζχει ςυμμετάςχει ο παίκτθσ. 

answered_q Integer 8 Ρλικοσ ερωτιςεων που ζχουν απαντθκεί 
από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςυνολικά 
ςτα παιχνίδια που ζχει ςυμμετάςχει ο 
παίκτθσ. 

asked_help Integer 8 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ηθτικθκε 
βοικεια από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςυνολικά για να απαντθκεί θ ερϊτθςθ. 

count_difficulty Integer 10 Άκροιςμα δυςκολίασ των παιχνιδιϊν ςτα 
οποία ζχει ςυμμετάςχει ο παίκτθσ. 

sum_math Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων που αφοροφςαν 
μακθματικά ςτισ παρτίδεσ. 

sum_language Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων που αφοροφςαν τθ 
γλϊςςα ςτισ παρτίδεσ. 

sum_history Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων που αφοροφςαν 
ιςτορία ςτισ παρτίδεσ. 

sum_geography Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων που αφοροφςαν 
γεωγραφία ςτισ παρτίδεσ. 

sum_english Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων που αφοροφςαν 
αγγλικά ςτισ παρτίδεσ. 

sum_other Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων που αφοροφςαν 
κάποιο άλλο είδοσ ςτισ παρτίδεσ. 

count_math Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και αφοροφςαν 
μακθματικά. 

count_language Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και αφοροφςαν τθ 
γλϊςςα. 

count_history Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και αφοροφςαν 
ιςτορία. 

count_geography Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και αφοροφςαν 
γεωγραφία. 

count_english Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και αφοροφςαν 
αγγλικά. 
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count_other Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ζχει 
απαντιςει ο παίκτθσ και αφοροφςαν 
κάποιο άλλο είδοσ ερϊτθςθσ. 

help_math Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο παίκτθσ 
ηιτθςε βοικεια και αφοροφςαν 
μακθματικά. 

help_language Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο παίκτθσ 
ηιτθςε βοικεια και αφοροφςαν τθ 
γλϊςςα. 

help_history Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο παίκτθσ 
ηιτθςε βοικεια και αφοροφςαν ιςτορία. 

help_geography Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο παίκτθσ 
ηιτθςε βοικεια και αφοροφςαν 
γεωγραφία. 

help_english Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο παίκτθσ 
ηιτθςε βοικεια και αφοροφςαν αγγλικά. 

help_other Integer 6 Ρλικοσ ερωτιςεων ςτισ οποίεσ ο παίκτθσ 
ηιτθςε βοικεια και αφοροφςαν κάποιο 
άλλοσ είδοσ ερϊτθςθσ. 

prefer_math Boolean 1 bit Ο παίκτθσ επικυμεί να απαντά ςε 
ερωτιςεισ μακθματικϊν. 

prefer_language Boolean 1 bit Ο παίκτθσ επικυμεί να απαντά ςε 
ερωτιςεισ γλϊςςασ. 

prefer_history Boolean 1 bit Ο παίκτθσ επικυμεί να απαντά ςε 
ερωτιςεισ ιςτορίασ. 

prefer_geography Boolean 1 bit Ο παίκτθσ επικυμεί να απαντά ςε 
ερωτιςεισ γεωγραφίασ. 

prefer_english Boolean 1 bit Ο παίκτθσ επικυμεί να απαντά ςε 
ερωτιςεισ αγγλικϊν. 

prefer_other Boolean 1 bit Ο παίκτθσ επικυμεί να απαντά ςε κάποιο 
άλλο είδοσ ερωτιςεων. 

last_game Integer 6 ID τελευταίου παιχνιδιοφ ςτο οποίο ζχει 
ςυμμετάςχει ο παίκτθσ. Σχετίηεται με το 
ID τθσ παρτίδασ από τον πίνακα Games. 

last_modified 
 

ϊρα & 
θμερομθνία, 
not null 

16 Τελευταία τροποποίθςθ τθσ εγγραφισ για 
το last_game ΗΗ:ΜΜ,DD/MM/YYYY 

 

7) Ρίνακασ Suntonisths_name: αποκθκεφονται οι παίκτεσ που ςυμμετζχουν ςτθν παρτίδα 

του ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι για να γίνεται πιο εφκολα θ προβολι των ςτατιςτικϊν του 

ςυντονιςτι. Ωσ όνομα του πίνακα χρθςιμοποιείται το username του κάκε ςυντονιςτι όπωσ 

αυτό είναι αποκθκευμζνο ςτον πίνακα People. 

Όνομα πεδίου Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

username string χαρακτιρων, 
not null, unique 

30 Username παικτϊν που ζχουν 
ςυμμετάςχει ςε κάποια παρτίδα του 
ςυγκεκριμζνου ςυντονιςτι. Σχετίηεται με 
το username του παίκτθ ςτον πίνακα 
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People. 

 

Το IR διάγραμμα που προκφπτει από τθν παραπάνω βάςθ δεδομζνων είναι το εξισ 

(όπου φαίνονται το πρωτεφον κλειδί κάκε επιμζρουσ πίνακα υπογραμμιςμζνο και οι 

επιμζρουσ ςυςχετίςεισ μεταξφ πεδίων των πινάκων με κατάλλθλα βζλθ): 

*Το διάγραμμα καταςκευάςτθκε με χριςθ του προγράμματοσ Dia.] 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

 Για να μπορεί ο ςυντονιςτισ να εκτυπϊνει εφκολα τα QRCodes, αυτά 

ςυγκεντρϊνονται ςτο φάκελο “/qrcode”. Το όνομα των QRCodes αποκθκεφεται ςτθ βάςθ 

δεδομζνων όπωσ περιγράφεται ςτο πεδίο qrcode του πίνακα Game_id. 

 Επίςθσ για να γίνει καλι δόμθςθ του κϊδικα, τα αρχεία που αφοροφν τθν css 

μορφοποίθςθ τθσ ςελίδασ κα τοποκετθκοφν ςτο φάκελο “/css”, ενϊ αρχεία που ςχετίηονται 

με javascript κα τοποκετθκοφν ςτο φάκελο “/Javascript”. Τζλοσ αρχεία που αφοροφν τθ 

δθμιουργία των QR Codes, κα τοποκετθκοφν ςτο φάκελο “/phpqrcode”. 
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3.2) Δομζσ Δεδομζνων 
Σε αυτι τθν υποενότθτα περιζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με οποιαδιποτε όρια 

ζχουμε ςτο παιχνίδι. Γενικά δεν ζχουμε κζςει κάποιο όριο ςτο πόςοι κα ςυμμετάςχουν ςτο 

παιχνίδι ι μζχρι πόςεσ κα είναι οι ερωτιςεισ που πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 

παρτίδα. Το μοναδικό όριο εντοπίηεται ςτο βακμό δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ και ςτουσ 

πόντουσ που τθσ αντιςτοιχοφν, αν θ ερϊτθςθ απαντθκεί ςωςτά. 

1) Ρόντοι τθσ ερϊτθςθσ ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ τθσ. Αυτι θ δομι αφορά τον 

πίνακα Game_ID#. 

Όνομα πεδίου Σφποσ Μικοσ Περιγραφι 

points Integer, not null 5 Ρόντοι που αντιςτοιχοφν ςτθν ερϊτθςθ 
και κακορίηονται βάςει του βακμοφ 
δυςκολίασ τθσ ερϊτθςθσ: 
1-100 πόντοι: για βακμό δυςκολίασ 1, 
101-200 πόντοι: για βακμό δυςκολίασ 2, 
201-300 πόντοι: για βακμό δυςκολίασ 3, 
301-400 πόντοι: για βακμό δυςκολίασ 4, 
401-500 πόντοι: για βακμό δυςκολίασ 5. 
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4) χζδιο Μονάδων 
Σε αυτι τθν ενότθτα περιγράφονται οι μονάδεσ που εντοπίηονται ςτο παιχνίδι (οι οποίεσ 

υπάγονται ςε μεγαλφτερα υποςυςτιματα όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 2 

περιγραφισ αποςφνκεςθσ του παρόντοσ εγγράφου). Για κάκε μονάδα παρουςιάηεται θ 

ταυτότθτα τθσ μονάδασ, οι τυχόν διεπαφζσ, οι εξαρτιςεισ  και ο τρόποσ με τον οποίο 

καλείται και τζλοσ δίνεται μία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ. 

4.1) Αρχικι ςελίδα 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 1 
   Πνομα μονάδασ: index 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Διεφκυνςθ ςελίδασ του παιχνιδιοφ 
   Ζξοδοι: Αρχικι ςελίδα του παιχνιδιοφ 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Υπερςφνδεςμοσ ςελίδασ παιχνιδιοφ 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι 
Περιγραφι 
 Αυτι θ μονάδα αποτελεί τθν αρχικι ςελίδα του παιχνιδιοφ και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ καλείται 

να κάνει login ι sign up (αν δε διακζτει ιδθ λογαριαςμό ςτο παιχνίδι). 

 

4.2) Κανόνεσ παιχνιδιοφ  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 2 
   Πνομα μονάδασ: rules 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Κανόνεσ Ραιχνιδιοφ» από το οριηόντιο μενοφ 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ των κανόνων του παιχνιδιοφ για ζνα χριςτθ που δεν ζχει κάνει 

ακόμα login. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Κανόνεσ του παιχνιδιοφ για ζνα χριςτθ που δεν ζχει κάνει ακόμα login. 

 

4.3) Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 3 
   Πνομα μονάδασ: requirements 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Απαιτιςεισ Συςτιματοσ» από το οριηόντιο μενοφ 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ των ελάχιςτων απαιτιςεων που πρζπει να πλιρθ το ςφςτθμα 

(υπολογιςτισ του χριςτθ) για να είναι λειτουργικό το παιχνίδι. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ για να προβάλλεται και να λειτουργεί ςωςτά το παιχνίδι. 
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4.4) Login 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 4 
   Πνομα μονάδασ: login 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Συμπλιρωςθ φόρμασ login ζτςι όπωσ προβάλλεται ςτθν αρχικι ςελίδα. Ο 

χριςτθσ καλείται να δϊςει username και password. 
   Ζξοδοι: Εκτελείται login του χριςτθ αν τα ςτοιχεία που δόκθκαν είναι ορκά. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν αρχικι ςελίδα (μονάδα index), ζλεγχοσ ςτοιχείων 

ςυγκρίνοντασ με τθ βάςθ δεδομζνων 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Login χριςτθ. Γίνεται ζλεγχοσ τθσ φπαρξθσ του λογαριαςμοφ από τον πίνακα People. 

Συγκεκριμζνα ελζγχονται τα πεδία username και password αυτοφ του πίνακα. 

 

4.5) Sign Up 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 5 
   Πνομα μονάδασ: signup 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Συμπλιρωςθ φόρμασ sign up, αφοφ πρϊτα ο χριςτθσ επιλζξει «Sign up». Ο 

χριςτθσ καλείται να ειςάγει τα εξισ ςτοιχεία ςτθ φόρμα: ονοματεπϊνυμο, 
username, password (προαιρετικό), και θμερομθνία γζννθςθσ με τθ μορφι 
dropdown menu με τθ μορφι θμζρα, μινασ, Χρονολογία. Τζλοσ δθλϊνεται αν 
ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Αν το username δε χρθςιμοποιείται ιδθ από κάποιον άλλο χριςτθ, 
εκτυπϊνεται μινυμα επιτυχοφσ δθμιουργίασ λογαριαςμοφ. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν αρχικι ςελίδα (μονάδα index), ζλεγχοσ του επιλεγμζνου από 

το χριςτθ username ςτθ ΒΔ για να μθ ςυμπίπτει με το username κάποιου 
άλλου ιδθ υπάρχοντοσ χριςτθ. 

   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Δθμιουργία νζου λογαριαςμοφ ςτο παιχνίδι από ζνα παίκτθ ι ςυντονιςτι. Δθμιουργείται μία νζα 

εγγραφι ςτον πίνακα People. Αν ο χριςτθσ είναι παίκτθσ, δθμιουργείται και θ αντίςτοιχθ 
εγγραφι ςτον πίνακα Grades με αρχικοποίθςθ 0 ςτα πεδία που αφοροφν άκροιςθ ερωτιςεων 
και παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχει ςυμμετάςχει. 

 

4.6) Αρχικι ςελίδα γενικοφ διαχειριςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 6 
   Πνομα μονάδασ: homegd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Login χριςτθ μζςω τθσ μονάδοσ login, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 

χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
   Ζξοδοι: Μινυμα καλωςορίςματοσ  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν αρχικι ςελίδα (index) 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
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 Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα του γενικοφ διαχειριςτι. Εκτελείται ζλεγχοσ ςτον πίνακα People 
για να πιςτοποιθκεί ότι ο χριςτθσ υπάρχει και είναι γενικόσ διαχειριςτισ, αν ο χριςτθσ κάνει 
τϊρα login, δθμιουργείται το session. Αν όμωσ ο χριςτθσ ζχει ιδθ κάνει login, τότε βάςει του 
session μπορεί να πιςτοποιθκεί θ ταυτότθτά του. 

 

4.7) Κανόνεσ παιχνιδιοφ γενικοφ διαχειριςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 7 
   Πνομα μονάδασ: rulesgd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Κανόνεσ Ραιχνιδιοφ» από το οριηόντιο μενοφ, πιςτοποίθςθ με 

χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ των κανόνων του παιχνιδιοφ για το γενικό διαχειριςτι. Ρροβολι 

τθσ δικαιοδοςίασ του ςτο παιχνίδι. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι κανόνων παιχνιδιοφ και δικαιοδοςία του γενικοφ διαχειριςτι ςτο ςφςτθμα. Γίνεται 

ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ. 

 

4.8) τατιςτικά ςτοιχεία γενικοφ διαχειριςτι  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 8 
   Πνομα μονάδασ: statisticsgd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροβολι» -> «Στατιςτικά Στοιχεία» από το κατακόρυφο μενοφ του 

γενικοφ διαχειριςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
γενικόσ διαχειριςτισ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τισ παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί 
όπωσ πόςεσ και ποιεσ ερωτιςεισ επιλζχκθκαν, πόςεσ από αυτζσ απαντικθκαν 
και πόςεσ με βοικεια. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία προβάλλονται ςε μορφι 
πίνακα. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι viewstatisticsgd 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Στατιςτικά ςτοιχεία για όλεσ τισ παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί ςυνολικά, από όπου ο γενικόσ 

διαχειριςτισ μπορεί να εξάγει ςυμπεράςματα για τθ ςυνολικι ςυμμετοχι ςε μία παρτίδα. Επίςθσ 
γίνεται ζλεγχοσ των ςυντονιςτϊν για το πόςεσ παρτίδεσ ζχουν ςυντονίςει και ποιεσ ερωτιςεισ 
ζχουν επιλζξει για αυτζσ. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι 
γενικόσ διαχειριςτισ. Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ Games, Game_id και 
People_id (και χριςθ του πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι 
του username). Αν υπάρχει κάποιοσ παίκτθσ που ζχει διαγραφεί, τότε αντί του ονόματόσ του 
πρζπει να προβλθκεί «Διαγεγραμμζνοσ Χριςτθσ». 

 

4.9) φνολο παικτϊν γενικοφ διαχειριςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 9 
   Πνομα μονάδασ: playersgd 
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Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροβολι» -> «Σφνολο Ραικτϊν» από το κατακόρυφο μενοφ του 

γενικοφ διαχειριςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
γενικόσ διαχειριςτισ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για όλουσ τουσ παίκτεσ όπου φαίνονται οι 
ατομικζσ τουσ επιδόςεισ. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία προβάλλονται ςε μορφι 
πίνακα. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι viewplayersgd 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για όλουσ τουσ παίκτεσ όπου φαίνονται οι ατομικζσ τουσ 

επιδόςεισ. Ρροβάλλονται το πλικοσ των παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει, το πλικοσ και 
είδοσ των ερωτιςεων ςε αυτά τα παιχνίδια, ςε πόςεσ ερωτιςεισ ζχουν απαντιςει και ςε πόςεσ 
από αυτζσ χρθςιμοποίθςαν βοικεια. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να 
εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον πίνακα Grades 
(και χριςθ του πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι του 
username). 

 

4.10) Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ γενικοφ διαχειριςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 10 
   Πνομα μονάδασ: gamesgd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροβολι» -> «Ρροκακοριςμζνεσ Ραρτίδεσ» από το κατακόρυφο 

μενοφ του γενικοφ διαχειριςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 
χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 

   Ζξοδοι: Ρροβολι ςε μορφι πίνακα των παρτίδων που ζχουν προκακοριςτεί από 
κάποιο ςυντονιςτι. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι viewgamesgd 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι των παρτίδων που ζχουν προκακοριςτεί ςε κάποια μελλοντικι χρονικι ςτιγμι μαηί με 

τθ μζρα και ϊρα που πρόκειται να διεξαχκεί θ παρτίδα, του ςυντονιςτι τθσ παρτίδασ, τισ 
ερωτιςεισ που ζχουν επιλεγεί και τουσ παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ. Γίνεται ζλεγχοσ 
του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Εκτελείται 
κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ Games, Game_id και People_id (και χριςθ του πίνακα 
People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι του username). 

 

4.11) Διαχείριςθ παλιϊν παρτίδων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 11 
   Πνομα μονάδασ: oldgames 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Ραλιϊν Ραρτίδων» από το κατακόρυφο μενοφ του 

γενικοφ διαχειριςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
γενικόσ διαχειριςτισ. 

   Ζξοδοι: Διαγραφι των παρτίδων που ο γενικόσ διαχειριςτισ κεωρεί ότι είναι πολφ 
παλιζσ για λόγουσ βιωςιμότθτασ του ςυςτιματοσ. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι deleteoldgames 
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   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Διαγραφι των παρτίδων που ζχουν ολοκλθρωκεί εδϊ και αρκετό καιρό και τα ςτατιςτικά τουσ 

δεδομζνα ζχουν ανανεωκεί ςτον πίνακα Grades (πεδίο bit_update = “1”). Γίνεται ζλεγχοσ του 
session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Ρρζπει να εκτελεςτεί 
διαγραφι τθσ εγγραφισ ςτον πίνακα Games και θ αντίςτοιχθ διαγραφι των πινάκων Game_id# 
και People_id# (βάςει των πεδίων game_id και people_id του πίνακα Games). 

 

4.12) Διαχείριςθ παλιϊν χρθςτϊν 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 12 
   Πνομα μονάδασ: oldplayers 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Ραλιϊν Χρθςτϊν» από το κατακόρυφο μενοφ του 

γενικοφ διαχειριςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
γενικόσ διαχειριςτισ. 

   Ζξοδοι: Διαγραφι των χρθςτϊν που ο γενικόσ διαχειριςτισ γνωρίηει ότι δε ανικουν 
πια ςτο ςχολείο/καταςκινωςθ και ςυνεπϊσ δε μποροφν να ςυμμετάςχουν 
ςτο παιχνίδι. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι deleteoldpl 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Διαγραφι των χρθςτϊν που δεν ζχουν πλζον δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι. Διαγράφεται ο 

λογαριαςμόσ τουσ από τον πίνακα People και τον πίνακα Grades. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id 
του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Επίςθσ ζλεγχοσ ότι ο χριςτθσ που 
κα διαγραφεί δε ςυμμετάςχει (για παίκτθ) ι δε ςυντονίηει (για ςυντονιςτι) μία προκακοριςμζνθ 
παρτίδα βάςει των πινάκων Games, Game_id και People_id.  

 

4.13) Επιβεβαίωςθ νζων ςυντονιςτϊν 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 13 
   Πνομα μονάδασ: submitsun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Επιβεβαίωςθ νζων ςυντονιςτϊν» από το 

κατακόρυφο μενοφ του γενικοφ διαχειριςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ 
session_id ότι ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 

   Ζξοδοι: Ρροβολι των ςυντονιςτϊν που δεν ζχουν ακόμα εγκρικεί από τον πίνακα 
People. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextsubmitsun 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Επιβεβαίωςθ ενόσ νζου ςυντονιςτι δίνοντασ του δικαιϊματα να ορίςει νζεσ παρτίδεσ. Γίνεται 

ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Ρροβολι 
από τον πίνακα People των χρθςτϊν με πεδία ιδιότθτα = “Συντονιςτισ” και approved = “0”. Από 
αυτοφσ γίνεται θ επιλογι για το ποιοι λαμβάνουν ζγκριςθ. Για όςουσ από τουσ νζουσ ςυντονιςτζσ 
λάβουν ζγκριςθ, δθμιουργείται ο πίνακασ Suntonisths_name που αντιςτοιχεί ςτο username του 
ςυντονιςτι. 
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4.14) Αρχικι ςελίδα ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 14 
   Πνομα μονάδασ: homegd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Login χριςτθ μζςω τθσ μονάδοσ login, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 

χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
   Ζξοδοι: Μινυμα καλωςορίςματοσ  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν αρχικι ςελίδα (index) 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα του ςυντονιςτι. Εκτελείται ζλεγχοσ ςτον πίνακα People για να 

πιςτοποιθκεί ότι ο χριςτθσ υπάρχει και είναι ςυντονιςτισ, αν ο χριςτθσ κάνει τϊρα login, 
δθμιουργείται το session. Αν όμωσ ο χριςτθσ ζχει ιδθ κάνει login, τότε βάςει του session μπορεί 
να πιςτοποιθκεί θ ταυτότθτά του. Ρροβολι των μελλοντικϊν παιχνιδιϊν τα οποία ςυντονίηει ο 
ίδιοσ προβάλλοντασ τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ με κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον 
πίνακα Games με χριςθ των πεδίων day, start_time, finish_time, ςυντονιςτισ. 

 

4.15) Κανόνεσ παιχνιδιοφ ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 15 
   Πνομα μονάδασ: rulessun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Κανόνεσ Ραιχνιδιοφ» από το οριηόντιο μενοφ, πιςτοποίθςθ με 

χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ των κανόνων του παιχνιδιοφ για το ςυντονιςτι. Ρροβολι τθσ 

δικαιοδοςίασ του ςτο παιχνίδι. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι κανόνων παιχνιδιοφ και δικαιοδοςία του ςυντονιςτι ςτο ςφςτθμα. Εκτελείται ζλεγχοσ 

ςτον πίνακα People για να πιςτοποιθκεί ότι ο χριςτθσ υπάρχει και είναι ςυντονιςτισ. 

 

4.16) τατιςτικά ςτοιχεία ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 16 
   Πνομα μονάδασ: statisticssun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροβολι» -> «Στατιςτικά Στοιχεία» από το κατακόρυφο μενοφ του 

ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τισ παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί 
όπωσ πόςεσ και ποιεσ ερωτιςεισ επιλζχκθκαν, πόςεσ από αυτζσ απαντικθκαν 
και πόςεσ με βοικεια για τα παιχνίδια που ςυντονίηει ο ίδιοσ. Τα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία προβάλλονται ςε μορφι πίνακα. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι viewstatisticssun 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
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 Στατιςτικά ςτοιχεία για όλεσ τισ παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί και ζχει ςυντονίςει ο ίδιοσ, από 
όπου ο ςυντονιςτισ μπορεί να εξάγει ςυμπεράςματα για τθ ςυνολικι ςυμμετοχι ςε μία παρτίδα. 
Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. Εκτελείται 
κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ Games, Game_id και People_id (και χριςθ του πίνακα 
People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι του username). Αν υπάρχει 
κάποιοσ παίκτθσ που ζχει διαγραφεί, τότε αντί του ονόματόσ του πρζπει να προβλθκεί 
«Διαγεγραμμζνοσ Χριςτθσ». Στον πίνακα Games εκτελείται αναηιτθςθ βάςει του πεδίου 
ςυντονιςτισ για να εντοπιςτοφν οι παρτίδεσ που ζχει ςυντονίςει ο ίδιοσ. 

 

4.17) φνολο παικτϊν ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 17 
   Πνομα μονάδασ: playerssun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροβολι» -> «Σφνολο Ραικτϊν» από το κατακόρυφο μενοφ του 

ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για όλουσ τουσ παίκτεσ όπου φαίνονται οι 
ατομικζσ τουσ επιδόςεισ. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία προβάλλονται ςε μορφι 
πίνακα. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι viewplayerssun 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για όλουσ τουσ παίκτεσ που ζχουν ςυμμετάςχει ςε κάποια 

παρτίδα του ςυντονιςτι όπου φαίνονται οι ατομικζσ τουσ επιδόςεισ. Ρροβάλλονται το πλικοσ 
των παιχνιδιϊν ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει, το πλικοσ και είδοσ των ερωτιςεων ςε αυτά τα 
παιχνίδια, ςε πόςεσ ερωτιςεισ ζχουν απαντιςει και ςε πόςεσ από αυτζσ χρθςιμοποίθςαν 
βοικεια. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. 
Ρρϊτα εκτελείται αναηιτθςθ ςτον πίνακα Suntonisths_name για να εντοπιςτοφν οι παίκτεσ που 
ζχουν ςυμμετάςχει ςε κάποια παρτίδα του ςυντονιςτι. Στθ ςυνζχεια εκτελείται κατάλλθλθ 
αναηιτθςθ ςτον πίνακα Grades (και χριςθ του πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ 
του χριςτθ και όχι του username). 

 

4.18) Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 18 
   Πνομα μονάδασ: gamessun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροβολι» -> «Ρροκακοριςμζνεσ Ραρτίδεσ» από το κατακόρυφο 

μενοφ του ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Ρροβολι ςε μορφι πίνακα των παρτίδων που ζχουν προκακοριςτεί από 
κάποιο ςυντονιςτι. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι των παρτίδων που ζχουν προκακοριςτεί ςε κάποια μελλοντικι χρονικι ςτιγμι μαηί με 

τθ μζρα και ϊρα που πρόκειται να διεξαχκεί θ παρτίδα. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του 
χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον πίνακα 
Games με πεδίο ςυντονιςτισ = username_suntonisth. 
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4.19) Νζα παρτίδα 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 19 
   Πνομα μονάδασ: newgame 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Νζα παρτίδα» από το κατακόρυφο μενοφ του 

ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Checklists για επιλογι των παικτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα και 
των ερωτιςεων που κα ςυμπεριλθφκοφν και φόρμεσ ςυμπλιρωςθσ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων (ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ…) 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, nextnewgame 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι των κατάλλθλων φορμϊν/διεπαφϊν τισ οποίεσ καλείται να ςυμπλθρϊςει ο ςυντονιςτισ 

για να ορίςει μία νζα παρτίδα. Εκτελοφνται διαδοχικά α) ο κακοριςμόσ των παικτϊν, β) θ επιλογι 
των ερωτιςεων και γ) ο κακοριςμόσ τθσ θμζρασ και ϊρασ που κα διεξαχκεί θ παρτίδα.  Γίνεται 
ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. Εκτελείται 
κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον πίνακα Games και ςτα πεδία day, start_time και finish_time ζτςι ϊςτε 
θ παρτίδα να μθ ςυμπίπτει χρονικά με κάποια άλλθ. Από τον πίνακα Questions γίνεται θ επιλογι 
των ερωτιςεων χρθςιμοποιϊντασ (αν ο ςυντονιςτισ το επικυμεί) κάποιο φίλτρο αναηιτθςθσ ςτισ 
ερωτιςεισ όπωσ θλικία για τθν οποία προορίηονται ι τομζασ που αφορά θ ερϊτθςθ ςτα πεδία 
θλικία, δυςκολία, τομζασ του πίνακα. Οι τελικζσ ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν προςτίκενται ςτον 
πίνακα Game_id. Για τθν επιλογι των παικτϊν γίνεται αναηιτθςθ παικτϊν από τον πίνακα 
People, όπου και πάλι μπορεί να εφαρμοςτεί φίλτρο αναηιτθςθσ θλικία βάςει του πεδίου 
birth_day του πίνακα Games και προτιμιςεισ από τα πεδία prefer_math, prefer_language, 
prefer_history, prefer_geography, prefer_english, prefer_other του πίνακα Grades. Οι παίκτεσ 
που επιλζχκθκαν προςτίκενται ςτον πίνακα People_id.  

 

4.20) Ακφρωςθ παρτίδασ/Σροποποίθςθ  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 20 
   Πνομα μονάδασ: modifygame 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Ακφρωςθ παρτίδασ / Τροποποίθςθ» από το 

κατακόρυφο μενοφ του ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 
χριςτθσ είναι ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Checklists για τθν επιλογι των παρτίδων που ο ςυντονιςτισ επικυμεί να 
τροποποιιςει, Checklists για επιλογι των παικτϊν και των ερωτιςεων που κα 
αφαιρεκοφν/προςτεκοφν ςτθν παρτίδα και φόρμεσ ςυμπλιρωςθσ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων (ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ…) 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextmodifygame 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι των κατάλλθλων φορμϊν/διεπαφϊν τισ οποίεσ καλείται να ςυμπλθρϊςει ο ςυντονιςτισ 

για να τροποποιιςει τθν παρτίδα ι να τθν ακυρϊςει. Ρροβάλλονται αρχικά οι παρτίδεσ που ο 
ίδιοσ ςυντονίηει μελλοντικά με κατάλλθλθ sql ερϊτθςθ ςτον πίνακα Games. Γίνεται ζλεγχοσ του 
session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. 
Με επιλογι «τροποποίθςθ», ο ςυντονιςτισ διερωτάται αν κζλει να προςκαφαιρζςει παίκτεσ, 
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ερωτιςεισ και να αλλάξει τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. Εκτελείται κατάλλθλθ 
αναηιτθςθ ςτον πίνακα Games και Game_id και People_id για τθν εφρεςθ των ιδθ υπαρχόντων 
παικτϊν και ερωτιςεων. Από τα πεδία day, start_time και finish_time του πίνακα Games 
ελζγχεται θ παρτίδα να μθ ςυμπίπτει χρονικά με κάποια άλλθ. Για τθ διαγραφι των ερωτιςεων 
επιλζγονται απλά οι ερωτιςεισ που ο ςυντονιςτισ κζλει να διαγράψει από τον πίνακα Game_id. 
Από τον πίνακα Questions γίνεται θ επιλογι των ερωτιςεων για προςκικθ χρθςιμοποιϊντασ (αν 
ο ςυντονιςτισ το επικυμεί) κάποιο φίλτρο αναηιτθςθσ όπωσ θλικία για τθν οποία προορίηονται ι 
τομζασ που αφορά θ ερϊτθςθ ςτα πεδία θλικία, δυςκολία, τομζασ του πίνακα αντίςτοιχα. Οι 
τελικζσ ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν προςτίκενται ςτον πίνακα Game_id. Για τθ διαγραφι των 
παικτϊν επιλζγονται απλά οι παίκτεσ που ο ςυντονιςτισ κζλει να διαγράψει από τον πίνακα 
People_id. Για τθν επιλογι των παικτϊν για προςκικθ γίνεται αναηιτθςθ παικτϊν από τον πίνακα 
People, όπου και πάλι μπορεί να εφαρμοςτεί φίλτρο αναηιτθςθσ θλικία βάςει του πεδίου 
birth_day του πίνακα Games και προτιμιςεισ από τα πεδία prefer_math, prefer_language, 
prefer_history, prefer_geography, prefer_english, prefer_other του πίνακα Grades. Οι τελικοί 
παίκτεσ που επιλζχκθκαν προςτίκενται ςτον πίνακα People_id. Στουσ πίνακεσ Game_id και 
People_id δε κζλουμε να ζχουμε διπλά αντίγραφα ερωτιςεων και παικτϊν αντίςτοιχα, για αυτό 
εκτελείται κατάλλθλοσ ζλεγχοσ ςτθν καταχϊρθςθ.  
Με τθν επιλογι διαγραφισ τθσ παρτίδασ, διαγράφονται και οι αντίςτοιχοι πίνακεσ People_id και 
Game_id κακϊσ και θ εγγραφι τθσ παρτίδασ ςτον πίνακα Games. 

 

4.21) Εξζλιξθ παρτίδασ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 21 
   Πνομα μονάδασ: progress 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Εξζλιξθ παρτίδασ» από το κατακόρυφο μενοφ του 

ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ του χρόνου που απομζνει για να ολοκλθρωκεί θ παρτίδα και των 
ενεργϊν QR Codes ακόμα ςτο παιχνίδι. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Εμφάνιςθ του χρόνου που απομζνει για να ολοκλθρωκεί θ παρτίδα με ςχετικι ερϊτθςθ ςτον 

πίνακα Game και ςτα πεδία start_time και finish_time και των ενεργϊν QR Codes ακόμα ςτο 
παιχνίδι ελζγχοντασ τον πίνακα Game_id και μετρϊντασ τισ ερωτιςεισ με πεδίο active = “1”. 
Ρρζπει όμωσ να προθγθκεί ζλεγχοσ ότι υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ από το ςυγκεκριμζνο 
ςυντονιςτι με χριςθ του session_id. 

 

4.22) Stop 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 22 
   Πνομα μονάδασ: stopgame 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Εξζλιξθ παρτίδασ» -> «Stop» από το κατακόρυφο 

μενοφ του ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Διακοπι τθσ παρτίδασ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
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Περιγραφι 
 Διακοπι τθσ παρτίδασ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ με μετατροπι του bit_stop από 0 ςε 1 από τον 

πίνακα Games. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι 
ςυντονιςτισ. 

 

4.23) Προςκικθ ερωτιςεων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 23 
   Πνομα μονάδασ: addq 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ερωτιςεισ» -> «Ρροςκικθ Ερωτιςεων» από το κατακόρυφο μενοφ 

του γενικοφ διαχειριςτι / ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 
χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ / ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Ρροςκικθ τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί ο χριςτθσ ςτον πίνακα Questions. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextaddq 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Ορίηονται τα πεδία ερϊτθςθ, απάντθςθ, bit_choice, bit_help, given_help, τομζασ, 
θλικία, δυςκολία, last_modified, author που κα καταχωρθκοφν ςτον πίνακα Questions.  

 

4.24) Αφαίρεςθ ερωτιςεων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 24 
   Πνομα μονάδασ: deleteq 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ερωτιςεισ» -> «Αφαίρεςθ Ερωτιςεων» από το κατακόρυφο μενοφ 

του γενικοφ διαχειριςτι / ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 
χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ / ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Διαγραφι τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί ο χριςτθσ ςτον πίνακα Questions. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextdeleteq 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Επιλογι τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί να διαγράψει από τον πίνακα Questions. 
Διαγράφονται όλα τα πεδία τθσ ερϊτθςθσ. 

 

4.25) Σροποποίθςθ ερωτιςεων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 25 
   Πνομα μονάδασ: modifyq 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ερωτιςεισ» -> «Τροποποίθςθ Ερωτιςεων» από το κατακόρυφο 

μενοφ του γενικοφ διαχειριςτι / ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με χριςθ 
session_id ότι ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ / ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Τροποποίθςθ τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί ο χριςτθσ ςτον πίνακα Questions. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextmodifyq 
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   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Επιλζγονται ποιο/ποια από τα πεδία ερϊτθςθ, απάντθςθ, bit_choice, bit_help, 
given_help, τομζασ, θλικία, δυςκολία, last_modified, author του πίνακα Questions κα 
τροποποιθκοφν και πϊσ. 

 

4.26) Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 26 
   Πνομα μονάδασ: updatedb 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Διαχείριςθ» -> «Ενθμζρωςθ Βάςθσ Δεδομζνων» από το 

κατακόρυφο μενοφ του γενικοφ διαχειριςτι / ςυντονιςτι, πιςτοποίθςθ με 
χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι γενικόσ διαχειριςτισ / ςυντονιςτισ. 

   Ζξοδοι: Ενθμζρωςθ του πίνακα Grades και του πίνακα Suntonisths_name βάςει των 
πινάκων Games, Game_id και People_id. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Ενθμζρωςθ του πίνακα Grades και του πίνακα Suntonisths_name βάςει των 
πινάκων Games, Game_id και People_id.  
Από τον πίνακα Grades ενθμερϊνονται τα εξισ πεδία: sum_games, sum_questions, answered_q, 
asked_help, count_difficulty, sum_math, sum_language, sum_history, sum_geography, 
sum_english, sum_other, last_game, last_modified για όλεσ τισ παρτίδεσ από τον πίνακα Games 
που ζχουν ολοκλθρωκεί και ζχουν bit_update = “0”. Για τα πεδία last_game και last_modified 
γίνεται ζλεγχοσ θμερομθνίασ ζτςι ϊςτε να διατθρείται το id τθσ τελευταίασ παρτίδασ ςτθν οποία 
ςυμμετείχε ο παίκτθσ. 
Από τον πίνακα Suntonisths_name καταχωροφνται όςα username δεν ζχουν ιδθ καταχωρθκεί. 
για όλεσ τισ παρτίδεσ από τον πίνακα Games που ζχουν ολοκλθρωκεί και ζχουν bit_update = “0”. 
Η ενθμζρωςθ των δεδομζνων ςτουσ πίνακεσ Grades και Suntonisths_name γίνεται ςφγχρονα για 
κάκε παρτίδα και ςτο τζλοσ το bit_update για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα γίνεται 1. 

 

4.27) Αρχικι ςελίδα παίκτθ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 27 
   Πνομα μονάδασ: homegd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Login χριςτθ μζςω τθσ μονάδοσ login, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο 

χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
   Ζξοδοι: Μινυμα καλωςορίςματοσ, παρτίδεσ ςτισ οποίεσ πρόκειται να ςυμμετάςχει ο 

παίκτθσ μελλοντικά. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν αρχικι ςελίδα (index) 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Μετάβαςθ ςτθν αρχικι ςελίδα του παίκτθ. Εκτελείται ζλεγχοσ ςτον πίνακα People για να 

πιςτοποιθκεί ότι ο χριςτθσ υπάρχει και είναι παίκτθσ, αν ο χριςτθσ κάνει τϊρα login 
δθμιουργείται το session. Αν όμωσ ο χριςτθσ ζχει ιδθ κάνει login, τότε βάςει του session μπορεί 
να πιςτοποιθκεί θ ταυτότθτά του. Ρροβολι των μελλοντικϊν παιχνιδιϊν ςτα οποία ςυμμετάςχει 
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ο ίδιοσ προβάλλοντασ τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ με κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον 
πίνακα Games με χριςθ των πεδίων day, start_time, finish_time και ςτουσ πίνακεσ Game_id και 
People_id. 

 

4.28) Κανόνεσ παιχνιδιοφ παίκτθ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 28 
   Πνομα μονάδασ: rulespl 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Κανόνεσ Ραιχνιδιοφ» από το οριηόντιο μενοφ, πιςτοποίθςθ με 

χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ των κανόνων του παιχνιδιοφ για τον παίκτθ. Ρροβολι τθσ 

δικαιοδοςίασ του ςτο παιχνίδι. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι κανόνων παιχνιδιοφ και δικαιοδοςία του παίκτθ ςτο ςφςτθμα. Γίνεται ζλεγχοσ του 

session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ. 

 

4.29) Εφρεςθ ενόσ QR Code 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 29 
   Πνομα μονάδασ: findcode 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ραρτίδα» -> «Εφρεςθ ενόσ QR Code» από το οριηόντιο μενοφ, 

πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
   Ζξοδοι: Φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ και κουμπί 

«Λιψθσ Βοικειασ» για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ.  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextfindcode 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ και κουμπί «Λιψθσ Βοικειασ» για τθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ αν διατίκεται βοικεια. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να 
εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ςυμμετάςχει μζςω 
των πινάκων Games και People_id. Από τον πίνακα Game_id χρθςιμοποιείται το πεδίο id για να 
γίνει ςυςχζτιςθ τθσ ερϊτθςθσ με τον πίνακα Questions όπου είναι καταχωρθμζνθ θ ερϊτθςθ, θ 
απάντθςθ και αν διατίκεται βοικεια. Αν θ ερϊτθςθ απαντθκεί ςωςτά, κα πρζπει να ανανεωκοφν 
τα δεδομζνα που είναι καταχωρθμζνα ςτουσ πίνακεσ Games (πεδίο winner), Game_id (πεδία 
answered_by, used_help), People_id (πεδία team_score, count_quest, count_help, 
count_difficulty) και Grades (κάποιο από τα πεδία count_math, count_language, count_history, 
count_geography, count_english, count_other). 

 

4.30) Λιψθ βοικειασ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 30 
   Πνομα μονάδασ: helpcode 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ραρτίδα» -> «Εφρεςθ ενόσ QR Code» -> «Λιψθ Βοικειασ» από το 
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οριηόντιο μενοφ, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
παίκτθσ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ βοικειασ για τθν ερϊτθςθ και φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ 
απάντθςθσ.  

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nexthelpcode 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Εμφάνιςθ βοικειασ για τθν ερϊτθςθ και φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ. Γίνεται 

ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει παρτίδα 
ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ςυμμετάςχει μζςω των πινάκων Games και People_id. Από τον πίνακα 
Game_id χρθςιμοποιείται το πεδίο id για να γίνει ςυςχζτιςθ τθσ ερϊτθςθσ με τον πίνακα 
Questions όπου είναι καταχωρθμζνθ θ ερϊτθςθ, θ απάντθςθ και θ βοικεια. Αν θ ερϊτθςθ 
απαντθκεί ςωςτά, κα πρζπει να ανανεωκοφν τα δεδομζνα που είναι καταχωρθμζνα ςτουσ 
πίνακεσ Games (πεδίο winner), Game_id (πεδία answered_by, used_help), People_id (πεδία 
team_score, count_quest, count_help, count_difficulty) και Grades (κάποιο από τα πεδία 
count_math, count_language, count_history, count_geography, count_english, count_other, 
help_math, help_language, help_history, help_geography, help_english, help_other). 

 

4.31) κορ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 31 
   Πνομα μονάδασ: score 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ραρτίδα» -> «Σκορ» από το οριηόντιο μενοφ, πιςτοποίθςθ με χριςθ 

session_id ότι ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
   Ζξοδοι: Ρροβολι του τρζχοντοσ ςκορ (ατομικοφ ι ομάδασ)  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ρροβολι του τρζχοντοσ ςκορ (ατομικοφ ι ομάδασ). Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για 

να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ςυμμετζχει μζςω 
των πινάκων Games και People_id. Από τον πίνακα Game_id χρθςιμοποιείται το πεδίο 
team_score για να προβλθκεί το τρζχον score του παίκτθ (ατομικό ι ομαδικό). 

 

4.32) Διακζςιμα QR Codes και χρόνοσ παίκτθ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 32 
   Πνομα μονάδασ: remain 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ραρτίδα» -> «Διακζςιμα QR Codes και Χρόνοσ» από το κατακόρυφο 

μενοφ του παίκτθ, πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι 
παίκτθσ. 

   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ του χρόνου που απομζνει για να ολοκλθρωκεί θ παρτίδα και των 
ενεργϊν QR Codes ακόμα ςτο παιχνίδι. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει 

παρτίδα ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ο ίδιοσ ςυμμετζχει. Εμφάνιςθ του χρόνου που απομζνει για να 
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ολοκλθρωκεί θ παρτίδα με ςχετικι ερϊτθςθ ςτον πίνακα Game και ςτα πεδία start_time και 
finish_time και των ενεργϊν QR Codes ακόμα ςτο παιχνίδι ελζγχοντασ τον πίνακα Game_id και 
μετρϊντασ τισ ερωτιςεισ με πεδίο active = “1”. 

 

4.33) Ομάδα 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 33 
   Πνομα μονάδασ: team 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ραρτίδα» -> «Ομάδα» από το κατακόρυφο μενοφ του παίκτθ, 

πιςτοποίθςθ με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ τθσ ομάδασ ςτθν οποία ςυμμετζχει ο παίκτθσ για τθν παρτίδα που 

βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει 

παρτίδα ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ο ίδιοσ ςυμμετζχει. Από τον πίνακα Games και το πεδίο 
team_game = “1”, ελζγχεται αν το παιχνίδι είναι ομαδικό. Στθ ςυνζχεια από το πεδίο team_id του 
πίνακα People_id, εντοπίηεται το id τθσ ομάδασ και τζλοσ επιςτρζφονται οι παίκτεσ με ίδιο πεδίο 
team_id. Τα username που επιςτρζφονται ςυςχετίηονται με first_name και last_name από τον 
πίνακα People και ςτθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ ομάδα ςτθν οποία ςυμμετζχει ο παίκτθσ. Αλλιϊσ 
επιςτρζφεται ότι το παιχνίδι είναι ατομικό. 

 

4.34) Νικθτισ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 34 
   Πνομα μονάδασ: winner 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Νικθτισ» από το κατακόρυφο μενοφ του παίκτθ, πιςτοποίθςθ με 

χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ του νικθτι / νικιτριασ ομάδασ τθσ τελευταίασ παρτίδασ ςτθν οποία 

ςυμμετείχε ο παίκτθσ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ. Από τον πίνακα 

Grades και βάςει του username του παίκτθ, εντοπίηεται από το πεδίο last_game το id τθσ 
τελευταίασ παρτίδασ ςτθν οποία ςυμμετείχε. Βάςει αυτοφ γίνεται αναηιτθςθ ςτον πίνακα Games 
ςτο πεδίο id. Αν team_game = “0”, επιςτρζφεται το όνομα του παίκτθ όπωσ αναγράφεται ςτο 
πεδίο winner. Αλλιϊσ, γίνεται αναηιτθςθ του πίνακα People_id για να βρεκεί όλθ θ νικιτρια 
ομάδα βάςει του πεδίου winner. 

 

4.35) Προτιμιςεισ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 35 
   Πνομα μονάδασ: preferences 
Διεπαφι 
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   Είςοδοι: Επιλογι «Ρροτιμιςεισ» από το κατακόρυφο μενοφ του παίκτθ, πιςτοποίθςθ 
με χριςθ session_id ότι ο χριςτθσ είναι παίκτθσ. 

   Ζξοδοι: Επεξεργαςία προτιμιςεων για τισ ερωτιςεισ που επικυμεί να απαντά ο 
παίκτθσ. Εμφάνιςθ checklists με πεδία (Μακθματικά, Γλϊςςα, Ιςτορία, 
Γεωγραφία, Αγγλικά, Άλλο…), Καταχϊρθςθ ςχολίων για ολοκλθρωμζνεσ 
παρτίδεσ. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextprefer 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ. Από τον πίνακα 

Grades και βάςει του username του παίκτθ τροποποιοφνται τα πεδία prefer_math, 
prefer_language, prefer_history, prefer_geography, prefer_english, prefer_other. Από τον πίνακα 
People_id τροποποιοφνται τα comments για τισ παρτίδεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί (όπωσ 
φαίνονται ςτον πίνακα Games). 

 

4.36) Επεξεργαςία προφίλ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 36 
   Πνομα μονάδασ: profile 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Επεξεργαςία προφίλ» από το κατακόρυφο μενοφ. 
   Ζξοδοι: Επιτυχισ αλλαγι e-mail ι/και κωδικοφ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα, διεπαφι nextprofile 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Γίνεται χριςθ του session_id για να πιςτοποιθκεί ότι ο χριςτθσ ζχει το δικαίωμα να αλλάξει τον 

κωδικό του. Στον πίνακα People εκτελείται θ αλλαγι των πεδίων password, e-mail για τον χριςτθ 
που το session_id ςυμφωνεί με το username. 

 

4.37) Ζξοδοσ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 37 
   Πνομα μονάδασ: exit 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι «Ζξοδοσ» από το οριηόντιο μενοφ 
   Ζξοδοι: Ζξοδοσ και καταςτροφι του session_id 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Είςοδοσ από τθν τρζχουςα ςελίδα 
   Καλείται από: Φυλλομετρθτι/Τρζχουςα ςελίδα 
Περιγραφι 
 Ζξοδοσ και καταςτροφι του session_id για οποιονδιποτε χριςτθ είχε κάνει login. 
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5) Περιγραφι Διεπαφϊν 
 

Σε αυτι τθν ενότθτα δίνεται ξεχωριςτι περιγραφι των μονάδων που υλοποιοφν τθσ 

διεπαφζσ του ςυςτιματοσ.  

Γενικά οι μονάδεσ αποτελοφν και διεπαφζσ. Σα ςυνζχεια των μονάδων ζχουμε τισ 

εξισ διεπαφζσ: 

5.1) Διεπαφι τατιςτικά ςτοιχεία γενικοφ διαχειριςτι  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 1 
   Πνομα μονάδασ: viewstatisticsgd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists και φίλτρα αναηιτθςθσ για περαιτζρω πλθροφορίεσ. 
   Ζξοδοι: Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για μία ςυγκεκριμζνθ παρτίδα προβάλλονται ςε 

μορφι πίνακα.  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία  
   Καλείται από: statisticsgd 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Ο 

διαχειριςτισ με χριςθ του πεδίου id ι επιλζγοντασ με checklist τθν παρτίδα που επικυμεί, 
μπορεί να προβάλει επιπλζον δεδομζνα για τθν παρτίδα (όπωσ οι ςυμμετζχοντεσ και οι 
ερωτιςεισ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν παρτίδα). Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ 
Games, Game_id και People_id (και χριςθ του πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ 
του χριςτθ και όχι του username). Αν υπάρχει κάποιοσ παίκτθσ που ζχει διαγραφεί, τότε αντί του 
ονόματόσ του πρζπει να προβλθκεί «Διαγεγραμμζνοσ Χριςτθσ». 

 

5.2) Διεπαφι φνολο παικτϊν γενικοφ διαχειριςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 2 
   Πνομα μονάδασ: viewplayersgd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id ι username ι ονοματεπϊνυμο 

του παίκτθ που κζλει να προβάλλει ατομικά τα δεδομζνα. 
   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τον παίκτθ όπου φαίνονται οι ατομικζσ 

του επιδόςεισ. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία προβάλλονται ςε μορφι πίνακα. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: playersgd 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 

Χρθςιμοποιείται checklists ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id ι username ι ονοματεπϊνυμο του 
χριςτθ που κζλει να προβάλλει ατομικά τα δεδομζνα. Επιςτρζφονται τα κατάλλθλα δεδομζνα 
από τον πίνακα Grades. Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον πίνακα Grades (και χριςθ του 
πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι του username). 

 

5.3) Διεπαφι Προκακοριςμζνεσ παρτίδεσ γενικοφ διαχειριςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
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   Αρικμόσ μονάδασ: 3 
   Πνομα μονάδασ: viewgamesgd 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id τθσ παρτίδασ που κζλει να 

προβάλλει περαιτζρω λεπτομζρειεσ. 
   Ζξοδοι: Ρροβολι ςε μορφι πίνακα τθσ παρτίδασ με τουσ ςυμμετζχοντεσ που ζχουν 

οριςτεί και τισ ερωτιςεισ που ζχουν επιλεγεί για αυτι. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: gamesgd 
Περιγραφι 
 Ρροβολι τθσ παρτίδασ με τθ μζρα και ϊρα που πρόκειται να διεξαχκεί θ παρτίδα, του ςυντονιςτι 

τθσ παρτίδασ, τισ ερωτιςεισ που ζχουν επιλεγεί και τουσ παίκτεσ που κα ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ.  
Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. 
Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ Games, Game_id και People_id (και χριςθ του 
πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι του username). 

 

5.4) Διεπαφι Διαχείριςθ παλιϊν παρτίδων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 4 
   Πνομα μονάδασ: deleteoldgames 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι παρτίδασ που κζλει να διαγράψει ο γενικόσ διαχειριςτισ με χριςθ 

Checklists ι δίνοντασ το id τθσ παρτίδασ. 
   Ζξοδοι: Διαγραφι τθσ/ων παρτίδασ/ων 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: oldgames 
Περιγραφι 
 Ρροβολι του αν είναι εφικτό να διαγραφεί θ παρτίδα. Διαγραφι των παρτίδων που ζχουν 

ολοκλθρωκεί εδϊ και αρκετό καιρό και τα ςτατιςτικά τουσ δεδομζνα ζχουν ανανεωκεί ςτον 
πίνακα Grades. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ 
διαχειριςτισ. Ρρζπει να εκτελεςτεί διαγραφι τθσ εγγραφισ ςτον πίνακα Games και θ αντίςτοιχθ 
διαγραφι των πινάκων Game_id# και People_id# (βάςει των πεδίων game_id και people_id του 
πίνακα Games). 

 

5.5) Διεπαφι Διαχείριςθ παλιϊν χρθςτϊν 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 5 
   Πνομα μονάδασ: deleteoldpl 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι του χριςτθ που κζλει να διαγράψει ο γενικόσ διαχειριςτισ με χριςθ 

Checklists ι δίνοντασ το id τθσ παρτίδασ. 
   Ζξοδοι: Διαγραφι του/ων χριςτθ/ϊν 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: oldplayers 
Περιγραφι 
 Ρροβολι του αν είναι εφικτό να διαγραφεί ο χριςτθσ. Διαγράφεται ο λογαριαςμόσ τουσ από τον 

πίνακα People και τον πίνακα Grades. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να 
εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Επίςθσ ζλεγχοσ ότι  ο χριςτθσ που κα διαγραφεί δε 
ςυμμετάςχει (για παίκτθ) ι δε ςυντονίηει (για ςυντονιςτι) μία προκακοριςμζνθ παρτίδα βάςει 
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των πινάκων Games, Game_id και People_id.  

 

5.6) Διεπαφι Επιβεβαίωςθ νζων ςυντονιςτϊν 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 6 
   Πνομα μονάδασ: nextsubmitsun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Επιλογι ςυντονιςτϊν προσ επιβεβαίωςθ μζςω checklists ι καταχωρϊντασ ςε 

φόρμα το id ι username ι το ονοματεπϊνυμο του ςυντονιςτι. 
   Ζξοδοι: Ζγκριςθ ςυντονιςτϊν που επιλζχκθςαν. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: submitsun 
Περιγραφι 
 Από τουσ ςυντονιςτζσ που δεν ζχουν ακόμα επιβεβαιωκεί, επιλζγονται κάποιοι ι όλοι με 

checklists ι καταχωρϊντασ ςε φόρμα το id ι το username ι το ονοματεπϊνυμο του ςυντονιςτι. 
Επιβεβαίωςθ ενόσ νζου ςυντονιςτι δίνοντασ του δικαιϊματα να ορίςει νζεσ παρτίδεσ. Γίνεται 
ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ. Ρροβολι 
από τον πίνακα People των χρθςτϊν με πεδία ιδιότθτα = “Συντονιςτισ” και approved = “0”. Από 
αυτοφσ γίνεται θ επιλογι για το ποιοι λαμβάνουν ζγκριςθ. Για όςουσ από τουσ νζουσ ςυντονιςτζσ 
λάβουν ζγκριςθ, δθμιουργείται ο πίνακασ Suntonisths_name που αντιςτοιχεί ςτο username του 
ςυντονιςτι. 

 

5.7) Διεπαφι τατιςτικά ςτοιχεία ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 7 
   Πνομα μονάδασ: viewstatisticssun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists και φίλτρα αναηιτθςθσ για περαιτζρω πλθροφορίεσ. 
   Ζξοδοι: Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για μία ςυγκεκριμζνθ παρτίδα προβάλλονται ςε 

μορφι πίνακα.  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: statisticssun 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. Ο 

ςυντονιςτισ με χριςθ του πεδίου id ι επιλζγοντασ με checklist τθν παρτίδα που επικυμεί, μπορεί 
να προβάλει επιπλζον δεδομζνα για τθν παρτίδα (όπωσ οι ςυμμετζχοντεσ και οι ερωτιςεισ που 
ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν παρτίδα). Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτουσ πίνακεσ Games, 
Game_id και People_id (και χριςθ του πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του 
χριςτθ και όχι του username). Αν υπάρχει κάποιοσ παίκτθσ που ζχει διαγραφεί, τότε αντί του 
ονόματόσ του πρζπει να προβλθκεί «Διαγεγραμμζνοσ Χριςτθσ». 

 

5.8) Διεπαφι φνολο παικτϊν ςυντονιςτι 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 8 
   Πνομα μονάδασ: viewplayerssun 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id ι username ι ονοματεπϊνυμο 

του παίκτθ που κζλει να προβάλλει ατομικά τα δεδομζνα. 
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   Ζξοδοι: Εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τον παίκτθ όπου φαίνονται οι ατομικζσ 
του επιδόςεισ. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία προβάλλονται ςε μορφι πίνακα. 

Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: playerssun 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. 

Χρθςιμοποιείται checklists ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id ι username ι ονοματεπϊνυμο του 
χριςτθ που κζλει να προβάλλει ατομικά τα δεδομζνα. Επιςτρζφονται τα κατάλλθλα δεδομζνα 
από τον πίνακα Grades. Εκτελείται κατάλλθλθ αναηιτθςθ ςτον πίνακα Grades (και χριςθ του 
πίνακα People για προβολι του ςωςτοφ ονόματοσ του χριςτθ και όχι του username). 

 

5.9) Διεπαφι Νζα παρτίδα 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 9 
   Πνομα μονάδασ: nextnewgame 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists για επιλογι των παικτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτθν παρτίδα και 

των ερωτιςεων που κα ςυμπεριλθφκοφν και φόρμεσ ςυμπλιρωςθσ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων (ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ…) 

   Ζξοδοι: Κακοριςμόσ τθσ παρτίδασ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: newgame 
Περιγραφι 
 Ρροβολι των κατάλλθλων φορμϊν/διεπαφϊν τισ οποίεσ καλείται να ςυμπλθρϊςει ο ςυντονιςτισ 

για να ορίςει μία νζα παρτίδα. Εκτελοφνται διαδοχικά α) ο κακοριςμόσ των παικτϊν, β) θ επιλογι 
των ερωτιςεων και γ) ο κακοριςμόσ τθσ θμζρασ και ϊρασ που κα διεξαχκεί θ παρτίδα.  Γίνεται 
ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. 

 

5.10) Διεπαφι Ακφρωςθ παρτίδασ/Σροποποίθςθ  
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 10 
   Πνομα μονάδασ: nextmodifygame 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists για τθν επιλογι των παρτίδων που ο ςυντονιςτισ επικυμεί να 

τροποποιιςει, Checklists για επιλογι των παικτϊν και των ερωτιςεων που κα 
αφαιρεκοφν/προςτεκοφν ςτθν παρτίδα και φόρμεσ ςυμπλιρωςθσ των 
απαραίτθτων ςτοιχείων (ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ…) 

   Ζξοδοι: Τροποποίθςθ ι ακφρωςθ τθσ παρτίδασ που ζχει επιλεγεί. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: modifygame 
Περιγραφι 
 Ρροβολι των κατάλλθλων φορμϊν/διεπαφϊν τισ οποίεσ καλείται να ςυμπλθρϊςει ο ςυντονιςτισ 

για να τροποποιιςει τθν παρτίδα ι να τθν ακυρϊςει. Ρροβάλλονται αρχικά οι παρτίδεσ που ο 
ίδιοσ ςυντονίηει μελλοντικά με κατάλλθλθ sql ερϊτθςθ ςτον πίνακα Games. Γίνεται ζλεγχοσ του 
session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι ςυντονιςτισ. 
Με επιλογι «τροποποίθςθ», ο ςυντονιςτισ διερωτάται αν κζλει να προςκαφαιρζςει παίκτεσ, 
ερωτιςεισ και να αλλάξει τθν ϊρα και μζρα διεξαγωγισ τθσ παρτίδασ. Εκτελείται κατάλλθλθ 
αναηιτθςθ ςτον πίνακα Games και Game_id και People_id για τθν εφρεςθ των ιδθ υπαρχόντων 
παικτϊν και ερωτιςεων. Από τα πεδία day, start_time και finish_time του πίνακα Games 
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ελζγχεται θ παρτίδα να μθ ςυμπίπτει χρονικά με κάποια άλλθ. Για τθ διαγραφι των ερωτιςεων 
επιλζγονται απλά οι ερωτιςεισ που ο ςυντονιςτισ κζλει να διαγράψει από τον πίνακα Game_id. 
Από τον πίνακα Questions γίνεται θ επιλογι των ερωτιςεων για προςκικθ χρθςιμοποιϊντασ (αν 
ο ςυντονιςτισ το επικυμεί) κάποιο φίλτρο αναηιτθςθσ ςτισ ερωτιςεισ όπωσ θλικία για τθν οποία 
προορίηονται, βακμό δυςκολίασ ι τομζασ που αφορά θ ερϊτθςθ ςτα πεδία θλικία, δυςκολία, 
τομζασ του πίνακα. Οι τελικζσ ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν προςτίκενται ςτον πίνακα Game_id. 
Για τθ διαγραφι των παικτϊν επιλζγονται απλά οι ερωτιςεισ που ο ςυντονιςτισ κζλει να 
διαγράψει από τον πίνακα People_id. Για τθν επιλογι των παικτϊν για προςκικθ γίνεται 
αναηιτθςθ παικτϊν από τον πίνακα People, όπου και πάλι μπορεί να εφαρμοςτεί φίλτρο 
αναηιτθςθσ θλικία βάςει του πεδίου birth_day του πίνακα Games και προτιμιςεισ από τα πεδία 
prefer_math, prefer_language, prefer_history, prefer_geography, prefer_english, prefer_other 
του πίνακα Grades. Οι τελικοί παίκτεσ που επιλζχκθκαν προςτίκενται ςτον πίνακα People_id. 
Στουσ πίνακεσ Game_id και People_id δε κζλουμε να ζχουμε διπλά αντίγραφα ερωτιςεων και 
παικτϊν αντίςτοιχα, για αυτό εκτελείται κατάλλθλοσ ζλεγχοσ ςτθν καταχϊρθςθ.  
Με τθν επιλογι διαγραφισ τθσ παρτίδασ, διαγράφονται και οι αντίςτοιχοι πίνακεσ People_id και 
Game_id κακϊσ και θ εγγραφι τθσ παρτίδασ ςτον πίνακα Game. 

 

5.11) Διεπαφι Προςκικθ ερωτιςεων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 11 
   Πνομα μονάδασ: nextaddq 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Φόρμα ςυμπλιρωςθσ τθσ ερϊτθςθσ με όλα πεδία τθσ. 
   Ζξοδοι: Ρροςκικθ τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί ο χριςτθσ ςτον πίνακα Questions. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: addq 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Ορίηονται τα πεδία ερϊτθςθ, απάντθςθ, bit_choice, bit_help, given_help, τομζασ, 
θλικία, δυςκολία, last_modified, author με ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ που κα καταχωρθκοφν ςτον 
πίνακα Questions.  

 

5.12) Διεπαφι Αφαίρεςθ ερωτιςεων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 12 
   Πνομα μονάδασ: nextdeleteq 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists τθσ ερϊτθςθσ που κα διαγραφεί ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id 

τθσ ερϊτθςθσ. 
   Ζξοδοι: Διαγραφι τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί ο χριςτθσ ςτον πίνακα Questions. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: deleteq 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Επιλογι τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί να διαγράψει από τον πίνακα Questions με 
checklists ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του id τθσ ερϊτθςθσ. Διαγράφονται όλα τα πεδία τθσ 
ερϊτθςθσ. 
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5.13) Διεπαφι Σροποποίθςθ ερωτιςεων 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 13 
   Πνομα μονάδασ: nextmodifyq 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists τθσ ερϊτθςθσ που κα τροποποιθκεί ι φόρμα για ςυμπλιρωςθ του 

id τθσ ερϊτθςθσ. 
   Ζξοδοι: Τροποποίθςθ τθσ ερϊτθςθσ που επικυμεί ο χριςτθσ ςτον πίνακα Questions. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: modifyq 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι γενικόσ διαχειριςτισ ι 

ςυντονιςτισ. Επιλζγονται ποιο/ποια από τα πεδία ερϊτθςθ, απάντθςθ, bit_choice, bit_help, 
given_help, τομζασ, θλικία, δυςκολία, last_modified, author του πίνακα Questions κα 
τροποποιθκοφν και πϊσ. 

 

5.14) Διεπαφι Εφρεςθ ενόσ QR Code 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 14 
   Πνομα μονάδασ: nextfindcode 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ και κουμπί 

«Λιψθσ Βοικειασ» για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ. 
   Ζξοδοι: Καταχϊρθςθ ςωςτισ απάντθςθσ ι λιψθ βοικειασ.  
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: findcode 
Περιγραφι 
 Φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ και κουμπί «Λιψθσ Βοικειασ» για τθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ αν διατίκεται βοικεια. Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να 
εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει παρτίδα ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ςυμμετάςχει μζςω 
των πινάκων Games και People_id. Από τον πίνακα Game_id χρθςιμοποιείται το πεδίο id για να 
γίνει ςυςχζτιςθ τθσ ερϊτθςθσ με τον πίνακα Questions όπου είναι καταχωρθμζνθ θ ερϊτθςθ, θ 
απάντθςθ και αν διατίκεται βοικεια. Αν θ ερϊτθςθ απαντθκεί ςωςτά, καταχωροφνται οι πόντοι 
και εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα. Αλλιϊσ εκτυπϊνεται μινυμα ότι θ ερϊτθςθ δεν απαντικθκε 
ςωςτά. 

 

5.15) Διεπαφι Λιψθ βοικειασ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 15 
   Πνομα μονάδασ: nexthelpcode 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ ςτθν ερϊτθςθ. 
   Ζξοδοι: Καταχϊρθςθ ςωςτισ απάντθςθσ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: helpcode 
Περιγραφι 
 Εμφάνιςθ βοικειασ για τθν ερϊτθςθ και φόρμα για ςυμπλιρωςθ ςωςτισ απάντθςθσ. Γίνεται 

ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ και ότι υπάρχει παρτίδα 
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ςε εξζλιξθ ςτθν οποία ςυμμετάςχει μζςω των πινάκων Games και People_id. Από τον πίνακα 
Game_id χρθςιμοποιείται το πεδίο id για να γίνει ςυςχζτιςθ τθσ ερϊτθςθσ με τον πίνακα 
Questions όπου είναι καταχωρθμζνθ θ ερϊτθςθ, θ απάντθςθ θ βοικεια. Αν θ ερϊτθςθ 
απαντθκεί ςωςτά, καταχωροφνται οι πόντοι και εκτυπϊνεται ςχετικό μινυμα. Αλλιϊσ 
εκτυπϊνεται μινυμα ότι θ ερϊτθςθ δεν απαντικθκε ςωςτά. 

 

5.16) Διεπαφι Προτιμιςεισ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 16 
   Πνομα μονάδασ: nextprefer 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Checklists με πεδία (Μακθματικά, Γλϊςςα, Ιςτορία, Γεωγραφία, Αγγλικά, 

Άλλο…), Φόρμα για καταχϊρθςθ ςχολίων για ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ. 
   Ζξοδοι: Καταχϊρθςθ ςχολίων και προτιμιςεων 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: preferences 
Περιγραφι 
 Γίνεται ζλεγχοσ του session_id του χριςτθ για να εξακριβωκεί ότι είναι παίκτθσ. Checklists με 

πεδία (Μακθματικά, Γλϊςςα, Ιςτορία, Γεωγραφία, Αγγλικά, Άλλο…) για διλωςθ των 
προτιμιςεων του παίκτθ. Φόρμα για καταχϊρθςθ ςχολίων για ολοκλθρωμζνεσ παρτίδεσ ςτισ 
οποίεσ ζχει ςυμμετάςχει ο ίδιοσ. 

 

5.17) Διεπαφι Επεξεργαςία προφίλ 
Σαυτότθτα μονάδασ 
   Αρικμόσ μονάδασ: 17 
   Πνομα μονάδασ: nextprofile 
Διεπαφι 
   Είςοδοι: Φόρμα για καταχϊρθςθ νζου password και νζου e-mail 
   Ζξοδοι: Επιτυχισ αλλαγι e-mail ι/και κωδικοφ. 
Εξαρτιςεισ 
   Κλιςεισ: Καμία 
   Καλείται από: profile 
Περιγραφι 
 Γίνεται χριςθ του session_id για να πιςτοποιθκεί ότι ο χριςτθσ ζχει το δικαίωμα να αλλάξει τον 

κωδικό του. Στον πίνακα People εκτελείται θ αλλαγι των πεδίων password, e-mail για τον χριςτθ 
που το session_id ςυμφωνεί με το username. 
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Πθγζσ 
*1+ Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα QR Codes http://searchengineland.com/what-is-a-qr-code-

and-why-do-you-need-one-27588 

[2] Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα QR Codes και διακζςιμα versions http://www.mobile-

barcodes.com/about-qr-codes/ 

[3] Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα QR Codes http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code 

*4+ Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα QR Codes 

http://qrbcn.com/imatgesbloc/Three_QR_Code.pdf  

[5] Χριςεισ των QR Codes http://mashable.com/2009/01/07/qr-codes/  

[6] Λογιςμικό για τθ δθμιουργία και τθν αποκωδικοποίθςθ των QR Codes 

http://www.touchupsoft.com/xrenqrcode/  

http://www.touchupsoft.com/xrenqrcode/  

http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp  

http://zxing.appspot.com/generator/  

http://www.qrstuff.com/  

http://goqr.me/  

http://qrcode.kaywa.com/  

http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/  

[7] Κϊδικασ  για τθ δθμιουργία των QR Codes μζςα ςτο παιχνίδι και documentation 

http://phpqrcode.sourceforge.net/#demo 
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