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Περίληψη 
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων 

και κοινωνικής δικτύωσης Moodle. Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που 

χρησιμοποιείται από χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο. Σκοπός 

της εργασίας ήταν η μελέτη της αρχιτεκτονικής και του τρόπου ανάπτυξης λογισμικού για το 

Moodle, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλει η διεθνής κοινότητα προγραμματιστών που 

το εξελίσσουν. Επιμέρους στόχο αποτέλεσε η εξελληνισμένη τεκμηρίωση της ανάπτυξης λο-

γισμικού για το Moodle καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη στις ιστοσελίδες τεκμηρίωσής του 

(wiki). Στόχο επίσης αποτέλεσε και η διερεύνηση του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας AJAX 

στο Moodle, καθώς μέχρι σήμερα υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εφαρμογής της στην 

ανάπτυξη λογισμικού για αυτό. Τέλος, ως πρακτική εφαρμογή αυτών και ως μια μικρή συνει-

σφορά στη διεθνή κοινότητα του Moodle, αναπτύχθηκε πρόσθετο λογισμικό με τη μορφή ε-

νός θέματος, για την παρουσίαση του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας AJAX στο Moodle άλ-

λα και την επίδειξη ενός τρόπου διαφυγής από το “μονολιθικό”, στατικό περιβάλλον εργασί-

ας της πλατφόρμας, σε πιο ευπροσάρμοστες και δυναμικές λύσεις. 
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Πρόλογος 
Το Moodle είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων για τη 

διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα κάθε βαθμίδας. Τα τελευταία χρόνια η φήμη του εξαπλώνεται 

και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δείχνει να το εμπι-

στεύεται χρησιμοποιώντας το για την ανάπτυξη ποικίλων ιστοθέσεων υποστήριξης των Ελ-

λήνων εκπαιδευτικών. Ως εκπαιδευτικό πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυ-

τό δεν θα μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο. Το Moodle έχει μεγάλη δυναμική και αυτό μου 

κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ μαζί του. 

Το Moodle είναι επιπλέον Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. Τέτοια 

λογισμικά δεν αποτελούν για μένα απλά μια εναλλακτική, οικονομική ή και δωρεάν λύση έ-

ναντι των εμπορικών, με το Moodle να ανταγωνίζεται μάλιστα τα ηχηρότερα ονόματα εμπο-

ρικών λογισμικών του χώρου της εκπαίδευσης. Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα αποτελούν 

ένα κοινωνικό φαινόμενο, όντας αγαθά συλλογικής πνευματικής δημιουργίας, με σκοπό την 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτή την συνεισφορά ήθελα να συμμετέχω και εγώ. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Μαρία και την κόρη μου Θά-

λεια-Ειρήνη για τη στήριξη και την υπομονή τους. Επίσης τον καθηγητή κύριο Μαργαρίτη 

Κωνσταντίνο για την άρτια συνεργασία. Τέλος τη διεθνή ομάδα προγραμματιστών ανάπτυξης 

της πλατφόρμας του Moodle για την ανταπόκριση στα αιτήματά μου, στην ομάδα συζητήσε-

ων (forum) των προγραμματιστών του Moodle και ιδιαίτερα τον κύριο Anthony Borrow. 
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Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατά κύριο λόγο αυτά της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν πλατφόρμες λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης (e-

learning) γνωστές και ως Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων1, Συστήματα Διαχείρισης Μά-

θησης2 ή Περιβάλλοντα Εικονικής Μάθησης3. 

Κάποια από αυτά είναι κατασκευασμένα από τα ίδια τα ιδρύματα, άλλα είναι εμπορικά 

και η κυρίαρχη τάση είναι αυτά που αποτελούν Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού 

Κώδικα4. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και το Moodle. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας του Moodle 

και η μελέτη των κανόνων και του τρόπου ανάπτυξης λογισμικού για αυτό. Γίνεται επίσης 

αναφορά στην τεχνολογία AJAX που χρησιμοποιείται από τις σύγχρονες εφαρμογές του πα-

γκόσμιου ιστού και υλοποιείται μια μικρή πρόσθετη εφαρμογή για το Moodle ως συνεισφορά 

στη διεθνή κοινότητα ανάπτυξής του. Πρόκειται για ένα θέμα (theme) που δίνει τη δυνατότη-

τα σε κάθε χρήστη να μετακινεί αντικείμενα της γραφικής διεπαφής και να αποθηκεύει τις 

θέσεις τους. Το θέμα αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη λογισμικού για το Moodle με τη χρήση 

τεχνολογίας AJAX και μια δυναμική προοπτική για το “μονολιθικό” μέχρι σήμερα περιβάλ-

λον εργασίας της πλατφόρμας. 

 

                                                 
 
1  Course Management System, CMS 
2  Learning Management Systems, LMS 
3  Virtual Learning Environment, VLE 
4  ΕΛ/ΛΑΚ για συντομία. 
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Γνωριμία με το Moodle 

Τι είναι 

Το Moodle είναι μια εφαρμογή λογισμικού για την παραγωγή ιστοθέσεων και βασι-

σμένων στον παγκόσμιο ιστό μαθημάτων. Πρόκειται για ένα παγκόσμιας κλίμακας, σε διαρ-

κή εξέλιξη, έργο που ως σκοπό έχει την υποστήριξη ενός κοινωνικού εποικοδομιστικού (κον-

στρουκτιβιστικού)1 πλαισίου της εκπαίδευσης, βασικότερη αρχή του οποίου είναι ότι μάθηση 

“χτίζεται” με την πράξη, την ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθη-

τών. 

Το Moodle διατίθεται δωρεάν ως Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (υπό τη Γενική Άδεια 

Χρήσης GNU2). Αυτό σημαίνει ότι το Moodle προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, 

άλλα οι χρήστες του έχουν επιπλέον ελευθερίες. Μπορούν να το αντιγράφουν, να το χρησι-

μοποιούν και να το τροποποιούν εφόσον συμφωνούν: (α) με την παροχή του πηγαίου κώδικα 

στους άλλους, (β) με τη μη τροποποίηση ή απόσυρση της πρωτότυπης άδειας χρήσης και των 

πνευματικών δικαιωμάτων και (γ) με τη χρήση της ίδιας άδειας σε οποιοδήποτε παράγωγο 

του Moodle έργο. Την ανάπτυξη του κώδικα συντονίζει η ομώνυμη εταιρία3 του Martin 

Dougiamas4, δημιουργού του Moodle. 

Το Moodle μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε υπολογιστή που μπορεί να εκτελεί τη 

γλώσσα προγραμμάτων σεναρίων (script) PHP5 και να υποστηρίζει ένα τύπου SQL σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων (για παράδειγμα το MySQL6). Το Moodle είναι συμβατό με 

τα λειτουργικά συστήματα Windows, Macintosh και πολλές από τις διανομές του Linux (ό-

πως οι Red Hat7 και Debian8), ενώ δραστηριοποιούνται εξειδικευμένοι σύμβουλοι (Moodle 

Partners9) οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως η φιλοξενία ιστοθέσεων βασισμέ-

νων στο Moodle. 

Η λέξη Moodle αποτελεί αρκτικόλεξο του Modular Object-Oriented Dynamic Learn-

ing Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Περιβάλλον Μάθησης), όρος 

χρήσιμος σε προγραμματιστές και θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Είναι όμως και ρήμα που 

σημαίνει ότι πράττει κανείς με το δικό του τρόπο, διασκεδάζοντας πειραματιζόμενος, γεγονός 
                                                 
 
1  http://el.wikipedia.org/wiki/Φιλοσοφία_της_επιστήμης 
2  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
3  http://moodle.com/ 
4  http://dougiamas.com/ 
5  http://www.php.net/ 
6  http://www.mysql.com/ 
7  http://www.redhat.com/ 
8  http://www.debian.org/ 
9  http://moodle.com/partners/ 
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που συχνά οδηγεί στη διορατικότητα και τη δημιουργικότητα. Αυτό ταιριάζει στον τρόπο α-

νάπτυξης του Moodle και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθούνται στη 

διδασκαλία και παρακολούθηση ενός δικτυακού μαθήματος από δασκάλους και μαθητές, 

τους Moodler όπως ονομάζονται οι χρήστες του Moodle. 

Τι προσφέρει 

Το Moodle παρέχει ένα εύχρηστο σύνολο λειτουργιών καλύπτοντας τις περισσότερες 

ανάγκες, όπως την εύκολη δημιουργία και διαχείριση μαθημάτων, περιεχομένου, μαθητών 

και τμημάτων, την ενεργή συμμετοχή των χρηστών και την ασφάλεια κατά τη χρήση του. Ο 

ανοιχτός του κώδικας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό που το 

χρησιμοποιεί να μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες του.  

 
Εικόνα 1: Εγγεγραμμένα μέλη της κοινότητας του Moodle ανά μήνα (πηγή Moodle 

statistics10). 

Οι δραστηριότητες διαχείρισης μαθημάτων του Moodle περιλαμβάνουν τις αναθέσεις 

εργασιών, τις συζητήσεις, τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τις ομάδες συζητήσεων, τα 

γλωσσάρια, τις επισκοπήσεις, τα κουίζ, τα ιστολόγια (blog), κ.α. Στις δυνατότητες διαχείρι-

σης περιλαμβάνονται αυτές των συμμετεχόντων, των ομάδων, των ρόλων, των βαθμολογιών, 

των αρχείων και του συστήματος.  

                                                 
 
10  http://moodle.org/stats/ 
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Το Moodle διαθέτει επίσης ένα επαρκές σύστημα βοήθειας, άμεσα προσπελάσιμου 

από κάθε φόρμα του περιβάλλοντος εργασίας. Η πραγματική όμως δύναμή του είναι η δυνα-

μική και σταθερά αυξανόμενη (Εικόνα 1) κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών του, η 

οποία πρόθυμα και άμεσα ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα επίλυσης αποριών και προβλη-

μάτων. 

Η φήμη του 

Το Moodle είναι ένα δημοφιλές λογισμικό. Η φήμη του δείχνει να εξαπλώνεται πα-

ρουσιάζοντας σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ισχυρή ένδειξη γι’ αυτό αποτελεί η ανο-

δική πορεία του πλήθους μεταφορτώσεων (download) της πλατφόρμας κάθε μήνα (Εικόνα 2), 

καθώς και το πλήθος των ιστοθέσεων που χρησιμοποιούν το λογισμικό του Moodle (Εικόνα 

3). 

 
Εικόνα 2: Πλήθος μεταφορτώσεων του λογισμικού Moodle ανά μήνα (πηγή Moodle 

statistics). 

Η αποδοχή του Moodle φαίνεται και από τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία του 

Moodle statistics. Το Σεπτέμβριο του 2008 υπήρχαν 49.814 κατοχυρωμένες ιστοθέσεις, 

2.265.871 μαθήματα, 24.026.298 χρήστες, 1.941.284 καθηγητές, 21.988.800 εγγραφές σε μα-

θήματα και 29.863.361 αναρτήσεις σε ομάδες συζητήσεων. Περισσότεροι από 42.000 από 

τους εγγεγραμμένους χρήστες χρησιμοποιούν την επίσημη ιστοθέση του Moodle 

http://moodle.org/ κάθε μήνα. 
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Εικόνα 3: Ιστοθέσεις που κατοχυρωμένα χρησιμοποιούν το Moodle ανά μήνα (πηγή 

Moodle statistics). 

Χαρακτηριστικό της σταθερότητας και καλής ποιότητας του κώδικα του Moodle είναι 

το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο του 2008, 320 από τις χιλιάδες ιστοθέσεις που στηρίζονται στο 

Moodle, εξυπηρετούσαν περισσότερους από 10.000 χρήστες (Εικόνα 4). Την ίδια περίοδο η 

δημοφιλέστερη ιστοθέση που βασιζόταν στο Moodle ήταν η επίσημη ιστοθέση του, με 

490.903 χρήστες και 53 μαθήματα. 

Σύμφωνα με το στατιστικό εργαλείο Google Trends11 το οποίο παράγει διαγράμματα 

και πίνακες κατάταξης με βάση τη δημοτικότητα των αιτημάτων αναζήτησης που απευθύνο-

νται στη μηχανή αναζήτησης της Google, ο κόσμος αναζητά κάθε χρόνο όλο και περισσότερο 

πληροφορίες περί του Moodle (Σεπτέμβριος του 2008) (Εικόνα 5). Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι 

το Moodle ανταγωνίζεται σε δημοτικότητα αιτημάτων αναζήτησης το (εμπορικής άδειας χρή-

σης) LMS Blackboard12, με μικρότερες μάλιστα διακυμάνσεις στο πλήθος των αναζητήσεών 

του, στο οποίο πλήθος υπολείπονται άλλοι δυνατοί “παίκτες” του χώρου όπως οι Sakai13, Cla-

roline14 και ATutor15. Από το Google Trends προκύπτει ότι το Moodle δείχνει να είναι δημο-

φιλέστερο σε χώρες ευαισθητοποιημένες στη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ όπως η Πορτογαλία, η Φινλαν-

                                                 
 
11  http://www.google.com/trends 
12  http://www.blackboard.com/ 
13  http://sakaiproject.org/ 
14  http://www.claroline.net/ 
15  http://www.atutor.ca/ 
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δία και η Ιρλανδία, με την Ελλάδα να προτιμά να ψάχνει πληροφορίες για τα Claroline και 

ATutor.  

 
Εικόνα 4: Πλήθος χρηστών ανά ιστοθέση που χρησιμοποιεί το Moodle (πηγή Moodle 

statistics). 

Έρευνα16 που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Oviedo στην Ισπανία από 

τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2008 και στην οποία συμμετείχαν 47 συνολικά πανεπι-

στήμια έδειξε ότι το 34,55% όσων χρησιμοποιούσαν βασισμένα στον παγκόσμιο ιστό συστή-

ματα ηλεκτρονικής μάθησης, βασίζονταν στο Moodle. 

 
Εικόνα 5: Δημοτικότητα αναζητήσεων LMS (πηγή Google Trends). 

                                                 
 
16  http://www.di.uniovi.es/~victoralvarez/survey/ 
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Το πανεπιστήμιο της California στο Los Angeles (UCLA) επέλεξε το 2007 ως περι-

βάλλον συνεργασίας και μάθησης το Moodle17, ενώ αποφάσισε να συνεχίσει τη συνεργασία 

του με την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα και το ίδρυμα Sakai με στόχο τη συμμόρφωση 

με πρότυπα ανάπτυξης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Το 

Moodle χρησιμοποιείται επίσης στις προσπάθειες των δημοφιλέστερων πλαισίων ανάπτυξης 

προτύπων συνεργασίας συστημάτων του είδους, όπως τα IMS Abstract Framework18 και 

Open Knowledge Initiative19. Τέλος η ανεπίσημη έρευνα ILT Champions 2008 VLE20 έδειξε 

ότι στις αρχές του 2008 το 59% των κολλεγίων του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούσαν 

το Moodle21. 

 
Εικόνα 6: Ποσοστά χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης από πανεπιστήμια 

(πηγή πανεπιστήμιο του Oviedo). 

 

                                                 
 
17  http://blog.worldcampus.psu.edu/index.php/2007/03/12/ucla-selects-open-source-solution-part-1-interview 

-with-ruth-sabean/ 
18  http://www.imsglobal.org/af/ 
19  http://www.okiproject.org/ 
20  http://champs2008vle.wikispaces.com/ 
21  http://sclater.com/blog/?p=94 
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Τεκμηρίωση της ανάπτυξης λογισμικού για το Moodle 
Ένας από τους στόχους της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη και τεκμηρίωση στα Ελλη-

νικά του τρόπου ανάπτυξης κώδικα για το Moodle, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδια-

γραφές που θέτει η κοινότητα των προγραμματιστών του, ώστε να είναι εφικτή η συνεργατι-

κή ανάπτυξη κώδικα. Στη συνέχεια παραθέτονται μια σειρά από ενότητες, μεταφράσεις των 

αντίστοιχων ιστοσελίδων του MoodleDocs1, που αποτελούν το βασικό σύνολο κανόνων που 

πρέπει να τηρεί κάποιος για να αναπτύξει λογισμικό συμβατό με το Moodle.  

 

Επισκόπηση της ανάπτυξης λογισμικού2 

Πολλοί ρωτούν για το πώς λειτουργεί η ανάπτυξη εφαρμογών για το Moodle. Η ενό-

τητα αυτή σκοπεύει να σας δώσει μια πρακτική επισκόπηση που θα βοηθήσει κατά πολύ την 

κατανόηση της υπόλοιπης τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη λογισμικού.   

Οι βασικοί παίκτες 

Martin Dougiamas 

Ο Martin είναι ο κύριος προγραμματιστής του Moodle. Γενικά προσπαθεί να λειτουρ-

γεί δημοκρατικά και αξιοκρατικά, άλλα υπάρχουν φορές που πρέπει να λάβει μόνος του απο-

φάσεις για διάφορα ζητήματα.  

Moodle HQ 

Η ομάδα (κυρίως Αυστραλών) προγραμματιστών που επιχορηγούνται άμεσα από το 

έργο Moodle και απασχολούνται σε πλήρες ωράριο με την ανάπτυξη των βασικών τμημάτων 

του κώδικα, τον πυρήνα. Η ομάδα περιλαμβάνει τους Martin Dougiamas (moodler), Yu 

Zhang (lazyfish), Petr Skoda (skodak), Nicolas Connault, Helen Foster (wildgirl) και περι-

στασιακά τους Eloy Lafuente (stronk7), Jamie Pratt (jamiesensei).  

Catalyst 

Η ομάδα προγραμματιστών που εργάζεται για πελάτες του Moodle μέσω της εταιρίας 

Catalyst Ltd στη Νέα Ζηλανδία, με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του πυρήνα. Η ομάδα 

                                                 
 
1  http://docs.moodle.org/ 
2  Development:Overview  

[URL πρωτότυπου] http://docs.moodle.org/en/Development:Overview 
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περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τους Martin Langhoff, Penny Leach (mjollnir), Matt Clark-

son, Donal McMullan.  

Open University 

Η ομάδα προγραμματιστών που ασχολείται με την εγκατάσταση περιβαλλόντων 

Moodle στο Open University, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα αποτελείται από τους Tim 

Hunt, Sam Marshall, Nick Freear, Thanh Le, Jenny Gray.  

Πολλοί άλλοι συνεισφέρουν στο Moodle με κάθε τρόπο, οι παραπάνω είναι μόνο οι 

ομάδες που αναπτύσσουν τον βασικό κώδικα του Moodle. Δείτε την πλήρη λίστα των αν-

θρώπων με δικαιώματα τροποποίησης περιεχομένου στο Moodle3. 

Εκδόσεις του Moodle 

Οι πρωτεύουσες εκδόσεις του Moodle κυκλοφορούν κατά προσέγγιση κάθε 6 ή περισ-

σότερους μήνες, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κάθε πρωτεύουσα έκδοση αυξάνει 

τον αριθμό έκδοσης κατά 0,1. Οι δευτερεύουσες εκδόσεις περιλαμβάνουν μόνο διορθώσεις 

και όχι νέες λειτουργίες. Κυκλοφορούν οποτεδήποτε συγκεντρωθεί ένα ικανό πλήθος διορ-

θώσεων σε σφάλματα του κώδικα (bug). Τις πλήρεις λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε 

στις σημειώσεις εκδόσεων4.  

Η τρέχουσα, διαρκώς υπό ανάπτυξη έκδοση, η ονομαζόμενη και ως HEAD, βρίσκεται 

πάντοτε στον κύριο κορμό του CVS5 (Εικόνα 7), ενώ σταθερά παρακλάδια διαχωρίζονται για 

κάθε πρωτεύουσα έκδοση (λ.χ. MOODLE_18_STABLE).  

 

 
Εικόνα 7: Τμήμα της διαδρομής ανάπτυξης κώδικα του Moodle (πηγή MoodleDocs). 

                                                 
 
3  http://moodle.org/cvs 
4  http://docs.moodle.org/en/Release_notes 
5  Concurrent Versioning System. Ένας δημοφιλής τρόπος διαχείρισης του πηγαίου κώδικα σε μεγάλα έργα 

ανάπτυξης λογισμικού. 
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Κύκλοι εκδόσεων 

Σε γενικές γραμμές, ο κύκλος ανάπτυξης μιας έκδοσης είναι ο εξής: 

Ταχεία ανάπτυξη 

Μακρά περίοδος αρκετών μηνών προσθήκης κώδικα στην έκδοση HEAD του Moodle. 

Παράλληλα όλες οι διορθώσεις που δεν περικλείουν αλλαγές στη βάση δεδομένων ή ριζικές 

αλλαγές στον πυρήνα, εκδίδονται για τις δύο ή τρεις τελευταίες σταθερές εκδόσεις. 

Παύση ανάπτυξης 

Κάποια στιγμή ο Martin Dougiamas διακηρύσσει την παύση των εργασιών για λίγο με 

σκοπό τη σταθεροποίηση του κώδικα του πυρήνα. Οποιαδήποτε αλλαγή στη βάση δεδομένων 

και στον πυρήνα θα πρέπει να έχουν ρητή άδεια από τον Martin. Κάθε προγραμματιστής στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου της μίας με δύο εβδομάδων θα πρέπει να αναστέλλει τη δημι-

ουργία νέου κώδικα και να ασχολείται με την επίλυση σφαλμάτων στον ήδη υπάρχων. 

Περίοδος Βήτα 

Όταν η έκδοση HEAD σταθεροποιηθεί, ο Martin ανακοινώνει μια Βήτα δοκιμαστική 

έκδοση, γεγονός που σημειώνεται ως MOODLE_XX_BETA (π.χ. MOODLE_19_BETA) στη 

γραμμή εξέλιξης της κύριας (HEAD) έκδοσης. Καθημερινά δημιουργούνται πακέτα εγκατά-

στασης από την εκάστοτε τελευταία έκδοση με σκοπό τη διενέργεια ευρύτερων δοκιμών και 

ανατροφοδότησης μέσω του ιχνηλάτη (tracker). Η παύση της ανάπτυξης κώδικα καθώς και οι 

δοκιμές και διορθώσεις συνεχίζονται για μια περίοδο 2 έως 6 εβδομάδων. 

Πρωτεύουσα έκδοση 

Όταν ο κώδικας περάσει με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται, 

“σηκώνεται η σημαία” MOODLE_XX_BETA για να επισημάνει ένα νέο κομβικό σημείο 

στην ανάπτυξη του κώδικα και δημιουργείται ένα νέο παρακλάδι με όνομα 

MOODLE_XX_STABLE. Κατόπιν δημιουργούνται τα κατάλληλα πακέτα και ανακοινώνεται 

η νέα έκδοση. 

Και όλα ξεκινούν από την αρχή! 

Ποιοτικός έλεγχος 

Η παρακολούθηση των διαφόρων ζητημάτων σχετικά με τον κώδικα είναι ένα σημα-

ντικό κομμάτι μιας διαρκούς διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας. Περιλαμβάνει την αναφορά 
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σφαλμάτων, ιδέες για βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με τα περισσότερα 

εμπορικά λογισμικά, στο Moodle η διαδικασία παρακολούθησης ζητημάτων και η ανίχνευση 

των σχετικών πληροφοριών είναι ανοιχτή στον καθένα. Το σύστημα ανίχνευσης ζητημάτων 

του Moodle ονομάζεται Ιχνηλάτης6 (Tracker). 

Κάθε χρήστης του Moodle ενθαρρύνεται ώστε να συμμετέχει ενεργά στις δοκιμές. 

Οποιοσδήποτε έχει ένα λογαριασμό στον Ιχνηλάτη, μπορεί να δημιουργήσει, να διαβάσει, να 

σχολιάσει, να ψηφίσει και να παρακολουθήσει όλη την πορεία αποσφαλμάτωσης. 

Διορθωτές 

Οι διορθωτές είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση της ακρίβειας των αλλαγών που δι-

ενεργούν οι προγραμματιστές. Επιλέγουν οι ίδιοι τα σφάλματα που θα ελέγξουν, ανάλογα με 

τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Χρησιμοποιούν το πεδίο QA Assignee (πληρεξούσιος δια-

σφάλισης ποιότητας) για την ταυτοποίησή τους.  

Αν το σφάλμα διορθωθεί και περάσει επιτυχώς τις δοκιμές, τότε ο διορθωτής αλλάζει 

την κατάστασή του από “resolved” (επιλυμένο) σε “closed” (κλειστό). Αν οι δοκιμές αποτύ-

χουν ή η διόρθωση είναι ελλιπής, τότε ο διορθωτής ενεργοποιεί την σχετική με το σφάλμα 

καταχώρηση. Μια έκδοση του Moodle θεωρείται έτοιμη όταν όλες οι καταχωρήσεις που α-

φορούν δεσμευτικά σφάλματα έχουν κλείσει.  

Εβδομαδιαία επισκόπηση κώδικα 

Κάθε Τρίτη (για όλες τις ζώνες ώρας), οι δοκιμαστές και οι προγραμματιστές του πυ-

ρήνα σταματούν την ανάπτυξη νέου κώδικα και εστιάζουν στην επισκόπηση των αλλαγών 

που πραγματοποιήθηκαν στις σταθερές εκδόσεις στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας 

(τόσο σε επίπεδο κώδικα, όσο και σε επίπεδο διεπαφής χρήστη). 

Η διαδικασία αυτή σκοπεύει στη βελτίωση της ποιότητας των πιο πρόσφατων πακέτων 

μεταφόρτωσης και τον εντοπισμό νέων σφαλμάτων στον κώδικα που πιθανώς να προέκυψαν 

κατά τη διόρθωση προγενέστερων. 

Τα τελευταία σταθερά πακέτα επισημαίνονται με την ετικέτα (tag) 

MOODLE_19_WEEKLY (οι ετικέτες ενημερώνονται μετά το πέρας της εβδομαδιαίας επι-

σκόπησης). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το Development:Weekly Code Review7. 

                                                 
 
6  http://docs.moodle.org/en/Tracker 
7  http://docs.moodle.org/en/Development:Weekly_Code_Review 
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Πρότυπα κωδικοποίησης 

Ο πλήρης οδηγός κωδικοποίησης8 δίνει όλες τις λεπτομέρειες, όμως εδώ παραθέτονται 

οι σημαντικότερες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί ο κώδικάς σας:  

XMLDB 

Όλα τα σχήματα βάσης δεδομένων δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τα XML αρχεία 

install.php και αναβαθμίζονται με τις εντολές βάσεων δεδομένων των αρχείων upgrade.php. 

Με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε έκδοση κάθε αρθρώματος (module) του Moodle μπορεί να 

αναβαθμιστεί ομαλά σε κάθε επόμενη. 

XHTML 

Κάθε σελίδα που δημιουργείται από το Moodle πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαι-

τήσεις του προτύπου XHTML Strict 1.0 καθώς και με τις κοινότερες κατευθύνσεις προσβα-

σιμότητας (όπως αυτές του W3C WAG).  

Φόρμες 

Όλες οι φόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατά το δυνατόν τη βιβλιοθήκη Moodle-

forms. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τυποποιημένο και προσβάσιμο περιεχόμενο το οποίο μπο-

ρούν με συνέπεια και ευκολία να μορφοποιούν οι σχεδιαστές ιστοσελίδων. 

Παράμετροι 

Κάθε παράμετρος πρέπει να ελέγχεται χρησιμοποιώντας τις require_param() και op-

tional_param() οι οποίες με ασφάλεια θα καθαρίσουν όλα τα εισερχόμενα δεδομένα και θα 

παρέχουν τα κατάλληλα οριοθετημένα δεδομένα στον κώδικά σας. Οι Moodleforms υλοποι-

ούν αυτόματα τη συγκεκριμένη λειτουργία. 

Έξοδος (εμφάνιση) κειμένου 

Κάθε έξοδος κειμένου πρέπει να γίνεται μέσω των συναρτήσεων format_text ή for-

mat_string. Έτσι διασφαλίζεται ο καθαρισμός και το φιλτράρισμα του κειμένου. 

Πρόσβαση 

Ο έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τη Βιβλι-

οθήκη πρόσβασης (Access library) για αντιπαραβολή με τις ισχύουσες δυνατότητες. Η περισ-
                                                 
 
8  http://docs.moodle.org/en/Coding 
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σότερο χρησιμοποιούμενη συνάρτηση είναι η has_capability() η οποία ελέγχει αποτελεσματι-

κά τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη ώστε να αποφασίσει για το αν μπορεί ή 

όχι να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μην ανιχνεύετε όμως συγκεκριμένους ρόλους 

στον κώδικά σας (λ.χ. δάσκαλος/μαθητής) καθώς κάτι τέτοιο θα τον καταστήσει άχρηστο. 

Άλλες βασικές βιβλιοθήκες 

Οι υπόλοιπες βασικές βιβλιοθήκες με τις οποίες θα πρέπει να εξοικειωθείτε είναι οι 

εξής: 

• moodlelib.php – μια συλλογή κάθε λογής χρήσιμων συναρτήσεων και σταθερών. 

• datalib.php – όλες οι απαιτούμενες συναρτήσεις για τη διεπαφή σας με τη βάση δεδο-

μένων. 

• weblib.php – όλες οι συναρτήσεις για τη δημιουργία XHTML περιεχομένου. 

Επιπρόσθετα/Επιπρόσθετες εφαρμογές (plugin) 

Το Moodle στην τελευταία καταμέτρηση είχε γύρω στους 22 διαφορετικούς τύπους 

επιπρόσθετων εφαρμογών. Τα επιπρόσθετα μπορούν γενικά να είναι αυτόνομα, έχοντας σε 

ένα φάκελο όλα τα απαιτούμενα αρχεία κώδικα, γλώσσας, εικόνων και φύλλων στυλ. Το πα-

κέτο αυτό μπορεί να τοποθετηθεί στο φάκελο προγραμμάτων σεναρίων του Moodle. Κατόπιν 

θα πρέπει ο διαχειριστής της εγκατάστασης να επισκεφτεί τη σελίδα διαχείρισης για την ε-

γκατάστασή του επιπρόσθετου.  

Τα περισσότερα επιπρόσθετα δημιουργούνται με έναν από τους ακόλουθους δύο τρό-

πους. Είτε παρέχοντας ένα αρχείο lib.php που περιέχει τις κοινές συναρτήσεις και μερικά 

προγράμματα σεναρίων με τυποποιημένα ονόματα, είτε αντιγράφοντας ένα άλλο επιπρόσθετο 

και υπερβαίνοντας (override) ορισμένες από τις συναρτήσεις μέλη του αρχικού, για να την 

επίτευξη των στόχων τους. 

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς είναι να επιλέξει ένα παράδειγμα από το δια-

θέσιμο κώδικα που κάνει κάτι παραπλήσιο με αυτό που θέλει να πετύχει και στη συνέχεια να 

πειραματιστεί πάνω σε αυτό. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα πρότυπα επιπροσθέτων για να σας 

βοηθήσουν στο ξεκίνημά σας. 

Διαδικασίες ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη κώδικα στο Moodle δεν γίνεται πάντα όπως περιγράφεται στα ακόλουθα, 

αν και καλό θα ήταν αυτό να συνέβαινε. 
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Πρωτεύουσα ανάπτυξη 

Πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη ενός επαρκώς μεγάλου τμήματος νέου κώδι-

κα· η προσθήκη νέας λειτουργικότητας στο Moodle.  

Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για καλή ιδέα 

Αρχικά θα πρέπει να δείτε τον οδικό χάρτη και να συζητήσετε την ιδέα σας με κάποι-

ους από τους προγραμματιστές του Moodle, ώστε να εξακριβώσετε αν κάποιος άλλος εργάζε-

ται πάνω στην ίδια ιδέα και τι γνώμη έχουν για την αξία και τη χρησιμότητα της. Μπορείτε 

αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες συζητήσεων ή όποιο άλλο μέσο διαθέτετε. Αν 

εργάζεστε για κάποιον πελάτη σας, ίσως πρέπει να συνεργαστείτε μαζί του για να βεβαιωθεί-

τε για το τι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ επιθυμεί (πιθανώς να μην πρόκειται για μια νέα λειτουργία του 

Moodle). 

Δημιουργήστε μια νέα προδιαγραφή στο MoodleDocs 

Ξεκινήστε μια νέα, παρόμοια με την Development:Grades9, σελίδα στις ιστοσελίδες 

τεκμηρίωσης του MoodleDocs. Η σελίδα σας θα πρέπει να περιγράφει τη σχεδίαση των πινά-

κων της βάσης δεδομένων, τη γραφική διεπαφή χρήστη (GUI10), τα πως, τα γιατί, κ.λπ. Συ-

μπεριλάβετε όσες λεπτομέρειες χρειάζονται (ακόμη και εικονικές φωτογραφίες του περιβάλ-

λοντος εργασίας) προσπαθώντας όμως να παρέχετε ξεκάθαρες και λογικά οργανωμένες πλη-

ροφορίες. 

Αναζητήστε και αφομοιώστε ανατροφοδότηση από την κοινότητα 

Ενημερώστε την κοινότητα σχετικά με τη νέα σελίδα στις κατάλληλες ομάδες συζη-

τήσεων του Using Moodle11 ώστε να προσελκύσετε την προσοχή και να τονώσετε το ενδια-

φέρον γύρω από τη δουλειά σας. Όσο περισσότερη ανατροφοδότηση έχετε, τόσο το καλύτε-

ρο, ειδικά αν προέρχεται από μεγάλη ποικιλία χρηστών (προγραμματιστές, δασκάλους, μαθη-

τές, κ.λπ.). 

Προσαρμόστε τη σελίδα σας με βάση την ανατροφοδότηση ή προσκαλέστε άλλους να 

το κάνουν. Προσπαθήστε να εξελίξετε την προδιαγραφή σε κάτι με το οποίο θα είναι ευχαρι-

στημένοι όλοι οι χρήστες. Ορισμένες φορές αξίζει να εργαστείτε σκληρότερα προσπαθώντας 

να βρείτε το βέλτιστο τρόπο να πετύχετε κάτι, από το να προσθέσετε μια επιπλέον επιλογή 

και περισσότερη πολυπλοκότητα στην εφαρμογή σας.  
                                                 
 
9  http://docs.moodle.org/en/Development:Grades 
10  Graphical User Interface. Η Γραφική Διεπαφή του Χρήστη με ένα περιβάλλον εργασίας. 
11  http://moodle.org/course/view.php?id=5 
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Ορίστε εργασίες στον Ιχνηλάτη του Moodle 

Μετά τη διευθέτηση της προδιαγραφής έρχεται η ώρα της δουλειάς. Δημιουργήστε μια 

νέα εργασία για εσάς στον Ιχνηλάτη του Moodle και προσθέστε υπό-εργασίες με αυστηρή 

χρονολογική σειρά για κάθε διαφορετικό τμήμα του συνολικού έργου. Αυτό σας επιτρέπει να 

γνωρίζετε το που βρίσκεστε, άλλα και στην κοινότητα να  παρακολουθεί την πορεία ανάπτυ-

ξης και να βοηθά σε αυτή όπου μπορεί. Αν υπάρχουν άλλοι που εργάζονται σε διαφορετικά 

τμήματα της εφαρμογής, μπορείτε να αναθέσετε υπό-εργασίες σε διαφορετικά άτομα. Η χρή-

ση του Ιχνηλάτη διευκολύνει κατά πολύ την ανάπτυξη, όταν εξοικειωθείτε μαζί του. 

Χρησιμοποιήστε ένα CVS και συνδέστε τις εγγραφές με τον Ιχνηλάτη 

Αν είναι δυνατό, αναπτύξτε τον κώδικα σε ένα χώρο φύλαξης ανοιχτού κώδικα (κατά 

προτίμηση στο Moodle CVS!). Αν επιθυμείτε πρόσβαση με δικαιώματα εγγραφής/αλλαγών 

στο CVS και στον κώδικα του πυρήνα ή στο χώρο φύλαξης contrib, επικοινωνήστε με το 

support@moodle.com για λεπτομέρειες. Η απόκτηση πρόσβασης στον κυρίως κώδικα του 

πυρήνα είναι αρκετά δύσκολη, άλλα παραχωρείται ευκολότερα πρόσβαση στην περιοχή con-

trib.  

Κάθε φορά που κατοχυρώνετε μια εγγραφή, συμπεριλάβετε ένα αναλυτικό μήνυμα για 

το νέο κώδικα και πάντα έναν αριθμό σφάλματος Ιχνηλάτη του Moodle (π.χ. MDL-777712). 

Αυτό για να είστε βέβαιοι ότι ο Ιχνηλάτης του Moodle είναι σε θέση να ανιχνεύει τις κατοχυ-

ρώσεις σας και να τις επισυνάπτει στη σχετική εγγραφή σφάλματος. 

Σχολιάστε τα ορόσημα στις ομάδες συζητήσεων και στον Ιχνηλάτη 

Αν έχετε φτάσει σε ένα καθοριστικό σημείο της ανάπτυξης ή επιθυμείτε να γίνουν κά-

ποιες δοκιμές, δημοσιεύστε το στη σχετική ομάδα συζητήσεων του Using Moodle. Όσους 

περισσότερους χρήστες προσελκύσετε στο να δουν και να δοκιμάσουν τον κώδικά σας, τόσο 

το καλύτερο, πιστέψτε το.  

Απόκριση σε αναφορές σφαλμάτων 

Θα πρέπει να μάθετε να “ακούτε” τους χρήστες σας. Αν όχι όλους, τους περισσότε-

ρους. Ενθαρρύνετε τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων. Αν χρειαστείτε κάποια βοή-

θεια για την εγκατάσταση μιας νέας κατηγορίας έργου στον Ιχνηλάτη, επικοινωνήστε με το 

support@moodle.com. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι είναι εύκολη η εύρεση και ανίχνευση όλων 

των σφαλμάτων σας. 

                                                 
 
12  http://tracker.moodle.org/browse/MDL-7777 
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Δευτερεύουσα ανάπτυξη κώδικα 

Αφορά μικρότερες ενότητες, διορθώσεις, βελτιώσεις και άλλα θέματα. 

Δημιουργία νέου θέματος στον Ιχνηλάτη 

Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα θέμα στον ιχνηλάτη για να περιγράψτε την ανάπτυξη 

του κώδικά σας, για να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για κάθε συζήτηση. Μπορείτε να α-

ναφερθείτε στον συγκεκριμένο αριθμό σφάλματος σε ομάδες συζητήσεων, σε εγγραφές μη-

νυμάτων, κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό ο καθένας μπορεί να καταλάβει το θέμα της εκάστοτε 

συζήτησης. 

Επισύναψη διόρθωσης 

Αν έχετε κάποιο κομμάτι κώδικα, επισυνάψτε το στο αντίστοιχο θέμα του ιχνηλάτη. 

Αν διατίθεται από προσωπική σας ιστοσελίδα, τότε αναφερθείτε σ’ αυτό με μια σύνδεση στο 

αντίστοιχο θέμα του ιχνηλάτη. Μην επισυνάπτετε κώδικα στις ομάδες συζητήσεων του 

Moodle, καθώς εκεί θα απαξιωθεί γεμίζοντας το moodle.org με άχρηστους παλιούς κώδικες. 

Προώθηση της επιδιόρθωσης 

Διαφημίστε με κάθε τρόπο τη δουλεία σας προσπαθώντας να τραβήξετε την προσοχή 

στις ομάδες συζητήσεων του Moodle (αναφέροντας πάντα τον αριθμό σφάλματος) ή επικοι-

νωνήστε μέσω email από ευθείας με τους προγραμματιστές ώστε να μάθουν γι’ αυτή. Μπο-

ρείτε επίσης να προσθέσετε προγραμματιστές ως “επόπτες” του θέματος του Ιχνηλάτη. Έτσι 

θα ενημερώνονται αυτόματα με ένα νέο μήνυμα για κάθε αλλαγή. 

Δείτε επίσης  

• Βρίσκοντας το δρόμο σας στον κώδικα του Moodle13. 

• Εργαζόμενοι με την Κοινότητα14. 

 

 

                                                 
 
13  http://docs.moodle.org/en/Development:Finding_your_way_into_the_Moodle_code 
14  http://docs.moodle.org/en/Development:Working_with_the_Community 
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Βρίσκοντας το δρόμο σας στον κώδικα του Moodle1 

Ε ενότητα αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους εντελώς νέους στην ανάπτυξη κώδικα για 

το Moodle, οι οποίοι ίσως να έχουν ή όχι, προηγούμενη εμπειρία ως προγραμματιστές. Στη 

συνέχεια παραθέτονται μερικές υποδείξεις ως βοήθημα στα πρώτα βήματα της ενασχόλησής 

σας με τον κώδικα του Moodle.  

Τεκμηρίωση προγραμματιστών 

Αν δεν την έχετε ήδη εντοπίσει, η κύρια πηγή τεκμηρίωσης για τους προγραμματιστές 

είναι η Ανάπτυξη λογισμικού:Τεκμηρίωση προγραμματιστή2.  

Η PHP για εντελώς αρχάριους 

Το Moodle είναι γραμμένο σε PHP3 – μια σχετικά εύκολη στην εκμάθησή της γλώσσα 

σεναρίων στην πλευρά του διακομιστή (server), για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. 

Πως λειτουργεί 

Όταν ο φυλλομετρητής4 σας αιτείται για μια ιστοσελίδα, ζητάτε ένα αρχείο. Ο υπολο-

γιστής (διακομιστής) στον οποίο συνδέεστε στο άλλο άκρο του διαδικτύου, σας επιστρέφει 

συνήθως ένα αρχείο HTML5 (γλώσσα με την οποία θα πρέπει να εξοικειωθείτε αν δεν το έχε-

τε ήδη κάνει), το οποίο ο φυλλομετρητής σας μετατρέπει σε ιστοσελίδα. Τα έγγραφα HTML 

είναι στατικά, υπό την έννοια ότι υπάρχουν στον διακομιστή με την ίδια μορφή με αυτή που 

σας αποστέλλονται. Η PHP από την άλλη είναι δυναμική. Η μορφή με την οποία ένα αρχείο 

υπάρχει στον διακομιστή είναι διαφορετική από αυτή με την οποία τελικά σας αποστέλλεται 

και η μορφή αυτή μπορεί να διαφέρει για διαφορετικούς χρήστες. Όταν ζητείται ένα αρχείο 

PHP, ο διακομιστής εκτελεί τις εντολές που αυτό περιέχει και στέλνει το αποτέλεσμα εξόδου 

ως αρχείο HTML σ’ εσάς με το γνωστό τρόπο. Ο κώδικας PHP μπορεί είτε να εισαχθεί ως 

τμήμα ενός εγγράφου HTML (div), είτε να υπάρχει αυτόνομος σε αρχεία με αποκλειστικά 

PHP περιεχόμενο. Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε από τις ετικέτες έναρξης (<?php) και λή-

ξης του (?>). 

                                                 
 
1  Development:Finding your way into the Moodle code 

[URL πρωτότυπου] http://docs.moodle.org/en/Development:Finding_your_way_into_the_Moodle_code 
2  http://docs.moodle.org/en/Development:Developer_documentation 
3  http://www.php.net/ 
4  Χρησιμοποιείται ο όρος φυλλομετρητής για τη μετάφραση του αγγλικού web browser, ως συχνότερα εμ-

φανιζόμενος στην ελληνική βιβλιογραφία. Ισοδύναμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ο όρος πλοηγός 
παγκόσμιου ιστού ή και πρόγραμμα πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό. 

5  http://en.wikipedia.org/wiki/Html 
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Η PHP σχεδόν πάντοτε χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση πλη-

ροφοριών. Έτσι η PHP σχηματίζει ένα πρότυπο το οποίο γεμίζει με οποιαδήποτε κατάλληλη 

για το χρήστη πληροφορία. Για παράδειγμα, στις ιστοσελίδες του Moodle υπάρχει επάνω δε-

ξιά μια περιοχή για την εμφάνιση του ονόματος χρήστη, όπου στο ίδιο σημείο, εμφανίζεται 

ένα διαφορετικό όνομα για κάθε χρήστη. 

Στη συνέχεια παραθέτονται παραδείγματα του κώδικα PHP που πρέπει να γραφεί ανά-

λογα με την πρόθεση του προγραμματιστή. Σημειώστε ότι κάθε δήλωση στην PHP τελειώνει 

πάντοτε με ένα χαρακτήρα semicolon (;) για να δηλώσει το τέλος μιας εντολής. Ο κώδικας 

PHP για το προαναφερόμενο πλαίσιο του ονόματος χρήστη θα περιλαμβάνει κάτι σαν τα ε-

πόμενα: 

1. εκκίνηση ενός τμήματος ιστοσελίδας γράφοντας <div>  

 echo "<div>"; 

2. ορισμός του χρώματος γραμματοσειράς γράφοντας <font color="#002bb8">  

 echo "<font color="#002bb8">"; 

3. λήψη από τη βάση δεδομένων του ονόματος για το χρήστη με κωδικό 123 

 $username=fullname(123); 

4. εμφάνιση του ονόματος χρήστη  

 echo $username; 

5. λήξη του χρώματος γραμματοσειράς γράφοντας </font>  

 echo "</font>"; 

6. λήξη του τμήματος ιστοσελίδας γράφοντας </div>  

 echo </div> 

 

Το αποτέλεσμα (ο κώδικας HTML που θα σταλεί στο φυλλομετρητή σας): 

 <div> 

  <font color="#002bb8"> 

    Joe Bloggs 

  </font> 

 </div> 
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Μεταβλητές 

Στο προηγούμενο παράδειγμα, η $username είναι μία μεταβλητή. Είναι στην ουσία 

άλγεβρα, όπου μια ενός είδους λέξη που ξεκινά με το χαρακτήρα δολάριο αναπαριστά μια 

ποσότητα δεδομένων, στην προκειμένη περίπτωση το όνομα χρήστη που επιστρέφεται από τη 

βάση δεδομένων. 

Συναρτήσεις 

Στο προηγούμενο παράδειγμα, η fullname() είναι μία συνάρτηση. Είναι δηλαδή μια 

συλλογή εντολών οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπελάζουν τον πίνακα χρηστών 

της βάσης δεδομένων και επιστρέφουν το όνομα. Οι εντολές αυτές έχουν οριστεί κάπου αλ-

λού και μπορούν να εκτελεστούν μέσω μιας σύντομης αναφοράς. Αυτό μας απαλλάσσει από 

το να τις γράφουμε εκατοντάδες φορές σε διαφορετικά σημεία. Οι συναρτήσεις συχνά κατα-

γράφονται σε μεγάλα αρχεία βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται όποτε και όπου 

χρειάζονται. 

Συμπερίληψη άλλων αρχείων 

Το Moodle είναι ένα αρκετά πολύπλοκο λογισμικό. Αντί ενός αρχείου με μια ατελείω-

τη λίστα εντολών, χρησιμοποιεί πάρα πολλά συνδεδεμένα μεταξύ τους αρχεία. Η σύνδεση 

γίνεται χρησιμοποιώντας τις εντολές include6 ή require_once7. Αυτό σημαίνει ότι όταν π.χ. 

αιτείστε την αρχική σελίδα, θα χρειαστούν εντολές σαν την επόμενη: 

 require_once('config.php'); 

που σημαίνει ότι “αν δεν έχει ήδη γίνει για την τρέχουσα σελίδα, άνοιξε το αρχείο config.php 

και εκτέλεσε όλες τις εντολές του προτού συνεχίσεις”. Με τον τρόπο αυτό, μια ιστοσελίδα 

του Moodle μπορεί ορισμένες φορές να συμπεριλάβει μέχρι και 150 χωριστά αρχεία. Έτσι 

λειτουργούν και τα αρχεία βιβλιοθήκης. Εσείς συμπεριλαμβάνετε το αρχείο βιβλιοθήκης και 

στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις συναρτήσεις της, όπως τη 

fullname(). 

Βιβλιοθήκες συναρτήσεων 

Για να μετατρέψετε τις εντολές για τη λήψη του ονόματος χρήστη σε συνάρτηση, θα 

πρέπει να τις γράψετε ως εξής: 

 function print_username_box($useridnumber) { 

                                                 
 
6  http://uk.php.net/include/ 
7  http://uk.php.net/manual/en/function.require-once.php 
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   echo "<div>"; 

   echo "<font color="#002bb8">"; 

   $username=fullname($useridnumber); 

   echo $username; 

   echo "</font>"; 

   echo </div> 

 } 

Στο εξής όποτε χρειάζονται οι εντολές αυτές, ο προγραμματιστής απλά γράφει: 

 print_username_box(123); 

Βρίσκοντας την είσοδο 

Για να βρείτε από πού θα ξεκινήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο κώδικας λ.χ. της 

διεύθυνσης http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=82799 βρίσκεται στο αρχείο 

/mod/forum/discuss.php και απλά πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του. 

Αυτό το αρχείο καλεί συναρτήσεις των βασικών βιβλιοθηκών του Moodle, οι τρεις 

σημαντικότερες των οποίων είναι: 

• lib/moodlelib.php – γενικής χρήσης.  

• lib/weblib.php – επεξεργασία εξόδου HTML. 

• lib/dmllib.php – επεξεργασία δεδομένων της βάσης δεδομένων.  

Αντίληψη του κώδικα 

Όταν διορθώνετε τον κώδικα, είναι συχνά καλή ιδέα να εισάγετε δηλώσεις όπως η ε-

πόμενη : 

debugging('In function require_login'); 

που θα τυπώσει το μήνυμά της αν καταφέρει να εκτελεστεί, οπότε θα γνωρίζετε ότι δεν έχει 

σταματήσει η εκτέλεση του κώδικα μέχρι εκείνο το σημείο, ή όπως η 

print_object($course); 

η οποία θα τυπώσει την τιμή της μεταβλητής. 

Μεταβλητές σαν την $course είναι συχνά αντικείμενα με πολλά πεδία. Βλέποντας το 

περιεχόμενό τους βοηθά να καταλάβετε το τι συμβαίνει. Η πρώτη εκτυπώνει όποιο κείμενο 

της δώσετε ως παράμετρο καθώς και πληροφορίες για την αλληλουχία των κλήσεων συναρ-

τήσεων που χρειάστηκε να γίνουν ως εκείνο το σημείο. Λειτουργεί μόνο αν μεταβείτε στο 
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Διαχειριστής της ηλεκτρονικής τάξης ► Διακομιστής ► Αποσφαλμάτωση8 (Administration ► 

Server ► Debugging) και αλλάξετε το επίπεδο αποσφαλμάτωσης σε ALL ή DEVELOPER. 

Εργαλεία και βοήθεια 

Είναι αρκετά χρήσιμο να χρησιμοποιείτε ένα λογισμικό σύνταξης το οποίο θα σας επι-

τρέπει να μετακινήστε εύκολα στα αρχεία του κώδικα. Ένα καλό παράδειγμα είναι το 

Eclipse. Σ’ αυτό αν κρατήσετε πατημένο το CTRL και κάνετε κλικ στο όνομα μιας συνάρτη-

σης, μεταφέρεστε στον ορισμό της συνάρτησης. Τα περισσότερα από τα καλά λογισμικά σύ-

νταξης (συμπεριλαμβανομένων των Emacs και vi/Vim) μπορούν να κάνουν το ίδιο. Δείτε ε-

πίσης το Development:Setting_up_Eclipse9. 

Δείτε επίσης 

• Την πρώτη δημοσίευση της ομάδας συζητήσεων 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=82799#p366264. 

• Τεκμηρίωση του προγραμματιστή10. 

• Επισκόπηση της ανάπτυξης λογισμικού11. 

• Development: Ctags12.  

 

 

 

 

                                                 
 
8  http://docs.moodle.org/en/Debugging 
9  http://docs.moodle.org/en/Development:Setting_up_Eclipse 
10  http://docs.moodle.org/en/Development:Developer_documentation 
11  http://docs.moodle.org/en/Development:Overview 
12  http://docs.moodle.org/en/Development:ctags 
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Κωδικοποίηση1 

Κάθε συνεργατικό έργο χρειάζεται συνέπεια και σταθερότητα για να παραμείνει ισχυ-

ρό. Οι ακόλουθες κατευθύνσεις κωδικοποίησης έχουν σκοπό να παρέχουν τους στόχους που 

πρέπει να προσπαθεί να επιτύχει κάθε κομμάτι κώδικα που γράφεται για το Moodle. Είναι 

γεγονός ότι τμήμα του παλιότερου, ήδη χρησιμοποιούμενου κώδικα δεν είναι αντάξιο των 

προδιαγραφών αυτών, άλλα πρόκειται να διορθωθεί. Ο νέος κώδικας όμως πρέπει να ακο-

λουθεί τις οδηγίες αυτές όσο το δυνατόν πιστότερα.  

Γενικοί κανόνες 

1. Όλα τα αρχεία κώδικα θα πρέπει να χρησιμοποιούν την κατάληξη .php.  

2. Όλα τα αρχεία προτύπων θα πρέπει να χρησιμοποιούν την κατάληξη .html.  

3. Όλα τα αρχεία κειμένου θα πρέπει να χρησιμοποιούν μορφή κειμένου στυλ Unix 

(Unix-style) (τα περισσότερα λογισμικά σύνταξης κειμένων διαθέτουν αντίστοιχη ε-

πιλογή).  

4. Όλες οι PHP ετικέτες πρέπει να είναι “πλήρεις”, για παράδειγμα <?php ?> και όχι 

“συντομογραφίες” όπως η <? ?>.  

5. Οι προϋπάρχουσες πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διατηρού-

νται. Μπορείτε να προσθέσετε και τις δικές σας, αν χρειάζεται. 

6. Κάθε αρχείο θα πρέπει να καλεί και να συμπεριλαμβάνει (με χρήση της require_once) 

το κύριο αρχείο config.php.  

7. Οποιαδήποτε άλλο include ή require, συμπερίληψης ή απαίτησης ενσωμάτωσης κά-

ποιου αρχείου κώδικα, θα πρέπει να χρησιμοποιεί την απόλυτη διαδρομή η οποία ξε-

κινά με $CFG->dirroot ή $CFG->libdir και όχι σχετικές συμπεριλήψεις που συχνά 

συμπεριφέρονται παράξενα στην PHP2. 

8. Κάθε αρχείο θα πρέπει να ελέγχει την ορθή αυθεντικοποίηση του χρήστη, χρησιμο-

ποιώντας τη require_login() και τη has_capability() ή τη require_capability().  

9. Κάθε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατά το δυνατόν 

τις συναρτήσεις του lib/dmllib.php – αυτό επιτρέπει τη συμβατότητα με ένα ευρύ φά-

σμα συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οι συγκεκριμένες συναρτήσεις κα-

λύπτουν σχεδόν κάθε πιθανή ενέργεια σε μια βάση δεδομένων. Αν πρέπει παρ’ όλα 

αυτά να γράψετε κώδικα SQL, τότε βεβαιωθείτε ότι: συμβατός με κάθε πλατφόρμα 

                                                 
 
1  Development:Coding 

[URL πρωτότυπου] http://docs.moodle.org/en/Development:Coding 
2  http://uk.php.net/manual/en/function.include.php 
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λογισμικού, περιορισμένος σε συγκεκριμένες λειτουργίες (συνήθως ενός αρχείου 

lib.php) και άρτια αποτυπωμένος και τεκμηριωμένος. 

10. Μη δημιουργείτε και μη χρησιμοποιείτε ολικές (global) μεταβλητές, εκτός των τυπο-

ποιημένων $CFG, $SESSION, $THEME, $SITE, $COURSE και $USER.  

11. Όλες οι μεταβλητές θα πρέπει να αρχικοποιούνται ή τουλάχιστο να ελέγχεται η ύπαρ-

ξή τους με την isset() ή την empty() πριν τη χρησιμοποίησή τους. 

12. Όλες οι συμβολοσειρές θα πρέπει να είναι μεταφράσιμες – δημιουργήστε νέα κείμενα 

σε αρχεία του καταλόγου lang/en_utf8 με συνοπτικά Αγγλικά ονόματα, γραμμένα με 

πεζά γράμματα, τα οποία θα ανακτάτε μέσα από τον κώδικά σας χρησιμοποιώντας την 

get_string() ή την print_string(). Ποτέ μη διαγράφετε συμβολοσειρές για να είστε βέ-

βαιοι ότι διατηρείται η προς τα πίσω συμβατότητα των γλωσσικών πακέτων. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις p() και s() για την εμφάνιση γλωσσικών συμβο-

λοσειρών. Οι συναρτήσεις αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για την εμφάνιση κώδικα html 

που χρησιμοποιεί ετικέτες. Χρησιμοποιήστε την echo().  

14. Όλα τα μηνύματα λάθους θα πρέπει να εκτυπώνονται μέσω της print_error() για την 

ορθότερη μετάφραση και βοήθεια προς τους χρήστες καθώς η συγκεκριμένη συνάρ-

τηση συνδέεται αυτόματα με τις ιστοσελίδες τεκμηρίωσης του Moodle.  

15. Όλα τα αρχεία βοήθειας θα πρέπει να είναι μεταφράσιμα – δημιουργήστε νέα κείμενα 

στον κατάλογο lang/en_utf8/help και καλέστε τα χρησιμοποιώντας τη helpbutton(). 

Αν χρειαστεί να ενημερώσετε ένα αρχείο βοήθειας:  

o για μια μικρή αλλαγή, όπου μια παλαιότερη μετάφραση του εν λόγω αρχείου 

θα εξακολουθεί να είναι έγκυρη και χρήσιμη, τότε μπορείτε να κάνετε την αλ-

λαγή άλλα θα πρέπει να ενημερώσετε γι’ αυτή στο www.moodle.org.  

o για μια μεγαλύτερη αλλαγή θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο με αύ-

ξοντα αριθμό έκδοσης (π.χ. filename2.html) έτσι ώστε οι μεταφραστές να α-

ντιληφθούν ότι πρόκειται για νέα έκδοση του αρχείου. Προφανώς ο νέος κώ-

δικας και τα αρχεία δεικτών της αντίστοιχης βοήθειας θα πρέπει να τροποποι-

ηθούν ώστε να αναφέρονται στις νεότερες εκδόσεις. 

16. Στα εισερχόμενα από το φυλλομετρητή δεδομένα που αποστέλλονται μέσω των GET 

και POST, εφαρμόζονται αυτόματα magic_quotes (ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων της 

PHP) ώστε να είναι ασφαλής η απευθείας εισαγωγή στη βάση δεδομένων. Σε μη επε-

ξεργασμένα δεδομένα άλλων τύπων (προερχόμενα από αρχεία, είτε βάσεις δεδομέ-

νων) πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλοι κωδικοί διαφυγής με την addslashes() πριν 

την εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων. Καθώς κάτι τέτοιο γίνεται συχνά λανθασμέ-
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να, υπάρχουν αναλυτικές επεξηγήσεις για το θέμα της προσθήκης και αφαίρεσης χα-

ρακτήρων slash ( / ) σε μία ξεχωριστή σελίδα3.  

17. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε κείμενο του Moodle, ειδικά αυτά που προέρχονται από 

χρήστες, θα πρέπει να εκτυπώνονται με τη συνάρτηση format_text(). Αυτό διασφαλί-

ζει ότι το κείμενο φιλτράρεται και καθαρίζεται με το σωστό τρόπο. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα σχετικά με τις συναρτήσεις εξόδου4. 

18. Οι ενέργειες των χρηστών θα πρέπει να καταγράφονται χρησιμοποιώντας τη συνάρ-

τηση add_to_log()5. Τα αρχεία καταγραφών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 

αναφορών ενεργειών6 και ιστορικών/ημερολογίων (logs)7.  

19. Όταν δημιουργείτε ένα σύνδεσμο HTML, κάντε τον πάντοτε σχετικό ως προς τη ρίζα 

της ιστοθέσης (site root), δηλαδή κάντε μια σύνδεση στο $CFG->wwwroot/mod 

/blonk/view.php?id=99 αντί μιας σύνδεσης απλά στο view.php?id=99. Αυτό σημαίνει 

ότι ο κώδικάς σας θα λειτουργήσει αν κληθεί λ.χ. από κάποιο πρόγραμμα σεναρίου 

ενός αρχείου που βρίσκεται σε άλλο φάκελο. 

20. Τα αρθρώματα θα πρέπει να αποθηκεύουν τις μεταβλητές ρυθμίσεών τους χρησιμο-

ποιώντας τη set_config('varname', $value, 'mod/modulename') όπου η τελευταία πα-

ράμετρος είναι η διαδρομή στον κατάλογο του αρθρώματος. 

Στυλ κωδικοποίησης 

Είναι όντως κάπως ενοχλητικό να αλλάζετε το στυλ σας όταν έχετε ήδη συνηθίσει σε 

κάποιο στυλ κωδικοποίησης. Συγκρίνετε όμως τη δική σας ενόχληση με την ενόχληση όλων 

των άλλων ανθρώπων που θα προσπαθούν στο μέλλον να καταλάβουν κομμάτια κώδικα του 

Moodle γραμμένα με ανάμεικτα στυλ. Προφανώς και υπάρχουν πολλά σημεία υπέρ και κατά 

κάθε στυλ που χρησιμοποιεί κάποιος, άλλα αυτό είναι το στυλ που χρησιμοποιείται στο 

Moodle, οπότε μείνετε πιστοί σ’ αυτό. 

1. Οι εσοχές του κειμένου (οδόντωση) θα πρέπει να αποτελούνται από 4 διαστήματα. 

Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το tab. 

2. Τα ονόματα των μεταβλητών θα πρέπει να είναι πάντοτε ευανάγνωστες, με νόημα 

Αγγλικές λέξεις γραμμένες με πεζά γράμματα. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο λέ-

                                                 
 
3  http://docs.moodle.org/en/Developer:Slashes 
4  http://docs.moodle.org/en/Development:Output_functions 
5  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Logs&action=edit 
6  http://docs.moodle.org/en/Settings#Show_activity_reports 
7  http://docs.moodle.org/en/Logs 
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ξεις τότε ενώστε τες άλλα φροντίστε να είναι όσο συντομότερες γίνεται. Χρησιμοποι-

ήστε πληθυντικό αριθμό για πίνακες αντικειμένων. 

     ΚΑΛΟ: $quiz 

     ΚΑΛΟ: $errorstring 

     ΚΑΛΟ: $assignments (για πίνακα αντικειμένων) 

     ΚΑΛΟ: $i (άλλα μόνο για μικρούς βρόχους) 

     ΚΑΚΟ: $Quiz 

     ΚΑΚΟ: $aReallyLongVariableNameWithoutAGoodReason 

     ΚΑΚΟ: $error_string 

3. Οι σταθερές πρέπει πάντοτε να γράφονται με κεφαλαία γράμματα και τα ονόματά 

τους να ξεκινούν με το όνομα του αρθρώματος. Περισσότερες της μίας λέξεις θα πρέ-

πει να χωρίζονται με underscore ( _ ).  

      define("FORUM_MODE_FLATOLDEST", 1); 

4. Τα ονόματα συναρτήσεων πρέπει να είναι απλές Αγγλικές λέξεις γραμμένες με πεζά 

γράμματα και να ξεκινούν με το όνομα του αρθρώματος προς αποφυγή συγκρούσεων 

με όμοια ονόματα άλλων ενοτήτων. Οι επιμέρους λέξεις τους θα πρέπει να χωρίζονται 

με underscore ( _ ). Οι παράμετροι θα πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν πιο λογικές εξ 

ορισμού τιμές. Σημειώστε ότι δεν παρεμβάλλεται διάστημα μεταξύ του ονόματος της 

συνάρτησης και της πρώτης παρένθεσης που ανοίγει την περιοχή των παραμέτρων.  

     function forum_set_display_mode($mode=0) { 

         global $USER, $CFG; 

          

         if ($mode) { 

             $USER->mode = $mode; 

         } else if (empty($USER->mode)) { 

             $USER->mode = $CFG->forum_displaymode; 

         } 

     } 

 

Το ίδιο ισχύει και στην ονομασία των κλάσεων και των μεθόδων τους. Χρησιμοποιή-

στε πεζά γράμματα χωρισμένα με underscore ( _ ).  

     class some_custom_class { 

         function class_method() { 

             ... 

         } 

     } 
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Σημειώστε ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στον κώδικα όπου χρησιμοποιούνται πε-

ζά γράμματα με το πρώτο κάθε λέξης κεφαλαίο και τα διαφορετικά ονόματα κολλη-

μένα μεταξύ τους: class SomeCustomClass {function classMethod(){...}}. Αυτό γίνε-

ται συνήθως για λόγους συμβατότητας με βιβλιοθήκες τρίτων (π.χ. τη formslib).  

5. Οι ενότητες κώδικα πρέπει να περικλείονται σε άγκιστρα ακόμη και αν αποτελούνται 

από μία μόνο γραμμή. Στο Moodle χρησιμοποιείται το ακόλουθο στυλ:  

     if ($quiz->attempts) { 

         if ($numattempts > $quiz->attempts) { 

             error($strtoomanyattempts, "view.php?id=$cm->id"); 

         } 

     } 

6. Οι συμβολοσειρές θα πρέπει να ορίζονται χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατό, μονά 

εισαγωγικά, ώστε να χρησιμοποιείται λιγότερη μνήμη8. 

     $var = 'κείμενο δίχως μεταβλητές'; 

     $var = 'με ειδικούς χαρακτήρες όπως μια αλλαγή γραμμής'."\n"; 

     $var = 'μια πολύ μεγάλη συμβολοσειρά με μια '.$single. 
            'μεταβλητή ενδιάμεσα της'; 

     $var = "κείμενο $text με $many μεταβλητές $within ενδιάμεσά του"; 

7. Θα πρέπει να προστίθενται πρακτικά σχόλια για την επεξήγηση της ροής του κώδικα 

και τους σκοπούς συναρτήσεων και μεταβλητών. 

o Κάθε συνάρτηση (και κλάση) θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη δημοφιλή μορφή 

phpDoc9. Αυτό επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία της τεκμηρίωσης του κώ-

δικα. 

o Τα σχόλια μιας γραμμής θα πρέπει να χρησιμοποιούν το στυλ των διπλών 

slash ( // ), κομψά τοποθετημένα ώστε να ταιριάζουν και να ευθυγραμμίζονται 

με τον κώδικα. 

     /** 

     * Θα πρέπει να προηγείται η περιγραφή, με τους αστερίσκους να 

     * στοιχίζονται ακριβώς όπως σ’ αυτό το παράδειγμα.  

     * Αν θέλετε να αναφερθείτε σε μια άλλη συνάρτηση,  

     * κάντε το ως εξής: {@link clean_param()}. 

     * Κατόπιν προσθέστε περιγραφές για κάθε μία          

                                                 
 
8  http://php.net/types.string 
9  http://www.phpdoc.org/ 
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     * παράμετρο ως ακολούθως. 

     * 

     * @param int $postid - Ο PHP τύπος ακολουθείται  

     *                      από το όνομα μεταβλητής   

     * @param array $scale - Ο PHP τύπος ακολουθείται από το όνομα     

     *                       μεταβλητής 

     * @param array $ratings - Ο PHP τύπος ακολουθείται  

     *                         από το όνομα μεταβλητής 

     * @return mixed 

     */ 

     function forum_get_ratings_mean($postid, $scale,  

                                                   $ratings=NULL) { 

         if (!$ratings) { 

             $ratings = array();     // Initialize the empty array 

             if ($rates = get_records("forum_ratings", "post",  

                                                        $postid)) { 

                 // Process each rating in turn 

                 foreach ($rates as $rate) { 

     ....κ.λπ. 

8. Τα διαστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεύθερα – μη φοβηθείτε να “απλώσε-

τε” τον κώδικά σας για να κερδίσετε σε διαύγεια και να τον κάνετε ευανάγνωστο. Γε-

νικά θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα μεταξύ παρενθέσεων και δηλώσεων και κα-

νένα διάστημα μεταξύ παρενθέσεων και μεταβλητών ή συναρτήσεων:  

     foreach ($objects as $key => $thing) { 

         process($thing); 

     } 

      

     if ($x == $y) { 

         $a = $b; 

     } else if ($x == $z) { 

         $a = $c;  

     } else { 

         $a = $d; 

     } 

9. Όταν δημιουργείτε ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ενός αντικειμένου, να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη 

συνάρτηση clone() της έκδοσης 5 της PHP (διαφορετικά ίσως καταλήξετε να έχετε 

απλά μια αναφορά στο πρώτο αντικείμενο). Το Moodle θα επιβεβαιώσει ότι γίνεται το 

ίδιο και για την έκδοση 4 της PHP.  
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     ΚΑΚΟ:  $b = $a; 

     ΚΑΛΟ:  $b = clone($a); 

 

Αν αυτό που θέλετε να αντιγράψετε δεν είναι αντικείμενο, άλλα μπορεί να περιέχει 

αντικείμενα (για παράδειγμα ένας πίνακας αντικειμένων) τότε χρησιμοποιήστε τη fullclone(). 

Δομές βάσεων δεδομένων 

Για να βοηθηθείτε στη δημιουργία πινάκων που είναι σύμφωνοι με αυτές τις κατευ-

θύνσεις, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο XMLDB συντάκτη ορισμού 

βάσεων δεδομένων10.  

1. Κάθε πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ένα πεδίο id αυτόματης αρίθμησης (τύπου 

INT10) ως πρωτεύων κλειδί (δείτε το IdColumnReasons11). 

2. Ο κυρίως πίνακας που περιλαμβάνει εγγραφές κάθε αρθρώματος πρέπει να έχει το ί-

διο όνομα με το αντίστοιχο άρθρωμα και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα επόμενα 

πεδία:  

o id – όπως περιγράφηκε προηγουμένως  

o course – η ταυτότητα του μαθήματος στην οποία ανήκει κάθε περίπτωση   

o name – το πλήρες όνομα κάθε περίπτωσης του αρθρώματος 

3. Άλλοι πίνακες που σχετίζονται με ένα άρθρωμα και περιέχουν πληροφορίες για διά-

φορα πράγματα ('things') θα πρέπει να ονομάζονται widget_things (προσέξτε τον πλη-

θυντικό).  

4. Στα ονόματα πινάκων και πεδίων θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση δεσμευμένων 

λέξεων σε κάθε βάση δεδομένων12. Παρακαλώ να τα ελέγχετε πριν τη δημιουργία 

τους.  

5. Τα ονόματα των πεδίων θα πρέπει να είναι πάντοτε γραμμένα με πεζά γράμματα, α-

πλά και σύντομα, ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες με αυτούς των ονομάτων των 

μεταβλητών. 

6. Όπου είναι δυνατό, οι στήλες που περιέχουν μια αναφορά στο πεδίο id ενός άλλου πί-

νακα (του widget λ.χ.) θα πρέπει να καλούνται widgetid (Σημειώστε ότι πρόκειται για 

μια πρόσφατη συμφωνία που δεν τηρείται σε ορισμένους παλαιότερους πίνακες). 

                                                 
 
10  http://docs.moodle.org/en/Development:XMLDB_defining_an_XML_structure#The_XMLDB_editor 
11  http://docs.moodle.org/en/IdColumnReasons 
12  http://docs.moodle.org/en/Database_reserved_words 
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7. Τα τύπου boolean πεδία θα πρέπει να υλοποιούνται ως πεδία τύπου μικρού ακεραίου 

(π.χ. INT4) που θα παίρνουν τιμές 0 ή 1, για να επιτρέπεται η μελλοντική επέκταση 

των τιμών τους αν χρειαστεί. 

8. Οι περισσότεροι πίνακες θα πρέπει να έχουν ένα πεδίο timemodified (τύπου INT10) 

το οποίο ενημερώνεται με την τιμή της τρέχουσας χρονικής στιγμής η οποία λαμβάνε-

ται από τη συνάρτηση time() της PHP.  

9. Για κάθε πεδίο, πάντοτε να πρέπει να ορίζεται μια (λογική) αρχική τιμή. 

10. Το όνομα κάθε πίνακα θα πρέπει να ξεκινά με το πρόθεμα βάσης δεδομένων 

($CFG->prefix). Σε πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται αυτόματα για σας. Σε βάσεις δε-

δομένων τύπου Postgres13, με το πρόθεμα αυτό θα πρέπει να ξεκινά και το όνομα κάθε 

δείκτη.  

11. Με σκοπό να διασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών τύπων βάσεων δε-

δομένων14 ακολουθήστε αυτούς τους απλούς κανόνες σχετικά με τη χρήση της δε-

σμευμένης λέξης AS, φυσικά μόνο αν χρειαστείτε ψευδώνυμα (alias) πινάκων είτε πε-

δίων: 

o Μη χρησιμοποιείτε τη δεσμευμένη λέξη AS για ψευδώνυμα πινάκων.  

o Να χρησιμοποιείτε τη δεσμευμένη λέξη AS για ψευδώνυμα πεδίων. 

12. Ποτέ μη δημιουργείτε περιορισμούς (constraint) τύπου UNIQUE KEY. Χρησιμοποι-

ήστε περιορισμούς τύπου UNIQUE INDEX. Αν στο μέλλον αποφασίσουμε να προ-

σθέσουμε ελέγχους εξ αναφοράς πληρότητας (referential integrity) στο Moodle και 

χρειαστούν ορισμοί περιορισμών τύπου UNIQUE KEY, τότε αυτοί θα οριστούν, άλλα 

όχι προς το παρόν. Σημειώστε ότι ο XMLDB συντάκτης σας επιτρέπει να καθορίσετε 

περιορισμούς μόνο-XMLDB UNIQUE και FOREIGN (και αυτό είναι θεμιτό προκει-

μένου να έχουμε καλό-ορισμένα αρχεία XML) άλλα αυτοί μεταφράζονται σε περιορι-

σμούς τύπου INDEX. 

13. Οι μόνο-XMLDB περιορισμοί UNIQUE KEY της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει 

να ορίζονται μόνο αν κάποια πεδία πρόκειται να αποτελέσουν στόχο κάποιων (επί-

σης μόνο-XMLDB) FOREIGN KEY. Διαφορετικά δημιουργήστε τους απλά ως τύπου 

UNIQUE INDEX.  

14. Τα ονόματα πινάκων που σχετίζονται με μια ενότητα κώδικα (block) πρέπει να ακο-

λουθούν την ακόλουθη σύμβαση: $CFG->prefix+"block_" + όνομα της ενότητας 

κώδικα + οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, υποθέτοντας ότι το $CFG->prefix είναι 

                                                 
 
13  Το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τύπου Postgres που υποστηρίζεται και από το 

Moodle, είναι το PostgreSQL. http://www.postgresql.org/ 
14  http://docs.moodle.org/en/Development:XMLDB_problems#Table_and_column_aliases_-_the_AS_keyword 
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'mdl_', τα ονόματα όλων των πινάκων της ενότητας κώδικα rss_client πρέπει να ξεκι-

νούν με 'mdl_block_rss_client' (όντας δυνατό να προστεθούν επιπλέον λέξεις στο τέ-

λος, δηλαδή 'mdl_block_rss_client_anothertable'...). Αυτός ο κανόνας θα επιβληθεί 

100% στο Moodle 2.0, έχοντας έως τότε χρόνο οι προγραμματιστές να εξοικειωθούν 

μαζί του. Δείτε το θέμα 6786 στον Ιχνηλάτη15 για περισσότερες πληροφορίες. 

15. Ποτέ μην κάνετε αλλαγές στις βάσεις δεδομένων μιας πρωτεύσας έκδοσης. Αν γινό-

ταν κάτι τέτοιο, τότε θα συνέβαιναν διπλές αλλαγές σε χρήστες που θα αναβάθμιζαν 

την εγκατάσταση μιας πρωτεύουσας έκδοσης στην επόμενη, γεγονός που πιθανά θα 

οδηγούσε σε σοβαρά λάθη. 

16. Όταν αναφέρεστε σε μεταβλητές τύπου ακεραίου σε ερωτήματα SQL, μην περιβάλλε-

τε την τιμή με εισαγωγικά. Για παράδειγμα, η get_records_select('question', "cate-

gory=$catid") είναι σωστή, ενώ η get_records_select('question', "category='$catid'") 

είναι λανθασμένη. Οδηγεί σε σφάλμα, όταν η $catid δεν έχει οριστεί. Περισσότερες 

λεπτομέρειες στη σχετική συζήτηση16.  

Θέματα ασφάλειας (και διαχείριση δεδομένων URL17 και φορμών) 

1. Μην εμπιστεύεστε τη 'register_globals'. Κάθε μεταβλητή θα πρέπει να ορίζεται και να 

αρχικοποιείται κατάλληλα σε κάθε αρχείο κώδικα. Θα πρέπει να είναι προφανής η 

προέλευση κάθε μεταβλητής. 

2. Αρχικοποιήστε κάθε πίνακα και αντικείμενο, ακόμη και αν είναι κενά, με $a = array() 

ή $obj = new stdClass();.  

3. Μη χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση optional_variable() καθώς έχει πλέον αποδοκιμα-

στεί η χρήση της. Χρησιμοποιήστε στη θέση της την optional_param(). Επιλέξτε την 

κατάλληλη τιμή PARAM_XXXX για τον αναμενόμενο τύπο δεδομένων. 

4. Μη χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση require_variable() (και αυτής η χρήση έχει αποδο-

κιμαστεί). Αντίθετα χρησιμοποιήστε τη required_param(). Επιλέξτε την κατάλληλη 

τιμή PARAM_XXXX για τον αναμενόμενο τύπο δεδομένων. 

5. Χρησιμοποιήστε προσεκτικά τη data_submitted(). Τα δεδομένα θα πρέπει να καθαρί-

ζονται πριν τη χρήση τους. 

6. Μη χρησιμοποιείτε τα $_GET, $_POST ή $_REQUEST. Χρησιμοποιήστε κατάλλη-

λες για τις ανάγκες σας required_param() ή optional_param().  

                                                 
 
15  http://tracker.moodle.org/browse/MDL-6786 
16  http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=80629 
17  Uniform Resource Locator. Η διεύθυνση ενός πόρου στον παγκόσμιο ιστό. 
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7. Μην ελέγχετε για κάποια ενέργεια χρησιμοποιώντας κάτι σαν το: 
if(isset($_GET['something'])).  

Χρησιμοποιήστε για παράδειγμα: 
$something = optional_param( 'something',-1,PARAM_INT ) 

και μετά εκτελέστε τον κατάλληλο έλεγχο για να διαπιστώσετε ότι η μεταβλητή έχει 

τιμή που ανήκει στο αναμενόμενο εύρος τιμών, για παράδειγμα: 
if($something>=0) {…  

8. Όπου είναι εφικτό ομαδοποιήστε όλες τις δηλώσεις required_param() και op-

tional_param() καθώς και όλες τις αρχικοποιήσεις μεταβλητών, στην αρχή κάθε αρ-

χείου ώστε να μπορείτε να τις βρείτε πιο εύκολα.  

9. Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό 'sesskey' για να προστατέψετε τις ρουτίνες διαχείρισης 

φορμών από επιθέσεις. Ένα βασικό παράδειγμα χρήσης: όταν μια φόρμα δημιουργεί-

ται, συμπεριλάβετε την ετικέτα <input type="hidden" name="sesskey" value="<?php 

echo sesskey(); ?>" />. Όταν επεξεργάζεστε τη φόρμα, ελέγξτε την με τη δήλωση  

if (!confirm_sesskey()) { print_error('confirmsesskeybad');}.  

10. Όλα τα ονόματα αρχείων θα πρέπει να 'καθαρίζονται' χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 

clean_filename(), αν κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη γίνει με την κατάλληλη χρήση της re-

quired_param() ή της optional_param(). 

11. Σε οποιαδήποτε δεδομένα διαβάζονται από τη βάση δεδομένων πρέπει να εφαρμόζε-

ται η addslashes()18 πριν μπορέσουν να αποθηκευτούν πίσω σε αυτή. Η εφαρμογή αυ-

τή μπορεί να γίνει με μιας στο σύνολο ενός αντικειμένου με την addslashes_object().  

12. Οπουδήποτε είναι εφικτό, τα δεδομένα που πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δε-

δομένων πρέπει να προέρχονται από τα δεδομένα της POST (δηλαδή από μία φόρμα 

που μεταφέρει τα δεδομένα της με method="POST") σε αντίθεση με τα δεδομένα της 

GET (δηλαδή, δεδομένα από τη γραμμή διεύθυνσης URL). 

13. Μη χρησιμοποιείτε δεδομένα του $_SERVER αν μπορείτε να το αποφύγετε. Ο λόγος 

είναι η μεταφερσιμότητα του κώδικα. 

14. Αν δεν έχει γίνει κάπου αλλού, σιγουρευτείτε ότι όλα τα δεδομένα που γράφονται στη 

βάση δεδομένων έχουν φιλτραριστεί από τη συνάρτηση clean_param() χρησιμοποιώ-

ντας την κατάλληλη παράμετρο PARAM_XXXX για τον καθορισμό του τύπου δεδο-

μένων. 

15. Αν γράφετε δικό σας κώδικα SQL, σιγουρευτείτε ότι είναι απόλυτα ορθός. Συγκεκρι-

μένα προσέξτε την πιθανή απουσία εισαγωγικών γύρω από τιμές. Υπάρχει ο κίνδυνος 

πιθανής τύπου SQL 'injection' επίθεσης (exploit). 
                                                 
 
18  http://docs.moodle.org/en/Developer:Slashes 
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16. Ελέγξτε όλα τα δεδομένα και ιδιαιτέρως όσα γράφονται στη βάση δεδομένων σε κάθε 

αρχείο όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Μην επαναπαύεστε ότι αυτό θα γίνει κάπου αλ-

λού. 

17. Ενότητες κώδικα που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε άλλα θα πρέπει να έχουν μια 

καθορισμένη δομή PHP. Για παράδειγμα διακήρυξη μιας κλάσης, ορισμούς συναρτή-

σεων, κ.λπ. 

18. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη shell_exec() (ή όποια άλλη συνάρτηση κλήσης 

ενός περιβάλλοντος εργασίας (κελύφους, shell), βεβαιωθείτε ότι πριν από αυτό έχετε 

καθαρίσει τις παραμέτρους της με την escapeshellcmd() ή την escapeshellarg() (δια-

φορετικά ετοιμαστείτε για επιθέσεις τύπου “shell injection”).  
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Τεκμηρίωση του προγραμματιστή1 

Πως γίνεται η ανάπτυξη λογισμικού στο Moodle 

Η επισκόπηση της ανάπτυξης λογισμικού στο Moodle2 θα σας βοηθήσει να καταλάβε-

τε τον τρόπο που συμβαίνει η ανάπτυξη λογισμικού στο Moodle και πως γίνεται κανείς προ-

γραμματιστής για το Moodle.  

Κατευθύνσεις 

Οι ακόλουθες οδηγίες αποτελούν κρίσιμο ανάγνωσμα για όποιον επιθυμεί να συνει-

σφέρει στη βάση κώδικα του Moodle:  

• Οι οδηγίες κωδικοποίησης3 πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους προγραμματι-

στές του Moodle. 

• Οι σχεδιαστικοί στόχοι του Moodle4 εξηγούν τους βασικούς στόχους που επιδιώκει να 

επιτύχει η σχεδίαση του Moodle.   

• Οι οδηγίες διεπαφής5 σκοπεύουν στην παροχή μιας κοινής αντίληψης για τη διεπαφή 

χρήστη του Moodle. 

• Το Moodle CVS για προγραμματιστές6 εξηγεί πώς να διαχειριστείτε τον κώδικα του 

Moodle μέσω του συστήματος CVS (Code Versioning System). 

• Ο ιχνηλάτης7 εξηγεί τον Ιχνηλάτη του Moodle για την παρακολούθηση σφαλμάτων 

στον κώδικα, αιτημάτων λειτουργικότητας, και άλλων θεμάτων. 

• Το δουλεύοντας με την Κοινότητα8 εξηγεί πώς μπορείτε να συνεργάζεστε και να συ-

ζητάτε με την κοινότητα προγραμματιστών ανάπτυξης του Moodle. 

• Το δοκιμές λειτουργικών μονάδων9 εξηγεί πώς να εκτελείτε τους ελέγχους λειτουργι-

κών μονάδων και πώς να συντάσσετε νέες περιπτώσεις δοκιμών. 

• Το Development:Γρήγορη μεταφέρσιμη SQL10 δείχνει τεχνικές SQL οι οποίες είναι 

γρήγορες, αποδοτικές και γνωστό ότι λειτουργούν σε κάθε υποστηριζόμενο από το 

Moodle σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.  

                                                 
 
1  Development:Developer documentation 

[URL πρωτότυπου] http://docs.moodle.org/en/Developer_documentation 
2  http://docs.moodle.org/en/Development:Overview 
3  http://docs.moodle.org/en/Development:Coding 
4  http://docs.moodle.org/en/Moodle_design_goals 
5  http://docs.moodle.org/en/Interface_guidelines 
6  http://docs.moodle.org/en/CVS_%28developer%29 
7  http://docs.moodle.org/en/Tracker 
8  http://docs.moodle.org/en/Development:Working_with_the_Community 
9  http://docs.moodle.org/en/Development:Unit_tests 
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Τεκμηρίωση των βασικών συστατικών 

Η ενότητα αυτή ασχολείται με την τεκμηρίωση συγκεκριμένων τμημάτων κώδικα που 

αποτελούν τον πυρήνα του κώδικα του Moodle. Πληροφορίες για ενότητες κώδικα που βρί-

σκονται υπό ανάπτυξη ή υπό συζήτηση μπορούν να βρεθούν στις σημειώσεις του προγραμ-

ματιστή11 ή στον οδικό χάρτη12.  

Τα ακόλουθα έγγραφα δίνουν μια γενική εικόνα. Για μια λεπτομερή, συνάρτηση προς 

συνάρτηση τεκμηρίωση, δείτε αυτή του phpDocumentor13 η οποία δημιουργείται αυτόματα 

από τα σχόλια που υπάρχουν στον κώδικα. Μη ξεχνάτε ότι η λεπτομερέστερη και πιο ενημε-

ρωμένη τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας του κώδικα είναι ο ίδιος ο κώδικας. Μπορείτε 

να πλοηγηθείτε στον κώδικα online χρησιμοποιώντας το phpXRef14. Ο κώδικας του Moodle 

είναι εύκολος στην ανάγνωση και κατανόησή του.  

Βασικά συστατικά που επηρεάζουν τα πάντα 

• Το σχήμα βάσης δεδομένων15. 

• Το lib/moodlelib.php. 

• Το lib/weblib.php16 για την έξοδο δεδομένων.  

• Το αφαιρετικό επίπεδο βάσης δεδομένων17 @ v1.718. 

• Το σύστημα Ρόλων και Δυνατοτήτων19 @ v1.7 για τον έλεγχο του ποιος και τι μπορεί 

να κάνει.  

• Η βιβλιοθήκη φορμών20 @ v1.821 για τη δημιουργία προσβάσιμων και ασφαλών φορ-

μών HTML οι οποίες επιτρέπουν τη σύνταξη και έκδοση υλικού από τους χρήστες. 

Βασικές βιβλιοθήκες με πιο συγκεκριμένες χρήσεις 

• Το API22 αυθεντικοποίησης23. 

                                                                                                                                                         
 
10  http://docs.moodle.org/en/Development:Fast_portable_SQL 
11  http://docs.moodle.org/en/Developer_notes 
12  http://docs.moodle.org/en/Roadmap 
13  http://phpdocs.moodle.org/ 
14  http://xref.moodle.org/nav.html?index.html 
15  http://docs.moodle.org/en/Development:Database_schema_introduction 
16  http://docs.moodle.org/en/Development:lib/weblib.php 
17  http://docs.moodle.org/en/Development:XMLDB_Documentation 
18  http://docs.moodle.org/en/1.7 
19  http://docs.moodle.org/en/Development:Roles 
20  http://docs.moodle.org/en/Development:lib/formslib.php 
21  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=1.8&action=edit 
22  Application Programming Interface. Η Διεπαφή Προγραμματισμού μιας Εφαρμογής. 
23  http://docs.moodle.org/en/Authentication_API 
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• Οι σύνοδοι χωρίς χρήση cookies24. 

• H επεξεργασία email25. 

• O έλεγχος του περιβάλλοντος εγκατάστασης26 πριν τη διενέργειά της, για την επιβε-

βαίωση ότι το Moodle θα λειτουργεί στον διακομιστή στον οποίο εγκαθίσταται. 

• Το σύστημα ομάδων27. 

• Το βιβλίο βαθμολογιών28. 

• Το δίκτυο Moodle29. 

• Η μηχανή ερωτήσεων30. 

• Το πακέτο στατιστικών31. 

• Η μετάβαση στην κωδικοποίηση UTF-832 @ v1.633. 

• Η JavaScript βιβλιοθήκη YUI34 – H YUI επιλέχθηκε ως η επίσημη AJAX βιβλιοθήκη 

για το Moodle.  

• Η βιβλιοθήκη lib/graphlib35.  

 

Αρθρώματα που περιλαμβάνονται στη βασική διανομή 

• Το άρθρωμα Quiz36.  

• Το άρθρωμα σχήμα SCORM 1.537.  

Πως μπορείτε να συνεισφέρετε στο Moodle 

Δημιουργείστε ένα νέο επιπρόσθετο (επιπρόσθετη ενότητα/εφαρμογή) 

Το M στο Moodle σημαίνει modular, δηλαδή αρθρωτό. Ο ευκολότερος και πιο ευκο-

λοσυντήρητος τρόπος προσθήκης νέας λειτουργικότητας στο Moodle είναι με τη χρήση κά-

                                                 
 
24  http://docs.moodle.org/en/Cookieless_Sessions 
25  http://docs.moodle.org/en/Email_processing 
26  http://docs.moodle.org/en/Development:Environment_checking 
27  http://docs.moodle.org/en/Development:Groups 
28  http://docs.moodle.org/en/Development:Grades 
29  http://docs.moodle.org/en/Development:Moodle_Network 
30  http://docs.moodle.org/en/Question_engine 
31  http://docs.moodle.org/en/Stats_package 
32  http://docs.moodle.org/en/UTF-8_migration 
33  http://docs.moodle.org/en/Category:Moodle_1.6 
34  http://developer.yahoo.com/yui 
35  http://docs.moodle.org/en/Development:lib/graphlib 
36  http://docs.moodle.org/en/Quiz_developer_docs 
37  http://docs.moodle.org/en/SCORM_schema 
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ποιου από τα πολλά API επιπροσθέτων. Υπάρχουν πολλοί τύποι επιπροσθέτων που μπορείτε 

να αναπτύξετε:  

• Αρθρώματα δραστηριοτήτων38. 

• Διαχειριστικές αναφορές39. 

• Τύποι εργασιών40.  

• Επιπρόσθετα αυθεντικοποίησης41. 

• Ενότητες42.  

• Μορφές μαθημάτων43.  

• Αναφορές μαθημάτων44. 

• Πεδία βάσεων δεδομένων45.  

• Προεπιλεγμένες βάσεις δεδομένων46. 

• Επιπρόσθετα εγγραφών47. 

• Φίλτρα48.  

• Επιπρόσθετα βιβλίων βαθμολογιών49. 

o Αναφορές βιβλίων βαθμολογιών50. 

o Εξαγωγή βιβλίων βαθμολογιών51. 

o Εισαγωγή βιβλίων βαθμολογιών52. 

• Μηχανή ερωτήσεων53. 

• Μορφές εισαγωγής/εξαγωγής ερωτήσεων54. 

• Αναφορές Quiz55. 

• Τύποι πηγών56. 
                                                 
 
38  http://docs.moodle.org/en/Development:Modules 
39  http://docs.moodle.org/en/Development:Admin_reports 
40  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Assignment_types&action=edit 
41  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Authentication_plugins&action=edit 
42  http://docs.moodle.org/en/Development:Blocks 
43  http://docs.moodle.org/en/Course_formats 
44  http://docs.moodle.org/en/Development:Course_Report_Plugins 
45  http://docs.moodle.org/en/Development:Database_fields 
46  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Database_presets&action=edit 
47  http://docs.moodle.org/en/Development:Enrolment_plugins 
48  http://docs.moodle.org/en/Development:Filters 
49  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Gradebook_plugins&action=edit 
50  http://docs.moodle.org/en/Development:Gradebook_Report_Tutorial 
51  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Gradebook_export&action=edit 
52  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:Gradebook_import&action=edit 
53  http://docs.moodle.org/en/Development:Question_engine 
54  http://docs.moodle.org/en/Development:Question_import/export_formats 
55  http://docs.moodle.org/en/Development:How_to_write_a_quiz_report_plugin 
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• Το επιπρόσθετο SSO57. 

• Προσαρμογείς μηχανών αναζήτησης58. 

Μπορείτε να διαβάσετε τις κατευθύνσεις για το συνεισφερόμενο κώδικα59 για μια επι-

σκόπηση του τρόπου συμμετοχής στην ανάπτυξη εφαρμογών για το Moodle.  

Αλλαγή του βασικού κώδικα (πυρήνα) 

Ορισμένες αλλαγές μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την τροποποίηση του πυρήνα 

του κώδικα του Moodle. Η συντήρησή των συγκεκριμένων τροποποιήσεων είναι δυσκολότε-

ρη από ότι των επιπροσθέτων. Αν επιθυμείτε οι αλλαγές που κάνετε στον κώδικα του πυρήνα 

να συμπεριληφθούν στην επόμενη επίσημη έκδοση του Moodle, θα πρέπει να δημιουργήσετε 

ένα θέμα στον Ιχνηλάτη60 και να επισυνάψετε τις αλλαγές που κάνατε σ’ αυτόν ως 

διόρθωση61. Είναι καλή ιδέα, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, να συζητήσετε τις ιδέες σας σε 

κάποια ομάδα συζητήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το Επισκόπηση της ανάπτυ-

ξης λογισμικού  την ενότητα Πρωτεύουσα ανάπτυξη στην Επισκόπηση της ανάπτυξης λογι-

σμικού62.  

Τρόποι συνεισφοράς που δεν απαιτούν τον προγραμματισμό σε PHP 

• Δημιουργία θεμάτων για το Moodle63. 

• Μετάφραση του Moodle σε άλλες γλώσσες64. 

• Βοήθεια στην τεκμηρίωση του Moodle65. 

• Ανάπτυξη σχημάτων βάσεων δεδομένων66. 

• Συμμετέχετε στις δοκιμές67, το οποίο προϋποθέτει τη συμμετοχή στον Ιχνηλάτη 

σφαλμάτων του κώδικα68. 

 

                                                                                                                                                         
 
56  http://docs.moodle.org/en/Development:Resource_types 
57  http://docs.moodle.org/en/index.php?title=Development:SSO_plugins&action=edit 
58  http://docs.moodle.org/en/Development:Search_engine_adapters 
59  http://docs.moodle.org/en/Development:Guidelines_for_contributed_code 
60  http://docs.moodle.org/en/Tracker 
61  http://docs.moodle.org/en/Development:How_to_create_a_patch 
62  http://docs.moodle.org/en/Development:Overview#Major_Development 
63  http://docs.moodle.org/en/Themes 
64  http://docs.moodle.org/en/Translation 
65  http://docs.moodle.org/en/MoodleDocs:Guidelines_for_contributors 
66  http://docs.moodle.org/en/Development:Database_schemas 
67  http://docs.moodle.org/en/Development:Tests 
68  http://docs.moodle.org/en/Tracker 
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Σχέδια για το μέλλον 

Ιδέες και λεπτομέρειες για μελλοντικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά του Moodle 

συζητούνται αρχικά στις ομάδες συζητήσεων του μαθήματος Using Moodle69 στη διεύθυνση 

http://www.moodle.org.  Η ανάμιξη στις ίδιες τις ομάδες συζητήσεων τόσο μεταξύ των προ-

γραμματιστών άλλα και τις ομάδες συζητήσεων μεταξύ των χρηστών, μπορεί να ξενίζει με 

μια πρώτη ματιά, άλλα αποτελεί έναν από τους λόγους επιτυχίας του Moodle. Είναι σημαντι-

κό να συζητούν μαζί τα μελλοντικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας οι προγραμματιστές μα-

ζί με τους τελικούς χρήστες. 

Όταν οι ιδέες αρχίζουν να αποκρυσταλλώνονται στις ομάδες συζητήσεων, ακολουθεί 

η σύνοψή τους στην παρούσα τεκμηρίωση70, ως τμήμα του οδικού χάρτη71 ή με τη μορφή 

σημειώσεων του προγραμματιστή72. Κατόπιν οι σελίδες αυτές αποτελούν τη βάση περεταίρω 

συζητήσεων στις ομάδες συζητήσεων.  

• Οδικός χάρτης. 

• Σημειώσεις του προγραμματιστή. 

• Έργα μαθητών73. 

• Συνέδρια προγραμματιστών74. 

Πηγές και εργαλεία  

• Συχνές ερωτήσεις του προγραμματιστή75 – ιδιαιτέρως χρήσιμες για τους καινούργιους 

στο περιβάλλον του Moodle. 

• Βρίσκοντας το δρόμο σας στον κώδικα του Moodle76 - αφορά και αυτό τους καινούρ-

γιους προγραμματιστές. 

• Ιχνηλάτης του Μoodle77 – αναφορές σφαλμάτων, αιτήματα νέων λειτουργιών και άλ-

λα ιχνηλάσιμα θέματα. 

                                                 
 
69  http://moodle.org/course/view.php?id=5 
70  http://docs.moodle.org/en/Developer_documentation 
71  http://docs.moodle.org/en/Roadmap 
72  http://docs.moodle.org/en/Developer_notes 
73  http://docs.moodle.org/en/Student_projects 
74  http://docs.moodle.org/en/Developer_conferences 
75  http://docs.moodle.org/en/Developer_FAQ 
76  http://docs.moodle.org/en/Development:Finding_your_way_into_the_Moodle_code 
77  http://tracker.moodle.org/ 
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o Αναζήτηση ιχνηλατών του φυλλομετρητή Firefox της Mozilla78 – Πώς να ε-

γκαταστήσετε μια γρήγορη αναζήτηση στο Firefox για εύκολη πλοήγηση στα 

σφάλματα του κώδικα. 

• Mη συνενωμένα (unmerged) αρχεία79 – αλλαγές στο σταθερό τμήμα του CVS που δεν 

έχουν συνενωθεί στο HEAD (την κεφαλή, το διαρκώς υπό ανάπτυξη τμήμα του κώδι-

κα του Moodle). 

• Online πλοήγηση στον κώδικα:  

o ο κώδικας με πλήρες ιστορικό αλλαγών από το CVS80. 

o ο κώδικας με συνδέσμους που δημιουργούνται από το phpXref81. 

• Moodle αναφορά στα PHPdocs82 – συντεθειμένη από τα συνημμένα σε κάθε κλάση 

και συνάρτηση του κώδικα σχόλια. 

• Σχήμα βάσης δεδομένων83 – για πρόσφατες εκδόσεις. 

• Ειδήσεις και συζήτηση για την ανάπτυξη κώδικα84 – τμήμα του μαθήματος Using 

Moodle. 

o ειδικότερα τη γενική ομάδα συζητήσεων των προγραμματιστών85. 

o έξυπνα κόλπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις ομάδες συζητήσεων του 

moodle.org86.  

• Μερικά εργαλεία που χρησιμοποιούν όσοι δουλεύουν τον κώδικα του Moodle: 

o Εγκαθιστώντας το Eclipse για ανάπτυξη εφαρμογών του Moodle87 - Το 

Eclipse είναι ένα υπέροχο περιβάλλον σύνταξης κώδικα για ανάπτυξη εφαρ-

μογών σε PHP, αν γνωρίζετε πώς να τον εγκαταστήσετε. 

o Εγκαθιστώντας το Vim για ανάπτυξη εφαρμογών του Moodle88. 

o Ctags89 – Χρησιμοποιώντας αρχεία ετικετών πλοήγησης στον κώδικα. 

                                                 
 
78  http://docs.moodle.org/en/Firefox_tracker_search 
79  http://docs.moodle.org/en/Unmerged_files 
80  http://cvs.moodle.org/moodle/ 
81  http://xref.moodle.org/index.html 
82  http://phpdocs.moodle.org/ 
83  http://docs.moodle.org/en/Development:Database_Schema 
84  http://moodle.org/course/view.php?id=5#4 
85  http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=55 
86  http://docs.moodle.org/en/Filters_used_on_the_Moodle.org_forums 
87  http://docs.moodle.org/en/Development:Setting_up_Eclipse 
88  http://docs.moodle.org/en/Development:vim 
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o Επικύρωση (validation) HTML του W3C90 – Υποστηρίζεται από το Moodle η 

ευκολότερη χρήση του. 

o To επιπρόσθετο Firebug του Firefox. 

Δείτε επίσης 

• Κέντρο Ασφάλειας του Moodle91. 

• Συνεργάτες του Moodle92 – παροχείς προσαρμοσμένων υπηρεσιών ανάπτυξης κώδικα 

για το Moodle.  

 

 

                                                                                                                                                         
 
89  http://docs.moodle.org/en/Development:ctags 
90  http://docs.moodle.org/en/W3C_validation 
91  http://security.moodle.org/ 
92  http://moodle.com/partners/ 
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Συχνές ερωτήσεις προγραμματιστών1 

Συχνές ερωτήσεις για το Moodle (FAQs)2 

• Διαχείρισης3. 

• Αντιγράφων ασφαλείας4. 

• Λήψης αποφάσεων5. 

• Προγραμματιστών (είστε εδώ). 

• Εγγραφής μελών6. 

• Εγκατάστασης7. 

• Ρόλων8. 

• Βαθμών9. 

• Μαθητών10. 

Βοήθεια για νέους συγγραφείς κώδικα 

Από πού μπορούν να λάβουν βοήθεια οι “νέοι” στο Moodle; 

Από το γενική ομάδα συζητήσεων των προγραμματιστών11! Μη φοβηθείτε να ρωτή-

σετε οτιδήποτε, όσο βασικό ή προχωρημένο και αν είναι. Εκεί, πολλοί θέτουν διαφορετικών 

επιπέδων ερωτήματα κάθε μέρα, τα οποία η κοινότητα καλωσορίζει παρέχοντας άμεσες απα-

ντήσεις. 

Η βάση δεδομένων του Moodle 

Που μπορώ να δω ένα σχήμα της δομής της βάσης δεδομένων του Moodle; 

Όταν εγκαθιστάτε το Moodle, οι πίνακες της βάσης δεδομένων δημιουργούνται και 

ενημερώνονται από διάφορα προγράμματα σεναρίων χειρισμού βάσεων δεδομένων τα οποία 

βρίσκονται σε διάφορες θέσεις. Δεν υπάρχει αναπαράσταση του σχήματος που να βασίζεται 

                                                 
 
1  Development:Developer FAQ 

[URL πρωτότυπου] http://docs.moodle.org/en/Development:Developer_FAQ 
2  http://docs.moodle.org/en/FAQ 
3  http://docs.moodle.org/en/Administration_FAQ 
4  http://docs.moodle.org/en/Backup_FAQ 
5  http://docs.moodle.org/en/Decision_FAQ 
6  http://docs.moodle.org/en/Enrolment_FAQ 
7  http://docs.moodle.org/en/Installation_FAQ 
8  http://docs.moodle.org/en/Roles_FAQ 
9  http://docs.moodle.org/en/Grades_FAQ 
10  http://docs.moodle.org/en/Student_FAQ 
11  http://moodle.org/mod/forum/view.php?f=33 
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σε κάποιον κανόνα, αν και οι κατευθύνσεις κωδικοποίησης για τη δομη της βάσης δεδομέ-

νων12 δίνουν ένα περίγραμμα της γενικότερης προσέγγισης. 

Ο λόγος για τον οποίο οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων δεν αποθηκεύονται σε 

ένα σημείο είναι ότι το Moodle είναι οργανωμένο σε αρθρώματα. Κάθε λειτουργικό άρθρωμα 

αποτελείται από ένα φάκελο που περιέχει αρχεία προγραμμάτων σεναρίων. Αν χρειαστεί το 

άρθρωμα να αποθηκεύσει πληροφορίες στη βάση δεδομένων, θα πρέπει να συμπεριλάβει τα 

κατάλληλα σενάρια που ορίζουν και ενημερώνουν τη δομή της βάσης δεδομένων σ’ έναν 

υπό-φάκελο με όνομα db. 

Πώς να βρείτε/αλλάξετε πληροφορίες όταν γράφετε νέο κώδικα για 
το Moodle 

Πώς βρίσκω τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη; 

Με το καθολικό (global) αντικείμενο $USER, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

και την αριθμητική τιμή $USER->id. 

Πως βρίσκω το τρέχον μάθημα; 

Με το καθολικό (global) αντικείμενο $COURSE, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό 

$COURSE->id.  

Πως εισάγω/ανακτώ εγγραφές της βάσης δεδομένων, χωρίς τη δημιουργία 
δικών μου συνδέσεων στη βάση δεδομένων; 

Χρησιμοποιήστε πάντοτε τις συναρτήσεις της datalib, όπως την insert_record() ή τη 

get_record(). Από την έκδοση 1.7 του Moodle αυτές βρίσκονται στο lib/dmllib.php. Η χρήση 

των συναρτήσεων αυτών βοηθά την αφαίρεση σε επίπεδο βάσης δεδομένων (π.χ. την όμοια 

χρήση είτε MySQL είτε Postgres) καθώς και τη διατήρηση μίας σύνδεσης στη βάση δεδομέ-

νων. Για την αφαιρετική χρήση της βάσης δεδομένων το Moodle χρησιμοποιεί το ADODB. 

Δείτε επίσης την τεκμηρίωση του datalib.php13 για την πλήρη λίστα των συναρτήσεων 

με οδηγίες χρήσης τους. 

Πως διαβάζω/αλλάζω τις ρυθμίσεις; 

Για να διαβάσετε τις τιμές των ρυθμίσεων θα πρέπει να προσπελάσετε απευθείας το 

καθολικό (global) αντικείμενο $CFG, το οποίο δημιουργείται αυτόματα από τα προγράμματα 

                                                 
 
12  http://docs.moodle.org/en/Coding#Database_structures 
13  http://phpdocs.moodle.org/19/moodlecore/_lib---datalib.php.html 
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σεναρίων του πυρήνα του Moodle. Για να ορίσετε αυτές τις βασικές τιμές ρυθμίσεων χρησι-

μοποιήστε τη set_config($name, $value). Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται στον πίνακα config 

της βάσης δεδομένων του Moodle. Οι συναρτήσεις αυτές φροντίζουν και για τη λειτουργία 

της ενδιάμεσης μνήμης (caching), οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές αντί της άμεσης 

ανάκτησης εγγραφών από τη βάση δεδομένων.  

Υπάρχει επίσης ένας δεύτερος πίνακας αποθήκευσης ρυθμίσεων για τα επιπρόσθετα, ο 

config_plugin. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν φορτώνονται αυτόματα στο αντικείμενο $CFG, οπότε 

για να τις διαβάσετε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη get_config($plugin, $name). Για την 

αλλαγή τους χρησιμοποιήστε τη set_config($name, $value, $plugin).  

Δείτε επίσης 

• Χρησιμοποιώντας το Moodle. Πως η ημερομηνία/ώρα της βάσης δεδομένων μετατρέ-

πεται στην πραγματική Ημερομηνία/Ώρα;14 Συζήτηση σε ομάδα συζητήσεων. 

 

 

                                                 
 
14  http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=55719 
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Η τεχνολογία AJAX 

Γενικά 

Παρά την τρομερή τεχνολογική ανάπτυξη του διαδικτύου την περασμένη δεκαετία η 

ευχρηστία των εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού υστερεί σε σύγκριση με αυτή των εφαρμο-

γών που εκτελούνται στο περιβάλλον του κάθε υπολογιστή, τις λεγόμενες και ως εφαρμογές 

επιφάνειας εργασίας. Κάθε σημαντική αλληλεπίδραση σε μια εφαρμογή παγκόσμιου ιστού 

συνεπάγεται ένα διάστημα αναμονής για την απόκρισή της, μέχρι αυτή να επικοινωνήσει μέ-

σω διαδικτύου με τον διακομιστή που την εξυπηρετεί. 

Οι Διαδικτυακές Εφαρμογές Εμπλουτισμένων μέσων1 είναι εφαρμογές του παγκόσμι-

ου ιστού οι οποίες προσεγγίζουν την όψη και αίσθηση των εφαρμογών επιφάνειας εργασίας. 

Οι εμπλουτισμένες διαδικτυακές εφαρμογές έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά, την αποδοτι-

κότητα και τη διαλογική γραφική διεπαφή χρήστη. 

 
Εικόνα 8: Κλασική εφαρμογή παγκόσμιου ιστού με επαναφόρτιση της σελίδας για κάθε 

αλληλεπίδραση του χρήση (πηγή: Deitel P. J. και Deitel H. M. 20082, σ. 413). 

Η αποδοτικότητα των εμπλουτισμένων διαδικτυακών εφαρμογών προέρχεται από την 

τεχνολογία AJAX η οποία χρησιμοποιεί προγράμματα σεναρίων στην πλευρά του πελάτη για 

να δώσει στις εφαρμογές παγκόσμιου ιστού μικρότερους χρόνους απόκρισης. Οι AJAX ε-

φαρμογές διαχωρίζουν την αλληλεπίδραση της πλευράς του πελάτη από την επικοινωνία με 

το διακομιστή και τις εκτελούν παράλληλα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις της επεξεργασίας 

                                                 
 
1  Rich Internet Application, RIA. 
2  Deitel, P. J. και Deitel, H. M. 2008, AJAX, Rich Internet Applications, and Web Development For Pro-

grammers, Pearson Education, Boston. 
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στην πλευρά του διακομιστή που υπομένει ο χρήστης. Η λειτουργία των παραδοσιακών και 

των ασύγχρονων εφαρμογών παγκόσμιου ιστού παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 8 και 

την Εικόνα 9 αντίστοιχα. 

Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις για την εφαρμογή λειτουργικότητας AJAX. Η πρώτη εί-

ναι η χρήση “ακατέργαστου” AJAX. Χρησιμοποιείται η γλώσσα σεναρίων JavaScript για την 

αποστολή ασύγχρονων αιτημάτων προς το διακομιστή μιας εφαρμογής με απευθείας χρήση 

του αντικειμένου της XMLHttpRequest (XHR για συντομία). Κατόπιν μέσω της ιεραρχίας 

αντικειμένων του DOM3, ενημερώνεται το περιεχόμενο. Η δεύτερη αφορά τη χρήση έτοιμων 

βιβλιοθηκών, ονομαζόμενων και ως πλαίσια ανάπτυξης εφαρμογών, όπως τα Prototype, 

Script.aculo.us, Sarissa, κ.α., πληροφορίες για τα οποία δίνονται στη μεθεπόμενη παράγραφο. 

 
Εικόνα 9: Εφαρμογή παγκόσμιου ιστού με AJAX η οποία αλληλεπιδρά ασύγχρονα με 

τον διακομιστή (πηγή: Deitel P. J. και Deitel H. M. 2008, σ. 414). 

Ταυτότητα 

Ο όρος AJAX επινοήθηκε το 2005 από τον Jesse James Garrett ο οποίος στο άρθρο 

του “Ajax: A New Approach to Web Applications”4 αναφέρει ότι η AJAX δεν είναι μια τε-

χνολογία άλλα διάφορες, κάθε μια με τη δική της λάμψη. Σκοπός της είναι η ασύγχρονη φόρ-

τωση περιεχομένου των ιστοσελίδων στο φυλλομετρητή. Η λέξη AJAX αποτελεί αρκτικόλε-

ξο των όρων Asynchronous JavaScript And XML (Ασύγχρονη JavaScript και XML). 

Η τεχνολογία AJAX χρησιμοποιεί τις ακόλουθες για να πετύχει το σκοπό της: 

                                                 
 
3  Document Object Model. Ένα Μοντέλο αναφοράς στα Αντικείμενα ενός Εγγράφου. 
4  http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php 
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• Τις γλώσσες, επισήμανσης ιστοσελίδων XHTML5 και μορφοποίησης CSS6, για την 

παρουσίαση του περιεχομένου. 

• Το μοντέλο οντοτήτων DOM για τη δυναμική προβολή και την αλληλεπίδραση στις 

ιστοσελίδες. 

• Τις γλώσσες, επισήμανσης XML7 και μετασχηματισμών XSLT8, για την ανταλλαγή 

και τη διαχείριση δεδομένων αντίστοιχα. 

• Το αντικείμενο XMLHttpRequest της JavaScript, για την ασύγχρονη ανάκτηση δεδο-

μένων. 

• Τη γλώσσα σεναρίων JavaScript για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των προ-

ηγούμενων τεχνολογιών. 

Βέβαια από τότε που πρωτοεμφανίστηκε ο όρος AJAX έχουν προοδεύσει οι διάφορες 

τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού με αποτέλεσμα9:  

• Η JavaScript να μην είναι πλέον η μόνη γλώσσα υλοποίησης AJAX λύσεων. Μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες γλώσσες σεναρίων όπως η VBScript. 

• Το αντικείμενο XMLHttpRequest δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ασύγχρονη 

επικοινωνία. Ο μηχανισμός των ενσωματωμένων πλαισίων iframe που πρωτοεμφανί-

στηκε το 1996 στον Microsoft Internet Explorer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο 

αποτέλεσμα. 

• Οι γλώσσες XML και XSLT δεν είναι οι μόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ανταλλαγή και διαχείριση δεδομένων. Μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιη-

θούν και άλλες μορφές ανταλλαγής δεδομένων, όπως η JSON10, η γλώσσα επισήμαν-

σης HTML11, ακόμη και το απλό κείμενο. 

Βιβλιοθήκες  

Η σύγχρονη τάση στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών AJAX για τον πα-

γκόσμιο ιστό είναι η χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών JavaScript - ή πλαισίων ανάπτυξης κώδικα 

JavaScript (framework) όπως συχνά καλούνται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ευκολία 

υλοποίησης δύσκολων τεχνικών και η σταθερότητα και συμβατότητα με τις διαφορετικές 
                                                 
 
5  Extensible HyperText Markup Language 
6  Cascading Style Sheets 
7  Extensible Markup Language  
8  Extensible Stylesheet Language Transformations 
9  http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX 
10  JavaScript Object Notation 
11  HyperText Markup Language 
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πλατφόρμες λογισμικού των φυλλομετρητών. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι εκατοντάδες. Οι πιο 

γνωστές από αυτές, σύμφωνα με έρευνα του Burton Group το Δεκέμβριο του 2007, παρου-

σιάζονται στον Πίνακας 1. 

Βιβλιοθήκη 

Ποσοστό 

χρήσης 

(%) 

Prototype12 
Ένα πλαίσιο ανάπτυξης κώδικα JavaScript που υ-

ποστηρίζει AJAX. 
34,1 

jQuery13 
Βιβλιοθήκη ανάπτυξης κώδικα JavaScript που πα-

ρέχει πλαίσιο ανάπτυξης AJAX εφαρμογών. 
29,3 

Ext JS14  

Βιβλιοθήκη επέκτασης των Prototype, jQuery και 

YUI, έως και την έκδοση v1.0. Από την έκδοση 

v1.1 και μετά αποτελεί αυτόνομο πλαίσιο ανάπτυ-

ξης AJAX εφαρμογών. 

22,5 

Script.aculo.us15 

  

Χρησιμοποιείται μαζί με το πλαίσιο Prototype, κυ-

ρίως για τη δημιουργία κινουμένων αντικειμένων 

(animation) και την ανάπτυξη γραφικών διεπαφών 

χρήστη. 

22,3 

Mootools16 
Ένα μικρό, αρθρωτό πλαίσιο JavaScript γνωστό 

κυρίως για τις δυνατότητες του στα οπτικά εφέ. 
14,3 

Yahoo! User 

Interface17 

Βιβλιοθήκη εργαλείων για δημιουργία εμπλουτι-

σμένης αλληλεπιδραστικότητας εφαρμογών για τον 

παγκόσμιο ιστό με χρήση AJAX, δυναμικής HTML 

(DHTML) και τεχνικές DOM σεναρίων. 

13 

Dojo18 
Βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα DHTML εργαλείων 

γραμμένη σε JavaScript. 
11,8 

Backbase19  
Πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών AJAX για τη δημι-

ουργία εμπλουτισμένων διαδικτυακών εφαρμογών. 
8,3 

Πίνακας 1: Δημοφιλείς βιβλιοθήκες ανάπτυξης κώδικα JavaScript (πηγή Wikipedia20). 
                                                 
 
12  http://prototypejs.org/ 
13  http://ui.jquery.com/ 
14  http://extjs.com/ 
15  http://script.aculo.us/ 
16  http://mootools.net/ 
17  http://developer.yahoo.com/yui/ 
18  http://dojotoolkit.org/ 
19  http://www.backbase.com/ 
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Άλλες δημοφιλείς βιβλιοθήκες (εκτός αυτών της συγκεκριμένης έρευνας) είναι και οι 

ακόλουθες: 

• AjaxAnywhere21 

Αποτελεί μια λύση βελτίωσης υπαρχόντων εφαρμογών JSP22, Struts23, Spring24 ή 

JSF25 με AJAX. Σε μια ιστοσελίδα ορίζονται ζώνες ανανέωσης οι οποίες αλλάζουν 

περιεχόμενο μέσω χρήσης της τεχνολογίας AJAX. Η AjaxAnywhere δεν απαιτεί αλ-

λαγές στον υπάρχοντα κώδικα. Δίνει έτσι τη δυνατότητα “χοντροκομμένων” άλλα ευ-

κολότερα εφαρμόσιμων και συμβατών με κάθε φυλλομετρητή βελτιώσεων, ακόμη και 

αν δεν υποστηρίζουν AJAX.  

• Sarissa26 

Η Sarissa είναι μια JavaScript βιβλιοθήκη που υποστηρίζει την ανάπτυξη βασισμένων 

στην τεχνολογία AJAX εφαρμογών παγκόσμιου ιστού. Αναπτύχθηκε και υποστηρίζε-

ται από την ελληνική εταιρία έργων πληροφορικής Abiss27. Στη βιβλιοθήκη Sarissa 

στηρίζεται η λειτουργία του chameleon, της μοναδικής μέχρι σήμερα επιπρόσθετης 

εφαρμογής, με τη μορφή θέματος του περιβάλλοντος εργασίας (theme), για το Moodle 

ή οποία χρησιμοποιεί AJAX. 

• Rico28 

Άλλη μια γνωστή βιβλιοθήκη είναι η Rico. Δυνατό σημείο της αποτελούν τα οπτικά 

εφέ, η κίνηση αντικειμένων και η ευκολία υλοποίησης AJAX. 

• Microsoft_ASP.net_AJAX_(πρώην_Microsoft_Atlas)29 

Πρόκειται για το δωρεάν πλαίσιο ανάπτυξης AJAX εφαρμογών συμβατών με τους 

δημοφιλέστερους φυλλομετρητές της Microsoft. Δυνατότητες του αποτελούν η δημι-

ουργία διεπαφών χρήστη με επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία ελέγχου τεχνολογίας 

AJAX και η βελτίωση ήδη υπαρχόντων ιστοσελίδων χωρίς την ανάγκη γραφής αμέ-

                                                                                                                                                         
 
20  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ajax_frameworks 
21  http://ajaxanywhere.sourceforge.net 
22  JavaServer Pages. http://java.sun.com/products/jsp/ 
23  http://struts.apache.org/ 
24  http://www.springframework.org/ 
25  JavaServer Faces. http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ 
26  http://dev.abiss.gr/sarissa/ 
27  http://www.abiss.gr/ 
28  http://openrico.org/ 
29  http://www.asp.net/ajax/ 
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τρητων γραμμών κώδικα. Το πλαίσιο αυτό συνεργάζεται άρτια με το ολοκληρωμένο 

περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Visual Studio 200830 της Microsoft. 

Το AJAX στο Moodle 

Σε γενικές γραμμές η χρήση της τεχνολογίας AJAX στο Moodle είναι έως σήμερα 

(Σεπτέμβριος 2008) σχετικά περιορισμένη. Μόνο δύο είναι τα υποέργα του που χρησιμοποι-

ούν AJAX. Το πρώτο αφορά τη χρήση AJAX στις σελίδες που αφορούν μαθήματα31 και το 

δεύτερο είναι ένα δυναμικό θέμα εμφάνισης του περιβάλλοντος εργασίας του Moodle με ό-

νομα chameleon32. Το chameleon είναι ένα αλληλεπιδραστικό θέμα στο οποίο μπορεί κανείς 

να επιλέξει διαφορετικά χρώματα και ρυθμίσεις γραμματοσειράς, περιγραμμάτων, κ.ο.κ. Οι 

διαχειριστές του Moodle έχουν επιλέξει από τον Ιούλιο του 2006 τη βιβλιοθήκη Yahoo! User 

Interface ως το θεμέλιο ανάπτυξης κώδικα JavaScript και υλοποίησης AJAX λύσεων.  

Τα θέματα 

Τι είναι ένα θέμα 

Ένα θέμα του Moodle είναι ένας προσχεδιασμένος τρόπος θέασης του περιβάλλοντος 

εργασίας. Αποτελεί μια ελαφρώς διαφορετική οπτική γωνία, μια άλλη άποψη του τρόπου εμ-

φάνισης της διεπαφής του χρήστη η οποία μπορεί να αλλάξει από το διαχειριστή, έναν καθη-

γητή ή ένα μαθητή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μιας εγκατάστασης Moodle. Το θέμα αν 

και αλλάζει το εξωτερικό περίβλημα, συχνά προσθέτοντας δυναμικά στοιχεία στο περιβάλλον 

εργασίας (όπως συμβαίνει χρησιμοποιώντας το AJAX στην περίπτωση του θέματος chame-

leon και του δικού μου imoodel) δεν επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του Moodle άλλα μόνο 

την εμφάνισή του. Το Moodle διαθέτει ένα βασικό σύνολο θεμάτων, άλλα είναι εύκολη η δη-

μιουργία νέων ή και η μεταφόρτωση από μια μεγάλη διαθέσιμη στο διαδίκτυο συλλογή33.  

Τα θέματα του Moodle 

Το Moodle διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα θεμάτων που επιτρέπει την υλοποίηση μεγά-

λου πλήθους τροποποιήσεων μέσω της χρήσης XHTML, CSS, άλλα και AJAX. Τα σημαντι-

κότερα χαρακτηριστικά των θεμάτων είναι τα ακόλουθα:  

                                                 
 
30  http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx 
31  http://docs.moodle.org/en/Student_projects/AJAX_course_format 
32  http://docs.moodle.org/en/Chameleon 
33  http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552 
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• Ένα θέμα μπορεί να επιλεγεί σε επίπεδο ιστοθέσης (δηλαδή για το σύνολο μιας εγκα-

τάστασης Moodle), σε επίπεδο μαθήματος ή/και σε επίπεδο χρήστη. 

• Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθεί ανεξάρτητα από τις άλλες μέσω επάλληλων 

φύλλων στυλ (CSS), δίνοντας τη δυνατότητα μορφοποίησης συγκεκριμένων σε αυτή 

αντικειμένων. 

• Το σύστημα ονομασίας κλάσεων αντικειμένων των αρχείων CSS χρησιμοποιεί απλές 

Αγγλικές λέξεις και είναι εύκολο στην κατανόηση και χρήση του. 

• Για κάθε νέο άρθρωμα μπορούν εύκολα να οριστούν τα στυλ που χρειάζονται και να 

συμπεριληφθούν στο φύλλο στυλ. 

• Νέα θέματα μπορούν να βασιστούν στο βασικό θέμα standard, το οποίο είναι αρκετά 

απλό και λειτουργικό. Το μόνο που χρειάζεται στη συνέχεια για τη δημιουργία ενός 

διαφορετικού θέματος είναι οι αλλαγές και οι προσθήκες ιδιοτήτων στο βασικό θέμα 

standard. Αυτό εξασφαλίζει και τη συμβατότητα με τις επόμενες εκδόσεις του 

Moodle. 

• Ομοίως, νέα θέματα μπορούν να βασίζονται σε προγενέστερα δημιουργώντας έτσι οι-

κογένειες θεμάτων ή παραλλαγές κάποιου θέματος. 

Τα βασικά θέματα που περιλαμβάνονται στην έκδοση 1.9 του Moodle είναι τα 

chameleon34, cornflower, custom corners35, formal white, metal, oceanblue, orangewhite, 

orangewhitepda, standard (default), standardblue, standardgreen, standardlogo, standardred, 

standardwhite, wood. 

Το θέμα imoodel που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

κάνει χρήση της τεχνολογίας AJAX για να δώσει μια νέα δυναμική στο περιβάλλον εργασίας 

του Moodle˙ τη δυνατότητα ο κάθε χρήστης να μετακινεί τα μενού δυναμικά και να αποθη-

κεύει τη θέση τους ασύγχρονα δίχως να απαιτείται επαναφόρτωση όλης της ιστοσελίδας. 

Το θέμα imoodel 

Γενικά 

Το θέμα imoodel αναπτύχθηκε ως τμήμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Βασί-

ζεται στο θέμα standard του Moodle με αλλαγμένα τα προεπιλεγμένα χρώματα προς το ανοι-

χτό κίτρινο και πράσινο. Το θέμα imoodel χρησιμοποιεί τεχνολογία AJAX μέσω της βιβλιο-

θήκης Yahoo! User Interface. Το θέμα imoodel αναπτύχθηκε για να δείξει τον τρόπο εφαρμο-
                                                 
 
34  http://docs.moodle.org/en/Chameleon_theme 
35  http://docs.moodle.org/en/Custom_corners_theme 
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γής της τεχνολογίας AJAX στο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού του Moodle και να δώσει 

μια νέα δυναμική στο “παλαιολιθικό” περιβάλλον εργασίας του. Πρόκειται για λογισμικό α-

νοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε με τις προδιαγραφές ανάπτυξης λογισμικού για την πλατ-

φόρμα του Moodle. 

Παρέχει σε κάθε χρήστη ενός συστήματος (και όχι μόνο στον διαχειριστή) τη δυνατό-

τητα να μετακινεί τα πλαίσια των μενού του Moodle στην επιφάνεια εργασίας του φυλλομε-

τρητή και να αποθηκεύει τις θέσεις τους έτσι ώστε την επόμενη φορά που αυτός θα επισκεφ-

θεί την ίδια σελίδα, τα πλαίσια θα τοποθετηθούν στην τελευταία θέση που αποθηκεύτηκαν. Η 

λειτουργικότητα του θέματος imoodel δεν παρέχεται στους επισκέπτες ενός συστήματος πα-

ρά μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του, όταν συνδεθούν σε αυτό. 

Το Moodle διαθέτει δυνατότητα επανατοποθέτησης των μενού μόνο για τους διαχειρι-

στές μιας εγκατάστασης και μόνο στις δύο πλευρές, στα αριστερά και τα δεξιά της επιφάνειας 

εργασίας του φυλλομετρητή. Δεν δίνει επίσης τη δυνατότητα να τοποθετεί ο χρήστης ένα α-

ντικείμενο μενού όπου θέλει πάνω στην επιφάνεια εργασίας του φυλλομετρητή του. Το θέμα 

chameleon που παρέχεται με το Moodle κάνει μεν χρήση της τεχνολογίας AJAX άλλα μόνο 

για την αλλαγή χρωμάτων και άλλων χαρακτηριστικών αποκλειστικά της εμφάνισης των α-

ντικειμένων κάθε ιστοσελίδας. 

Η ανάπτυξη του θέματος ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2008, χρησιμοποιώντας την 

έκδοση v2.5.2 της βιβλιοθήκης YUI. Για το λόγο αυτό δεν διαθέτει λειτουργίες όπως η αλλα-

γή μεγέθους των παραθύρων η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστικό βήτα στάδιο από τη Yahoo! 

και δεν υποστηριζόταν στο Moodle. Το θέμα imoodel δημιουργήθηκε για την επίδειξη της 

εφαρμογής της τεχνολογίας AJAX στο περιβάλλον του Moodle. Καθώς λοιπόν η βιβλιοθήκη 

YUI θα εξελίσσεται, το θέμα imoodel θα ακολουθεί με προσθήκη νέων λειτουργιών. Με τη 

συνδρομή του υπογράφοντα την εργασία αυτή άλλα και όλης της κοινότητας ανάπτυξης λο-

γισμικού του Moodle, καθώς μετά την εξέταση της εργασίας, το imoodel θα κοινοποιηθεί και 

θα τεθεί στη διάθεση της κοινότητας προγραμματιστών του Moodle για την περεταίρω βελ-

τίωση και εξέλιξή του. 

Το θέμα imoodel χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων της Moodle εγκατάστασης για την 

αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων που αφορούν τις θέσεις των αντικειμένων κάθε 

χρήστη στην επιφάνεια εργασίας του φυλλομετρητή. Για τη δημιουργία κατάλληλου πίνακα, 

την ανάκτηση και αποθήκευση  εγγραφών και των αλλαγών σε αυτές χρησιμοποιήθηκε το 

πρότυπο XMLDB κατά τις προδιαγραφές του Moodle, ώστε να υπάρχει η μέγιστη συμβατό-

τητα του θέματος imoodel με όποιο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων από τα συνερ-

γαζόμενα με το Moodle και αν χρησιμοποιείται σε ένα σύστημα. Το XMLDB είναι το αφαι-
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ρετικό επίπεδο για τις βάσεις δεδομένων του Moodle. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη κώδικα 

που επιτρέπει στο Moodle να αλληλεπιδρά και να προσπελάζει τη βάση δεδομένων, όποιου 

τύπου και αν χρησιμοποιείται στην εκάστοτε εγκατάσταση. Αυτό εξασφαλίζει τη συμβατότη-

τα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη του θέματος imoodel. 

Το θέμα imoodel πέρα από το χαρακτηριστικό του, λόγω χρήσης AJAX, να αποθηκεύ-

ει και να ανακτά δεδομένα από τον αντίστοιχο πίνακά του (imoodeldata), κάνει και οικονομία 

σε ενέργειες εισόδου/εξόδου αφού αν για κάποιο αντικείμενο ενός χρήστη υπάρχει ήδη εγ-

γραφή με τις συντεταγμένες του, απλά την ενημερώνει όταν ζητηθεί η αποθήκευση της θέσης 

ενός αντικειμένου. Παράδειγμα στιγμιότυπου δεδομένων του πίνακα imoodeldata παρουσιά-

ζεται στην Εικόνα 10. 

 
Εικόνα 10: Παράδειγμα στιγμιότυπου των δεδομένων του πίνακα imoodeldata όπως 
φαίνονται από το εργαλείο phpMyAdmin36 διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. 

Παραδοχή: Καθώς ένας από τους στόχους της εργασίας ήταν να παρουσιαστεί η λει-

τουργία του AJAX στο Moodle, στο θέμα imoodel υπάρχει ένας περιορισμός. Το θέμα προϋ-

ποθέτει ότι κάθε χρονική στιγμή ένας μόνο χρήστης θα συνδέεται με το ίδιο όνομα στο σύ-

στημα. Αν δύο λ.χ. άτομα συνδεθούν ως διαχειριστές τότε οι ρυθμίσεις του ενός χρήστη, για 

τη θέση των αντικειμένων των μενού, στην επιφάνεια εργασίας του φυλλομετρητή, θα επη-

ρεάζουν το πως αυτά θα παρουσιάζονται στον άλλο χρήστη. 
                                                 
 
36  http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 
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Εγκατάσταση 

Για να λειτουργήσει το θέμα imoodel θα πρέπει αρχικά να αντιγραφεί (για παράδειγμα 

μέσω λογισμικού-πελάτη FTP37) ο φάκελος imoodel με όλα τα περιεχόμενα του, μέσα στο 

φάκελο theme της εγκατάστασης Moodle. Στη συνέχεια και αφού γίνει σύνδεση με το σύστη-

μα Moodle με λογαριασμό διαχειριστή, θα πρέπει να επιλεγεί το μενού Διαχειριστής της ηλε-

κτρονικής τάξης ► Εμφάνιση ► Θέματα ► Επιλογή θέματος (Εικόνα 11). Τότε εμφανίζονται 

τα διαθέσιμα θέματα της παρούσας εγκατάστασης απ’ όπου γίνεται η επιλογή του θέματος 

imoodel (Εικόνα 12). 

 
Εικόνα 11: Επιλογή του μενού Επιλογή θέματος. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί μια σελίδα που δίνει συνοπτικές πληροφορίες 

και οδηγίες για το θέμα imoodel. Εκεί πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος Δημιουργία του πίνακα 

δεδομένων του imoodel (Εικόνα 13), για να δημιουργηθεί στη βάση δεδομένων που χρησιμο-

ποιεί η εγκατάσταση του Moodle ο πίνακας imoodeldata, στον οποίο καταχωρούνται οι συ-

ντεταγμένες των αντικειμένων της επιφάνειας εργασίας κάθε χρήστη. Κατόπιν αρκεί να κλεί-

σει το παράθυρο που ενημερώνει για την Επιτυχία δημιουργίας του πίνακα imoodeldata 

(Εικόνα 14) και να πατηθεί το κουμπί Συνέχεια στο κάτω μέρος της σελίδας εισαγωγικών 

πληροφοριών για το θέμα imoodel (Εικόνα 13). Το imoodel είναι έτοιμο για χρήση! 

                                                 
 
37  File Transfer Protocol. Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων στο διαδίκτυο. 
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Εικόνα 12: Επιλογή του imoodel από τη λίστα διαθέσιμων θεμάτων της εγκατάστασης 

Moodle. 

 
Εικόνα 13: Επιλογή συνδέσμου για τη δημιουργία του πίνακα imoodeldata. 
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Εικόνα 14: Μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας του πίνακα imoodeldata. 

 
Εικόνα 15: Απουσία της imoodel λειτουργικότητας αν δεν έχει συνδεθεί κάποιος 

χρήστης. 

Λειτουργία του θέματος imoodel 

Το Moodle χρησιμοποιεί μια σειρά από ιστοσελίδες για την παρουσίαση και διαχείρι-

ση του περιεχομένου κάθε εγκατάστασής του. Οι ιστοσελίδες αυτές συχνά είναι κοινές ανά 

κατηγορία περιεχομένου δημιουργώντας πρότυπα (template). Για παράδειγμα οι ιστοσελίδες 

προβολής βαθμολογίας έχουν μια κοινή δομή στην οποία αλλάζει σε κάθε περίπτωση μόνο το 

περιεχόμενο, σύμφωνα με τις παραμέτρους που υπάρχουν στο URL τους. Το ισχύει και για 
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τις ιστοσελίδες εργασιών, ρυθμίσεων, κουίζ, κ.ο.κ. Το θέμα imoodel δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε χρήστη μιας εγκατάστασης Moodle, όχι μόνο σε όποιον έχει δικαιώματα διαχειριστή, να 

μετακινεί για κάθε διαφορετική ιστοσελίδα (για κάθε διαφορετικό πρότυπο ιστοσελίδας),  τα 

αντικείμενα (μπλοκ) των μενού και να αποθηκεύει τις θέσεις τους. Έτσι όταν ο ίδιος χρήστης 

επιστρέψει στην ίδια ιστοσελίδα, τα αντικείμενα των μενού της θα πάρουν τις θέσεις που αυ-

τός έχει ορίσει στο παρελθόν. 

 
Εικόνα 16: Απουσία της imoodel λειτουργικότητας αν κάποιος συνδεθεί ως επισκέπτης. 

Το θέμα imoodel πέρα από τα δικά του χρώματα σε αποχρώσεις απαλού πράσινου και 

κίτρινου, δεν παρέχει καμία άλλη λειτουργικότητα αν κάποιος δεν συνδεθεί με το σύστημα με 

ένα γνωστό σε αυτό λογαριασμό (Εικόνα 15) ή αν επιλέξει να περιηγηθεί στο περιεχόμενο ως 

απλός επισκέπτης (Εικόνα 16). Αντίθετα αν συνδεθεί οποιοσδήποτε γνωστός χρήστης τότε 

πάνω από κάθε αντικείμενο (μπλοκ) μενού της κάθε ιστοσελίδας εμφανίζονται δύο εικονίδια 

(πλήκτρα).  

Το πρώτο έχει πράσινο χρώμα και όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά από πάνω του 

παίρνει τη μορφή σταυρού μετακίνησης. Αν εκείνη τη στιγμή ο χρήστης πατήσει (κάνει κλικ) 

το αριστερό πλήκτρο και σύρει το ποντίκι του, τότε το αντίστοιχο μπλοκ μετακινείται 

(Εικόνα 17).  
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Εικόνα 17: Μετακίνηση αντικειμένου με χρήση του πράσινου πλήκτρου. 

Το δεύτερο εικονίδιο έχει κόκκινο χρώμα και όταν ο δείκτης του ποντικιού περνά από 

πάνω του παίρνει τη μορφή σταυρού. Αν εκείνη τη στιγμή ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ τό-

τε αποθηκεύεται η θέση του αντίστοιχου μπλοκ στην επιφάνεια εργασίας του φυλλομετρητή 

(Εικόνα 18). Την επόμενη φορά που ο ίδιος χρήστης θα επιστρέψει στην ίδια ιστοσελίδα (ή 

καλύτερα σε ιστοσελίδα του ιδίου προτύπου) θα συναντήσει το αντικείμενο αυτό στη θέση 

στην οποία το αποθήκευσε. 

Μηνύματα αποσφαλμάτωσης 

Το Moodle δίνει τη δυνατότητα προβολής μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης. Το θέμα 

imoodle χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα για να προβάλλει εκτενείς πληροφορίες αποσφαλ-

μάτωσης στο κάτω μέρος της εκάστοτε ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη λει-

τουργία του θέματος (Εικόνα 20) και τα αποτελέσματα των ασύγχρονων κλήσεων που πραγ-

ματοποιεί προς τις ρουτίνες ανάγνωσης και αποθήκευσης/ενημέρωσης δεδομένων στον πίνα-

κα imoodeldata της βάσης δεδομένων (Εικόνα 21). Αν κάποιος επιθυμεί αυτά τα μηνύματα να 

μην εμφανίζονται, μπορεί αφού συνδεθεί στο σύστημα ως διαχειριστής, να επιλέξει το μενού 

Διαχειριστής της ηλεκτρονικής τάξης ► Διακομιστής ► Αποσφαλμάτωση και εκεί για την ιδιό-

τητα Μηνύματα debugging να διαλέξει την τιμή Κανένα: Να μην προβάλλεται κανένα σφάλμα 

(Εικόνα 19). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να πατηθεί και το πλήκτρο Αποθή-

κευση αλλαγών. 
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Εικόνα 18: Αποθήκευση θέσης αντικειμένου με χρήση του κόκκινου πλήκτρου. 

 
Εικόνα 19: Επιλογή απόκρυψης των μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης του imoodel. 
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Εικόνα 20: Παράδειγμα γενικών μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης του imoodel. 

 
Εικόνα 21: Παράδειγμα μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης του imoodel μετά από επιτυχή 

ασύγχρονη κλήση AJAX. 
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Συζήτηση, συμπεράσματα και υποδείξεις 
Η εργασία αυτή θέλει να αποτελέσει έναυσμα ώστε να ασχοληθούν στο μέλλον περισ-

σότεροι σπουδαστές με την ανάπτυξη λογισμικού στο Moodle. Για το λόγο αυτό το πρώτο 

που προσπαθεί να πετύχει είναι η ενίσχυση της τεκμηρίωσης για τους προγραμματιστές του 

Moodle. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην Ελλάδα ιδιαιτέρως ενεργοποιημένη κοινότητα προ-

γραμματιστών τόσο για το Moodle όσο και για άλλα έργα ΕΛ/ΛΑΚ. Οι περισσότερες συνει-

σφορές αφορούν μεταφράσεις και αυτές των βασικότερων κειμένων. Για να καλυφθεί αυτό το 

κενό για το Moodle έγινε προσπάθεια να αποδοθούν στα Ελληνικά τα βασικότερα κείμενα 

που μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο βοήθημα στο ξεκίνημα ενός προγραμματιστή με 

την περιπέτεια της ανάπτυξης λογισμικού για το Moodle. Καλό θα ήταν να συνεχιστεί η προ-

σπάθεια και να συμμετέχουν περισσότεροι στην μετάφραση κειμένων της τεκμηρίωσης των 

προγραμματιστών του Moodle. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν και κοινοποιούν τη δουλειά 

τους, τόσο ευκολότερο θα είναι να ξεκινήσει κανείς και να εγκλιματιστεί γρήγορα στις απαι-

τήσεις του προγραμματισμού για το Moodle. 

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τον τρόπο ανάπτυξης χρήσιμου για την κοινότητα προ-

γραμματιστών κώδικα. Το Moodle σε γενικές γραμμές δεν είναι δύστροπο και δύσκολο στην 

ανάπτυξη εφαρμογών για αυτό. Βασίζεται στη γλώσσα PHP η οποία είναι διαθέσιμη χωρίς 

κόστος, με πλήρη διαδικτυακή τεκμηρίωση και πληθώρα καλογραμμένων βιβλίων. Καθώς 

όμως το Moodle αναπτύσσεται συνεργατικά θα πρέπει κάθε προγραμματιστής που θέλει να 

συνεισφέρει με δικές του εφαρμογές να χρησιμοποιεί την πλούσια βιβλιοθήκη συναρτήσεων 

του Moodle. Αυτό συμβάλει στη σταθερότητα του κώδικα, τον ευκολότερο έλεγχο και την 

αντίληψή του από άλλους προγραμματιστές άλλα και τους συντονιστές του έργου Moodle, με 

σημαντικότερη την εξασφάλιση της συμβατότητας. Ας μην ξεχνούμε ότι το Moodle είναι λο-

γισμικό για τον παγκόσμιο ιστό που εκτελείται στα περιβάλλοντα διακομιστών και φυλλομε-

τρητών. Αυτό αποτελεί βέβαια πλεονέκτημα όλων των εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού, σε 

σχέση με τις “ιθαγενείς” εφαρμογές κάθε λειτουργικού συστήματος. Ότι δηλαδή μπορούν να 

εκτελούνται χωρίς αλλαγές, σε κάθε λειτουργικό σύστημα, κάθε υπολογιστικής αρχιτεκτονι-

κής, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμως όλοι οι φυλλομετρητές δεν είναι από-

λυτα συμβατοί μεταξύ τους και συχνά δεν υποστηρίζουν τις ίδιες εκδόσεις των τεχνολογιών 

που απαρτίζουν την AJAX. 

Αν λοιπόν κάποιος διαλέξει την ανάπτυξη “καθαρής” PHP κινδυνεύει οι πρόσθετες 

εφαρμογές που αναπτύσσει να μη συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε φυλλομετρητή. 

Επιβάλλεται λοιπόν η συμμόρφωση με τους κανόνες ανάπτυξης κώδικα του Moodle. Αντί-

στοιχη είναι και η περίπτωση της συμβατότητας μεταξύ βάσεων δεδομένων. Το Moodle μέχρι 
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στιγμής υποστηρίζει τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Postgres1, MySQL2, Mi-

crosoft SQL Server (MSSQL)3 και Oracle4. Για τη χρήση λειτουργιών βάσεων δεδομένων 

όμως προτείνεται η χρήση του XMLDB. Το XMLDB είναι το αφαιρετικό επίπεδο του 

Moodle για τις βάσεις δεδομένων. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη κώδικα που επιτρέπει στο 

Moodle να αλληλεπιδρά και να προσπελάζει τη βάση δεδομένων του, όποιου τύπου και αν 

είναι αυτή της εγκατάστασής του. Διαχείριση ερωτημάτων δημιουργίας πινάκων, εισαγωγής, 

ενημέρωσης και ανάκτησης εγγραφών εκτός του XMLDB ενέχει κίνδυνο ασυμβατότητας με-

ταξύ των διαφορετικών τύπων βάσεων δεδομένων και των μελλοντικών τους άλλα και του 

Moodle εκδόσεων. 

Η τρίτη κατεύθυνση της εργασίας αφορά τη χρήση της τεχνολογίας AJAX. Η τεχνο-

λογία αυτή αποτελεί στοίχημα για την εξέλιξη των εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού και την 

σύγκλιση της λειτουργικότητάς τους με αυτή των “ιθαγενών” εφαρμογών επιφάνειας εργασί-

ας. Η σύγχρονη τάση είναι οι εφαρμογές επιφάνειας εργασίας παγκόσμιου ιστού (web-top) να 

αποκτούν χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας και ευχρηστίας των παραδοσιακών εφαρμο-

γών επιφάνειας εργασίας των λειτουργικών συστημάτων (desk-top). Αυτό αποτελεί και ένα 

στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι στο μέλλον οι χρήστες δεν θα α-

γοράζουν και θα εγκαθιστούν την κάθε εφαρμογή στους προσωπικούς τους υπολογιστές, άλ-

λα ο υπολογιστής θα διαθέτει ένα βασικό λειτουργικό σύστημα και πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μέσω της οποίας θα απολαμβάνουν τη χρήση μιας σειράς εφαρμογών ως διαδικτυακών υπη-

ρεσιών πληρώνοντας κάποια συνδρομή. Παράδειγμα αποτελεί η σουίτα εφαρμογών γραφείου 

Google Docs5 της Google, όπου ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν εφαρμογές ε-

πεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και δημιουργίας παρουσιάσεων, μέσω του πα-

γκόσμιου ιστού και του φυλλομετρητή του, δίχως να πρέπει να προμηθευτεί και να εγκατα-

στήσει στον προσωπικό του υπολογιστή κάποιο αντίστοιχο λογισμικό. Στην Ελλάδα υπάρχει 

το παράδειγμα της Interworks6 που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει τη διαδικτυακή 

συνδρομητική σουίτα εφαρμογών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων “WebCRM”. Στο ίδιο 

μοντέλο βασίζεται και η νέα μόδα των, κυρίως τύπου MMORPG7, διαδικτυακών παιχνιδιών 

στον παγκόσμιο ιστό. Βέβαια αυτή η μορφή χρήσης λογισμικού ως υπηρεσία και μάλιστα εξ 

                                                 
 
1 Το πιο δημοφιλές σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τύπου Postgres που υποστηρίζεται και από το 

Moodle, είναι το PostgreSQL. http://www.postgresql.org/ 
2 http://www.mysql.com/ 
3 http://www.microsoft.com/sqlserver/ 
4 http://www.oracle.com/ 
5  http://www.google.com/google-d-s/intl/el/tour1.html 
6  http://www.interworks.biz/ 
7  Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Παιχνίδια ρόλων που παίζονται δικτυακά μαζικά από 

πολλούς παίκτες. 
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αποστάσεως δεν είναι εφικτή για κάθε είδους λογισμικό, όπως λ.χ. για προγράμματα επεξερ-

γασίας βίντεο ή τρισδιάστατης σχεδίασης, αλλά ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν μερικά 

χρόνια ότι  κάτι τέτοιο θα συνέβαινε για τις εφαρμογές γραφείου! Οι ταχύτητες πρόσβασης 

αυξάνονται, όπως και η υπολογιστική ισχύς. Εξάλλου ίσως να μην ενδιαφέρει αυτού του εί-

δους η χρήση για κάθε είδους εφαρμογή, αφού το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς 

λογισμικού αποτελούν εφαρμογές γραφείου, λογιστικών, διαχείρισης πελατών, κ.α., χαμηλών 

απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ. 

Τέταρτη και τελευταία κατεύθυνση αποτελεί η παρέμβαση στο περιβάλλον εργασίας 

του Moodle. Σίγουρα δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς για το θέμα imoodel ότι πρόκειται για 

μια πλούσια σε διαθέσιμες λειτουργίες για το χρήστη επιπρόσθετη εφαρμογή. Αναπτύχθηκε 

σαν ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κανείς ή από πού μπορεί να ξεκινήσει για να δώ-

σει στο “μονολιθικό”, στατικό και ίσως λίγο ξεπερασμένο περιβάλλον εργασίας του Moodle 

μια “τονωτική ένεση”. Είναι όμως καινοτόμα εφαρμογή καθώς είναι η πρώτη εφαρμογή που 

παρεμβαίνει, με σεβασμό στη συμβατότητα και ομαλή λειτουργία του, στο περιβάλλον εργα-

σίας του Moodle με σκοπό τη χρήση σ’ αυτό της τεχνολογίας AJAX, όχι μόνο για την αλλαγή 

χρωμάτων από τους διαχειριστές μιας εγκατάστασης Moodle, άλλα για τη δυναμική και ανε-

ξάρτητη προσαρμογή της γραφικής διεπαφής κάθε χρήστη. Το θέμα imoodel μπορεί να βελ-

τιωθεί και να γίνει πιο λειτουργικό με προσθήκες λειτουργιών για τους χρήστες του. Μια τέ-

τοια είναι η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους των πλαισίων των μενού, δυναμικά με χρήση του 

ποντικού. Επίσης θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του επιπέδου (layer) στο 

οποίο βρίσκεται κάθε αντικείμενο έτσι ώστε όταν κάποια επικαλύπτονται να μπορούν τοπο-

θετηθούν το ένα μπροστά από τα άλλα. Θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης 

ενός φύλλου ιδιοτήτων για κάθε αντικείμενο, όπου με τη μορφή συμπλήρωσης τιμών σε πλαί-

σια κειμένου και με ακρίβεια pixel να μπορούν να οριστούν ιδιότητες όπως η θέση, το μέγε-

θος, κ.λπ., του παραθύρου κάθε αντικειμένου. Ορισμένες από αυτές τις ιδέες (όπως η αλλαγή 

μεγέθους) θα μπορούσαν να έχουν ήδη υλοποιηθεί, όμως τον καιρό που γραφόταν ο κώδικας 

του imoodel αντίστοιχες λειτουργίες δεν υποστηριζόταν ή βρισκόταν σε δοκιμαστική βήτα 

έκδοση από τη βιβλιοθήκη YUI και ανάπτυξη AJAX κώδικα εκτός YUI ενέχει κίνδυνο α-

συμβατότητας. Έτσι αποφασίστηκε η υλοποίηση της αλλαγής μεγέθους σε επόμενες εκδόσεις 

του θέματος imoodel.  

Η συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις του Moodle ήταν ο 

καθοριστικότερος παράγοντας κατά την ανάπτυξη του θέματος imoodel. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκε το θέμα standard ως βάση για το imoodel. Επίσης δεν έγιναν από τον κώδικα του 

imoodel “επικίνδυνες” παρεμβάσεις σε παραμέτρους της γραφικής διεπαφής χρήστη οι οποίες 
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θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ασυμβατότητες με κάποιες εκδόσεις και εγκαταστάσεις του 

Moodle. Υπήρχε η βούληση να “πειραχτεί” όσο το δυνατόν λιγότερο ο κώδικας του Moodle 

και όλες οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον εργασίας να γίνουν με βάση κριτήρια όπως λ.χ. οι 

κλάσεις αντικειμένων των τμημάτων (div) των ιστοσελίδων. Αυτές θα διατηρηθούν και σε 

μελλοντικές εκδόσεις του Moodle ή αν αλλάξουν η προσαρμογή του θέματος imoodel στις 

νέες συνθήκες θα είναι προφανής και εύκολη. Ας μην ξεχνούμε ότι το Moodle είναι ένα συ-

νεργατικό έργο λογισμικού ανοιχτού κώδικα και η ανάπτυξη κώδικα πρέπει να γίνεται με σε-

βασμό στους κανόνες ανάπτυξης λογισμικού για την πλατφόρμα και με πλήρη τεκμηρίωση 

ώστε αυτός να είναι κατανοητός από τους υπόλοιπους προγραμματιστές. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1: Ο κώδικας του θέματος imoodel. 

Τα σχόλια στον κώδικα 

Ο κώδικας του imoodel χρησιμοποιεί τα αρχεία XHTML κώδικα header.html και 

footer.html του θέματος standard ως βάση, όπως συμβαίνει και σε άλλα θέματα του Moodle. 

Μέσα από αυτά γίνεται η κλήση του κυρίως κώδικα που ενεργοποιεί τη λειτουργικότητα του 

θέματος imoodel. Για το λόγο αυτό όπου υπάρχει σε αυτά τα αρχεία παρέμβαση στον πρωτό-

τυπο κώδικα για τους σκοπούς του imoodel, υπάρχει και σχόλιο που ξεκινά με 

“imoodel[xx]” και εξηγεί το τι ακριβώς επιτυγχάνει η εκάστοτε δήλωση κώδικα. Όλα τα 

σχόλια είναι γραμμένα τόσο στα Αγγλικά (imoodel[en]) όσο και στα Ελληνικά 

(imoodel[el]) καθώς πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο, μετά την εξέτα-

ση της εργασίας μου, θα τεθεί στη διάθεση της κοινότητας ανάπτυξης λογισμικού του 

Moodle για την περεταίρω ανάπτυξή του. Τα πρωτότυπα σχόλια έχουν αφεθεί ως είναι. 

Πως λειτουργεί ο κώδικας του imoodel 

Σε κάθε θέμα του Moodle υπάρχουν δύο αρχεία HTML, το header.html και το 

footer.html. Το πρώτο αντιστοιχεί στο πάνω και το δεύτερο στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελί-

δας. Το θέμα imoodel παρεμβαίνει στο header.html ώστε να καλείται το κύριο αρχείο κώδικα 

της λειτουργικότητας του imoodel που είναι το imoodel_main.php. Επίσης παρεμβαίνει στο 

footer.html για τη δημιουργία ενός τμήματος για την εμφάνιση των μηνυμάτων αποσφαλμά-

τωσης στην εκάστοτε ιστοσελίδα, αν έχει επιλεγεί η εμφάνιση τέτοιων από το μενού Διαχει-

ριστής της ηλεκτρονικής τάξης ► Διακομιστής ► Αποσφαλμάτωση, όπως περιγράφηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο. 

Όταν ένας οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης, άλλα όχι ένας επισκέπτης, συνδεθεί 

με το σύστημα, τότε καλείται το άρθρωμα PHP imoodel_main.php. Αυτό ενεργοποιεί την “α-

κρόαση” γεγονότων (event) για την τρέχουσα ιστοσελίδα. Η βιβλιοθήκη Yahoo! User Inter-

face επιλέχθηκε από το Moodle για λόγους ευκολίας στη δημιουργία εφαρμογών AJAX και 

χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας για λόγους συμβατότητας με τις 

προδιαγραφές ανάπτυξης λογισμικού για το Moodle. Σύμφωνα λοιπόν με τη Yahoo! User In-

terface δεν χρειάζεται να οριστεί μια ρουτίνα χειρισμού για κάθε γεγονός που συμβαίνει κατά 

τη λειτουργία μιας εφαρμογής παγκόσμιου ιστού, όπως κλικ (click), διπλό κλικ (double 

click), φόρτωση ιστοσελίδας (load), κ.ο.κ. Αντί αυτού, ενεργοποιείται η “ακρόαση” όπως κα-

λείται, όλων των γεγονότων που συμβαίνουν κατά την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας στο περι-
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βάλλον ενός φυλλομετρητή και ορίζεται μια ρουτίνα χειρισμού για κάθε ξεχωριστό γεγονός 

σε ένα συγκεκριμένο ή σε μια κατηγορία αντικειμένων. Η αρχή αυτή βασίζεται στη συγγρα-

φή προγραμμάτων σεναρίων για το DOM (DOM scripting). Έτσι επιλέγονται τα αντικείμενα 

τα οποία θα μπορούν να μετακινηθούν στην επιφάνεια της ιστοσελίδας μέσω του θέματος 

imoodel και ορίζονται ρουτίνες για τη μετακίνηση και την αποθήκευση της θέσης τους, μέσω 

κουμπιών ελέγχου που προσθέτονται για το λόγο αυτό σε κάθε τέτοιο αντικείμενο. Όταν ο 

χρήστης πατήσει κάποιο από τα πλήκτρα αυτά, τα οποία είναι το πράσινο για το σύρε και άσε 

(drag’n’drop) και το κόκκινο για την αποθήκευση της θέσης του αντικειμένου, είτε αλλάζει 

θέση το αντικείμενο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ρουτίνα της βιβλιοθήκης, η οποία έχει 

δημιουργηθεί ώστε να απλοποιεί την κατά τα άλλα σύνθετη λειτουργία σύρε και άσε, είτε κα-

λείται ασύγχρονα και με πέρασμα κατάλληλων παραμέτρων το άρθρωμα 

imoodel_save_item_properties.php ώστε να αποθηκευτεί η νέα θέση του αντικειμένου δίχως 

την επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Κατά τη φόρτωση μιας σελίδας καλείται το 

άρθρωμα imoodel_load_item_properties.php που φροντίζει να διαβάσει από τη βάση δεδομέ-

νων τις θέσεις των αντικειμένων της τρέχουσας ιστοσελίδας για τα οποία υπάρχει εγγραφή 

για τον τρέχοντα χρήστη και να τα τοποθετήσει κατάλληλα. 

Ακολουθεί ο πλήρης κώδικας του θέματος imoodel με τα σημαντικότερα σημεία του 

επισημασμένα με κίτρινο χρώμα.  

Ο κώδικας της ιστοσελίδας header.html 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"    

                               "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

<!--imoodel[en]: Delistavrou Constantinos' [MAI 09/07]  

                 UOM Dep/t of Applied Informatics MSc thesis (c) 2008.--> 

<!--imoodel[el]: Διπλωματική εργασία του Δελησταύρου Κωνσταντίνου  

                 [MAI 09/07] για το ΠΜΣ του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

                 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (c) 2008.--> 

 

 <!--imoodel[en]: If you want this Moodle installation to be used by other LAN     

                  computers, change [ $CFG->wwwroot ] value to  

                  [ $CFG->wwwroot = 'http://<this computer's ip address>/moodle'; ]  

                  in <moodle root>/config.php and disable this computer's  

                  firewall.--> 

 <!--imoodel[el]: Αν θέλετε η παρούσα εγκατάσταση moodle να χρησιμοποιηθεί από  

                  άλλους υπολογιστές-πελάτες στο ίδιο τοπικό δίκτυο, αλλάξτε την  

                  τιμή [ $CFG->wwwroot ] σε [ $CFG->wwwroot   = 

                  'http://<η διεύθυνση ip αυτού του υπολογιστή>/moodle'; ] στο  

                  <ριζικός κατάλογος του moodle>/config.php και απενεργοποιήστε το  

                  firewall του υπολογιστή.--> 
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<?php  

    //imoodel[en]: System definitions inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη των ορισμών συστήματος. 

    require_once("$CFG->dirroot/config.php"); 

?> 

 

<html<?php echo $direction ?>> 

<head> 

    <?php echo $meta ?> 

    <meta name="keywords" content="moodle, <?php echo $title ?> " /> 

    <title><?php echo $title ?></title> 

    <link rel="shortcut icon"  

          href="<?php echo $CFG->themewww.'/'.current_theme() ?>/favicon.ico" /> 

    <?php include("$CFG->javascript"); ?> 

 

    <!--imoodel[en]: imoodel functionality inclusion only for registered and  

                     connected users.--> 

    <!--imoodel[el]: Συμπερίληψη/ενεργοποίηση της imoodel λειτουργικότητας μόνο για  

                     κατοχυρωμένους και συνδεδεμένους χρήστες.--> 

    <?php 

        //imoodel[en]: Attach main imoodle code when the user is logged-in and   

                       he/she is NOT a guest. 

        //imoodel[el]: Προσάρτηση του κυρίως κώδικα του imoodle όταν ο χρήστης έχει  

                       συνδεθεί και ΔΕΝ είναι επισκέπτης. 

        if (    ($USER->id != 0) && ($USER->id != 1) 

             && ($USER->username != "") && ($USER->username != "guest")) { 

            require_once("imoodel_main.php"); 

        } 

    ?> 

</head> 

<body<?php 

    echo " $bodytags"; 

    if ($focus) { 

        echo " onload=\"setfocus()\""; 

    } 

    ?>> 

<div id="page"> 

<?php //Accessibility: 'headermain' is now H1,  

      //see theme/standard/styles_layout.css: .headermain 

      if ($home) {  // This is what gets printed on the home page only 

?> 

    <?php print_container_start(true, '', 'header-home'); ?> 

        <h1 class="headermain"><?php echo $heading ?></h1> 

        <div class="headermenu"><?php echo $menu ?></div> 

    <?php print_container_end(); ?> 

<?php } else if ($heading) {  // This is what gets printed on any other page  

                              // with a heading 
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?> 

    <?php print_container_start(true, '', 'header'); ?> 

        <h1 class="headermain"><?php echo $heading ?></h1> 

        <div class="headermenu"><?php echo $menu ?></div> 

    <?php print_container_end(); ?> 

<?php } ?> 

<?php //Accessibility: breadcrumb trail/navbar now a DIV, not a table. 

    if ($navigation) { // This is the navigation bar with breadcrumbs   

?> 

    <div class="navbar clearfix"> 

        <div class="breadcrumb"><?php print_navigation($navigation); ?></div> 

        <div class="navbutton"><?php echo $button; ?></div> 

    </div> 

<?php } else if ($heading) { // If no navigation, but a heading, then print a line 

?> 

    <hr /> 

<?php } ?> 

    <!-- END OF HEADER --> 

    <?php print_container_start(false, '', 'content'); ?> 

 

Ο κώδικας της ιστοσελίδας footer.html 
<!--imoodel[en]: Delistavrou Constantinos' [MAI 09/07] UOM Dep/t of Applied  

                 Informatics MSc thesis (c) 2008.--> 

<!--imoodel[el]: Διπλωματική εργασία του Δελησταύρου Κωνσταντίνου [MAI 09/07] για  

                 το ΠΜΣ του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του  

                 Πανεπιστημίου Μακεδονίας (c) 2008.--> 

<?php  

    //imoodel[en]: System definitions inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη των ορισμών συστήματος. 

    require_once("$CFG->dirroot/config.php"); 

?> 

<?php 

    print_container_end(); // content container 

    print_container_start(false, '', 'footer'); 

    echo '<p class="helplink">'; 

    echo page_doc_link(get_string('moodledocslink')); 

    echo '</p>'; 

 

    if ($navigation and false) { ?> 

    <div class="navbar clearfix"> 

        <div class="breadcrumb"><?php print_navigation($navigation); ?></div> 

        <div class="menu"><?php echo $menu; ?></div> 

    </div> 

<?php } 
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    echo $loggedinas; 

    echo $homelink; 

 

    if (!empty($performanceinfo)) { 

        echo $performanceinfo; 

    } 

 

    if (debugging()) { ?> 

        <div class="validators"><ul> 

        <li> 

        <a href="http://validator.w3.org/check?verbose=1&amp;ss=1&amp;uri= ↵ 

                 <?php echo urlencode(qualified_me()) ?>">Validate HTML</a> 

        </li> 

        <li> 

        <a href="http://www.contentquality.com/mynewtester/cynthia.exe? ↵ 

                 rptmode=-1&amp;url1=<?php echo urlencode(qualified_me())?>">  

                 Section 508 Check</a> 

        </li> 

        <li><a href="http://www.contentquality.com/mynewtester/cynthia.exe? ↵ 

                     rptmode=0&amp;warnp2n3e=1&amp;url1=<?php echo ↵ 

                     urlencode(qualified_me()) ?>">WCAG 1 (2,3) Check</a> 

        </li> 

        </ul></div> 

<?php } 

    print_container_end(); 

?> 

</div> 

<?php 

    //imoodel[en]: If debug messages are set to be displayed, show some debug info  

                   on page bottom. 

    //imoodel[el]: Αν έχει επιλεγεί η προβολή μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης, εμφάνισε  

                   σχετικές πληροφορίες στο κάτω μέρος της σελίδας. 

    if (debugging()) { ?> 

        <div class="imoodel" id="imddebug"> 

            <?php  

                echo 'Τρέχουσα ιστοσελίδα - current webpage:'. ↵  

                     $_SERVER['PHP_SELF'].'<br/>'; 

                echo 'IP διεύθυνση διακομιστή - server IP:'. ↵ 

                     $_SERVER['SERVER_ADDR'].'<br/>'; 

                echo 'Κωδικός ταυτότητας χρήστη - user identity: '. ↵ 

                     $USER->id.'<br/>'; 

                echo 'Όνομα χρήστη - user name: '.($USER->username ? ↵ 

                     $USER->username : 'δεν συνδέθηκε κάποιος χρήστης - ↵  

                     no user logged in').'<br/>'; 

                echo 'Κλειδί συνεδρίας - session key: '.sesskey().'<br/>';   
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                echo 'Κωδικός ταυτότητας διακομιστή: '. ↵  

                     $CFG->mnet_localhost_id.'<br/>'; 

            ?> 

        </div> 

<?php 

    } 

?> 

</body> 

</html> 

 

Ο κώδικας του αρθρώματος imoodel_main.php 
<!--imoodel[en]: Delistavrou Constantinos' [MAI 09/07] UOM Dep/t of Applied  

                 Informatics MSc thesis (c) 2008.--> 

<!--imoodel[el]: Διπλωματική εργασία του Δελησταύρου Κωνσταντίνου [MAI 09/07] για  

                 το ΠΜΣ του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

                 Μακεδονίας (c) 2008.--> 

 

<!--imoodel[en]: This is the main code of the imoodel theme AJAX functionality. 

                 It is invoked by header.html and invokes asynchronously through  

                 AJAX, other modules for reading and writting data to Moodle's  

                 database.--> 

<!--imoodel[el]: Αυτός είναι ο κυρίως κώδικας της AJAX λειτουργικότητας του θέματος  

                 imoodel. Καλείται από το header.html και καλεί ασύγχρονα μέσω AJAX  

                 άλλα αρθρώματα, για την ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων στη βάση  

                 δεδομένων του Moodle.--> 

<?php 

    //imoodel[en]: System definitions inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη των ορισμών συστήματος. 

    require_once("$CFG->dirroot/config.php"); 

?> 

 

<!--imoodel[en]: Moodle installation's Yahoo! User Interface library inclusion.--> 

<!--imoodel[el]: Συμπερίληψη της βιβλιοθήκης Yahoo! User Interface της Moodle  

                 εγκατάστασης.--> 

<script type="text/javascript" src="<? echo $CFG->wwwroot; ?> ↵ 

              /lib/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<? echo $CFG->wwwroot; ?> ↵ 

              /lib/yui/dragdrop/dragdrop-min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<? echo $CFG->wwwroot; ?> ↵ 

              /lib/yui/yahoo/yahoo.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<? echo $CFG->wwwroot; ?> ↵ 

              /lib/yui/event/event.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<? echo $CFG->wwwroot; ?> ↵ 

              /lib/yui/connection/connection.js"></script> 
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<!--imoodel[en]: In the following script event handling routines and their relevant  

                 imoodel theme logic is defined.--> 

<!--imoodel[el]: Στο επόμενο τμήμα κώδικα (script) ορίζονται οι ρουτίνες χειρισμού  

                 γεγονότων και η σχετική με αυτούς λογική του θέματος imoodel.--> 

<script type="text/javascript"> 

<!-- 

    //imoodel[en]: Objects of imoodelitem class will get by the imoodel theme the  

                   capability to be moved. 

    //imoodel[el]: Τα αντικείμενα που θα ανήκουν στην κλάση imoodelitem θα  

                   αποκτήσουν τη δυνατότητα μετακίνησης από το θέμα imoodel. 

    var imdItemClass = 'imoodelitem'; 

 

    //imoodel[en]: Page load event handling routine. 

    //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού του γεγονότος φόρτωση σελίδας. 

    function fnLoadHandler(oEvent) { 

     

        //imoodel[en]: Items of class sideblock are being chosen as moovable, i.e. 

                       the menu panels. Their names are collected to an array... 

        //imoodel[el]: Ως ικανά να μετακινηθούν επιλέγονται τα αντικείμενα της 

                       κλάσης sideblock, δηλαδή τα πλαίσια των μενού. Τα ονόματά 

                       τους συλλέγονται σε ένα διάνυσμα... 

        var sideblockitemsarray = YAHOO.util.Dom. ↵  

      getElementsByClassName('sideblock'); 

 

        //imoodel[en]: ...and each item that has its name in this array, becomes a  

                       member of the imoodelitem class as well. 

        //imoodel[el]: ...και κάθε αντικείμενο του οποίου το όνομα βρίσκεται σ'  

                       αυτό το διάνυσμα, γίνεται επιπλέον μέλος και της κλάσης  

                       imoodelitem. 

        YAHOO.util.Dom.addClass (sideblockitemsarray, imdItemClass);  

     

        //imoodel[en]: Definition of arrays to hold the move (green bullet) and  

                       save (red bullet), visible interface object handles. 

        //imoodel[el]: Δημιουργία διανυσμάτων για την αποθήκευση των λαβών των  

                       αντικειμένων της επιφάνειας εργασίας του φυλλομετρητή, για  

                       την μετακίνηση (πράσινη κουκίδα) και την αποθήκευση (κόκκινη  

                       κουκίδα). 

        var mv = new Array(); 

        var sv = new Array(); 

 

        //imoodel[en]: For each item of class imoodelitem... 

        //imoodel[el]: Για κάθε αντικείμενο της κλάσης imoodelitem... 

        for (var i=0; i<sideblockitemsarray.length; i++){ 

             

            //imoodel[en]: ...(x is an alias for the current imoodelitem object)... 
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            //imoodel[el]: ...(το x είναι ένα ψευδόνυμο για το τρέχον αντικείμενο  

                           imoodelitem)... 

            var x = sideblockitemsarray[i]; 

             

            //imoodel[en]: ...altering of its HTML code to give to each object two  

                           handling buttons. 

            //imoodel[el]: ...τροποποίηση του HTML κώδικά του για να αποκτήσει κάθε   

                           αντικείμενο δύο κουμπιά χειρισμού. 

            var str_m = "<span class='imoodel mv' id='mv"+i+"' ↵ 

                        style='position:relative; top:-5px; cursor:move; ↵  

                        font-size: 70%;'><img src='<?php echo $CFG-> ↵ 

                        wwwroot.'/theme/'.current_theme().'/images/' ?> ↵ 

                        move.bmp' alt='μετακίνηση - move' /></span> "; 

            var str_s = "<span class='imoodel sv' id='sv"+i+"' ↵  

                        style='position:relative; top:-5px; cursor:crosshair; ↵  

                        font-size: 70%;'><img src='<?php echo $CFG-> ↵  

                        wwwroot.'/theme/'.current_theme().'/images/' ?> ↵  

                        save.bmp' alt='αποθήκευση - save' /></span> "; 

            x.innerHTML = str_m + str_s + x.innerHTML; 

 

            //imoodel[en]: Give drag'n'drop ability through YUI to the handling  

                           image (or alternate text) of the object. 

            //imoodel[el]: Απόδοση δυνατότητας "σύρε και άσε" στο αντικείμενο μέσω  

                           της YUI στην κουκίδα χειρισμού (ή το εναλλακτικό της  

                           κείμενο). 

            var temp; 

            temp = new YAHOO.util.DD(x.id); 

            mv[i] = temp; 

            mv[i].setOuterHandleElId("mv"+i); 

            sv[i] = "sv"+i; 

        } 

         

        //imoodel[en]: Load saved item coordinates. 

        //imoodel[el]: Φόρτωση αποθηκευμένων συντεταγμένων αντικειμένων. 

        imdLoadItemProperties(); 

 

        //imoodel[en]: Activate event listener for click event on save buttons. 

        //imoodel[el]: Ενεργοποίηση του "ακροατή" γεγονότων για το γεγονός "κλικ"  

                       σε κάποιο από τα κουμπιά αποθήκευσης. 

        YAHOO.util.Event.on(sv, "click", fnSaveHandler, ↵  

                            "User chose to save item properties."); 

    } 

             

    //imoodel[en]: Click on save button event handling routine. 

    //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού του γεγονότος "κλικ" σε κουμπί αποθήκευσης. 

    function fnSaveHandler(oEvent, message) { 
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        //imoodel[en]: Just call the saving item positions routine. 

        //imoodel[el]: Απλά κλήση της ρουτίνας αποθήκευσης της θέσης αντικειμένων. 

        imdSaveItemProperties(this.id); 

    } 

 

    //imoodel[en]: Definition of the saving item positions routine. 

    //imoodel[el]: Ορισμός της ρουτίνας αποθήκευσης της θέσης αντικειμένων. 

    function imdSaveItemProperties(itm) { 

 

        //imoodel[en]: Using YUI to get item's position. 

        //imoodel[el]: Χρήση της YUI για την απόκτηση της θέσης του αντικειμένου. 

        var X = parseInt(YAHOO.util.Dom.getX(itm)); 

        var Y = parseInt(YAHOO.util.Dom.getY(itm)); 

         

        //imoodel[en]: Creation of the URL for calling asynchronously the PHP  

                       module for saving to database. 

        //imoodel[el]: Δημιουργία του URL ασύγχρονης κλήσης του αρθρώματος PHP για  

                       την αποθήκευση στη βάση δεδομένων. 

         

        //imoodel[en]: Concatenating the module's absolute web server path with the  

                       URL of the current page and user name. 

        //imoodel[el]: Παράθεση της απόλυτης διαδρομής του αρθρώματος στο  

                       διακομιστή με το URL της τρέχουσας ιστοσελίδας και το όνομα  

                       χρήστη. 

        var sUrl1 = "<? echo $CFG->wwwroot; ↵ 

                    ?>/theme/imoodel/imoodel_save_item_properties.php"; 

        var sUrl2 = "?imdurl=<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"; 

        var sUrl3 = "&imdusr=<?php echo $USER->username; ?>"; 

 

        //imoodel[en]: Finding the parent of the clicked item to get its id. Append  

                       it with X and Y to the calling URL. 

        //imoodel[el]: Εύρεση του γονέα του αντικειμένου που έγινε "κλικ" για να  

                       ληφθεί η τιμή id του. Επέκταση του URL κλήσης με το id και  

                       τα Χ και Υ. 

        var node = document.getElementById(itm); 

        node = node.parentNode; 

        itm = node.id;         

        var sUrl4 = "&imditm="+itm; 

        var sUrl5 = "&imdX="+X; 

        var sUrl6 = "&imdY="+Y; 

 

        sUrl = sUrl1 + sUrl2 + sUrl3 + sUrl4 + sUrl5 + sUrl6; 

         

        //imoodel[en]: Alias for the division into which debug messages will be  

                       written. 
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        //imoodel[el]: Ψευδόνυμο για το τμήμα της ιστοσελίδας στο οποίο θα γραφούν  

                       μηνύματα αποσφαλμάτωσης. 

        var div = document.getElementById('imddebug'); 

 

        //imoodel[en]: Successful asynchronous call handling routine (showing debug  

                       messages). 

        //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού επιτυχούς ασύγχρονης κλήσης (εμφάνισης  

                       μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης). 

        var handleSuccess = function(o){ 

         

            //imoodel[en]: If the return object has text. 

            //imoodel[el]: Αν το αντικείμενο επιστροφής έχει κείμενο. 

            if(o.responseText !== undefined){ 

                div.innerHTML = "<li>Transaction id: " + o.tId + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>HTTP status: " + o.status + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>Status code message: " + ↵  

                                 o.statusText + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>HTTP headers: <ul>" + ↵  

                                 o.getAllResponseHeaders + "</ul></li>"; 

                div.innerHTML += "<li>Server response: " + ↵  

                                 o.responseText + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>Argument object: Object ( [foo] => " + ↵  

                                 o.argument.foo + " [bar] => " + ↵  

                                 o.argument.bar +" )</li>"; 

            } 

        } 

 

        //imoodel[en]: Unsuccessful asynchronous call handling routine (showing  

                       debug messages) 

        //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού μη επιτυχούς ασύγχρονης κλήσης (εμφάνισης  

                       μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης). 

        var handleFailure = function(o){ 

         

            //imoodel[en]: If the return object has text. 

            //imoodel[el]: Αν το αντικείμενο επιστροφής έχει κείμενο. 

            if(o.responseText !== undefined){ 

                div.innerHTML = "<li>Transaction id: " + o.tId + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>HTTP status: " + o.status + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>Status code message: " + o.statusText + ↵  

                                 "</li>"; 

            } 

        } 

 

        //imoodel[en]: Asynchronous call return object definition. 

        //imoodel[el]: Ορισμός του αντικειμένου επιστροφής της ασύγχρονης κλήσης. 

        var callback = 

        { 
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          success: handleSuccess, 

          failure: handleFailure, 

          argument: { foo:"foo", bar:"bar" } 

        }; 

         

        //imoodel[en]: Asynchronous call of saving module using YUI. 

        //imoodel[el]: Ασύγχρονη κλήση του αρθρώματος αποθήκευσης με χρήση της YUI. 

        var request = YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET', sUrl, callback);    

    }     

     

    //imoodel[en]: Current webpage event listening handling routine. 

    //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού της ακρόασης γεγονότων για την τρέχουσα  

                   ιστοσελίδα. 

    function imdEventListenInit() { 

 

        //imoodel[en]: Activate event listener for current webpage's load event on  

                       save buttons. 

        //imoodel[el]: Ενεργοποίηση του "ακροατή" γεγονότων για το γεγονός  

                       "φόρτωση" της τρέχουσας ιστοσελίδας. 

        YAHOO.util.Event.on(window, "load", fnLoadHandler); 

    }     

     

    //imoodel[en]: Load saved item coordinates handling routine. 

    //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού της φόρτωση αποθηκευμένων συντεταγμένων  

                   αντικειμένων. 

    function imdLoadItemProperties() { 

         

        //imoodel[en]: Alias for the division into which debug messages will be  

                       written. 

        //imoodel[el]: Ψευδόνυμο για το τμήμα της ιστοσελίδας στο οποίο θα γραφούν  

                       μηνύματα αποσφαλμάτωσης.         

        var div = document.getElementById('imddebug'); 

 

        //imoodel[en]: Successful asynchronous call handling routine. 

        //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού επιτυχούς ασύγχρονης κλήσης. 

        var handleSuccess = function(o){ 

 

            //imoodel[en]: If the return object has text. 

            //imoodel[el]: Αν το αντικείμενο επιστροφής έχει κείμενο. 

            if(o.responseText !== undefined){ 

             

                //imoodel[en]: Splitting of text to an array of items. 

                //imoodel[el]: Χωρισμός του κειμένου σε διάνυσμα αντικειμένων. 

                var items = o.responseText.split('.'); 

                 

                //imoodel[en]: For each array's item... 

                //imoodel[el]: Για κάθε αντικείμενο του διανύσματος... 
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                for (var i=0; i<items.length-1; i++) { 

 

                    //imoodel[en]: ...splitting each item's to three values... 

                    //imoodel[el]: ...χωρισμός του κειμένου κάθε αντικειμένου σε  

                                   τρεις τιμές... 

                    var item = items[i]; 

                    var pmt = item.split(','); 

 

                    //imoodel[en]: ...assign each value to a temporary variable... 

                    //imoodel[el]: ...ανάθεση κάθε τιμής σε μια προσωρινή  

                                   μεταβλητή... 

                    var itm = pmt[0]; 

                    var x = pmt[1]; 

                    var y = pmt[2]; 

                     

                    //imoodel[en]: ...and use these variables to set item's  

                                   position on webtop. 

                    //imoodel[el]: ...και χρήση των μεταβλητών αυτών για καθορισμό  

                                   της θέσης του αντικειμένου στην επιφάνεια της  

                                   σελίδας. 

                    YAHOO.util.Dom.setX(itm, x); 

                    YAHOO.util.Dom.setY(itm, y); 

                } 

            } 

        } 

 

        //imoodel[en]: Unsuccessful asynchronous call handling routine (showing  

                       debug messages) 

        //imoodel[el]: Ρουτίνα χειρισμού μη επιτυχούς ασύγχρονης κλήσης (εμφάνισης  

                       μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης).         

        var handleFailure = function(o){ 

             

            //imoodel[en]: If the return object has text. 

            //imoodel[el]: Αν το αντικείμενο επιστροφής έχει κείμενο. 

            if(o.responseText !== undefined){ 

                div.innerHTML = "<li>Transaction id: " + o.tId + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>HTTP status: " + o.status + "</li>"; 

                div.innerHTML += "<li>Status code message: " + o.statusText + ↵  

                                 "</li>"; 

            } 

        } 

 

        //imoodel[en]: Asynchronous call return object definition. 

        //imoodel[el]: Ορισμός του αντικειμένου επιστροφής της ασύγχρονης κλήσης. 

        var callback = 

        { 

          success:handleSuccess, 
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          failure: handleFailure, 

          argument: { foo:"foo", bar:"bar" } 

        }; 

         

        //imoodel[en]: Use YUI to get all items of class imoodelitem into an array. 

        //imoodel[el]: Χρήση της YUI για τη λήψη όλων των αντικειμένων της κλάσης  

                       imoodelitem σε ένα διάνυσμα. 

        var imdItemsArray = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName(imdItemClass); 

         

        //imoodel[en]: Creation of the URL for calling asynchronously the PHP  

                       module for reading from database. 

        //imoodel[el]: Δημιουργία του URL ασύγχρονης κλήσης του αρθρώματος PHP για  

                       την ανάγνωση από τη βάση δεδομένων.         

 

        //imoodel[en]: Concatenating the reading module's absolute web server path  

                       with the URL of the current page and user name. 

        //imoodel[el]: Παράθεση της απόλυτης διαδρομής του αρθρώματος ανάγνωσης στο  

                       διακομιστή με το URL της τρέχουσας ιστοσελίδας και το όνομα  

                       χρήστη.         

        var sUrl1 = "<? echo $CFG->wwwroot; ↵  

                    ?>/theme/imoodel/imoodel_load_item_properties.php"; 

        var sUrl2 = "?imdurl=<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"; 

        var sUrl3 = "&imdusr=<?php echo $USER->username; ?>"; 

         

        sUrl = sUrl1 + sUrl2 + sUrl3; 

         

        //imoodel[en]: Asynchronous call of reading module using YUI. 

        //imoodel[el]: Ασύγχρονη κλήση του αρθρώματος ανάγνωσης με χρήση της YUI.         

        var request = YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET', sUrl, callback);  

    }     

     

    //imoodel[en]: Set event listening for current webpage to on. 

    //imoodel[el]: Ενεργοποίηση της ακρόασης γεγονότων για την τρέχουσα ιστοσελίδα. 

    imdEventListenInit(); 

     

//--> 

</script> 

 

Ο κώδικας του αρθρώματος imoodel_load_item_properties.php  
<?php 

 

    //imoodel[en]: Delistavrou Constantinos' [MAI 09/07] UOM Dep/t of Applied  

                   Informatics MSc thesis (c) 2008. 
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    //imoodel[el]: Διπλωματική εργασία του Δελησταύρου Κωνσταντίνου [MAI 09/07] για  

                   το ΠΜΣ του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου  

                   Μακεδονίας (c) 2008. 

 

    //imoodel[en]: System definitions inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη των ορισμών συστήματος. 

    require_once("../../config.php"); 

 

    //imoodel[en]: Data Manipulation Language library inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη της βιβλιοθήκης της Γλώσσας Διαχείρισης Δεδομένων. 

    require_once("$CFG->libdir/dmllib.php"); 

     

    //imoodel[en]: Field and imoodel table names to variables. 

    //imoodel[el]: Τα ονόματα των πεδίων και του πίνακα του imoodel σε μεταβλητές. 

    $fields = "usr, url, itm, x, y"; 

    $table  = "imoodeldata"; 

     

    //imoodel[en]: Check if needed values were passed to this module. 

    //imoodel[el]: Έλεγχος για το αν πέρασαν στο παρόν άρθρωμα οι απαραίτητες  

                   τιμές. 

    if ( isset($_GET['imdurl']) && isset($_GET['imdusr']) ){ 

 

        //imoodel[en]: Assign the HTTP parameter data to local variables. 

        //imoodel[el]: Ανάθεση των τιμών των HTTP παραμέτρων σε τοπικές μεταβλητές. 

        $url = $_GET['imdurl']; 

        $usr = $_GET['imdusr']; 

         

        //imoodel[en]: SQL clause creation for selecting an item's coordinates from  

                       imoodeldata table. 

        //imoodel[el]: Δημιουργία της SQL πρότασης για την επιλογή των  

                       συντεταγμένων ενός αντικειμένου από τον πίνακα imoodeldata. 

        $sql = "SELECT itm, x, y FROM mdl_imoodeldata WHERE usr='$usr' AND ↵  

               url='$url'"; 

 

        //imoodel[en]: Getting a recordset. If it is not empty... 

        //imoodel[el]: Λήψη συνόλου εγγραφών. Αν δεν είναι κενό... 

        if ( $rs = get_recordset_sql($sql, $limitfrom=null, $limitnum=null) ) { 

 

            //imoodel[en]: ...read each reocord in it and print its field values.  

                           These values will be used by this module's invoker  

                           (AJAX). 

            //imoodel[el]: ...διάβασε κάθε του εγγραφή και τύπωσε τις τιμές των  

                           πεδίων του. Οι τιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν από το  

                           άρθρωμα που καλεί το παρόν (AJAX). 

            while(!$rs->EOF){ 

                echo $rs->fields['itm'].','; 

                echo $rs->fields['x'].','; 
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                echo $rs->fields['y'].'.'; 

                $rs->MoveNext(); 

            } 

             

            //imoodel[en]: Closing recordset. 

            //imoodel[el]: Κλείσιμο του συνόλου εγγραφών. 

            $rs->close(); 

        } 

    } 

    else { 

        //imoodel[en]: If all needed data were not present in HTTP header, show  

                       message at bottom of webpage. 

        //imoodel[el]: Αν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα δεν υπήρχαν στην HTTP  

                       κεφαλίδα, εμφάνισε μήνυμα στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. 

        if (debugging()) { 

            echo "imoodel: Ανεπαρκή δεδομένα για την ανάγνωση της θέσης του ↵  

                 αντικειμένου!"; 

            echo "imoodel: Inadaquate data for reading item's position!"; 

        } 

    } 

?> 

 

Ο κώδικας του αρθρώματος imoodel_save_item_properties.php 
<?php 

 

    //imoodel[en]: Delistavrou Constantinos' [MAI 09/07] UOM Dep/t of Applied  

                   Informatics MSc thesis (c) 2008. 

    //imoodel[el]: Διπλωματική εργασία του Δελησταύρου Κωνσταντίνου [MAI 09/07] για  

                   το ΠΜΣ του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου  

                   Μακεδονίας (c) 2008. 

 

    //imoodel[en]: System definitions inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη των ορισμών συστήματος. 

    require_once("../../config.php"); 

     

    //imoodel[en]: Data Manipulation Language library inclusion. 

    //imoodel[el]: Συμπερίληψη της βιβλιοθήκης της Γλώσσας Διαχείρισης Δεδομένων. 

    require_once("$CFG->libdir/dmllib.php"); 

 

    //imoodel[en]: Check if all needed values were passed to this module. 

    //imoodel[el]: Έλεγχος για το αν πέρασαν στο παρόν άρθρωμα οι απαραίτητες  

                   τιμές. 

    if(    isset($_GET['imdurl']) && isset($_GET['imdusr']) 

        && isset($_GET['imditm']) && isset($_GET['imdX'])  
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        && isset($_GET['imdY'])                             ){ 

 

        //imoodel[en]: Assign the HTTP parameter data to local variables. 

        //imoodel[el]: Ανάθεση των τιμών των HTTP παραμέτρων σε τοπικές μεταβλητές. 

        $url = $_GET['imdurl']; 

        $usr = $_GET['imdusr']; 

        $itm = $_GET['imditm']; 

        $X   = $_GET['imdX']; 

        $Y   = $_GET['imdY'];     

 

        //imoodel[en]: Check if a record for this user, URL, item combination  

                       exists. 

        //imoodel[el]: Έλεγχος για το αν υπάρχει εγγραφή για το συγκεκριμένο  

                       συνδυασμό χρήστη, URL, αντικειμένου της ιστοσελίδας. 

        if ( record_exists('imoodeldata', 'usr', $usr, 'url', $url, 'itm', $itm) ){ 

 

            //imoodel[en]: If yes, then an update must be performed. So, the  

                           according record is first retrieved... 

            //imoodel[el]: Αν ναι, τότε πρέπει να γίνει απλά ενημέρωση των τιμών.  

                           Έτσι, ανακτάται η αντίστοιχη εγγραφή... 

            $rec = get_record('imoodeldata', 'usr', $usr, 'url', $url, 'itm', ↵  

                   $itm, $fields='*'); 

 

            //imoodel[en]: ...values are changed to the record object... 

            //imoodel[el]: ...αντικαθιστούνται οι τιμές στο αντικείμενο της  

                           εγγραφής... 

            $rec->x = $X; 

            $rec->y = $Y; 

 

            //imoodel[en]: ...and the imoodeldata table record is updated. 

            //imoodel[el]: ...και ενημερώνεται η εγγραφή του πίνακα imoodeldata. 

            if (!update_record('imoodeldata', $rec)) { 

             

                //imoodel[en]: On error and if debug messages are displayed, a  

                               message apears at the bottom of the webpage. 

                //imoodel[el]: Αν κάτι δεν πάει καλά και έχει επιλεγεί η εμφάνιση  

                               μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο  

                               κάτω μέρος της ιστοσελίδας. 

                if (debugging()) { 

                    echo "imoodel: Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των ιδιοτήτων ↵  

                         του αντικειμένου στη βάση δεδομένων!"; 

                    echo "imoodel: Could not update item's properties to ↵   

                         database!"; 

                } 

            } 

        } 

        else { 
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            //imoodel[en]: If no, then an new record must be inserted. So, a new  

                           record object is defined... 

            //imoodel[el]: Αν όχι, τότε πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εγγραφή.  

                           Έτσι, ορίζεται ένα νέο αντικείμενο τύπου εγγραφής... 

            $rec = new stdClass(); 

 

            //imoodel[en]: ...values are set to the record object... 

            //imoodel[el]: ...αποδίδονται τιμές στο αντικείμενο της εγγραφής... 

            $rec->url = $url; 

            $rec->usr = $usr; 

            $rec->itm = $itm; 

            $rec->x = $X; 

            $rec->y = $Y; 

             

            //imoodel[en]: ...and the new imoodeldata table record is inserted. 

            //imoodel[el]: ...και εισάγεται μια νέα εγγραφή στον πίνακα  

                           imoodeldata. 

            if (!insert_record('imoodeldata', $rec, $returnid=true, ↵  

                                                              $primarykey='id')) { 

                //imoodel[en]: On error and if debug messages are displayed, a  

                               message apears at the bottom of the webpage. 

                //imoodel[el]: Αν κάτι δεν πάει καλά και έχει επιλεγεί η εμφάνιση  

                               μηνυμάτων αποσφαλμάτωσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο  

                               κάτω μέρος της ιστοσελίδας. 

                if (debugging()) {             

                    echo "imoodel: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ιδιοτήτων ↵  

                         του αντικειμένου στη βάση δεδομένων!"; 

                    echo "imoodel: Could not save item's properties to database!"; 

                } 

            } 

        } 

    } 

    else { 

        //imoodel[en]: If all needed data were not present in HTTP header, show  

                       message at bottom of webpage. 

        //imoodel[el]: Αν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα δεν υπήρχαν στην HTTP  

                       κεφαλίδα, εμφάνισε μήνυμα στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. 

        if (debugging()) { 

            echo "imoodel: Ανεπαρκή δεδομένα για την αποθήκευση της θέσης ↵  

                 του αντικειμένου!"; 

            echo "imoodel: Inadaquate data for saving item's position!"; 

        } 

    } 

?> 
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