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Περίληψη 
Η τεχνολογική επανάσταση, που πραγματοποιείται σήμερα, στους τομείς της Πληροφορικής και της 
Επικοινωνίας, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές στην Εκπαίδευση και στην 
Ψυχαγωγία. Η εισβολή της Τεχνολογίας στην ζωή μας και στην Εκπαίδευση έχει στόχο την 
βελτιστοποίηση της παροχής γνώσεων και την αυτοματοποίηση και απλούστευση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  

Οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μέσω της τεχνολογίας με τη χρήση του διαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγούν στην σκόπιμη εφαρμογή νέας γνώσης στον εργασιακό μας τομέα 
αλλά και στη καθημερινή μας ζωή. Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής, είναι ο σχεδιασμός και 
η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής τηλεκπαίδευσης.  

Παρόλο που δεν πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό και νέο στον τομέα της εκπαίδευσης, 
παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα έντονη δραστηριότητα στη χρήση του. Αυτό που καθιστά 
ξεχωριστή αυτήν την διαδικτυακή εφαρμογή είναι ο συνδυασμός αποτελεσματικής 
αλληλεπιδραστικότητας ανάμεσα στον χρήστη και το μέσο και η δυνατότητα παροχής πληροφοριών 
από το μέσο στον χρήστη. 
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Abstract 
The Technological revolution, which takes place today in the fields of Information Science and 
Communication, creates the adequate pre-conditions for radical changes in Education and 
Entertainment. The invasion of Technology into our life and into Education aims at ameliorating the 
supply of knowledge and the automation and simplification of the educational procedure.  

The new horizons which are opening through technology with the use of the Internet and 
computers lead to the deliberate application of new knowledge in our work (labour) field but also in our 
daily life. The objective of this post -graduate dissertation is the scheming (planning) and the creation of 
an application of tele - education on the Internet.  

Despite the fact that it doesn't concern anything pioneering (avant-garde) and new in the 
sector of education, recently there appears an intense activity in its use. What makes this application on 
the Internet distinctive (special) is the combination of an effective mutual-interaction between the user 
and the (means) instrument, as well as the possibility of supplying information from the Internet to the 
user. 
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Πρόλογος 
Η τεχνολογική επανάσταση1, που πραγματοποιείται σήμερα, στους τομείς της Πληροφορικής και της 
Επικοινωνίας, δημιουργεί προϋποθέσεις για επαναστατικές αλλαγές σε πολλά πεδία όπως αυτό της 
Εκπαίδευσης και της Ψυχαγωγίας. Η Τεχνολογία έχει «εισβάλει» στην ζωή μας και φυσικά και στην 
Εκπαίδευση προσδοκώντας την βελτιστοποίηση της παροχής γνώσεων και την αυτοματοποίηση και 
απλούστευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλοι μας αντιμέτωποι με αυτή τη νέα πραγματικότητα 
δεν μπορούσε να μείνουμε ανεπηρέαστοι και αυτό εξαιτίας της υποχρεωτικής μας προσαρμογής στα 
νέα δεδομένα, στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις της κοινωνίας μας. 

Οι επιδράσεις από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και η διείσδυση της 
πληροφορικής σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι πάρα πολλές γι’ 
αυτό και σήμερα μιλάμε για «επανάσταση της πληροφορικής». Οι νέοι πλέον, καλούνται να ζήσουν σε 
μια «κοινωνία πληροφοριών», η οποία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, ευρύτατη εξάπλωση και 
συνεχόμενη εκπαίδευση. Στον εργασιακό μας χώρο έχει δημιουργηθεί πλέον μια νέα τάξη πραγμάτων. 
Πέρα από την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων στους τεχνολογικούς τομείς, σε όλα σχεδόν τα 
επαγγέλματα απαιτείται η γνώση των υπολογιστών. Οπότε ως επιτακτική ανάγκη τίθεται ο 
επαναπροσδιορισμός και επανασχεδιασμός στα χρησιμοποιούμενα μέσα και μεθόδους εκπαίδευσης 
και κατάρτισης τόσο των μαθητών όσο και των εργαζομένων, για την αξιοποίηση των νέων αυτών 
τεχνολογιών. 

Ο υπολογιστής είναι μια «διεθνής» μηχανή, πολυσύνθετη και «πολυτάλαντη», με ποικίλες 
δυνατότητες υποστήριξης διαφορετικών εφαρμογών πολυμέσων. Εκτός από το να κάνει υπολογισμούς, 
να μιμείται την ανθρώπινη νοημοσύνη, να πληροφορεί, να αναπαριστά, να αποφασίζει, να συνδέει 
τους ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο, μπορεί επίσης χρησιμοποιείται και ως επαγγελματικό και 
εκπαιδευτικό εργαλείο2. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μαζί με τα ηλεκτρονικά δίκτυα, εκτός από εργαλεία επεξεργασίας 
πληροφοριών, είναι και μέσα εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και 
επικοινωνίας. Μπορεί να θεωρηθεί ίσως το πιο «ευέλικτο εργαλείο» που έχει κατασκευαστεί μέχρι 
τώρα, του οποίου το φάσμα των εφαρμογών και χρήσεών του είναι απεριόριστο. Αυτή η νέα 
πραγματικότητα δημιουργεί νέες δεξιότητες, συλλογής, αποθήκευσης, αξιολόγησης, ανάκτησης, 
μετάδοσης, χρήσης και παρουσίασης πληροφοριών, όπως και γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν 
τους υπολογιστές. Με την εμφάνιση αυτών των πρωτοποριακών τεχνολογιών έχουμε την «γέννηση» 
του διαδικτύου, γνωστό σε όλους ως internet. 

Το internet ονομάζεται συχνά Δίκτυο (NET), υπερλεωφόρος των πληροφοριών (information 
superhighway), ή Κυβερνοχώρος (cyberspace). Αποτελείται από συνδεδεμένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο 
και κάθε δίκτυο είναι ένα σύνολο υπολογιστών, που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με σκοπό να 
μοιράζονται πληροφορίες. Μπορεί να βρει κανείς πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες και οι 
περισσότερες διατίθενται δωρεάν. Οι πληροφορίες μπορούν να ταξιδέψουν παγκοσμίως σε κλάσματα 
του δευτερολέπτου και αυτό έχει σαν συνέπεια την δημιουργία νέων επαγγελμάτων και 
δραστηριοτήτων καθώς και τη δημιουργία προοπτικών εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως πηγή μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού υλικού 
και δεδομένων απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν πρόσβαση σε πάσης φύσεως μορφές 
δεδομένων και πληροφοριών. Η αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο ενθαρρύνει την έρευνα, την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων παρουσίασης ιδεών και πληροφοριών καθώς επίσης και την επικοινωνία.  
 
 
 

                                                           
1

Γ. Φ. Αλεξανδράτος, «Πολυμέσα και Διδασκαλία», 2006, σελ. 11. 
2

Ράπτης Α. και Ράπτη Α., «Πληροφορική και εκπαίδευση», 2000, σ.σ. 17-23. 
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Από τη φύση του το διαδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη διάφορων 
μεθόδων μάθησης3 όπως: 

• Μάθηση μέσα από την πράξη (learning by doing) 
• Μάθηση με στοχασμό (learning by reflection) 
• Μάθηση μέσα από την μελέτη περιπτώσεων (rase -based learning) 
• Μάθηση μέσα από την εξερεύνηση (learning by exploring) 
• Τυχαία μάθηση (incidental learning) 

 
Οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μέσω της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με τη χρήση του 

διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγούν στην σκόπιμη εφαρμογή μιας νέας γνώσης, 
στην επιστημονική και τεχνική γνώση, στην χρήση ευέλικτων προϊόντων και στις κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που γεννούνται. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που 
καθιστούν ξεχωριστό αυτόν τον συνδυασμό είναι η αλληλεπιδραστικότητα ανάμεσα στον χρήστη και το 
μέσο και η δυνατότητα παροχής πληροφοριών από το μέσο στον χρήστη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3

Κεκές Ιωάννης, Ι. Μυλωνάκου, Κεκέ Ηρώ, άρθρο «Διαδίκτυο (internet) και μάθηση: Οι στρατηγικές για τη πλοήγηση και η 
διδακτική τους αξία», 2001, σελ. 93. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός μεταπτυχιακής διατριβής 
Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής, είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία μιας 
βελτιστοποιημένης έκδοσης εφαρμογής τηλεκπαίδευσης. Παρόλο που δεν πρόκειται για κάτι 
πρωτοποριακό και νέο στον τομέα της εκπαίδευσης, παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα έντονη 
δραστηριότητα στη χρήση του. Με κίνητρο την εμπειρία που αποκομήθηκε από τη χρήση της 
πλατφόρμας Moodle και με στόχο υλοποίηση βελτιώσεων σε αρκετά σημεία από πλευράς 
εκπαιδευόμενου και απλού επισκέπτη, πραγματοποιήθηκε αυτή η διατριβή. 

Με τη χρήση του Moodle για την υλοποίηση αυτής της εργασίας εντοπίστηκαν θέματα 
εμφάνισης και οργάνωσης των εργαλείων που προσέφερε η πλατφόρμα τα οποία κούραζαν και πολλές 
φορές απωθούσαν τον χρήση στο να αναζητήσει ή να ασχοληθεί περαιτέρω. Επιπλέον ο τρόπος 
διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού ήταν ελλειπής και εμφανίστηκαν αρκετά θέματα προς 
υλοποίησης που ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν. 

Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, δημιουργήθηκαν δύο ιστοχώροι. Η πρώτη ιστοσελίδα 
δημιουργήθηκε για την παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους και για την εγγραφή τους 
στα νέα αυτά σεμινάρια λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους κανόνες σωστής σχεδίασης, εξοικονόμησης 
ενέργειας και ταχύτητας. Η δεύτερη ιστοσελίδα είναι η «πλατφόρμα» εκμάθησης νέων δεξιοτήτων η 
οποία σχεδιάστηκε με απλό και περιεκτικό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον 
εκπαιδευόμενο αλλά και προς τους καθηγητές και τους υπευθύνους. 

Λαμβάνοντας υπόψιν καλές πρακτικές και θέλοντας να δώσουμε στους χρήστες μία αίσθηση 
επαγγελματισμού και σιγουριάς επιλέξαμε να ονομάσουμε e-unic το εργαστήριο που παρέχει αυτή την 
on-line υπηρεσία. Το όνομα αυτό προέρχεται από τις λέξεις electronic universal community. Τα 
σεμινάρια τα οποία υλοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή είναι το Flash CS5 και η 
PHP-MySQL. Τέλος το σλόγκαν που επιλέχθηκε είχε σκοπό να μειώσει τον «φόβο» για την χρήση των 
νέων τεχνολογιών που έχουν μπει στη ζωή μας. 
 

1.2 Διάρθρωση κεφαλαίων 
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στην τηλεκπαίδευση, στα πλεονεκτήματα και στα 
μειονεκτήματα της καθώς και στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται υπέρ της εκπαίδευσης ενώ 
στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και η συνολική αρχιτεκτονική που θα διαθέτει η 
εφαρμογή τηλεκπαίδευσης, αιτιολογούμενα από συγκρίσεις και μελέτες που έχουν γίνει με άλλες 
παρεμφερής εφαρμογές – πλατφόρμες.  

Στη συνέχεια στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την 
αρχιτεκτονική αυτή, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα προβλήματα και οι λύσεις που 
δόθηκαν κατά την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής. Ακολουθούν στο κεφάλαιο 5 αναλύσεις των 
απαιτήσεων της εφαρμογής, το εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων καθώς και η αναπαράσταση του με 
βάση το σχεσιακό μοντέλο ενώ στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται δείγματα χρήσης της εφαρμογής 
καθώς μελλοντικές επεκτάσεις και συμπεράσματα. 

Τέλος στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται τα εγχειρίδια χρήσεως της εφαρμογής από τους 
διαχειριστές της αλλά και από τους υποψήφιους σπουδαστές της και στο Παράρτημα 2 παρατίθενται 
δείγματα ερωτηματολογίων χρήσης από εθελοντές στο σεμινάριο του Adobe Flash CS5. 
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση πεδίου 

2.1 Τηλεκπαίδευση (e-learning) 
Με τον όρο τηλεκπαίδευση εννοούμε την χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό την ταχύτατη διάχυση της 
γνώσης και των υπηρεσιών τους από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ένα εκπαιδευτή προς 
ενδιαφερόμενους πάσης φύσεως, μέσα σε ένα ευέλικτο και πολλά υποσχόμενο περιβάλλον χωρίς 
περιορισμούς. Η έννοια αυτή περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τους 
πόρους του διαδικτύου και τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Παρέχεται 
η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο, τον χρόνο, τον τόπο και την 
ποιότητα και ποσότητα γνώσης που θα λάβουν. 
 
Οι βασικοί τομείς τηλεκπαίδευσης είναι: 

• Ανώτατη εκπαίδευση 
• Α’ και Β’ εκπαίδευση 
• Δια βίου μάθηση 
• Άτομα με ειδικές ανάγκες 
• Χώροι εργασίας 
• Καταναλωτική αγορά 
• Οικιακή δραστηριότητα 

 
Διατίθενται 3 μορφές τηλεκπαίδευσης: 
Τηλεκπαίδευση με εξατομικευμένο ρυθμό (self-paced training).Προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο όλο 
το εκπαιδευτικό υλικό όπως βιβλία, σημειώσεις, προγράμματα εκμάθησης κ.ά., τα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό. Το υλικό αυτό διατίθεται σε 
ενότητες όμως δεν παρέχεται καμία είδους επικοινωνία με κάποιον εκπαιδευτή ή ενδιαφερόμενο. 
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό σε 
οποιοδήποτε χώρο ή χρονική στιγμή επιθυμεί εκείνος, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να του δοθεί όλο 
εξαρχής. Ο ρυθμός διεξαγωγής της εκπαίδευσης ορίζεται από τον διδάσκοντα με τον οποίο μπορεί ο 
εκπαιδευόμενος να έχει ασύγχρονη επικοινωνία καθώς και με τους συμμετέχοντες.  
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Είναι μία τελείως διαφορετική μορφή τηλεκπαίδευσης όπου το μάθημα 
πραγματοποιείται όποτε μπορούν οι σπουδαστές και ο καθηγητής οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε 
διαφορετικό χώρο αλλά την ίδια χρονική στιγμή. Όλοι βρίσκονται σε μία ψηφιακή εικονική αίθουσα και 
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα 
σαν να βρισκόντουσαν σε πραγματική παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. 
 

2.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τηλεκπαίδευσης 

Η επαναστατική αυτή μέθοδος εκπαίδευσης επικεντρώθηκε στις ανάγκες του μαθητή πάνω στις οποίες 
είναι υποχρεωμένος ο καθηγητής να προσαρμοστεί σε αντίθεση με την κλασσική εκπαίδευση. Ο 
σπουδαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό το οποίο μπορεί να το 
προσαρμόσει στις ανάγκες του και στις προτιμήσεις του ανάλογα και με τον χρόνο που διαθέτει. 

Το μάθημα μπορεί να παρακολουθείται από μεγάλο αριθμό σπουδαστών, οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε αφού το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντοτε προσβάσιμο. Δεν χρειάζονται άσκοπες 
μετακινήσεις και πολλές φορές διατίθεται και χωρίς κόστος. 

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να εμπλουτιστεί από τον 
διδάσκοντα χωρίς να το δημιουργήσει εκ νέου. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση ασύγχρονης επικοινωνίας 
με την δυνατότητα να λυθούν τυχόν απορίες του μαθήματος με την συνεισφορά όχι μόνο του 
καθηγητή αλλά και των άλλων σπουδαστών. Τέλος μπορεί πιο εύκολα να παρακολουθήσει ο 
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εκπαιδευτής την πρόοδο των εκπαιδευομένων, να διορθώσει εργασίες και να κάνει πιο αξιόπιστη 
αξιολόγηση. 

Το μεγαλύτερο και βασικότερο όμως μειονέκτημα της τηλεκπαίδευσης είναι η έμμεση και 
απρόσωπη επικοινωνία με τους συμφοιτητές και με τον εκπαιδευτή. Είναι αρκετά δύσκολο να 
αντικατασταθεί η φυσική παρουσία αλλά και να διατυπωθούν όλες οι απορίες και να επεξηγηθούν. 
Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της έλλειψης εξοικείωσης με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αλλά και με 
το γεγονός ότι όταν γίνεται μία συζήτηση μεταξύ ατόμων άμεσα, πιο εύκολα δημιουργούνται νέες 
απορίες που τυχόν κάποιος δεν είχε ποτέ αναλογιστεί ότι θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει, 
αλλά και ίσως να μάθαινε περισσότερα από μία γενικότερη συζήτηση. 

Επίσης οι σχέσεις μεταξύ των «παρευρισκομένων» είναι απρόσωπες και τυπικές και οι 
υποχρεώσεις του διδάσκοντα αυξάνεται. Εκτός ότι προσπαθεί να απαντήσει όσο το δυνατόν 
λεπτομερέστερα και σαφέστερα στα ηλεκτρονικά μηνύματα και στις συζητήσεις, πρέπει να 
προετοιμάζει το μάθημα καθώς ήδη αφιερώνει χρόνο σε ένα άλλο. Το κόστος συντήρησης, εξοπλισμού, 
ύπαρξης τεχνικού για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και η εξοικείωση του καθηγητή με τις 
νέες τεχνολογίες και οι απαραίτητη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι επιπλέον μειονεκτήματα που 
καλούμαστε να εξαλείψουμε. 

 

2.2 Οι νέες τεχνολογίες υπέρ της εκπαίδευσης 
Οι λόγοι για τους οποίους ενθαρρύνεται η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ποικίλουν. 
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και ιδιαίτερα εκείνη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και πιο συγκεκριμένα της σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
οι λόγοι χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Στην παροχή κινήτρων στους σπουδαστές, στην βελτίωση των 
διδακτικών μεθόδων, στην παραγωγικότερη εργασία μαθητών και καθηγητών και στην βοήθεια που 
παρέχεται στους μαθητές για ποιοτικότερη γνώση και εξάσκηση των δεξιοτήτων τους. 

Τα κίνητρα τα οποία δίνονται στους μαθητές είναι οπτικά και αλληλεπιδραστικά με 
αποτέλεσμα να τους κινούν την προσοχή και το ενδιαφέρον. Ο συνδυασμός όμως της μάθησης με 
εφαρμογές που θα τους φανούν μετέπειτα χρήσιμες στην ζωή τους και στον εργασιακό τους χώρο 
καθώς και η δημοσίευση αυτών τους κάνει πιο δραστήριους, πιο θετικούς και πιο ερευνητικούς. 

Η εργασία των καθηγητών και των μαθητών γίνεται ολοένα και πιο παραγωγική διότι τα 
εργαλεία που τους παρέχονται για να την υλοποιήσουν είναι γρήγορα, εύχρηστα, με χαμηλό κόστος ή 
μηδενικό κόστος. Έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης με αποτέλεσμα η ερευνά τους να 
είναι εκτενέστερη από αυτή που θα έκαναν απλά μέσα στη τάξη. Επίσης η αξιολόγηση και η 
βαθμολόγηση των εκπαιδευομένων είναι ευκολότερη. 

Η βελτιστοποίηση των μεθόδων διδασκαλίας επιτυγχάνονται με την αλληλεπιδραστικότητα 
(δράση-άμεση αντίδραση), την συνεργασία, την δυνατότητα μάθησης σε όλους ακολουθώντας ο 
καθένας τον δικό του ρυθμό. Επίσης η μελέτη για πρωτόγνωρα θέματα, εφαρμογές της πραγματικής 
ζωής σε συνδυασμό με μοναδικούς τρόπους, είναι και αυτά μέθοδοι που συντελούν σε αυτή τη 
βελτιστοποίηση. 

Τέλος η τεχνολογία επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν και να εξασκούν δεξιότητες όπως 
αυτή της εκμάθησης εργαλείων για την υλοποίηση μίας εργασίας, την ερμήνευση οπτικών μηνυμάτων 
και την αποτελεσματικότερη ανεύρεση λύσεων και πληροφοριών για ένα πρόβλημα. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάλυση και σχεδιασμός 

3.1 Ανάλυση ιστοτόπου πληροφοριών ανά επίπεδο διαχείρισης 
Όπως έχουμε προαναφέρει για την επίτευξη της ολοκληρωμένης λειτουργίας της διαδικτυακής 
εφαρμογής χρειάστηκε και η δημιουργία μίας ιστοσελίδας παροχής πληροφοριών στον επισκέπτη-
ενδιαφερόμενο, η οποία κατ' επέκταση παρέχει και την δυνατότητα παροχής γραμματειακής 
υποστήριξης και διαχείρισης αυτού του ιστοτόπου. 
 

3.1.1 Επισκέπτης 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πληροφορηθεί από την αρχική σελίδα του site e-unic σχετικά με το τί είναι 
το e-learning, σε ποιούς απευθύνεται και γενικά για το τί εννοούμε με τον όρο τηλεκπαίδευση και ποιά 
η χρησιμότητα της. Επίσης ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την περίοδο 
νέων εγγραφών στα σεμινάρια του εργαστηρίου e-unic καθώς και για τις παρατάσεις εγγραφών ή για 
τα νέα σεμινάρια μέσω των ανακοινώσεων που αναρτούνται σε αυτόν τον ιστότοπο σε μορφή νέων -
ανακοινώσεων. 

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και πιο συγκεκριμένα για την διάρκεια τους, 
τον τρόπο διεξαγωγής τους, το κόστος τους, τον τρόπο λειτουργίας κ.ά. Όποιος από τους 
ενδιαφερόμενους επιθυμεί μπορεί να εγγραφή σε ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα σεμινάρια. 

Σε περίπτωση που “γεννηθούν” στον ενδιαφερόμενο περαιτέρω απορίες, του παρέχεται η 
δυνατότητα να αναζητήσει και να πληροφορηθεί από την σελίδα συχνών ερωτήσεων αλλά και μέσω 
συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει skype και 
είναι συνδεδεμένος κάποιος υπεύθυνος από τη γραμματεία, μπορεί να συνομιλήσει μαζί του ή να 
λάβει εξτρά πληροφορίες μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. 

Τέλος πατώντας τον σύνδεσμο e-learning μπορεί ο επισκέπτης να μεταφερθεί στην 
διαδικτυακή εφαρμογή και να δει το διδακτικό προσωπικό, τα εργαλεία της εφαρμογής, κάποια 
δείγματα σεμιναρίων και να ενημερωθεί σχετικά με το τί είναι το e-unic. Τα δείγματα αυτά σεμιναρίων 
περιέχουν μία σύντομη περιγραφή μίας ενότητας σεμιναρίου καθώς και μία παρουσίαση μαθήματος 
σε μορφή pdf και βίντεο. Επιπλέον του δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το πως μπορεί 
να συνδεθεί στο e-learning εφόσον εγκριθεί το αίτημα εγγραφής του και να έχει μία εικόνα μέσω 
sitemap σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής ενός σεμιναρίου. 
 

3.1.2 Υπεύθυνος εργαστηρίου 

Όταν συνδέεται ο υπεύθυνος του εργαστηρίου e-unic στη σελίδα διαχείρισης του ιστοτόπου 
μεταβαίνει απευθείας στην διαχείριση Υπεύθυνων Σεμιναρίων. Οι υπεύθυνοι σεμιναρίων είναι 
υπεύθυνοι σχετικά με την σωστή και ομαλή λειτουργία των σεμιναρίων που έχουν αναλάβει και είναι 
γνώστες του συγκεκριμένου αντικειμένου. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους υπεύθυνους 
σεμιναρίων θα αναφερθούν παρακάτω. Ο υπεύθυνος λοιπόν εργαστηρίου μπορεί να προσθέσει νέους 
υπεύθυνους σεμιναρίων ή να προάγει καθηγητές σε υπεύθυνους αλλά και ακόμα να διαχειριστή τους 
ήδη υπάρχοντες. 

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια δυσλειτουργία υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας 
με τους δημιουργούς της ιστοσελίδας καθώς και διατίθεται ένα εγχειρίδιο χρήσεως σε μορφή pdf με 
λεπτομερής οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της σελίδας του υπεύθυνου εργαστηρίου. 

Στη συνέχεια ως υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει τους υποψήφιους σπουδαστές 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα σεμινάρια ορίζοντας 
τους username και ένα προσωρινό κωδικό τα οποία θα αποσταλούν κατά την ολοκλήρωση της 
έγκρισης στο e-mail του σπουδαστή. Επίσης μπορεί να στείλει ενημερωτικά newsletters, σε μορφή pdf 
με κατάλληλο τίτλο, σχετικά με τα σεμινάρια και τις δραστηριότητες του e-unic.  
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Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των περιεχομένων του ιστοτόπου 
πληροφοριών καθώς και η ανάρτηση νέων και ανακοινώσεων για τους επισκέπτες και τους 
υποψήφιους σπουδαστές σε μορφή κειμένου ή pdf με την εισαγωγή κατάλληλου τίτλου και 
ημερομηνίας. 
 

3.2 Ανάλυση e-learning ανά επίπεδο διαχείρισης 
Υπάρχουν 4 διαφορετικές μορφές χρήσης και διαχείρισης της διαδικτυακής εφαρμογής. Η διαχείριση 
της διεξάγεται από του υπεύθυνους σεμιναρίων και τους καθηγητές τους και η χρήση της εφαρμογή 
γίνεται από επισκέπτες-υποψήφιους σπουδαστές και τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. 
 

3.2.1 Επισκέπτης 

Ο επισκέπτης της διαδικτυακής εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το τί είναι το 
e-unic και να δει κάποια δείγματα σεμιναρίων. Τα δείγματα των σεμιναρίων περιέχουν μία σύντομη 
περιγραφή μίας ενότητας σεμιναρίου καθώς και μία παρουσίαση μαθήματος σε μορφή pdf και βίντεο. 
Επίσης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με το πως μπορεί να συνδεθεί στο e-learning εφόσον 
εγκριθεί το αίτημα εγγραφής του, ή τι πρέπει να κάνει αν ξεχάσει τον κωδικό και να πάρει μια γεύση 
σχετικά με τα εργαλεία της εφαρμογής. Τέλος μέσω του συνδέσμου Πληροφορίες μπορεί να μεταβεί 
στην ιστοσελίδα παροχής πληροφοριών και να έχει μία συνοπτική εικόνα μέσω sitemap σχετικά με τον 
τρόπο διεξαγωγής ενός σεμιναρίου. 
 

3.2.2 Υπεύθυνος σεμιναρίου 

Η διαχείριση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται μέσω μίας προσωπικής σελίδας του υπεύθυνου 
σεμιναρίου, του οποίου μέλημα είναι να ορίζει κατάλληλους καθηγητές στα σεμινάρια που είναι 
υπεύθυνος και να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των σεμιναρίων αυτών. Επίσης έχει την 
δυνατότητα να δημιουργήσει και να εισάγει το υλικό για τα σεμινάρια ή να διαμορφώσει υπάρχοντα 
καθώς και να ενημερώσει τις πληροφορίες των σεμιναρίων στην ιστοσελίδα πληροφοριών. 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής ή δεν 
μπορεί να τη διαχειριστή, υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους δημιουργούς της 
ιστοσελίδας. Επίσης διατίθεται ένα εγχειρίδιο χρήσεως σε μορφή pdf με λεπτομερής οδηγίες σχετικά 
με τη διαχείριση της σελίδας του υπεύθυνου σεμιναρίου. 

Στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας Διαχείρισης υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο διαχείρισης, το τρέχον σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα ανάλογα με την σελίδα διαχείρισης. 
Σε περίπτωση ο υπεύθυνος διαθέτει υπό την επίβλεψη του παραπάνω από ένα σεμινάρια μπορεί να 
πλοηγηθεί σε αυτά από την Εναλλαγή Σεμιναρίων. 

Κάθε σεμινάριο διαθέτει μία σειρά από ενότητες, οι οποίες με τη σειρά του διαθέτουν 
οπωσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το τί θα διδαχθεί στην συγκεκριμένη ενότητα καθώς και μία 
παρουσίαση μαθήματος σε μορφή pdf. Προτείνεται για την καλύτερη διεξαγωγή των σεμιναρίων να 
υπάρχει σε κάθε ενότητα και βιντεο-παρουσίαση της διδακτέας ύλης της ενότητας καθώς και αν είναι 
εφικτό κουίζ γνώσεων και εργασία. Κάθε σεμινάριο μπορεί να διαθέτει ένα βιβλίο από το οποίο 
μπορούν οι σπουδαστές να διαβάσουν και φυσικά ορίζεται μόνο από τον υπεύθυνο σεμιναρίου. 
Επιπλέον σε κάθε ενότητα μπορεί ο υπεύθυνος σεμιναρίου να εισάγει βαθμολογία για την εργασία που 
έστειλε ο μαθητής ή ακόμα και να αλλάξει μία βαθμολογία (η βαθμολογία του κουίζ καταχωρείται 
αυτόματα). Με την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων μπορεί να οριστεί και μία τελική βαθμολογία. 

Όπως όλοι οι διαχειριστές και οι σπουδαστές έτσι και ο υπεύθυνος σεμιναρίου διαθέτει 
Προφίλ, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί και μέσω του οποίου μπορούν οι καθηγητές ή άλλοι 
υπεύθυνοι αλλά ακόμα και οι μαθητές να επικοινωνήσουν προσωπικά μαζί του. Φυσικά οι 
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πληροφορίες του προφίλ του δεν είναι διαθέσιμες σε όλους παρά μόνο οι απολύτως απαραίτητες. 
Άλλος ένα τρόπος επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου είναι το skype. Σε περίπτωση 
που διαθέτει skype ο υπεύθυνος σεμιναρίου και είναι online εμφανίζεται δίπλα από το όνομα του το 
ενεργοποιημένο εικονίδιο του skype και όποιος από τους παρευρισκόμενους εκείνη τη στιγμή διαθέτει 
και επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω αυτού.  

Τέλος για την επίλυση αποριών όπου όλοι οι παρευρεσκόμενοι μπορούν να συμμετέχουν και 
να απαντούν είναι το Forum το οποίο διατίθεται πάντοτε σε πρώτο πλάνο και ανά ενότητα 
δημιουργείται νέα σελίδα Forum με σκοπό την ευκολότερη πλοήγηση και αναζήτηση από τους 
ενδιαφερόμενους. Κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποιο συμβάν στο Forum ανανεώνονται 
αυτόματα τα περιεχόμενα του, γίνεται ενημέρωση σχετικά την ποσότητα των απαντήσεων που 
δόθηκαν σε κάποιο ερώτημα και ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος ενημέρωσης. 

Μέσω του Ημερολογίου, ο υπεύθυνος σεμιναρίου έχει τη δυνατότητα προσθήκης 
εκκρεμοτήτων με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με την διεξαγωγή του κάθε 
σεμιναρίου. Ένας υπεύθυνος σεμιναρίου μπορεί σε κάποια σεμινάρια να έχει την ιδιότητα του καθηγητή 
σεμιναρίου και χωρίς να χρειάζεται νέος κωδικός πρόσβασης και username να μεταβαίνει στη σελίδα 
διαχείρισης του καθηγητή. 
 

3.2.3 Καθηγητής σεμιναρίου 

Ο καθηγητής σεμιναρίου μπορεί να είναι καθηγητής σε περισσότερα από ένα σεμινάρια αλλά και 
αυτός διαθέτει τη δική του σελίδα διαχείρισης. Έχει λιγότερες δυνατότητες από ότι ο υπεύθυνος 
σεμιναρίου αλλά και εκείνος μπορεί να επέμβει στην πορεία διεξαγωγής ενός σεμιναρίου.  

Κατά την επιτυχημένη είσοδο στη σελίδα διαχείρισης ο καθηγητής του σεμιναρίου 
μεταφέρεται αυτόματα στο Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής. Σε περίπτωση που διδάσκει σε 
περισσότερα από ένα σεμινάρια μπορεί να πλοηγηθεί μεταξύ αυτών χρησιμοποιώντας το κουμπί 
Εναλλαγή Σεμιναρίων.  

Για να ενημερώνεται κάθε φορά σε ποιό σεμινάριο βρίσκεται αλλά και σε ποιά ενότητα, 
μπορεί να ανατρέξει στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας Διαχείρισης όπου υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά με το επίπεδο διαχείρισης, το τρέχον σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα ανάλογα με την 
σελίδα που βρίσκεται.  

Όπως έχουμε αναφέρει κάθε σεμινάριο που έχει φτιαχτεί από τον υπεύθυνο σεμιναρίου 
διαθέτει ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες διαθέτουν Πληροφορίες της κάθε ενότητας, Παρουσίαση 
μαθήματος, Video - Μάθημα, Εργασία μαθήματος και Κουίζ όμως ο καθηγητής του σεμιναρίου δεν 
μπορεί να τις διαχειριστεί όπως και το προτεινόμενο βιβλίο. Η μόνη δυνατότητα που παρέχεται στον 
καθηγητή του κάθε σεμιναρίου είναι να βαθμολογήσει το Quiz ή κάποια Εργασία σπουδαστή. 

Επιπλέον με τη χρήση του Ημερολογίου, μπορεί να προσθέσει ή να ενημερώσει με 
εκκρεμότητες τους ενδιαφερόμενους και μέσω του Forum να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους 
σπουδαστές για να επιλύσει και εκείνος απορίες ή να θέσει ερωτήματα αλλά και για να συνεννοηθεί με 
τους άλλους καθηγητές και τον υπεύθυνο του κάθε σεμιναρίου. Κάθε συμβάν που πραγματοποιείται 
στο Forum ανανεώνει αυτόματα τα περιεχόμενα του, ενημερώνει με έναν μετρητή για την ποσότητα 
των απαντημένων μηνυμάτων και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο ενημέρωσης. 

Εκτός από το Forum παρέχεται πιο προσωπική επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών, των 
καθηγητών και σπουδαστών και μεταξύ των καθηγητών και υπευθύνων με τη χρήση του skype εφόσον 
διατίθεται και από τις δύο πλευρές καθώς και μέσω e-mail που στέλνεται από το προσωπικό προφίλ 
του καθενός. Το Προφίλ Καθηγητή, μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να το δουν και μέσω αυτού να 
του αποστείλουν e-mail αλλά διαθέτει μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες και μπορεί να το 
επεξεργαστεί μόνο ο καθηγητής στον οποίο ανήκει.  
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3.2.4 Σπουδαστής 

Ο κάθε σπουδαστής έχοντας το δικό του usernameκαι password μπορεί να μπει στο δικό του προφίλ 
όπου μπορεί να το διαχειριστεί, να δει τις βαθμολογίες του καθώς και το υλικό του σεμιναρίου ή των 
σεμιναρίων στα οποία είναι εγγεγραμμένος. Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορεί να καταλάβει την 
λειτουργία της εφαρμογής μπορεί να ανατρέξει στο εγχειρίδιο χρήσεως που του παρέχεται. Σε 
περίπτωση που ξεχάσει ο σπουδαστής των κωδικό πρόσβασης του μπορεί να του αποσταλεί εκ νέου 
άλλος τον οποίο μπορεί να ξαναλλάξει. 

Κάθε σεμινάριο είναι χωρισμένο σε ενότητες και κάθε ενότητα διαθέτει κάποια απαραίτητα 
συστατικά για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Έτσι λοιπόν ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να 
πληροφορηθεί για το περιεχόμενο της κάθε ενότητας του κάθε σεμιναρίου στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένος, να διαβάσει την παρουσίαση της είτε σε μορφή pdf είτε σε βίντεο καθώς επίσης όποτε 
του ζητείται να υλοποιήσει εργασίες και να κάνει τεστ γνώσεων μέσω των διαθέσιμων κουίζ. Για την 
καλύτερη διεξαγωγή του σεμιναρίου του προτείνεται και ένα βιβλίο από το οποίο μπορεί να διαβάσει 
προτεινόμενες ενότητες αλλά και ότι άλλο επιπλέον επιθυμεί. 

Επιτρέπεται στον σπουδαστή να πραγματοποιήσει το κουίζ μέχρι 3 φορές και φυσικά του 
δίνεται η δυνατότητα να δει τις απαντήσεις και να καταχωρήσει την βαθμολογία του ανα πάσα στιγμή 
το επιθυμεί. Η βαθμολογία του στο κουίζ ενημερώνεται αυτόματα ενώ όταν καταθέτει μία εργασία 
πρέπει να βαθμολογηθεί από κάποιον καθηγητή. Αφού γίνει αυτό ενημερώνεται με e-mail για την 
βαθμολογήση και προχωράει σε νέα ενότητα. 

Στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον 
σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα ανάλογα με την σελίδα που βρίσκεται ο σπουδαστής. Το Τρέχον 
Σεμινάριο υποδεικνύει με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο το σεμινάριο που παρακολουθεί τη δεδομένη 
χρονική στιγμή και η Τρέχουσα Ενότητα υποδεικνύει με τον αριθμό της, την ενότητα του εκάστοτε 
σεμιναρίου στην οποία βρίσκεται κάθε φορά. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος ταυτόχρονα σε 
παραπάνω από ένα σεμινάρια μπορεί να πλοηγηθεί μεταξύ των σεμιναρίων χρησιμοποιώντας το 
κουμπί Εναλλαγή Σεμιναρίων. 

Ανα πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου Πληροφορίες μπορεί ο σπουδαστής να μεταφερθεί 
στην ιστοσελίδα με τις πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που προσφέρονται από το εργαστήριο e-
unic, με τον σύνδεσμο Sitemap να ενημερωθεί μέσω ενός διαγράμματος για την ταξινόμηση της 
ιστοσελίδας και μέσω των Faq’s να διαβάσει συχνές απορίες σχετικά με τη λειτουργία του e-learning. 

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αποστείλει προσωπικά μηνύματα σε άλλους 
σπουδαστές αλλά και στους καθηγητές του μέσω των προφίλ τους αλλά και μέσω του skype. Για 
επίλυση αποριών όπου μπορούν όλοι να συμμετέχουν διαβάζοντας, απαντώντας αλλά και 
αναφέροντας τις απορίες τους είναι το Forum.  

Τέλος μέσω του Ημερολογίου, μπορεί να ενημερώνεται για τις εκκρεμότητες του, δηλαδή για 
τις προθεσμίες του, π.χ. μέχρι πότε πρέπει να παραδώσει μία εργασία ή πότε γίνεται διακοπή 
μαθημάτων λόγο διακοπών και διάφορα άλλα. 
 

3.3 Σύγκριση με άλλες πλατφόρμες 

Το MOODLE  

Το Moodle είναι μια πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης η οποία έχει στόχο την οργάνωση και διαχείριση 
διαδικτυακών μαθημάτων. Μπορεί να οργανωθεί Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό καθώς και διάφορες 
δραστηριότητες γύρω από αυτό όπως εργασίες, συζητήσεις και πολλά άλλα που χρησιμοποιούνται 
κατά κύριο λόγο στα σχολεία. 

Οι χρήστες του Moodle μπορούν να έχουν δυο ρόλους: του Εκπαιδευτή και του Μαθητή. Σε 
κάθε εγκατεστημένη πλατφόρμα Moodle μπορούν να υπάρχουν πολλά μαθήματα τα οποία μπορούν 
να είναι ιεραρχημένα σε θεματικές κατηγορίες. Στην αρχική σελίδα περιλαμβάνεται μια λίστα 
μαθημάτων, η οποία μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να εντοπίσει ευκολότερα το μάθημα που τον 
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ενδιαφέρει. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί κάποιο μάθημα που πιθανώς θα ενδιαφέρει τον 
χρήστη και το οποίο εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με κάποιο άλλο που παρακολουθεί. Διαθέσιμη 
είναι και η άμεση αναζήτηση μαθημάτων βάσει λεκτικών κριτηρίων αναζήτησης. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου του χρήστη στο σύστημα, η οποία περιλαμβάνει και 
τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει και να εγγραφεί σε διάφορα 
μαθήματα ενώ μπορεί να συμμετέχει και σε δραστηριότητες. Προσφέρονται τρεις διαφορετικές 
μορφές χρήσης της πλατφόρμας. Η εβδομαδιαία μορφή, στην οποία η κεντρική σελίδα περιλαμβάνει 
τις δραστηριότητες και το υλικό του μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση, η θεματική μορφή, στην οποία 
η κεντρική σελίδα περιέχει τις δραστηριότητες και το υλικό του μαθήματος, χωρισμένο σε θεματικές 
ενότητες και η κοινωνική μορφή και βασίζεται απλά σε ένα κεντρικό forum. 
 
Τα εργαλεία διαχείρισης της πλατφόρμας είναι τα εξής: 
1. Απουσιολόγιο 

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της παρουσίας των μαθητών μέσα στο Moodle. Στην 
περίπτωση που παρακολουθείται ένα μάθημα, οι παρουσίες κρατούνται από τον καθηγητή. Σε 
περίπτωση που η παρακολούθηση αφορά παρουσία σε ένα δικτυακό μάθημα, οι παρουσίες μπορούν 
εναλλακτικά να προσδιοριστούν αυτόματα από την δραστηριότητα των χρηστών μέσα στο Moodle με 
τη χρήση των log files. 

 
2. Βιβλίο 

Η δραστηριότητα του βιβλίου αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλές σελίδες. Το 
βιβλίο μπορεί να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Οι μαθητές μπορούν μόνο να δουν το 
βιβλίο και όχι να επέμβουν στη δημιουργία του. 

 
3. Chat  

Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες ενός μαθήματος. 
Η λειτουργία του είναι ίδια με αυτή ενός κοινού chat, που είναι φιλικό σε πολλούς χρήστες του 
internet. Πρέπει να σημειωθεί πως μπορούν να υπάρχουν πολλά chat για ένα μάθημα και το καθένα να 
έχει ένα θέμα. 
 
4. Προσωπικά μηνύματα 

Το στοιχείο αυτό επιτρέπει το άνοιγμα και τη διαχείριση συζητήσεων ανάμεσα σε συμμετέχοντες ενός 
μαθήματος. Μια συζήτηση αποτελείται από μια σειρά μηνυμάτων ανάμεσα σε δυο συμμετέχοντες ενός 
μαθήματος και είναι κλειστή ανάμεσα στα δυο αυτά άτομα. Κάτω από ένα στοιχείο dialogues, μπορούν 
να ενταχθούν πολλές συζητήσεις που η κάθε μια μπορεί να είναι και με κάποιο άλλο χρήστη και με 
διαφορετικό θέμα. 

 
5. Exercises 

Αυτό το στοιχείο είναι μια εργασία που έχει αναθέσει ο διδάσκοντας στους μαθητές και  
αντιπροσωπεύει μια δραστηριότητα δύο φάσεων. Η πρώτη φάση, είναι η υποβολή από το μαθητή μιας 
αξιολόγησης της εργασίας που έκανε και η δεύτερη είναι η υποβολή της ίδιας της εργασίας. Η 
αξιολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει μια σειρά κριτηρίων που έχει ορίσει ο διδάσκοντας σε μια 
κλίμακα που έχει επιλέξει. Αφού, γίνει η υποβολή της αξιολόγησης και της ίδιας της εργασίας, ο 
διδάσκοντας βαθμολογεί την εργασία που υπέβαλλε ο μαθητής αλλά και την αξιολόγηση που έκανε ο 
μαθητής στην εργασία του.  
 
6. Glossaries (γλωσσάρια / λίστες όρων) 

Το στοιχείο αυτό είναι απλά ένα λεξικό, με μια λίστα από όρους που έχει ορίσει ο διδάσκοντας. Κάθε 
καταχώρηση είναι μια αντιστοιχία όρου - ερμηνείας. Υπάρχει ένας μηχανισμός αναζήτησης όρων και 
τέσσερις τρόποι ελεύθερης περιήγησης στη λίστα. Οι τρόποι αυτοί είναι αλφαβητική περιήγηση, βάσει 
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κατηγορίας καταχώρησης, περιήγηση βάσει ημερομηνίας καταχώρησης και περιήγηση βάσει 
συγγραφέα καταχώρησης.  
 
7. Lessons (Μαθήματα) 

Το στοιχείο αυτό είναι μια παρουσίαση η οποία είναι διαιρεμένη σε τμήματα. Κάθε τμήμα, πέρα από 
το κείμενο που αποτελεί κομμάτι της ίδιας της ύλης, μπορεί να έχει μια ερώτηση, η απάντηση για να 
προσδιορίσει την πορεία του μαθητή μέσα στην παρουσίαση. Οι απαντήσεις των μαθητών 
αξιολογούνται και στο τέλος του μαθήματος υπάρχει ένας βαθμός ο οποίος εξαρτάται από το πόσες 
σωστές απαντήσεις έδωσε ο μαθητής, πόσο μεγάλο μέρος των σελίδων είδε και πόσες φορές 
προσπάθησε να απαντήσει. 
 
8. Έρευνες 

Πρόκειται για ένα μέσο που έχει ο καθηγητής για να διαγνώσει πόσο αποτελεσματικό είναι το μάθημα 
του και να εντοπίσει πιθανά προβλήματα. Αποτελεί ένα σύνολο τυποποιημένων ερωτήσεων τις οποίες 
μπορεί να απαντήσει ο μαθητής και να πει την άποψη του σχετικά με το μάθημα, το υλικό και την 
διαδικασία που ακολουθείται.  

 
9. Απορίες  

 Το στοιχείο αυτό επιτρέπει στους μαθητές να διατυπώνουν απορίες και να παίρνουν απαντήσεις σε 
αυτές. O ορισμός μιας απορίας και των λέξεων κλειδιών θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο 
προσεκτικά.  
 
10. Επιλογές  

Οι επιλογές αποτελούν ένα μέσο για το διδάσκοντα για να μαθαίνει την άποψη των μαθητών. Είναι 
διαφορετική από την έρευνα ως προς το ότι η έρευνα είναι μια τυποποιημένη και μακροσκελής σειρά 
ερωτήσεων ενώ η επιλογή είναι μια και μόνο απλή ερώτηση που επέλεξε ο διδάσκοντας. Επίσης, εδώ 
οι μαθητές διαλέγουν μια από τις έτοιμες απαντήσεις και δεν γράφουν κάποια απάντηση με τη μορφή 
κειμένου. 
 
11.  Εργασίες  

Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει την ανάθεση μιας εργασίας και ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο 
καθηγητής, η υποβολή της εργασίας από το μαθητή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με την αποστολή ενός 
αρχείου ή όχι. Αν δε χρειάζεται να γίνει ηλεκτρονικά, το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει μια 
ανακοίνωση. Είναι παρόμοια με μια δραστηριότητα Exercise ή Εργαστήριο, αλλά διαφέρει αρκετά ως 
προς αυτές. 

 
12. Εργαστήρια 

Το στοιχείο αυτό είναι ένα είδος βαθμολογούμενης εργασίας όπως και το στοιχείο Εργασία και το 
Exercise, είναι όμως πιο σύνθετο από αυτά. Περισσότερο μοιάζει με το Exercise καθώς επιτρέπει την 
αξιολόγηση εργασιών από το μαθητή.  
Αρχικά ο διδάσκοντας μπορεί να δώσει στους μαθητές κάποια δείγματα εργασιών και να τους ζητήσει 
να τα αξιολογήσουν και στη συνέχεια να τους επιτραπεί να στείλουν και τις δικές τους εργασίες. 
Υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί από τους μαθητές να αξιολογήσουν τις εργασίες των συμμαθητών 
τους, πιθανόν και τις δικές τους. Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, μπορούν να δημοσιευτούν 
οι βαθμοί. Οι τελικοί βαθμοί μπορούν να αποτελούνται από το βαθμό του καθηγητή για την εργασία 
του μαθητή, τους βαθμούς που πήρε από άλλους μαθητές και από την αξιολόγηση των 
βαθμολογήσεων που έκανε. Κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς έχει και διαφορετικό βάρος. 
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13.  Ημερολόγιο 
Το στοιχείο αυτό αναθέτει στους μαθητές να γράψουν μια μικρή αναφορά με τις σκέψεις τους, τους 
προβληματισμούς τους πάνω σε κάποιο θέμα που ορίζει ο διδάσκοντας. Η αναφορά αυτή μπορεί να 
μένει ανοικτή για όσο καιρό το ορίσει ο διδάσκοντας. Η καταχώρηση κάθε μαθητή μπορεί να διαβαστεί 
μόνο από τον διδάσκοντα η οποία μπορεί και να βαθμολογηθεί. 
 
14.  Κουίζ  

Αποτελεί ένα μέσο αξιολόγησης της πορείας των μαθητών στο μάθημα και βαθμολογείται αυτόματα. 
Αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων οι οποίες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και γίνεται 
διαθέσιμο σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και κλείνει σε κάποια άλλη. Οι μαθητές πρέπει να 
προσπαθήσουν να το συμπληρώσουν μέχρι την προθεσμία. Ανάλογα με την επιλογή του διδάσκοντα, 
μπορεί να επιτρέπεται να συμπληρώσουν το τεστ πάνω από μια φορά μέχρι το κλείσιμο του. Όταν το 
τεστ μπορεί να συμπληρωθεί πάνω από μια φορά, ο τελικός βαθμός του μαθητή για το τεστ μπορεί να 
βγαίνει με διάφορους τρόπους, π.χ. να μετράει μόνο ο βαθμός της τελευταίας ή πρώτης προσπάθειας, 
ο μέσος όρος όλων των προσπαθειών ή ο βαθμός της καλύτερης προσπάθειας. Πρέπει να σημειωθεί 
επίσης πως σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί ο διδάσκοντας να έχει ορίσει μέγιστο χρόνο συμπλήρωσης 
του κουίζ, π.χ. ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί σε 30 λεπτά.  
 
15. Ομάδες Συζητήσεων  

Οι ομάδες συζητήσεων γνωστές και ως forum. Επιτρέπουν τις συζητήσεις μεταξύ συμμετεχόντων σε 
ένα μάθημα. Μια ομάδα συζητήσεων πέρα από τη συνηθισμένη μορφή, κατά την οποία, οποιοσδήποτε 
μπορεί να ανοίξει μια νέα συζήτηση με ένα νέο θέμα και οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στις 
συζητήσεις, υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει ορίσει ο 
διδάσκοντας, μπορεί για παράδειγμα σε κάποια ομάδα συζητήσεων να μην μπορούν να ανοιχθούν από 
τους μαθητές συζητήσεις αλλά μόνο από τους διδάσκοντες. Μπορεί επίσης να μπορεί να ανοιχθεί μόνο 
ένα θέμα συζήτησης από κάθε συμμετέχοντα ή να μην επιτρέπεται στους μαθητές να συμμετέχουν στις 
συζητήσεις παρά μόνο να τις παρακολουθούν. Μια ομάδα συζητήσεων είναι διαφορετική από ένα 
στοιχείο dialogues, ως προς το ότι σε μια ομάδα συζητήσεων, όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις 
συζητήσεις ενώ από την άλλη, σε ένα στοιχείο dialogues οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές μεταξύ δυο 
ατόμων. 
 
16.  Πηγές πληροφοριών 

Αποτελούν ένα κομμάτι του άμεσου υλικού του μαθήματος οι οποίες μπορεί να είναι ένα απλό κείμενο 
ή ένα κείμενο σε μορφή HTML ή μια αναφορά σε κάποιο βιβλίο, περιοδικό κ.λπ. ή ένα πρόγραμμα, 
ένας κατάλογος ή ένα φορτωμένο στο Moodle αρχείο. Μπορεί επίσης να είναι μια ιστοσελίδα ή ένας 
σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα. Ανάλογα με τη μορφή της πηγής πληροφοριών εμφανίζεται και το 
κατάλληλο περιεχόμενο όταν ο μαθητής επιλέξει την πηγή πληροφοριών.  
 
17. Δραστηριότητες  

Το πεδίο αυτό παρουσιάζει μια λίστα με τις δραστηριότητες / στοιχεία που μπορούν να εμφανιστούν 
στις εβδομαδιαίες ή θεματικές ενότητες. Κάθε στοιχείο της λίστας είναι ένας σύνδεσμος που αν 
πατηθεί θα οδηγήσει το χρήστη σε μια σελίδα που περιέχει μια λίστα με όλες τις δραστηριότητες του 
είδους στο οποίο αντιστοιχεί ο σύνδεσμος ενός μαθήματος. 
 
18. Πεδίο Ημερολόγιο  

Το πεδίο ημερολόγιο, δεν έχει σχέση με την δραστηριότητα ημερολόγιο αλλά αποτελεί ένα απλό και 
συμπαγή μέσο παρακολούθησης του προγράμματος δραστηριοτήτων των μαθημάτων, του συστήματος 
του Moodle και των χρηστών. 
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19. Πρόσφατη Δραστηριότητα  
Το πεδίο αυτό περιέχει συνδέσμους οι οποίοι επιτρέπουν στους μαθητές να παρακολουθούν τη 
πρόσφατη δραστηριότητα σε ένα μάθημα. Η σημαντικότερη είναι η κατηγορία που εμφανίζεται στο 
πάνω μέρος της λίστας με τον τίτλο "Ενημερώσεις Μαθήματος" όπου υπάρχουν οι προσθήκες και 
διαγραφές δραστηριοτήτων. 
 
20. Τα Μαθήματα μου  

Το πεδίο αυτό παρέχει συνδέσμους για άλλα μαθήματα στα οποία είναι γραμμένος ο μαθητής καθώς 
και για τη σελίδα των μαθημάτων. Αν για παράδειγμα ο μαθητής επιλέξει το σύνδεσμο Java από το 
πεδίο αυτό θα οδηγηθεί άμεσα στην αρχική σελίδα του μαθήματος Java. Αν από την άλλη ο μαθητής 
επιθυμεί να αναζητήσει κάποιο άλλο μάθημα, πιθανόν για να εγγραφεί σε αυτό, μπορεί να επιλέξει το 
σύνδεσμο " Όλα τα μαθήματα".  
 
21. Τελευταία νέα  

Το πεδίο αυτό περιέχει ένα μικρό τμήμα και συνδέσμους για τα πιο πρόσφατα μηνύματα που έχουν 
καταχωρηθεί στην ομάδα συζητήσεων ειδήσεων.  
 
22. Διαχείριση  

Πρόκειται για ένα σημαντικό πεδίο για τον μαθητή καθώς του επιτρέπει να εκτελέσει κάποιες ιδιαίτερα 
χρήσιμες ενέργειες όπως η προβολή μιας λίστας βαθμών που έχει πάρει ο μαθητής για το 
συγκεκριμένο μάθημα, η αλλαγή του κωδικού του πρόσβασης του στο Moodle και η ακύρωση της 
εγγραφής του στο μάθημα.  
 
23. Επικείμενα γεγονότα  

Το πεδίο αυτό παρουσιάζει τα βασικά γεγονότα του μαθήματος που πρόκειται να συμβούν σύντομα 
όπως για παράδειγμα, η λήξη προθεσμίας για την υποβολή κάποιας εργασίας ή το κλείσιμο ενός κουίζ 
κ.λπ. Παρέχει επίσης συνδέσμους για τη μετάβαση στις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά 
γεγονότα. 
 
24. Online users 

Το πεδίο αυτό παρέχει μια λίστα των χρηστών που συμμετέχουν στο μάθημα και είναι αυτή τη στιγμή 
συνδεδεμένοι. 
 
25. Άτομα  

Το πεδίο αυτό παρέχει δυο σημαντικές λειτουργίες. Η μία είναι η εμφάνιση της λίστας όλων των 
συμμετεχόντων ενός μαθήματος και η άλλη είναι η αλλαγή των στοιχείων του χρήστη.  
 
26. Προσωπικά μηνύματα  

Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με κάποιον εκπαιδευτή αποστέλλοντας 
μηνύματα στο άτομο που τους ενδιαφέρει. Μοιάζει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μόνο που εδώ η 
μεταφορά μηνυμάτων γίνεται μέσο του Moodle. Στο μπλοκ “Προσωπικά μηνύματα” ο χρήστης μπορεί 
να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή αν του έχει σταλεί κάποιο μήνυμα και επιλέγοντας το μεταφέρετε 
στον προσωπικό χώρο μηνυμάτων του, όπου μπορεί να δει τα εισερχόμενα του, να απαντήσει σε 
κάποιο από αυτά, να δει τα εξερχόμενα μηνύματα ή να συντάξει κάποιο νέο μήνυμα.  
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27. Weeks / topics 
Στο μενού εβδομάδες ή θέματα ο μαθητής βλέπει αριθμητικά τις εβδομάδες ή τις ενότητες του 
μαθήματος και επιλέγοντας κάποια από αυτές μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον αυτών. Το 
μπλοκ αυτό βοηθάει στην εύκολη μετακίνηση του μαθητή μέσα στο μάθημα.  
 

To E-unic 

Το e-unic είναι μια ιστοσελίδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
ενηλίκων και ανηλίκων. Μέσα σε αυτή τη σελίδα μπορούν να εισαχθούν μαθήματα χωρισμένα σε 
θεματικές ενότητες και οι εγγεγραμμένοι χρήστες να τα παρακολουθήσουν χρησιμοποιώντας το 
διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, κάνοντας συζητήσεις και τεστάροντας τις γνώσεις τους με τα διαθέσιμα 
κουίζ και τις εργασίες που τους δίνονται. 

Οι χρήστες του e-unic μπορούν να έχουν 4 ρόλους: του υπεύθυνου εργαστηρίου, του υπεύθυνου 
σεμιναρίου, του καθηγητή και του μαθητή. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου είναι ο κάτοχος του e-unic ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των υπευθύνων σεμιναρίων, για την σωστή διεξαγωγή των 
σεμιναρίων, για την έγκριση των μαθητών και για την ενημέρωση της αρχικής σελίδας του e-learning. Ο 
υπεύθυνος σεμιναρίου καθορίζει καθηγητές για το κάθε σεμινάριο, φροντίζει για το εκπαιδευτικό 
υλικό του κάθε σεμιναρίου και συμμετέχει και αυτός ενεργά στην διεξαγωγή του σεμιναρίου όπως και 
ο απλός καθηγητής. Το e-unic δεν χρειάζεται εγκατάσταση και μπορεί να περιέχει και πολλά μαθήματα 
όπου το καθένα να χωρίζεται σε περαιτέρω ενότητες αλλά και να διαθέτει πολλά διαφορετικές 
κατηγορίες μαθημάτων (π.χ. Πληροφορική, Γραφιστική). Όλα τα σεμινάρια είναι ιεραρχικά δομημένα 
και εύκολα μπορεί να εντοπίσει ο χρήστης τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος και να 
πλοηγηθεί μέσα σε αυτά.  

Υπάρχουν δύο μορφές της αρχικής σελίδας του e-learning τις οποίες μπορεί κάποιος να διακρίνει. Η 
μία είναι για τους επισκέπτες του e-learning η οποία διαθέτει παραδείγματα διεξαγωγής των 
μαθημάτων και η άλλη εμφανίζεται όταν ο σπουδαστής έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του όπου 
μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του, να επεξεργαστεί το προφίλ του και να λύσει τις πιθανές 
απορίες του. 
 
Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο e-learning καθώς και αυτά που δεν θεωρούνται απαραίτητα είναι τα 
εξής: 

 
1. Απουσιολόγιο 

Το απουσιολόγιο για την τηλεκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο διότι οι σπουδαστές μπορούν 
οποτεδήποτε θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους είτε αυτό γίνει την μέρα που 
ξεκλειδώνεται μία ενότητα είτε εφόσον έχουν ξεκλειδωθεί όλες. Η παρακολούθηση φυσικά μπορεί να 
γίνει και μετά το πέρας ενός ή πολλών εξαμήνων. Συνεπώς η χρησιμότητα του απουσιολογίου δεν είναι 
απαραίτητη. 

 
2. Βιβλίο 

Στο e-unic σε κάθε ενότητα κάθε σεμιναρίου προτείνεται στους σπουδαστές να διαβάσουν από το 
βιβλίο που τους έχει σταλεί κάποια κεφάλαια ή συγκεκριμένες σελίδες. Επίσης ανάλογα το μάθημα, 
μπορεί να διατεθεί και κάποιο βιβλίο σε μορφή pdf το οποίο μπορούν οι σπουδαστές να το 
χρησιμοποιήσουν στην περαιτέρω εκπαίδευση τους. 

 
3. Chat  

Το chat είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, μεταξύ των σπουδαστών αλλά και μεταξύ των 
ιδίων με τους καθηγητές τους, το οποίο βοηθά στην επίλυση προβλημάτων και αποριών. Η επικοινωνία 
αυτή είναι ασύγχρονη και μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να λάβουν μέρος να δημιουργήσουν δικό 
τους θέμα ή να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση ή απορία. Νέα λίστα συζητήσεων και θεμάτων προς 
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συζήτηση δημιουργείται ή εμφανίζεται κάθε φορά που επιλέγετε από τον χρήστη μία ενότητα ενός 
σεμιναρίου. Αυτό δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ανατρέχει σε προηγούμενες ή επόμενες 
συζητήσεις και ανάλογα με την ενότητα να επιλύει τυχόν απορίες που ίσως προηγουμένως να μην του 
είχαν προκύψει ή να μην τις είχε προσέξει. 

 
4. Exercises 

Αυτή η δραστηριότητα, σύμφωνα με την έννοια που της έχει δοθεί στο Moodle, δεν είναι χρήσιμη για 
την διεξαγωγή των σεμιναρίων στο e-unic διότι δεν έχουμε σκοπό την ανάπτυξη κριτική σκέψης και 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση των εργασιών που δίνονται 
στους σπουδαστές γίνεται με βάση αυτά που έχουν διδαχθεί και για να αποκτήσουν συγκεκριμένες 
δεξιότητες.  
 
5. Glossaries (γλωσσάρια / λίστες όρων) 

Γλωσσάριο επιστημονικών όρων αλλά και όρων του σεμιναρίου μπορεί να βρει ο σπουδαστής μέσα στο 
βιβλίο και στις σημειώσεις που του παρέχονται. Οι όροι αυτοί επισημαίνονται από τους καθηγητές σε 
κάθε ενότητα του εκάστοτε σεμιναρίου, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 
 
6. Σεμινάρια – Ενότητες 

Τα σεμινάρια του εργαστηρίου e-unic τα οποία παρακολουθούνται από πολλούς σπουδαστές 
αποτελούνται από ενότητες. Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια που το κάθε 
ένα έχει τις δικές του ενότητες. Η ενότητα του σεμιναρίου διαιρείται και αυτή με τη σειρά της σε 
επιμέρους μέρη τα οποία δεν είναι πάντοτε τα ίδια σε κάθε ενότητα. Η ενότητα λοιπόν, αποτελείται 
από μία περιγραφή της ύλης του μαθήματος που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής, από την ύλη του 
μαθήματος που διατίθεται είτε σε μορφή video είτε σε μορφή παρουσίασης pdf, από μία εργασία και 
ένα κουίζ. Το κουίζ και η εργασία δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε ενότητα αλλά ούτε και 
υποχρεωτικά εκτός από την τελική εργασία. Ωστόσο, είναι σημαντικό, να υλοποιηθούν από τους 
σπουδαστές για δική τους εξάσκηση πάνω στο αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύονται αλλά και για να 
καλύψουν τουλάχιστον το 50% της ύλης που χρειάζεται για να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης τους. 
 
7. Απορίες  

Η κατηγορία απορίες θεωρήθηκε περιττή σαν ξεχωριστή επιλογή και αυτό διότι οι χρήστες εκφράζουν 
την γνώμη, τις απόψεις τους και τις απορίες τους μέσω του online chat στο οποίο μπορούν να 
ανατρέξουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν σε οποιαδήποτε ενότητα. 

 
8. Εργασίες 

Σε κάθε σχεδόν ενότητα του σεμιναρίου αναθέτεται μία εργασία στους σπουδαστές ανάλογα με αυτά 
που διδάχθηκαν στην συγκεκριμένη ενότητα και ζητείται από αυτούς να προσπαθήσουν να την 
υλοποιήσουν. Η εργασία παραδίδεται πάντα σε ηλεκτρονική μορφή είτε γραπτώς είτε με υλοποίηση 
και στέλνεται στους διδάσκοντες προς αξιολόγηση.  
 
9. Εργαστήρια 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το e-unic δεν έχει σκοπό την ανάπτυξη κριτικής σκέψης συνεπώς τα 
εργαστήρια με την έννοια που χρησιμοποιούνται στη πλατφόρμα moodle δεν είναι απαραίτητα. Με 
την έννοια που όλοι γνωρίζουμε, το e-unic τα δημιουργεί μέσω των πρακτικών εργασιών που αναθέτει 
στους σπουδαστές ανάλογα φυσικά και με το αντικείμενο του σεμιναρίου. 
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10. Ημερολόγιο 
Το ημερολόγιο στο e-unic σε αντίθεση με το moodle, χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες για να 
αναρτούν την έναρξη και την λήξη των προθεσμιών υποβολής των κουίζ και των εργασιών των 
σπουδαστών της κάθε ενότητας. Ο σπουδαστής ανάλογα με το σεμινάριο που παρακολουθεί έχει και 
το αντίστοιχο ημερολόγιο με τις αντίστοιχες ενημερώσεις. Οι εκκρεμότητες που έχουν τοποθετηθεί 
εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα μέσα στο ημερολόγιο και όταν επιλέγει μία από αυτές 
εμφανίζονται στο πεδίο εκκρεμότητες οι πληροφορίες. Επίσης μπορεί ο σπουδαστής να αναζητήσει τις 
εκκρεμότητες του σε μια χρονική περίοδο που μπορεί να ορίσει ο ίδιος οι οποίες θα εμφανιστούν πάλι 
στο ίδιο πεδίο. 
 
11. Κουίζ 

Το κουίζ είναι ένα τεστ, αποτελούμενο από ερωτήσεις σχετικές με τη διδακτέα ύλη της ενότητας, το 
οποίο βαθμολογείται αυτόματα. Οι ερωτήσεις αυτές είναι είτε πολλαπλής επιλογής είτε σωστού – 
λάθους. Το κουίζ όπως και η εργασία πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας που 
έχουν ορίσει οι εκπαιδευτές και ο σπουδαστής μπορεί να επαναλάβει το κουίζ για άλλες 2 φορές ώστε 
να βελτιώσει την βαθμολογία του. Στο τέλος κάθε κουίζ εμφανίζονται ποιες από τις ερωτήσεις που 
απάντησαν οι μαθητές ήταν σωστές και ποιες λάθος. Όμως, δεν γίνονται ορατές οι σωστές απαντήσεις 
εκτός αν πραγματοποιηθεί και η τελευταία προσπάθεια. Αν η βαθμολογία που θα πάρει στο κουίζ ο 
σπουδαστής είναι η επιθυμητή σε οποιαδήποτε προσπάθεια και αν είναι μπορεί να την κατοχυρώσει 
πατώντας στο τέλος του κουίζ το κουμπί κατοχύρωση βαθμολογίας. Η βαθμολογία του στο κάθε κουίζ 
εμφανίζεται στο πεδίο βαθμολογίες της αντίστοιχης ενότητας. 
 
12. Ομάδες Συζητήσεων 

Η κατηγορία του online chat στο e-unic και οι ομάδες συζητήσεων στο Moodle είναι ίδιες ακριβώς σε 
χρήση και χρησιμότητα συνεπώς κρίθηκε υπερβολή η δημιουργία επιπλέον κατηγορίας με σκοπό την 
επίτευξη της ασύγχρονης επικοινωνίας. 

 
13. Πηγές πληροφοριών 

Οι πηγές πληροφοριών παρατίθενται από τους καθηγητές του e-unic μέσα από τις σημειώσεις που 
παρέχουν στους σπουδαστές σε κάθε ενότητα σεμιναρίου. Συνεπώς, δεν ήταν επιτακτική η ανάγκη 
δημιουργίας ενός ξεχωριστού πεδίου μέσα στο e-learning του e-unic το οποίο θα περιελάμβανε αυτές 
τις πηγές. 
 
14. Εκκρεμότητες  

Το πεδίο εκκρεμότητες το οποίο βρίσκεται κάτω από το πεδίο Ημερολόγιο εμφανίζει τις εκκρεμότητες 
που έχουν καταχωρηθεί σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία από τους καθηγητές του κάθε 
σεμιναρίου. Αν δεν υπάρχει εκκρεμότητα την συγκεκριμένη ημερομηνία τότε εμφανίζεται σχετικό 
μήνυμα στο πεδίο αυτό που ενημερώνει την μη ύπαρξη εκκρεμότητας. Ο σπουδαστής έχει τη 
δυνατότητα να αναζητήσει προγενέστερες ή μεταγενέστερες εκκρεμότητες καθώς και να αναζητήσει 
εκκρεμότητες μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο επιθυμεί. 
 
15. Ημερολόγιο 

Το Moodle διαθέτει 2 πεδία ημερολογίου. Η διπλή εμφάνιση του πεδίο αυτού θεωρήθηκε περιττή 
εφόσον ήδη έχει καλυφθεί όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω. 
 
16. Πρόσφατη Δραστηριότητα  

Δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο πεδίο στο e-learning του e-unic και αυτό διότι δεν θεωρήθηκε επιτακτική 
ανάγκη. 
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17. Εναλλαγή μαθήματος 
Το πεδίο εναλλαγή μαθήματος είναι ανάλογο του πεδίο Τα Μαθήματα μου στο Moodle, το οποίο 
παρέχει σύνδεσμο σε όλα σεμινάρια στα οποία μπορεί ένας σπουδαστής να παρακολουθεί 
ταυτόχρονα. Φυσικά είναι ενεργό μόνο αν ένας σπουδαστής είναι εγγεγραμμένος σε 2 ή περισσότερα 
σεμινάρια. Αν ο σπουδαστής επιθυμεί να μεταφερθεί σε άλλο σεμινάριο που έχει εγγραφεί από το 
πεδίο Εναλλαγή μαθήματος, το επιλέγει και μεταφέρεται στην αρχική του σελίδα που είναι η 
περιγραφή του σεμιναρίου. 
 
18. Τελευταία νέα  

Το πεδίο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το πεδίο Πρόσφατη Δραστηριότητα του Moodle και θεωρείται 
περριτή ή διπλή ύπαρξη και των δύο πεδίων.  

 
19. Προφίλ  

Κάθε καθηγητής, υπεύθυνος ή σπουδαστής διαθέτει το δικό του προφίλ με τα προσωπικά του στοιχεία 
μερικά από τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να έχουν στη 
διάθεση τους πληροφορίες για τους συναδέλφους τους ή τους συμφοιτητές τους. Ένα μέλος δεν 
μπορεί να διαγραφεί από κάποιο σεμινάριο διότι διαγράφεται από τους υπευθύνους του εργαστηρίου 
όταν ολοκληρώνεται το σεμινάριο του ή κατόπιν συνεννόησης για διαγραφή από αυτό. Εξάλλου, ο 
λόγος για τον οποίο κάποιος εγγράφεται σε κάποιο σεμινάριο επί πληρωμή είναι για να αποκτήσει 
επιπλέον γνώσεις και να αποκτήσει μία εξειδίκευση και έτσι δεν θεωρήθηκε απαραίτητο. 
 
20. Επικείμενα γεγονότα  

Το πεδίο Επικείμενα Γεγονότα του Moodle έχει συμπεριληφθεί μέσα στα πεδία Ημερολόγιο και 
Εκκρεμότητες διότι, οι καθηγητές του κάθε σεμιναρίου του e-unic λίγο πριν την λήξη κάποιας 
εκκρεμότητας ενημερώνουν τους σπουδαστές για αυτές. Αυτές οι εκκρεμότητες μπορεί να είναι η 
υλοποίηση των εργασιών τους, των κουίζ ή ακόμα και το διάβασμα της συγκεκριμένης ενότητας ή η 
παροχή επιπλέον πληροφοριών για την κάθε ενότητα. 
 
21. Online users 

Το πεδίο αυτό υπάρχει μέσα στο e-learning του e-unic με τη χρήση του προγράμματος skype και αυτό 
επιλέχθηκε διότι οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία ενώ είναι ένας ευρέως 
διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας. Μέσω του προγράμματος αυτού μπορούν οι χρήστες να εισάγουν 
τους συμφοιτητές και τους καθηγητές τους ενώ κάθε φορά που συνδέονται μπορούν να βλέπουν ποίοι 
είναι συνδεδεμένοι και ποιοι όχι χωρίς απαραίτητα να είναι συνδεδεμένοι στο e-learning. 
 
22. Διδάσκοντες/Σπουδαστές 

Ανάλογα με το σεμινάριο που παρακολουθεί ο κάθε σπουδαστής έχει την δυνατότητα να δει τα 
ονόματα των άλλων σπουδαστών αλλά και των καθηγητών του. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να δει 
το προφίλ του καθενός και να τους στείλει προσωπικό μήνυμα στο e-mail τους. Τα στοιχεία του κάθε 
σπουδαστή ή του καθηγητή που εμφανίζονται είναι το ονοματεπώνυμο τους, το username και τα 
σεμινάρια που παρακολουθούν ή διδάσκουν. 
 
23. Προσωπικά μηνύματα  

Προσωπικά μηνύματα μπορούν να στείλουν είτε οι σπουδαστές είτε οι καθηγητές μέσω e-mail 
επιλέγοντας το προφίλ του ατόμου για το οποίο ενδιαφέρονται είτε με την χρήση του προγράμματος 
skype. Συνεπώς, δεν κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία επιπλέον πεδίου για την ίδια λειτουργία. 
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24. Weeks / topics 
Στα σεμινάρια του e-unic δεν μας ενδιαφέρουν οι εβδομάδες με τις δραστηριότητες τους αλλά οι 
ενότητες του κάθε μαθήματος. Έτσι λοιπόν, στην κατηγορία Ενότητες σεμιναρίου μπορεί ο σπουδαστής 
να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται. 
 
25. Sitemap 

Ο σπουδαστής μπορεί να δει όλες τις ενότητες και τις υποκατηγορίες του e-learning και να πλοηγηθεί 
μέσα σε αυτές πατώντας πάνω τους. Το Sitemap χρησιμεύει σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν 
θυμάται σε ποια κατηγορία υπάρχει η συγκεκριμένη υποκατηγορία που ψάχνει  ή για να ενημερωθεί 
για την δομή του e-learning. 
 
26. Βοήθεια 

Οι χρήστες του e-learning έχουν στην κατοχή τους ένα εγχειρίδιο λειτουργίας στο οποίο μπορούν να 
ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή και να ενημερωθούν για κάποια τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
κατά την πλοήγηση τους μέσα σε αυτό. Μπορούν να το διαβάσουν είτε συνδεδεμένοι στο e-learning, 
είτε να το εκτυπώσουν είτε να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους.  
 
27. Επικοινωνία 

Ο οποιοσδήποτε χρήστης ξεχάσει το κωδικό πρόσβασης του στο e-learning ή επιθυμεί πληροφορίες 
σχετικά με το εργαστήριο, με τις οφειλές ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του 
σεμιναρίου μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους και την γραμματεία με την αποστολή e-mail. 
 
28. Βαθμολογίες 

Ο σπουδαστής μπορεί να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή για τους βαθμούς που έχει πάρει στις εργασίες 
και στα κουίζ που έχει ολοκληρώσει μέσα από το πεδίο Βαθμολογίες. 
 
29. Προσωπικά μηνύματα 

Το Moodle διαθέτει 2 πεδία Προσωπικών μηνυμάτων. Η διπλή εμφάνιση του πεδίο Προσωπικά 
μηνύματα θεωρήθηκε περιττή εφόσον ήδη έχει καλυφθεί με τους τρόπους που έχουμε αναφέρει 
παραπάνω. 
 

Πίνακας σύγκρισης πλατφόρμων τηλεκπαίδευσης 

Δυνατότητες Moodle E-unic 
Πλατφόρμα Apache + PHP Apache + PHP + Javascript+Ajax 
Απουσιολόγιο    
Βιβλίο   

Chat   

Προσωπικά μηνύματα    

Exercises   
Γλωσσάρι   

Lessons/Σεμινάρια    

Έρευνες   
Απορίες   

Επιλογές   
Εργασίες    
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Εργαστήρια    
Ημερολόγιο    

Κουίζ    

Ομάδες συζητήσεων   
Δραστηριότητες / Εκκρεμότητες   

Πηγές πληροφοριών   

Βαθμολογίες   

Προσωποποίηση   
Πρόσφατη δραστηριότητα   

Τα μαθήματα μου / Εναλλαγή 
μαθήματος 

  

Τελευταία Νέα   
Διαχείριση/Προφίλ   

Επικείμενα γεγονότα   

Online Users   

Άτομα / Διδάσκοντες / 
Σπουδαστές 

  

Week / topics / Ενότητες   

Sitemap   

Βοήθεια   

Αρχική σελίδα   

Επικοινωνία   

Video   

 

Συμπεράσματα 

Η πλατφόρμα Moodle έχει κατασκευαστεί με σκοπό την σταδιακή “αντικατάσταση” του συμβατικού 
σχολείου με ένα εικονικό. Οι καθηγητές ασχολούνται με την τάξη τους και προσπαθούν να την κρατούν 
σε εγρήγορση μειώνοντας όμως την προσωπική επαφή. Προσπαθούν να κάνουν τους μαθητές να 
αποκτήσουν κρίση γράφοντας αναφορές κάτι που δεν αποτελεί κοινό και αποδοτικό τρόπο έκφρασης 
για όλους τους ανθρώπους.  

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έπειτα από χρήση της σε παρακολούθηση σεμιναρίου κρίθηκε 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό ελλειπής. Εκτός από το γεγονός το ότι κάποιοι όροι /πεδία 
επαναλαμβανόντουσαν και μπέρδευαν τον χρήστη σχετικά με την χρησιμότητα τους, υπήρχαν πάρα 
πολλά πεδία μη απαραίτητα τα οποία εμπόδιζαν τον χρήστη να εντοπίσει το πεδίο που έψαχνε. Όλος 
αυτός ο φόρτος πληροφοριών έκανε την πλατφόρμα και κατ’ επέκταση το εργαστήριο που τη διέθετε 
για την παρακολούθηση των σεμιναρίων, να φαίνεται ότι «αδιαφορεί» για την διευκόλυνση της 
πλοήγησης του χρήστη, καθώς και για την αλληλεπιδραστικότητα του με το σύστημα στοχεύοντας στο 
γεγονός, ότι εφόσον κάποιος διέθεσε χρήματα και είναι από τα μοναδικά αξιόπιστα εργαστήρια θα 
πρέπει να συμβιβαστεί. 

Το e-unic βάσει συζητήσεων με άλλους χρήστες αλλά και από δική μας εμπειρία, 
προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο και πιο φιλικό στον χρήστη είτε αυτός ήταν 
σπουδαστής είτε διαχειριστής. Τα πεδία που επιδέχθηκαν και η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου 
έγινε με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη που ζήτησε την δημιουργία του μη παραβλέποντας όμως 
και τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του χρήστη στη διαχείριση μίας τέτοιας εφαρμογής. 
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Μελετώντας και λαμβάνοντας υπόψη έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς σχετικά με την 
τηλεκπαίδευση, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω στην χρήση πλατφόρμων τηλεκπαίδευσης 
και κατ’ επέκταση την εκπαίδευση των χρηστών κάθε ηλικίας πάνω στην χρήση υπολογιστών 
καταλήξαμε στην δημιουργία αυτής της διαδικτυακής εφαρμογής. Χάριν του γεγονότος ότι τέθηκε σε 
λειτουργία εντοπίστηκαν κάποιες ελλείψεις οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να συμπεριληφθούν και 
να βελτιώσουν τον σκοπό και την λειτουργία της συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή. 
 

3.4 Σχεδιασμός λογοτύπου 
Όπως έχουμε αναφέρει, εξαιτίας της συνεχόμενης τεχνολογικής εξέλιξης οι απαιτήσεις σε γνώσεις και 
δεξιότητες των εταιριών από τους εργαζόμενους τους έχουν αυξηθεί δραματικά. Αυτό οδηγεί τους 
ενδιαφερόμενους σε γρήγορες και άμεσα αποτελεσματικές λύσεις όπως ιδιαίτερα μαθήματα ή 
φροντιστηριακά, συμμετοχή σε πιστοποιήσεις κρατικές και ιδιωτικές και τέλος σε τηλεκπαιδεύσεις 
κυρίως λόγο έλλειψης χρόνου και έπειτα λόγο πανεπιστημιακής υποστήριξης. 

Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτού του λογοτύπου έγινε με αφορμή τον «φόβο» των χρηστών σε 
κάθε τι νέο και πρωτοποριακό στο τομέα της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα με την τηλεκπαίδευση. 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή με καθηγητή δημιουργείτε ο φόβος της ελλιπούς 
πληροφόρησης ακόμα και το ενδεχόμενο να μην απαντηθούν οι απορίες τους. 

Έτσι λοιπόν για να εξαλείψουμε αρχικά, εικονικά αυτή την αβεβαιότητα σχεδιάσαμε αυτό το 
λογότυπο με το σλόγκαν «Σπάστε τον πάγο με την Τηλεκπαίδευση». Το όνομα το οποίο δώσαμε στο e-
learning που υλοποιήσαμε στην μεταπτυχιακή διατριβή μας προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων 
electronic universal community (e-unic). 
 
Λογότυπο e-unic 

 
 

Σχεδιασμό ιστοσελίδων 

Θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα site διαφορετικό, αισθητά από αυτά που κυκλοφορούν στο 
διαδίκτυο, και ως προς το design αλλά και ως προς την πλοήγηση και την χρηστικότητα του απέναντι 
στους χρήστες του σχεδιάσαμε τα παρακάτω layout. 
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Αρχική σελίδα πληροφόρησης 

 
 

Αρχική σελίδα E-learning 

 
 

Έχοντας υπόψιν την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τους κανόνες σχεδιασμού ενός web 
site, πήραμε τις παρακάτω αποφάσεις. Τo μπλε4 χρώμα που επικρατεί στον ιστότοπο μας με όλες τις 
αποχρώσεις του προσδίδει σιγουριά, ηρεμία, αποφασιστικότητα, καθαρή σκέψη, λογική συμπεριφορά 
και εσωτερική αρμονία. Επίσης το γκρι χρώμα βοηθά στην εύρεση συμβατικών λύσεων και στην 
ενίσχυση της σοβαρότητας. Παρεμβάλλοντας χαρούμενες πινελιές όπως το πράσινο και το γαλάζιο 
ξεφεύγουμε λίγο από τη σοβαρότητα κάνοντας το πιο προσιτό στον χρήστη. 
                                                           
4

http://www.artmag.gr/art-articles/arts/about-art/745-the-art-of-color-and-symbolism?start=1 
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Ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαταχθεί τα κουμπιά, τα κείμενα και γενικά το πώς έχει στηθεί 
όλος ο ιστότοπος μας, έχει γίνει κατόπιν έρευνας, μελέτης και προσωπικής εμπειρίας από την 
καθημερινή μας περιήγηση στις διάφορες ιστοσελίδες και από τα προβλήματα που έχουμε 
αντιμετωπίσει και από πλευράς πλοήγησης και λειτουργικότητας. 
 
Πολλά είναι τα λάθη5 που μπορεί να γίνουν κατά το σχεδιασμό ενός website, όμως τα πιο συχνά που 
παρατηρούνται σε αρκετά ερασιτεχνικά site είναι τα εξής: 
1. Η χρήση των Frames.  

Όταν χρησιμοποιούνται τα frames, ο χρήστης βγαίνει από τα νερά του μιας και η χρήση τους 
ξεφεύγει από την βασική εικόνα που έχει σχηματίσει για τις σελίδες. Επίσης δυσκολεύεται στην 
εκτύπωση των σελίδων, στην καταχώριση της συγκεκριμένης στα favorites, ακόμα και όταν 
κάποιος βάζει σύνδεσμο από την σελίδα του στην δικιά σας θα πρέπει να δείχνει την αρχική 
σελίδα που φτιάχνει τα frames, αλλιώς όσοι έρχονται από αυτόν τον σύνδεσμο θα βλέπουν 
μόνο μέρος που έχει οριστεί εξαρχής να δουν.  

2. Η αποκλειστική χρήση της τελευταίας τεχνολογίας.  
Προσπαθώντας να δελεαστούν οι χρήστες φορτώνοντας την σελίδα με την τελευταία τεχνολογία 
που υπάρχει στο web μπορεί να προσελκυθούν κάποιοι που ψάχνουν συνέχεια να βρουν ό,τι 
πιο νέο υπάρχει, αλλά ο κύριος όγκος των χρηστών μάλλον θα απωθηθεί, μιας και αυτοί 
αναζητούν το καλό περιεχόμενο. Η χρήση οτιδήποτε τελευταίου που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, 
σίγουρα θα μείωση τους χρήστες διότι ο browser τους ίσως κολλήσει, και αυτό θα τους 
απωθήσει ειδικά όλους εκείνους που δεν τους ενδιαφέρει να εγκαταστήσουν την τελευταία 
έκδοση των browsers ή των plug-ins. Κάτι ακόμα αρκετά ενοχλητικό για τον χρήστη είναι όταν 
βλέπει το μήνυμα πως για να μπει στην σελίδα θα πρέπει να έχει το τάδε plug-in που θα πρέπει 
να το κατεβάσει από την τάδε σελίδα.  

3. Χρήση κινούμενου κειμένου και animations.  
Η αποφυγή κειμένου ή εικόνων που κινούνται αδιάκοπα θα αποβεί σωτήρια διότι ότι κινείτε 
στην οθόνη επηρεάζει την περιφερειακή όραση του ανθρώπου με αποτέλεσμα να μη μπορεί με 
ευκολία να επικεντρώσει την προσοχή του στο βασικό κείμενο που επιθυμεί να διαβάσει. 
Παίζοντας με τις αισθήσεις των επισκεπτών οι οποίοι προσπαθούν να λάβουν τις πληροφορίες 
που θέλουν, θα τους απογοητεύσετε και ως επακόλουθο θα τους χάσετε.  

4. Δυσκολομνημόνευτα URLs.6 
Ο βασικότερος λόγος που τα urls έγιναν λεκτικά και δεν παρέμειναν αριθμητικά ήταν για να 
μπορούν να απομνημονεύονται εύκολα και να είναι φιλικά προς τον χρήστη. Πολλοί χρήστες 
προτιμούν να πληκτρολογούν τις διευθύνσεις, ακόμα και αν τις έχουν καταχωρημένες στα 
favorites γι’ αυτό συνιστάται η αποφυγή σελίδων με παράξενα ονόματα μέσα σε ακατανόητους 
υποκαταλόγους. Τα ονόματα στις σελίδες και τους υποκαταλόγους πρέπει να προσδίδουν το 
περιεχόμενό τους και να αποφεύγεται η χρήση παράξενων χαρακτήρων (όπως το ~), γιατί 
πολλοί χρήστες δεν ξέρουν πώς να τους πληκτρολογήσουν.  

5. Σελίδες χωρίς ταυτότητα.  
Όλες οι σελίδες θα πρέπει να δείχνουν καθαρά σε πιο site ανήκουν, μιας και πολλοί χρήστες 
μπορεί να τις επισκέπτονται χωρίς να περάσουν πρώτα από την κεντρική σελίδα. Για τον ίδιο 
λόγο κάθε σελίδα που υπάρχει μέσα στο site πρέπει να έχει σύνδεσμο με την αρχική, όπως και 
κάποια ένδειξη που να δείχνει σε ποια ακριβώς ενότητα ανήκει.  

6. Μεγάλες σε μήκος σελίδες.  
Οι χρήστες μπορεί να έχουν συνηθίσει να κινούνται με τις μπάρες πάνω - κάτω στις σελίδες, 
όμως θα πρέπει να αποφεύγετε η κατασκευής σελίδων που για να διαβαστούν χρειάζεται ο 
χρήστης να πατήσει αρκετές φορές το Page Down. Από αισθητικής πλευράς θα εντοπίσουν 
αρκετές ελλείψεις και ο χρήστης θα χάσει την ουσία. Το σημαντικότερο είναι πως οι πιο βασικές 
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πληροφορίες που θέλουμε να λάβει ο χρήστης θα πρέπει να είναι τοποθετημένες στο πάνω 
μέρος της σελίδας και να μην είναι μεγαλύτερη από τρία Page Downs το πολύ.  

7. Κακή πλοήγηση.  
Οι χρήστες δεν γνωρίζουν το site όπως οι κάτοχοι και οι κατασκευαστές του γι’ αυτό λοιπόν 
έχοντας ως δεδομένο πως τους είναι δύσκολο να βρουν τις πληροφορίες που θέλουν, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δομή έχοντας σκοπό να είναι εύχρηστη, απλή και κατανοητή. Για 
μια φιλική δομή πληροφοριών καλό θα είναι να φτιαχτεί ένας "χάρτης" σελίδων όπου ο χρήστης 
θα έχει τη δυνατότητα να πάει. Επίσης η χρήση φόρμας αναζήτησης, μιας και η καλύτερη δομή 
σελίδων δεν είναι ποτέ αρκετή αν και προαιρετική είναι επιβεβλημένη.  

8. Χρήση διαφορετικών χρωμάτων για συνδέσμους.  
Έχει παρατηρηθεί σε διάφορα websites ότι οι σύνδεσμοι που δεν έχουν επισκεφθεί από τον 
χρήστη να είναι μπλε, ενώ οι σύνδεσμοι που έχει επισκεφθεί να έχουν χρώμα μωβ. Αλλάζοντας 
αυτά τα χρώματα μειώνεται η δυνατότητα να καταλάβει ο χρήστης που έχει πάει βασιζόμενη 
πάνω σε αυτά τα χρώματα που είναι κοινά για τους περισσότερους browsers και υπάρχει 
ενδεχόμενο να μπερδευτούν.  

9. Πληροφορίες χρονικά άτοπες.7 
Πολλοί προτιμούν να ασχολούνται με τη δημιουργία νέων περιεχομένων για το website τους 
παρά να κάθονται και να συντηρούν τα ήδη υπάρχοντα. Από πρακτικής απόψεως, η συντήρηση 
των σελίδων είναι ένας φτηνός και εύκολος τρόπος να εμπλουτίζετε το περιεχόμενο του 
website, μιας και πολλές παλιές σελίδες κρατούν την επικαιρότητα τους απλά προσθέτοντας 
κάποιους συνδέσμους σε νέες σελίδες. Προτιμότερο είναι κάποιες σελίδες να σβήνονται τελείως 
από τον server μετά από την "ημερομηνία λήξεώς" τους γιατί πολύ απλά η τεχνολογία και η 
επιστήμη προχωράει και καλό είναι να παρακολουθούνται οι εξελίξεις.  

10. Μεγάλος χρόνος εμφάνισης.8 
Ίσως το σημαντικότερο από όλα όσα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι ο χρόνος εμφάνισης 
του website και των σελίδων του. Σύμφωνα με μελέτες το γεγονός του αν θα κερδηθεί η 
προσοχή κάποιου, σε μια διαφημιστική καταχώριση ή σε κάποιο έντυπο, εξαρτάται από τα 
πρώτα 10 δευτερόλεπτα που το μάτι του θα συναντηθεί με το δημιούργημά. Αυτός ο χρόνος στο 
Διαδίκτυο είναι ελαστικός, μιας και οι χρήστες έχουν συνηθίσει σε πιο μεγάλους χρόνους 
αναμονής, όμως αυτός δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 20 δευτερόλεπτα. Αυτό, όμως σημαίνει, 
πως θα πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός και η κάθε σελίδα να μη ξεπερνάει τα 15 με 20 
δεύτερα για να εμφανιστεί ολόκληρη. Μερικοί από τους λόγους που καθυστερεί να ανοίξει μια 
σελίδα είναι τα μεγάλα σε μέγεθος γραφικά, εικόνες, γραφικά backgrounds και τα tables. 

 

3.4.1 Αλληλεπίδραση με τον χρήστη 

Ο χρήστης στο διαδίκτυο καλείται να εξερευνήσει, να προηγηθεί μέσα στις προτεινόμενες πληροφορίες 
από διαφορετικά σημεία πρόσβασης και η επιλογή του είναι ελεύθερη. Με την ανάπτυξη της 
δικτυακής τεχνολογίας, διακρίνουμε δύο μορφές αλληλεπίδρασης: 
1) Αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων σε ατομικό (one-to-one) ή συλλογικό επίπεδο με τη χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και forum ενημέρωσης και ανταλλαγής μηνυμάτων και 
απόψεων (στο Usenet). 

2) Αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και κειμένων, με την πλοήγηση σε ηλεκτρονικά κείμενα και 
υπερκείμενα. 
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Το πιο σημαντικό συστατικό στοιχείο προς αξιοποίηση είναι το γεγονός ότι ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να σημαδέψει με ένα ποντίκι διάφορα «αντικείμενα» στην οθόνη, όπως για παράδειγμα 
ένα επισημασμένο (highlighted) κείμενο, ένα κουμπί (button), ή εικόνα κ.ά. και να προκαλέσει μια 
συγκεκριμένη αντίδραση. Τα «αντικείμενα» αυτά, ή αλλιώς οι αλληλεπιδραστικοί σύνδεσμοι, μαζί με 
τις πληροφορίες που συνδέουν ονομάζονται υπερ-μέσα (hypermedia). Οι ιστοσελίδες δίνουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με όποιον τρόπο αυτοί θα θελήσουν. Η 
μέθοδος αυτή καλείται «μη γραμμική» προσπέλαση πληροφοριών διότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
να καθορίζει ο ίδιος τις διαδρομές «πλοήγησης» και να προκαλεί διάφορα συμβάντα. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέχει τη δυνατότητα απάντησης με ευθεία αναφορά και κατά 
λέξη αναλυτικό σχολιασμό, κάτι που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια στην προφορική 
επικοινωνία, αφού η ακριβής και πιστή μνημόνευση των λεγομένων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης 
επιτρέπει την πολλαπλή προσέγγιση ενός θέματος, αφού απευθύνεται σε διευρυμένο ακροατήριο, 
χωρίς δεσμεύσεις χώρου και χρόνου. Η παράθεση και ο σχολιασμός δημιουργούν ένα 
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον επικοινωνίας, που χαρακτηρίζεται από τα επίπεδα γνωστικής 
λειτουργίας. 
 

3.4.2 WebUsability 

Η χρηστικότητα9 είναι αυτή που κυριαρχεί στο Internet, π.χ. εάν ένας πελάτης δεν μπορεί να βρει το 
προϊόν που ψάχνει, τότε δεν μπορεί και να το αγοράσει. Στο Διαδίκτυο ο πελάτης είναι εκείνος που έχει 
όλη την ισχύ, κρατάει στα χέρια του το mouse και μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε υπάρχει στην οθόνη 
του και είναι παρά πολύ εύκολο να πάει κάπου αλλού. Όλοι οι ανταγωνιστές είναι ένα μόνο click 
μακριά.  

Οι υπερβολικά πολλές επιλογές και η ευκολία10 να πάνε κάπου αλλού, προκαλούν στους 
χρήστες μια αξιοσημείωτη ανυπομονησία και επιμονή για άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους. Εάν 
δεν μπορούν μέσα σε ένα περίπου λεπτό να καταλάβουν πως λειτουργεί μια σελίδα, αμέσως 
αποφασίζουν πως δεν αξίζει τον χρόνο τους και πάνε παρακάτω. Η χρηστικότητα έχει πλέον πολύ 
μεγάλη σημασία γιατί τώρα οι χρήστες βιώνουν τη χρηστικότητα ενός site πριν δεσμευτούν ότι θα το 
χρησιμοποιήσουν και πριν χαλάσουν κάποια χρήματα από ενδεχόμενες αγορές.  
 

3.4.3 Η πλοήγηση 

Η καλή πλοήγηση είναι μεγίστης σημασίας, όχι μόνο για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και για έναν 
οποιοδήποτε δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο των σελίδων πρέπει να είναι οργανωμένο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε o πελάτης στην αναζήτηση του, να μην αρχίζει να περιπλέκεται σε έναν λαβύρινθο 
περιεχομένων και σελίδων για να φτάσει τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί τότε το πιθανότερο 
είναι να χαθεί και να εκνευριστεί εγκαταλείποντας την προσπάθεια. Το 80% των επισκεπτών ενός 
τόπου ρίχνει απλώς μια ματιά στη σελίδα στην οποία φτάνει και μετά αποχωρεί. Έχει υπολογιστεί ότι 
κάθε φορά που ζητείται από τους επισκέπτες να μεταφερθούν σε μια άλλη σελίδα, το 20% από αυτούς 
αποχωρεί.  

Ένας τρόπος για την επίτευξη αποτελεσματικής πλοήγησης είναι η χρήση ενδεικτικών 
χαρακτηριστικών, όπως τίτλοι και υπότιτλοι για κάθε σελίδα, που να χρησιμοποιούνται με σταθερό 
τρόπο, για να δίνουν στον επισκέπτη την αίσθηση του που βρίσκεται μέσα στο χώρο του website. Τα 
πλήκτρα πλοήγησης για τη μετακίνηση μεταξύ σελίδων πρέπει να είναι χαρακτηριστικά, όποτε η χρήση 
τoυς να είναι αυτονόητη και να είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία. 
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Άλλο ένα μέσο που συμβάλει στην καλύτερη πλοήγηση είναι οι μηχανές αναζήτησης οι οποίες 
με τη χρήση λέξεων-κλειδιών οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν από μία λίστα με σχετικά 
αποτελέσματα και να βρουν πιο εύκολα το προϊόν ή την πληροφορία που αναζητούν. Ένας χάρτης του 
τόπου είναι επίσης απαραίτητος καθώς δίνει μια συνοπτική εικόνα για τη δομή του site και επιτρέπει 
στον επισκέπτη με μία ματιά να δει που βρίσκεται και vα επισκεφθεί μια άλλη ιστοσελίδα με ένα click. 
Επίσης πολύ χρήσιμη είναι να μπορούν οι επισκέπτες να επιστρέφουν στην κεντρική σελίδα του 
καταστήματος από οποιαδήποτε σελίδα βρίσκονται.  

Τέλος η παραγγελιά προϊόντων της επιχείρησης είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επιμελή 
σχεδιασμό και ως προς την πλοήγηση. Δεν είναι λίγοι οι πελάτες που εγκαταλείπουν τη διαδικασία 
αυτή διότι αναγκάζονται να περάσουν μέσα από έναν αριθμό σελίδων, δίνοντας προσωπικά στοιχεία, 
διευθύνσεις αποστολής και φυσικά λεπτομέρειες πληρωμής, ώστε να κατοχυρώσουν την αγορά τους. 
Τα βήματα για να παραγγείλει ένας πελάτης θα πρέπει να είναι απλά και η όλη διαδικασία να 
πραγματοποιείται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δίχως ο πελάτης να χρειαστεί να μεταβεί 
μέσα από πολλές σελίδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 Διαγράμματα 

3.5.1 Διάγραμμα συσχετίσεων 



3.5.2 Διάγραμμα βάσης δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ιουλία Οικονόμου 

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  34 

Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση 

Υλοποίηση 
Για την υλοποίηση της εφαρμογής και του γραφικού της περιβάλλον χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα 
συγγραφής σεναρίων από την πλευρά του διακομιστή (server-side scripting language) PHP και τη 
σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database) MySQL. 
Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε για τη δημιουργία δυναμικών σελίδων 
στο διαδίκτυο. Είναι μια server-side scripting γλώσσα που γράφεται συνήθως πλαισιωμένη από HTML, 
για μορφοποίηση των αποτελεσμάτων. Αντίθετα από μια συνηθισμένη HTML σελίδα η σελίδα PHP δεν 
στέλνεται άμεσα σε έναν πελάτη (client), αλλά πρώτα αναλύεται και μετά αποστέλλεται το 
αποτέλεσμα. Τα στοιχεία HTML στον πηγαίο κώδικα παραμένουν ως έχουν, αλλά ο PHP κώδικας 
ερμηνεύεται και εκτελείται. Ο κώδικας PHP μπορεί να θέσει ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων,  να 
διαβάσει και να γράψει αρχεία, να συνδεθεί με απομακρυσμένους υπολογιστές, κ.τ.λ.. Σε γενικές 
γραμμές οι δυνατότητες που μας δίνει είναι απεριόριστες. 
Για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε πληροφορίες από μια βάση δεδομένων, θα πρέπει πρώτα φυσικά 
να έχουμε μια βάση δεδομένων (database) και αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας της MySQL. Η MySQL 
είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (relational database management 
system). 
 
MySQL 
Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που έλαβε το όνομά της από 
την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη My. Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας 
πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Ο κώδικας του εγχειρήματος είναι 
διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. 
Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, η 
οποία σήμερα ανήκει στην Oracle. 
 
CSS 
Η CSS (Cascading Style Sheets- Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην 
κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός 
εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. 
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και 
XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και, γενικότερα, ενός ιστοτόπου. Η CSS 
είναι μια γλώσσα του υπολογιστή βασισμένη για να διαμορφώσει τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας 
όπως χρώματα, στοίχιση και δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και 
καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η γλώσσα CSS είναι απαραίτητη. 
 
Πλεονεκτήματα του CSS 
• Διευκολύνει στην ομαδοποιημένη μορφοποίηση των HTML σελίδων και έχει συγκριτικά με άλλες 

πολύ καλά αισθητικά πλεονεκτήματα. 
• Επιτρέπει τη μορφοποίηση πολλών σελίδων, με τη μεταβολή μόλις ενός αρχείου. 

 
Μειονεκτήματα του CSS 
• Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από παλαιούς τύπους browsers. 
• Ενδέχεται να μην απεικονίζονται το ίδιο όλες οι σελίδες από κάποιους τύπους browsers. 

 
Γραφιστικά προγράμματα 
To Adobe Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών και εικόνων που αναπτύχθηκε και 
κυκλοφόρησε από την Adobe Systems. Αυτή τη στιγμή κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των 
προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνων, και είναι το προϊόν - σήμα κατατεθέν της Adobe Systems. 
Χαρακτηρίζεται ως "απαραίτητο εργαλείο για τους επαγγελματίες γραφίστες" και θεωρείται πως 
προώθησε τις αγορές των Macintosh, και στη συνέχεια των Windows. 
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Η πιο πρόσφατη έκδοση του Adobe Photoshop είναι η Adobe Photoshop CS6 (13.0), που κυκλοφόρησε 
τον Μάιο του 2012. Διατίθεται στις εκδόσεις Standard και Extended όπου η τελευταία διαφοροποιείται 
έναντι της απλής έκδοσης χάρη στα εργαλεία επεξεργασίας τρισδιάστατων αντικειμένων και ανάλυσης 
ποσοτικών δεδομένων εικόνας. 
Τα ψηφιογραφικά γραφικά που παράγονται από το Photoshop, αποτελούνται από μία ομάδα μικρών 
τετραγώνων, τα pixels. Παρέχουν την δυνατότητα μετά από συνεχόμενες μεγεθύνσεις σε κάποιο 
σημείο του γραφικού να παρέμβετε για να επιφέρετε τροποποιήσεις στην εικόνα σας έως και την πιο 
μικρή λεπτομέρεια. Με την ανάλυση εικόνας (Image Resolution) καθορίζεται η ποιότητα της εικόνας 
κατά την εμφάνιση ή την εκτύπωση της. Με τον όρο ανάλυση, εννοούμε την ποσότητα των pixels που 
αποτελούν την εικόνα και την οποία την μετράμε σε ppi (pixel per inch). Π.χ. Αν μία εικόνα εμφανίζεται 
με ανάλυση 72ppi σημαίνει ότι περιέχει 72 Χ 72=5184 pixels ανά τετραγωνική ίντσα. Συνεπώς, όσο 
μεγαλύτερη ανάλυση έχει η εικόνα, τόσο περισσότερα pixels θα την απαρτίζουν, με αποτέλεσμα την 
μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητά της. Το μειονέκτημα είναι ότι το μέγεθος της ανάλυσης μιας 
εικόνας κατακρατά περισσότερο χώρο στον δίσκο σε ΜΒ. 
Τα Vector γραφικά ή αλλιώς διανυσματικά δημιουργούνται από προγράμματα όπως το Illustrator και 
το Corel Draw. Είναι γραφικά τα οποία αποτελούνται από γραμμές και καμπύλες οι οποίες είναι 
βασισμένες σε μαθηματικούς τύπους. Οι τύποι αυτοί έχουν το προνόμιο να διατηρούν πληροφορίες 
για το μέγεθος, το περίγραμμα ή το χρώμα του γραφικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εάν θελήσετε να 
προβείτε σε κάποια αλλαγή επί των αρχικών- βασικών σχεδίων, να μπορείτε να τα ανασχεδιάσετε με τα 
νέα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να το φτιάξετε από την αρχή. 
 
Dreamweaver 
Το Adobe Dreamweaver (πρώην Macromedia Dreamweaver) είναι μια εφαρμογή για την ανάπτυξη 
Ιστού. Οι πρόσφατες εκδόσεις έχουν ενσωματώσει υποστήριξη για τις τεχνολογίες Ιστού όπως CSS, 
JavaScript, και διάφορες γλώσσες server-side scripting και πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων των ASP, 
ColdFusion, και PHP. 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε ταχύτατα φόρμες (forms), πλαίσια (frames), πίνακες (tables) και άλλα 
αντικείμενα της HTML. Κατάλληλο θεωρείται και για τη δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων. Το 
DreamWeaver έχει δυνατότητες για δημιουργία δυναμικής HTML (DHMTL) και επιτρέπει την κίνηση 
γραμμής χρόνου, την απόλυτη τοποθέτηση των περιεχομένων, τη δημιουργία μιας ποικιλίας επιπέδων 
(layers), καθώς και τη συγγραφή σεναρίων (scripts). Το DreamWeaver περιέχει δικές του συμπεριφορές 
(behaviors), που είναι έτοιμα scripts τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε πολύ εύκολα σ’ ένα 
αντικείμενο. 
Το Dreamweaver είναι ένας εξαιρετικά προνομιακός επεξεργαστής HTML (Hypertext Markup Language) 
δεδομένου ότι μέσα από αυτόν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία τοποθεσία WEB παραβλέποντας, 
εάν επιθυμούμε, τη γνωριμία μας με τη γλώσσα HTML. Επιπρόσθετα, χαρίζει τη δυνατότητα (ανά πάσα 
στιγμή) να υποβάλουμε σε έλεγχο- εποπτεύουμε την HTML ώστε να έχουμε μία άποψη για το τι 
γράφεται εκεί. Το Dreamweaver λειτουργεί με τη μορφή WYSIWYG (What You See Is What You Get): 
αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε. 
 
ΕasyPHP 
Η ΕasyPHP ξεκίνησε το 1999, εγκαθιστά υπηρεσίες του web server στον υπολογιστή και επιτρέπει την 
γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη της PHP και MySQL σε localhost (γνωστό και ως 127.0.0.1). Το πακέτο 
περιλαμβάνει ένα διακομιστή Apache, μία βάση δεδομένων MySQL, καθώς και διάφορες επεκτάσεις 
της PHP. Το πακέτο είναι ικανό να αναπτυχθεί, είτε στον υπολογιστή σας ή στο USB drive σας. 
 
Javascript11 
Η JavaScript (JS) είναι ερμηνευτική γλώσσα προγραμματισμού, δηλαδή το script εκτελείται χωρίς να 
έχει περάσει από την διαδικασία της σύνταξης.  Έχει σχεδιαστεί και χρησιμοποιείται για να εισάγουμε 
την έννοια της διαδραστικότητας στις html σελίδες.  Αρχικά αποτέλεσαι μέρος της υλοποίησης των 
φυλλομετρητών Ιστού, ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη (client-side scripts) να μπορούν να 
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επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το 
περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται.  
Η JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα πρωτότυπα (prototype-based), είναι 
δυναμική και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. Η σύνταξή της είναι επηρεασμένη από τη 
C. Χρησιμοποιείται και σε εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων όπως σε έγγραφα PDF, οι εξειδικευμένοι 
φυλλομετρητές (site-specific browsers) και οι μικρές εφαρμογές της επιφάνειας εργασίας (desktop 
widgets). Άλλα παραδείγματα είναι: 
• Χρησιμοποιείται για επικύρωση δεδομένων μιας φόρμας (validate) πριν να υποβληθούν στον 

server. 
• Μπορούμε να εκτελούμε εντολές όταν συμβαίνει ένα γεγονός, για παράδειγμα όταν ο χρήστης 

κλικάρει σε ένα html στοιχείο, να εκτελείται κάποιο script και να λαμβάνουμε τα κάποια 
αποτελέσματα. 

• Μπορούμε να εντοπίσουμε τον browser του επισκέπτη και να φορτώσουμε την αντίστοιχη σελίδα 
που είναι φτιαγμένη για τον συγκεκριμένο browser. 

• Μπορούμε να δημιουργήσουμε cookies ώστε να αποθηκεύουμε και να λαμβάνουμε πληροφορίες 
από τον υπολογιστή του επισκέπτη. 

 
JQuery12 
Το jQuery είναι μια βιβλιοθήκη της Javascript, συμβατή με όλους τους φυλλομετρητές (browsers) που 
κυκλοφορούν, η οποία απλοποιεί την εκμάθηση και την χρήση της γλώσσας Javascript που 
χρησιμοποιείται στην δημιουργία ιστοσελίδων και web εφαρμογών. Με την χρήση του μπορούμε να 
προσθέσουμε κίνηση (animation), να αυξήσουμε την διαδραστικότητα του χρήστη (user interaction), να 
αλλάξουμε το περιεχόμενο της σελίδας χωρίς ο χρήστης να πρέπει να μεταφερθεί σε νέα σελίδα, να 
δημιουργήσουμε διάφορα εφέ και πολλά περισσότερα. 
Το jQuery εξαλείφει τα προβλήματα που δημιουργούνται με την χρήση της Javascript, όπως το 
πρόβλημα συμβατότητας της με τους διάφορους browsers της αγοράς. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 
του 2006 από τον John Resig και είναι ένα ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα (free, 
open source software) που διατίθεται κάτω από τους όρους της GNU General Public License (GPL) και 
της MIT License. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μας μπορεί να το χρησιμοποιήσει, κατεβάζοντας μία από 
τις εκδόσεις που διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του (jQuery.com) στην μορφή .js αρχείων. 
 
Πλεονεκτήματα της jQuery 

•  Ακολουθεί την αρχή KISS (Keep It Simple Stupid): Η βιβλιοθήκη JQuery προσπαθεί να 
υπεραπλουστεύσει τον προγραμματισμό σε Javascript προσφέροντας πραγματικά απλούς μηχανισμούς 
και εντολές μέσω του framework της. 

• Παρέχει πλήρη και αναλυτικότατη τεκμηρίωση με εκτεταμένη ύπαρξη ηλεκτρονικών βοηθημάτων. 
• Υποστηρίζεται από μία ενεργή κοινότητα. 
• Μικρό μέγεθος: Το βασικό πακέτο της JQuery είναι μόλις 20Kb επιβεβαιώνει ότι η φιλοσοφία της 

βασίζεται στην απλότητα και κάνει πολύ εύκολη την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της. 
• Ποικιλία χαρακτηριστικών: Η JQuery δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει σχεδόν το 

σύνολο των δυνατοτήτων που προσφέρει η γλώσσα JavaScript.  
• Επεκτασιμότητα: Η λογική με την οποία είναι φτιαγμένη η JQuery είναι απλή πράγμα που 

αντικατοπτρίζεται και στον ίδιο της τον κώδικα.  
 

Ajax 
Η τεχνολογία AJAX (Asynchronous Javascript and XML) αυτή τη στιγμή αποτελεί τη πιο σύγχρονη 
τεχνολογία στον προγραμματισμό στο internet, δίνοντας διαδραστικές δυνατότητες σε ένα δυναμικό 
site, μετατρέποντας το από ένα απλό site σε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Ένας από τους κύριους 
εκφραστές αυτής της τεχνολογίας είναι και η jQuery. 
Τα τελευταία χρόνια σε διάφορα sites παρουσιάζουν εντυπωσιακή εμφάνιση κειμένων, πρωτότυπα 
scrolling, δυναμικά ξεφυλλίσματα σε photogalleries. Αυτές οι υλοποιήσεις χρησιμοποιούν την 
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τεχνολογία AJAX και κύριο χαρακτηριστικό τους δεν είναι οι εντυπωσιακές κινήσεις που κάνουν αλλά η 
αλλαγή τους χωρίς την επαναφόρτωση του site. H AJAX δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης νέων στοιχείων 
στο site, χωρίς τη φόρτωση νέας σελίδα. Μπορεί δηλαδή ο web developer να δημιουργήσει ένα site με 
μία μόνο σελίδα, στην οποία θα φορτώνονται διαφορετικά δεδομένα ανάλογα με τις επιλογές του 
χρήστη. Έτσι καταργεί τους ατελείωτους φακέλους με τα html αρχεία, στα οποία επαναλαμβάνεται το 
ίδιο κομμάτι κώδικα, βελτιώνοντας παράλληλα και την ασφάλεια του site καθώς καταργεί την αλλαγή 
του url στη μπάρα διευθύνσεων. 
 
Εισαγωγή Ανάλυσης Διατριβής 
Η απήχηση των προαναφερθέντων τεχνολογιών και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του 
διαδικτύου στο ευρύ κοινό κρίθηκαν αναγκαία και απαραίτητα για την υλοποίηση αυτής της διατριβής 
αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υιοθετηθεί το παρακάτω μοντέλο 
ανάπτυξης εφαρμογών που απαρτίζουν την συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή. 
 
Σχεδιασμός λογοτύπου 
Όπως έχουμε αναφέρει, εξαιτίας της συνεχόμενης τεχνολογικής εξέλιξης οι απαιτήσεις σε γνώσεις και 
δεξιότητες των εταιριών από τους εργαζόμενους τους έχουν αυξηθεί δραματικά. Αυτό οδηγεί τους 
ενδιαφερόμενους σε γρήγορες και άμεσα αποτελεσματικές λύσεις όπως ιδιαίτερα μαθήματα ή 
φροντιστηριακά, συμμετοχή σε πιστοποιήσεις κρατικές και ιδιωτικές και τέλος σε τηλεκπαιδεύσεις 
κυρίως λόγο έλλειψης χρόνου και έπειτα λόγο πανεπιστημιακής υποστήριξης. 
Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτού του λογοτύπου έγινε με αφορμή τον «φόβο» των Ελλήνων και όχι μόνο, σε 
κάθε τι νέο και πρωτοποριακό στο τομέα της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα με την τηλεκπαίδευση. 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή με καθηγητή δημιουργείτε ο φόβος της ελλιπούς 
πληροφόρησης ακόμα και το ενδεχόμενο να μην απαντηθούν οι απορίες των ενδιαφερομένων. 
 Έτσι λοιπόν για να εξαλείψουμε αρχικά, εικονικά αυτή την αβεβαιότητα σχεδιάσαμε αυτό το λογότυπο 
με το σλόγκαν «Σπάστε τον πάγο με την Τηλεκπαίδευση». Το όνομα το οποίο δώσαμε στο e-learning 
που υλοποιήσαμε στην μεταπτυχιακή διατριβή μας προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων electronic 
universal community (e-unic). 
 

 
 
Σχεδιασμό ιστοσελίδας πληροφόρησης 
Θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα site διαφορετικό αισθητά από αυτά που κυκλοφορούν στο 
διαδίκτυο και ως προς το design αλλά και ως προς την πλοήγηση και την χρηστικότητα του απέναντι 
στους χρήστες. 
Έχοντας υπόψιν την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τους κανόνες σχεδιασμού ενός web site 
πήραμε την απόφαση να δώσουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά στην διαδικτυακή μας εφαρμογή. Τo 
μπλε13 χρώμα που επικρατεί στον ιστότοπο μας με όλες τις αποχρώσεις του προσδίδει σιγουριά, 
ηρεμία, αποφασιστικότητα, καθαρή σκέψη, λογική συμπεριφορά και εσωτερική αρμονία. Επίσης το 
γκρι χρώμα βοηθά στην εύρεση συμβατικών λύσεων και στην ενίσχυση της σοβαρότητας. 
Παρεμβάλλοντας χαρούμενες πινελιές όπως το πράσινο και το γαλάζιο ξεφεύγουμε λίγο από τη 
σοβαρότητα κάνοντας το πιο προσιτό στον χρήστη. 
Ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαταχθεί τα κουμπιά, τα κείμενα και γενικά το πώς έχει στηθεί όλος ο 
ιστότοπος μας, έχει γίνει κατόπιν έρευνας, μελέτης και προσωπικής εμπειρίας από την καθημερινή μας 
περιήγηση στις διάφορες ιστοσελίδες και από τα που έχουμε αντιμετωπίσει και από πλευράς 
πλοήγησης και λειτουργικότητας. 
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Σύνοψη λειτουργιών ιστοσελίδας πληροφόρησης 
Χρήστης 
Ο σκοπός της ύπαρξης του ιστότοπου πληροφόρησης είναι η πληροφόρηση των χρηστών και 
γενικότερα των ενδιαφερόμενων για την παροχή υπηρεσιών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί 
πλήρως σχετικά με το τί προσφέρει το κάθε σεμινάριο, το πως διεξάγεται, σε τι θα του χρησιμεύσει, τη 
μεθοδολογία που ακολουθείται κ.ά. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα απορίες μπορεί να τις 
υποβάλλει με την αποστολή e-mail. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε όποιο σεμινάριο 
επιθυμεί. 
Κατόπιν επιλογής, των ατόμων που θα παρακολουθήσουν το κάθε σεμινάριο, από τη γραμματεία του 
εργαστηρίου, αποστέλλεται μήνυμα με επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την Επιτυχή ή μη επιλογή του 
ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση επιτυχούς επιλογής ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει προσωρινούς 
κωδικούς για να μπορέσει να εισαγχθεί στο e-learning και να παρακολουθήσει το σεμινάριο του. Στη 
συνέχεια όμως θα του ζητηθεί να τους αλλάξει. 
Οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να πάρει μία «ιδέα» σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. 
Του παρέχεται η δυνατότητα να επισκεφθεί το e-learning και να δει ένα δείγμα μαθήματος το οποίο 
πάντοτε αποτελείται από παρουσίαση pdf και video και ανάλογα την ενότητα του κάθε σεμιναρίου 
περιέχει κουίζ και εργασία. Επίσης παρέχεται η ενημέρωση μέσω των ιστοχώρων κοινωνικής 
δικτύωσης καθώς και προσφέρεται ένας μηχανισμός εύρεσης πληροφοριών, σε περίπτωση που 
κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει βρει αυτό που αναζητάει, κατά την πλοήγηση του στον ιστότοπο μας. 
 
Διαχειριστής 
Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου και διαχειριστής της ιστοσελίδας πληροφόρησης, έπειτα από την 
σύνδεση του στον προσωπικό του ιστότοπο διαχείρισης συνδέεται αυτόματα στην σελίδα διαχείρισης 
υπευθύνων σεμιναρίων. Ο ρόλος του υπεύθυνου (level 1) είναι να διαχειρίζεται τις σελίδες του αρχικού 
ιστοτόπου, να προσθέτει υπεύθυνους καθηγητές σε σεμινάρια, να στέλνει ενημερωτικά newsletters 
στους σπουδαστές παλαιούς και νέους, να προσθέτει σεμινάρια και νέα και ανακοινώσεις και να 
εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών. 
Ο λόγος για τον οποίο η σελίδα διαχείρισης είναι ίδια με αυτή του ιστοτόπου πληροφόρησης, είναι για 
λόγους καλαισθησίας αλλά και κατανόησης από τον χρήστη για το ποια σελίδα επεξεργάζεται. Σε 
περίπτωση που κάποια από τις κατηγορίες διαχείρισης περιεχομένου διαθέτουν υποκατηγορία 
χρησιμοποιήσαμε το sidebar για την αλλαγή αυτή. 
Τέλος στο sidebar υπάρχουν τα e-mail των web administrators σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια 
απορία ή δυσλειτουργία καθώς επίσης και το κουμπί της αποσύνδεσης. 
 
Ανάλυση βάσης δεδομένων για την σελίδα των πληροφοριών 
Το όνομα που επιλέξαμε για την βάση μας είναι eunic. Έχουμε φροντίσει όλοι οι πίνακες μας να έχουν 
Table engine την InnoDB για να μπορούν να δεχτούν ξένα κλειδιά και επίσης έχουμε θέσει σε όλους 
τους πίνακες και σε όλες τις στήλες Κωδικοποίηση UTF8_general_ci για πλήρη συμβατότητα και με 
ελληνικούς χαρακτήρες της αλφαβήτου. 
 
Πίνακας administrators 
Ο πίνακας αυτός ορίζει τους διαχειριστές αυτού του ιστότοπου καθώς και τα επίπεδα διαχείρισης τους. 
Τα πεδία από τα οποία αποτελείται είναι: username, password, level, onomateponymo, photopath, 
eidikotita, id_kathigiti που είναι και το βασικό κλειδί, e-mail, tilefono, kinito και skype. 
Ο διαχειριστής Level 1 είναι ο υπεύθυνος όλων των εργαστηρίων ο οποίος διαχειρίζεται τις σελίδες του 
ιστότοπου πληροφόρησης καθώς και τα νέα και τις ανακοινώσεις του, λαμβάνει τις απορίες από τους 
ενδιαφερόμενους και τις υποβολές εγγραφών και στέλνει απαντητικά e-mail και Newsletters. Επίσης 
ορίζει και διαχειρίζεται υπεύθυνους σεμιναρίων καθώς και τα σεμινάρια τους, στα οποία μπορεί να 
είναι υπεύθυνος και εκείνος. Τέλος εγκρίνει μαθητές και τους καταχωρεί στο αντίστοιχο σεμινάριο ή 
σεμινάρια στα οποία έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν. 
Ο ρόλος του υπευθύνου ενός σεμιναρίου (Level 2) είναι να φροντίζει για τη σωστή διεξαγωγή των 
σεμιναρίων, για τα οποία είναι υπεύθυνος. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ολοκλήρωση του υλικού 
των μαθημάτων του και για την συμπλήρωση της σελίδας σεμινάρια στον ιστότοπο πληροφόρησης. 
Έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές για να λύσει απορίες και να τους καθοδηγήσει καθώς επίσης 
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και για να προσθέσει εκκρεμότητες για το σεμινάριο. Διορθώνει τα κουίζ και τις εργασίες των 
σπουδαστών και αναρτεί τις βαθμολογίες των σπουδαστών καθώς και σχετικά σχόλια. Τέλος ορίζει 
τους καθηγητές για τα σεμινάρια στα οποία είναι υπεύθυνος και λαμβάνει μέρος στην διεξαγωγή τους. 
Ο Level 3 είναι ο καθηγητής ενός μαθήματος ο οποίος επιλύει απορίες σπουδαστών σχετικά με το 
σεμινάριο ή τα σεμινάρια στα οποία είναι καθηγητής, τους καθοδηγήσει μια μπορεί και εκείνος να 
προσθέσει εκκρεμότητες για το σεμινάριο. Τέλος μπορεί να διορθώσει τη βαθμολογία των κουίζ και τις 
εργασίες των σπουδαστών και να αναρτεί σχόλια. 
Όλες οι πληροφορίες αυτού του πίνακα χρειάζονται και για την επίτευξη λειτουργιών που έχουμε 
αναφέρει αλλά και για να διαθέτει η γραμματεία και ο υπεύθυνος εργαστηρίου κάποιες πληροφορίες 
σχετικά με τους υπόλοιπους διαχειριστές. Σκοπός μας είναι η διευκόλυνση του Level 1 στο να πάρει πιο 
σωστές αποφάσεις κατά την επιλογή των υπευθύνων σεμιναρίων στα διάφορα σεμινάρια ανάλογα τα 
προσόντα τους αλλά και για να μπορεί να έρθει σε άμεση επικοινωνία μαζί τους. Επίσης οι 
πληροφορίες αυτές χρειάζονται στο να μπορούν οι σπουδαστές να έχουν μία σφαιρική εικόνα για τους 
καθηγητές τους. 
Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία και θα 
επεξηγήσουμε παρακάτω: 
Το username επιλέχθηκε να είναι μοναδικό (unique) γιατί σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής μας 
είναι το αναγνωριστικό για την είσοδο ενός διαχειριστή στο σύστημα. Το password είναι το πεδίο που 
αποθηκεύεται πάντα ένας κωδικοποιημένος αριθμός με μέθοδο hash SHA1, για να αποκαθιστά 
αδύνατη την αποκωδικοποίηση του. 
Στο πεδίο level αποθηκεύουμε το επίπεδο διαχείρισης που έχει ο κάθε διαχειριστής. 
Το onomateponymo, η eidikotita, το e-mail, το tilefono και το kinito είναι τύπου varchar(45) με 
εξαίρεση το photopath το οποίο και αυτό παίρνει varchar αλλά με 255 χαρακτήρες εξαιτίας του 
μεγάλου μήκους που μπορεί να έχει ένα path. 
  
Πίνακας ekdiloseis 
Ο πίνακας ekdiloseis χρησιμεύει για την αποθήκευση των νέων και ανακοινώσεων που 
εμφανίζονται στην σελίδα πληροφόρησης του e-learning. 
Κάποια από τα πεδία του πίνακα είναι periexomeno, titlos, photo και pdf που έχουν τύπο 
varchar με την απαραίτητα επιτρεπτή ποσότητα χαρακτήρων ώστε να συμπληρωθούν σωστά 
και είναι πάντοτε συμπληρωμένα εκτός από το pdf που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει. 
Τέλος το πεδίο imerominia έχει τύπο δεδομένων DATE και είναι πάντοτε όχι κενό, διότι 
θέλουμε ο χρήστης να διαβάζει τα νέα του εργαστηρίου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
αναρτημένη εκδήλωση ή την πιο κοντινή ημερολογιακά. 
  
Πίνακας mathimata 
Ο πίνακας mathimata δίνει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του κάθε σεμιναρίου 
όπως την διάρκεια, τον τίτλο του, την ποσότητα των θεματικών ενοτήτων του και διάφορα 
άλλα. 
Τα χαρακτηριστικά mathima, minititlos, diarkeia, eisagogi, skopos, meta_to_sem, thematikes, 
methodologia, tropos_leit και kostos διαθέτουν και αυτά τύπο δεδομένων varchar και με 
ιδιότητα not null ώστε να συμπληρωθούν σωστά και επαρκώς οι πληροφορίες και τα 
σεμινάρια τα οποία διαφημίζονται στο site πληροφοριών και για να μπορέσει ένα μάθημα να 
εισαχθεί στη λίστα μαθημάτων στην ενότητα εγγραφές. 
Τα χαρακτηριστικό ipeythinos χρησιμεύει για τον ορισμό ή καταχώρηση του υπευθύνου ενός 
σεμιναρίου. Η στήλη ipeythinos είναι ξένο κλειδι της στήλης id_kathigiti του πίνακα 
administrators. 
  
Πίνακας kathigitis exei mathima 
Η ανάγκη ύπαρξης πολλών καθηγητών σε πολλά σεμινάρια έφερε την χρησιμότητα αυτού του 
πίνακα, που είναι η αντιστοίχιση κάθε καθηγητή με κάθε σεμινάριο που διδάσκει. Όπως ήταν 
αναμενόμενο οι στήλες id_kathigiti και id_mathima είναι ξένα κλειδιά στις συνονόματες 
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στήλες των πινάκων administrators και mathimata αντίστοιχα. Σε κάθε αλλαγή ή διαγραφή 
των στηλών id_kathigiti και id_mathima τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-
διαγράφονται αυτόματα. 
  
Πίνακας mathites 
Στο συγκεκριμένο πίνακα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να έχει ο 
υπεύθυνος, οι καθηγητές και η γραμματεία τα στοιχεία του κάθε σπουδαστή για να έρθει σε 
επαφή μαζί του, και να του στείλει το απαραίτητο υλικό για να παρακολουθήσει το σεμινάριο 
του. 
Στο site πληροφοριών το μόνο προς το παρόν που χρειάζεται είναι τα στοιχεία έγκρισης του 
σπουδαστή σε κάποιο σεμινάριο τα οποία είναι username, Temp_pass, e-mail και 
onomateponymo. Το username το οποίο είναι μοναδικό, συμπληρώνεται αυτόματα από το e-
mail του και είναι όλοι οι χαρακτήρες πριν το @ σε περίπτωση που δεν υπάρχει ίδιο 
username, διαφορετικά δημιουργεί το σύστημα παραπλήσιο. Ο προσωρινός κωδικός 
Temp_pass ο οποίος συμπληρώνεται αυτόματα και είναι μία τυχαία επιλογή από χαρακτήρες 
και αριθμούς, το οποίο μετά την πρώτη είσοδο του χρήστη στο σύστημα θα διαγραφεί και θα 
δημιουργηθεί εγγραφή στο πεδίο password. Όλα αυτά τα πεδία του πίνακα έχουν τύπο 
δεδομένων varchar(45) και πρέπει πάντοτε να είναι συμπληρωμένα για να είναι και έγκυρη η 
εγγραφή αλλά και αργότερα να μπορεί ο σπουδαστής να συνδεθεί στο e-learning. 
 
Πίνακας mathitis exei mathima 
Η ανάγκη παρακολούθησης πολλών σπουδαστών σε πολλά σεμινάρια έφερε την χρησιμότητα 
αυτού του πίνακα, που είναι η αντιστοίχιση κάθε μαθητή με κάθε σεμινάριο που 
παρακολουθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο οι στήλες id_mathiti και id_mathima είναι ξένα 
κλειδιά στις συνονόματες στήλες των πινάκων mathites και mathimata αντίστοιχα. Σε κάθε 
αλλαγή ή διαγραφή των στηλών id_mathiti και id_mathima τα ξένα κλειδιά τους θα 
ενημερώνονται-διαγράφονται αυτόματα. 
 
Ανάλυση λειτουργιών ιστοσελίδας πληροφόρησης 
Ξεκινώντας να στήνουμε την εμφάνιση της ιστοσελίδας πληροφόρησης με τη βοήθεια της html και της 
css χρειάστηκε να την χωρίσαμε σε 4 μέρη. Το ένα είναι το header το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες 
της ιστοσελίδας που χρειάζεται ο browser, συνδέσεις με αρχεία τα οποία βοηθούν στην ομαλή 
λειτουργία όλων των σελίδων του site, το λογότυπο του εργαστηρίου, τον μηχανισμό αναζήτησης τον 
οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω και το βασικό μενού της ιστοσελίδας μας. Τα εφέ των κουμπιών του 
βασικού μενού εισάγονται αυτόματα κάθε φορά που προσθέτουμε μία ενότητα και αυτό γίνεται με 
χρήση κώδικα μέσα στο header, σε javascript αρχεία και στο css αρχείο. 
Ακολουθεί το sidebar.php το οποίο ενημερώνει αρχικά τον χρήστη σε ποιά ενότητα βρίσκεται, κάτι το 
οποίο το αντιλαμβάνεται και από το βασικό μενού. Επιπλέον εμφανίζονται τα τελευταία τρία νέα και 
ανακοινώσεις του εργαστηρίου τα οποία είναι εμφανή σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου μας. Με το 
κουμπί μετάβασης στο e-learning μπορεί ο ενδιαφερόμενος να δει τον τρόπο διεξαγωγής των 
σεμιναρίων ή να παρακολουθήσει κάποιο δείγμα. Τέλος παρέχονται εργαλεία άμεσης και έμμεσης 
επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. 
Τέλος το footer.php περιλαμβάνει τα ονόματα των web designers με σύνδεσμο στα e-mail τους και το 
copyright. Για να αποφύγουμε την επανάληψη λοιπόν όλου αυτού του κώδικα ο οποίος θα είναι ίδιος 
σε όλες τις σελίδες μας φτιάξαμε την παραπάνω δομή στα αρχεία μας. Όμως και με τα παραπάνω 
αρχεία, χρειάστηκε να τα πολλαπλασιάσουμε προσθέτοντας έναν αριθμό στην ονομασία του αρχείου 
που υποδηλώνει το βάθος των αρχείων που θα συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα το header2.php 
υποδηλώνει ότι το αρχείο που θα το καλέσει θα πρέπει να έχει βάθος 2. Για να επιτευχθεί η σύνδεση 
των αρχείων αυτών με την κάθε σελίδα χρησιμοποιούμε την εντολή require_once. 
Σε κάθε φάκελο της ιστοσελίδας θα δούμε ότι όλα τα αρχεία που παραπέμπουν σε σελίδα έχουν την 
ονομασία index.php. Η κάθε σελίδα από αυτές όπως είπαμε και παραπάνω περιλαμβάνει τις συνδέσεις 
με τα αρχεία header, footer και sidebar. 
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Για να μπορέσουμε να εισάγουμε δυναμικά τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας καθώς και να τα 
επεξεργαστούμε χρησιμοποιούμε την εντολή require_once στην οποία δίνουμε σαν παράμετρο το 
directory του αρχείου που θέλουμε να εισαχθεί στην σελίδα μας. Πιο συγκεκριμένα το require μας 
διασφαλίζει ότι αν δεν βρεθεί αυτό το αρχείο δεν θα έχουμε κανένα απολύτως αποτέλεσμα στην οθόνη 
μας και το once μας διασφαλίζει ότι αν νωρίτερα έχουμε ξανα-εισάγει το ίδιο ακριβώς αρχείο να μην 
συμπεριληφθεί παραπάνω από μία φορά.  
Την εντολή require_once ("../../connections/mysqli_connect.php"); την εισάγουμε σε κάθε σελίδα και 
πάντοτε στην αρχή της για να επιτύχουμε επικοινωνία με την βάση δεδομένων μας. Αυτό όμως δεν 
είναι αρκετό για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό γιατί πρέπει με μία σειρά από εντολές 
της βιβλιοθήκης mysqli να θέσουμε την κωδικοποίηση utf-8 για την εμφάνιση των ελληνικών 
χαρακτήρων. Στη συνέχεια δημιουργούμε συνεδρίες  από τις οποίες θα μπορούμε να περνάμε 
μεταβλητές οι οποίες θα έχουν έκταση σε όλη την ιστοσελίδα μας π.χ. η είσοδος του διαχειριστή 
αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή συνεδρίας SESSION και παρέχει την πληροφορία ότι είναι 
συνδεδεμένος σε όλες τις σελίδες του διαχειριστή. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια έχουμε ορίσει σε 
αυτές τις μεταβλητές να διαγράφονται αυτόματα μετά από κάποια ώρα ώστε και όταν παραδείγματος 
χάριν ο διαχειριστής παραλείψει να αποσυνδεθεί μετά τις ενέργειες του να μην παραμείνει 
συνδεδεμένος για μεγάλο διάστημα. 
Με την εντολή date_default_timezone_set("Europe/Helsinki"); εξασφαλίζουμε ότι κάθε φορά που θα 
χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις ημερομηνίας θα δεχόμαστε από αυτές την σωστή ώρα και ημέρα για 
την χώρα μας. 
Σε κάθε σελίδα υπάρχει μια αριστερή εργαλειοθήκη (sidebar) η οποία περιέχει τους τίτλους από τις πιο 
πρόσφατες Ανακοινώσεις του εργαστηρίου. Επίσης υπάρχει το e-mail και ένα εικονίδιο skype που 
παραπέμπουν στην γραμματεία του εργαστηρίου. Το e-mail της γραμματείας, αλλά και το username 
για το skype τα βρίσκουμε από την βάση δεδομένων μας. Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω ενός 
κουμπιού αν υπάρχει κάποιος υπάλληλος διαθέσιμος για online επικοινωνία εκείνη τη στιγμή. Για να 
μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό στο skype για το e-unic και εισάγαμε 
κώδικα javascript που παρέχεται από το skype (http://www.skype.com/en/features/skype-
buttons/create-skype-buttons/?intcmp=blogs-_-generic-click-_-skype-buttons-let-customers-call-or-
chat-right-from-your-website) ώστε να συνδέσουμε τον λογαριασμό μας με το εικονίδιο αλλά και να 
επιτύχουμε την άμεση ενημέρωση της κατάστασης μας σε αυτό. Εκτός από αυτό τον κώδικα 
χρειάστηκε να αλλάξουμε και τις ρυθμίσεις μέσα από το skype ώστε να επιτρέπουμε την εμφάνιση της 
κατάστασης μας σε ανθρώπους που δεν είναι στις επαφές μας. 
Επιπλέον  υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο e-learning μέσω του κουμπιού “e-learning” ώστε ο 
πελάτης να πάρει μια γεύση πως είναι η σελίδα του e-learning καθώς επίσης και να παρακολουθήσει 
ένα δείγμα διεξαγωγής μιας ενότητας από κάθε σεμινάριο. Για να κάνουμε rollover την εικόνα που 
είναι σύνδεσμος για το e-learning, χρησιμοποιήσαμε Javascript κώδικα με χρήση του Dreamweaver. 
Επίσης παρέχεται μετάβαση σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του e-unic, όπως: facebook, 
twitter και you tube. Για αυτή τη δουλειά τοποθετήθηκαν εικονίδια για τον κάθε λογαριασμό.  
 
Ο ιστότοπος της σελίδας πληροφοριών χωρίζεται στις εξής βασικές ενότητες: 
• Αρχική σελίδα 
• Σεμινάρια 
• Εγγραφές 
• Πληροφορίες 
• Επικοινωνία 
• Νέα και Ανακοινώσεις 

 
Αρχική σελίδα 
Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει κείμενο σχετικά με το e-unic και την τηλεκπαίδευση που παρέχεται από 
το εργαστήριο. 
 
Σεμινάρια 
Στην σελίδα σεμινάρια παρουσιάζονται όλα τα σεμινάρια που λειτουργούν στο εργαστήριο e-unic, 
αλλά και αυτά που πρόκειται να λειτουργήσουν σύντομα και παρέχουν πληροφορίες όπως τη διάρκεια 
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του σεμιναρίου, τον σκοπό, τις θεματικές ενότητες, τη μεθοδολογία σεμιναρίου κ.ά. Η σελίδα αυτή έχει 
δημιουργηθεί δυναμικά και ως προς τα εφέ εμφάνισης των υποκατηγοριών του κάθε σεμιναρίου αλλά 
και ως προς την προσθήκη και επεξεργασία νέων σεμιναρίων. 
Δημιουργήσαμε δύο στυλ εμφάνισης τύπου div, στα οποία περιέχεται το όνομα του σεμιναρίου και η 
διάρκεια του. Για κάθε σεμινάριο που απεικονίζεται το σύστημα επιλέγει αυτόματα να του δώσει ένα 
από τα 2 στυλ εμφάνισης, διότι το ένα το χρησιμοποιούμε  για να απεικονίζουμε ένα σεμινάριο όταν 
είναι το επιλεγμένο από τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται για χρώμα ένα μπλε 
ανοιχτό. Αντιθέτως, το άλλο στυλ εμφάνισης χρησιμοποιείται για τα σεμινάρια που δεν είναι 
επιλεγμένα και απεικονίζονται με χρώμα μπλε σκούρο.  
Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται κάθε φορά στην σελίδα σεμινάρια αντλούνται από την βάση 
δεδομένων μας. Φυσικά για να γίνει αυτό, όπως έχουμε αναλύσει και παραπάνω χρειάζεται να 
συμπεριλάβουμε το αρχείο που περιέχει την συνάρτηση για την σύνδεση με την βάση μας. 
Η εναλλαγή μεταξύ των κατηγοριών και των περιεχομένων τους για το κάθε σεμινάριο έγινε με την 
βοήθεια της javascript και τον widgets του Dreamweaver.  
Το αρχείο SpryTabbedPanels.js παρέχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται να γίνουν για την επίτευξη 
του συγκεκριμένου εφέ όπως το ποιό περιεχόμενο αντιστοιχεί σε ποια υποκατηγορία ενώ το αρχείο 
SpryTabbedPanels.css ορίζει τα χρώματα, τον χώρο που θα καταλαμβάνει κάθε κατηγορία και το 
περιεχόμενο της κ.ά. 
Στη συνέχεια έπρεπε να επινοηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να μας επιτρέπει ανά ενέργεια χρήστη να 
αναγνωρίζεται και να εμφανίζεται κάθε φορά το επιλεγμένο σεμινάριο από το πάτημα κουμπιού του 
χρήστη. Ο τρόπος που επιλέχθηκε για τον ζητούμενο μηχανισμό είναι η μέθοδος GET της PHP. Δηλαδή 
θα δημιουργούνται κάθε φορά δυναμικά σύνδεσμοι που θα περνούν μια μεταβλητή με όνομα Tab, και 
έναν αριθμό που θα παραπέμπει στο αντίστοιχο σεμινάριο ώστε όταν ζητηθεί από τον χρήστη να 
εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες του. 
Θέλοντας να επιλέγεται αυτόματα το πρώτο σεμινάριο, κάθε φορά που ο χρήστης μπαίνει στην σελίδα 
σεμινάρια και δεν έχει κάνει καμία επιλογή, χρησιμοποιήσαμε έναν μηχανισμό με κώδικα PHP που 
επιλέγει αυτόματα το πρώτο σεμινάριο και το εμφανίζει. Συνεπώς σε περίπτωση που δεν οριστεί 
μεταβλητή Tab, τότε θα μπει αυτόματα το πρώτο σεμινάριο σε κατάσταση επιλεγμένου και θα 
εμφανιστούν οι πληροφορίες του. 
Εφόσον εξασφαλίσαμε την πρώτη μας εγγραφή στην συνέχεια πρέπει με έναν βρόγχο επανάληψης από 
την δεύτερη εγγραφή μέχρι το πλήθος των υπαρχόντων σεμιναρίων μας να κάνουμε παρόμοιες 
ενέργειες όπως για την πρώτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει κάποιο σεμινάριο εκτός του 
πρώτου θα πρέπει να δημιουργεί το σύστημα αυτόματα ένα μοναδικό αίτημα από την βάση 
δεδομένων για κάθε δυνατή επιλογή. Αυτό επιτεύχθηκε με μεταβλητή που περνάει σε αίτημα της 
βάσης. 
Τέλος γίνεται έλεγχος στα σεμινάρια που υπάρχουν στην βάση για το αν είναι διαμορφωμένα με 
διδακτικό υλικό, ώστε να μπορεί ένας σπουδαστής να τα παρακολουθήσει άμεσα. Στα σεμινάρια που 
δεν είναι ακόμη διαμορφωμένα  γράφεται κάτω από τον τίτλος ο όρος «Προσεχώς»  με κόκκινο χρώμα. 
 
Εγγραφές 
Στην ενότητα εγγραφές ο χρήστης μπορεί να δώσει τα στοιχεία του, να επισυνάψει το βιογραφικό του 
και να εγγραφεί σε όποιο σεμινάριο τον ενδιαφέρει. Για την δημιουργία αυτής της φόρμας εγγραφής, 
ορίσαμε τους περιορισμούς και τα απαραίτητα πεδία που πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει για να 
ολοκληρώσει την αίτηση εγγραφής του με την βοήθεια της javascript (αρχείο script.js).  
Για την εμφάνιση των επιλογών του πεδίου σεμινάριο, έπρεπε να συνδεθούμε με την βάση δεδομένων 
μας για να λάβουμε από αυτή τους τίτλους των διαμορφωμένων σεμιναρίων. Επειδή ο τρόπος που 
πραγματοποιούμε σύνδεση με την βάση είναι παρόμοιος με τις προηγούμενες σελίδες.  
Όπως ορίζουν οι κανόνες της σχολής μας, τα σεμινάρια, στα οποία μπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης 
πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένα από τον υπεύθυνο σεμιναρίου. Για αυτό τον λόγο ορίσαμε 
περιορισμούς στην επιλογή εγγραφών ώστε να εμφανιστούν στο πεδίο σεμινάρια μόνο τα σεμινάρια, 
όπου το διδακτικό τους υλικό έχει ήδη τοποθετηθεί από τους υπεύθυνους των σεμιναρίων.  
Για να επιτευχθεί το παραπάνω δημιουργήσαμε ένα βρόγχο επανάληψης που τοποθετεί για κάθε τίτλο 
σεμιναρίου μια επιλογή στο μενού και τοποθετούμε τον τίτλο του. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε 
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δυναμικά την λίστα με τα μαθήματα. Ο βρόγχος επανάληψης θα σταματήσει όταν εκτυπωθεί και το 
τελευταίο σεμινάριο. 
Ύστερα τοποθετήθηκε ένα σύνολο με πεδία, όπου θα μπορεί ο χρήστης να προσθέσει τα προσωπικά 
του στοιχεία, ένα σύνολο με πεδία για να τοποθετηθούν πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και 
το επάγγελμα του και ένα πεδίο εισαγωγής αρχείου, που θα επιτρέπει στον χρήστη να ανεβάσει ένα 
βιογραφικό του με μορφή WORD ή PDF. 
Από το πεδίο αυτό ο χρήστης επιτρέπεται να στείλει ένα αρχείου με καταλήξεις (.pdf, .doc, .docx) μέχρι 
2 Megabytes. Χρησιμοποιήθηκαν 2 τεχνικές για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τον παραπάνω 
έλεγχο. Η μία είναι μέσω javascript που γίνεται ο έλεγχος από την πλευρά του πελάτη και η άλλη μέσω 
της PHP, όπου γίνεται ο έλεγχος από την πλευρά του εξυπηρετητή. Στην ουσία εξασφαλίζουμε με τον 
πρώτο τρόπο ότι δεν θα γίνει άσκοπο ανέβασμα του αρχείου σε περίπτωση που ο χρήστης παραβεί 
τους κανόνες για το επιτρεπτό αρχείο, αλλά και από την άλλη με τον δεύτερο τρόπο διασφαλίζουμε 
πως με σιγουριά είναι επιτρεπτό το αρχείο που μόλις ανέβηκε στον εξυπηρετητή. Και αυτό, γιατί ποτέ 
δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ελέγχους που εκτελούνται στον browser ενός πελάτη.  
Τέλος στο κάτω μέρος της φόρμας έχει τοποθετηθεί και μια ερώτηση ασφαλείας για να αποφύγουμε 
την υποβολή της φόρμας από ρομποτάκια του διαδικτύου. Ο τρόπος που γίνεται αυτός ο έλεγχος είναι 
η εμφάνιση στον χρήστη μιας σειράς από χαρακτήρες αλλοιωμένους, σε μορφή εικόνας και ζητείται 
από τον χρήστη να τα διαβάσει και να τα πληκτρολογήσει σε ένα πεδίο. 
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Captcha14 και είναι ευρέως γνωστή στο διαδίκτυο. Η διαδικασία του 
ελέγχου αυτού γίνεται με κώδικα PHP και τον κώδικα αυτό μπορούμε εύκολα να τον κατεβάσουμε και 
να τον ενσωματώσουμε στην σελίδα μας. Ο τρόπος που λειτουργεί δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. 
Αρχικά δημιουργείται δυναμικά μια εικόνα από μια πολύπλοκη γραμματοσειρά με 5 τυχαίους 
χαρακτήρες και αποθηκεύεται αυτή η συμβολοσειρά με τους χαρακτήρες σε μια μεταβλητή της 
συνεδρίας του χρήστη. Μέχρι αυτός να πληκτρολογήσει την συγκεκριμένη συμβολοσειρά, τότε του 
αποτρέπεται η εκτέλεση της φόρμας. 
Όταν πατήσει ο χρήστης το κουμπί υποβολής της φόρμας η πρώτη διαδικασία που εκτελείται είναι 
στον browser του χρήστη να ελεγχθούν αν όλα τα πεδία είναι έγκυρα μέσω javascript. Εάν βρεθεί 
κάποιο σφάλμα τότε ενημερώνεται ο χρήστης και το σύστημα τον μεταφέρει στο πεδίο για το οποίο 
έχει γίνει το σφάλμα. Με την εντολή document.form1.surname.focus(); μεταφέρουμε τον χρήστη 
ακριβώς στο πεδίο που θέλουμε να συμπληρώσει ή να διορθώσει.  
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί σωστά η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και από την πλευρά 
της javascript δεν παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα, τότε περνάει ο έλεγχος στα «χέρια» της PHP. Σε αυτό 
το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι προσθέσαμε στον κώδικά μας τεχνικές AJAX. Πρώτον από την στιγμή 
που θα υποβληθεί η φόρμα μέχρι και την ολοκλήρωσή της εμφανίζεται στον χρήστη ένα κομψό 
πλαίσιο με εφέ διαφάνειας στο κέντρο της οθόνης του που τον ενημερώνει να περιμένει μέχρι να 
ανέβει το αρχείο και να ολοκληρωθεί η αποστολή των e-mail. Η συνάρτηση javascript που καλείται για 
την συγκεκριμένη εργασία είναι η (ray). Επιπροσθέτως υπάρχει μια μπάρα που υπολογίζει το ποσοστό 
του αρχείου την ώρα που ανεβαίνει στον εξυπηρετητή. Η συνάρτηση javascript που καλείται για αυτή 
την διεργασία είναι η (ajaxForm). 
Μετά το κάλεσμα των 2 συναρτήσεων σε AJAX τον πρώτο λόγο τον έχει η διαδικασία CAPTCHA που 
περιγράψαμε παραπάνω. Δηλαδή ελέγχεται εάν η συμβολοσειρά που πληκτρολόγησε ο χρήστης 
ταιριάζει με αυτή της εικόνας. Εάν δεν ταιριάζει, τότε η διαδικασία σταματάει εκεί και η σελίδα 
ανανεώνεται. Εάν ταιριάζει, τότε η ρουτίνα που πραγματοποιούμε στην συνέχεια είναι να 
αποθηκεύσουμε σε μεταβλητές τα πεδία που συμπλήρωσε ο χρήσης από την φόρμα και να 
φιλτραριστούν από κάποιες συναρτήσεις της PHP για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών. Αυτό 
γίνεται με χρήση των φίλτρων FILTER SANITIZE STRING και FILTER_SANITIZE_E-MAIL της PHP. 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο έλεγχος για τον επιτρεπτό τύπο αρχείου γίνεται με 2 τρόπους. Εδώ 
θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε εάν το αρχείο που μόλις ανέβηκε στον εξυπηρετητή 
έχει την επιτρεπτή μορφή και μέγεθος. Φυσικά αυτός ο έλεγχος γίνεται με κώδικα PHP. 
Ακολουθώντας λοιπόν τον κλασικό τρόπο ελέγχου του τύπου του αρχείου μέσω της υπερκαθολικής 
μεταβλητής $_FILES['name']['type'] και κατά την διάρκεια δοκιμαστικών ελέγχων που 
πραγματοποιήσαμε για 5 μήνες παρατηρήθηκε μεγάλη αναξιοπιστία σχετικά με αυτόν τον έλεγχο. 

                                                           
14 http://www.captcha.net/ 
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Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι πολλοί χρήστες που προσπαθούσαν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω 
της φόρμας ενώ είχαν τον σωστό τύπο αρχείου, το σύστημα τον αναγνώριζε εσφαλμένο. Αυτό γινόταν, 
γιατί την απόφαση για τον τύπο του αρχείου την έπαιρνε ο εκάστοτε browser και γινόταν από την 
πλευρά του πελάτη.  
Έτσι λοιπόν ύστερα από αρκετό ψάξιμο βρέθηκε ο σωστός τρόπος για αυτή τη διαδικασία. Μέσω της 
βιβλιοθήκης finfo_file15 της PHP μπορούμε να κάνουμε αξιόπιστους ελέγχους αρχείων μιας και ο 
έλεγχος γίνεται με κατάλληλους μηχανισμούς στην PHP και ο τύπος του αρχείου αποφασίζεται από την 
πλευρά του εξυπηρετητή. 
Στην συνέχεια επειδή ο σκοπός μας είναι να σταλούν 2 e-mails, το ένα στον διαχειριστή Level 1 και το 
άλλο στον χρήστη, που υπέβαλλε την φόρμα, έπρεπε να αποθηκεύσουμε τα e-mail τους σε σχετικές 
μεταβλητές, για να μπορούμε να τις δώσουμε σαν παραμέτρους στην συνάρτηση που θα 
χρησιμοποιήσουμε για την αποστολή των e-mail. 
Ο λόγος που επιλέχθηκε να σταλεί e-mail και στον χρήστη είναι για να τον ευχαριστήσει, αλλά και να 
τον ενημερώσει για το πώς έλαβε την εγγραφή του ο διαχειριστής, ώστε εάν παρατηρήσει λάθος σε 
κάτι να μπορέσει επικοινωνώντας μαζί του να το διορθώσει. 
Για την αποστολή των e-mail αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Αρχικά είχαμε 
χρησιμοποιήσει την συνάρτηση mail() της PHP, αλλά παρατηρήθηκε με τον χρόνο και όσο γίνονταν 
δοκιμές στην πλατφόρμα μας, ότι δεν ήταν καθόλου αξιόπιστη. Δηλαδή τα e-mail δεν έφταναν πάντα 
στον παραλήπτη και κάποιες φορές όταν έφταναν αντιμετωπίζονταν λανθασμένα ως ανεπιθύμητα 
(spam). Έτσι μετά από αρκετό ψάξιμο, αλλά και δοκιμών με διάφορες εναλλακτικές λύσεις καταλήξαμε 
στην δωρεάν βιβλιοθήκη PHPMailer16 της PHP. 
Αφού κατεβάσαμε την παραπάνω βιβλιοθήκη την αντιγράψαμε στο φάκελο της πλατφόρμας μας και 
στη συνέχεια σε κάθε σελίδα που θέλαμε να στείλουμε ένα e-mail έπρεπε να συμπεριλάβουμε το 
αρχείο require_once('../../mail/class.phpmailer.php'); και στην συνέχεια να καλέσουμε την κλάση. Στην 
συνέχεια έπρεπε να παραμετροποιήσουμε κάποιες από τις διαθέσιμες επιλογές της σύμφωνα με την 
ανάγκη της πλατφόρμα μας, όπως επίσης να ορίσουμε τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το συννημένο 
αρχείο κ.ά. Για την παραμετροποίηση αυτών των ρυθμίσεων μας βοήθησε η παρακάτω σελίδα 
(https://github.com/Synchro/PHPMailer). 
Την επιλογή του e-mail του χρήστη την κάναμε από το σχετικό πεδίο της φόρμας που υπέβαλλε 
($_POST['e-mail'] ), ενώ την επιλογή του e-mail του διαχειριστή, έπρεπε να την αντλήσουμε από την 
βάση δεδομένων μας. 
Όμως εκτός από τους παραλήπτες, τους αποστολείς, το θέμα και το μήνυμα πρέπει να στείλουμε 
επισυναπτόμενο και το βιογραφικό του χρήστη στα e-mail του διαχειριστή και του χρήστη. Για να είναι 
ικανό το σύστημα να επισυνάψει το βιογραφικό και να το στείλει θα πρέπει αφού ανέβει στον server 
να αποθηκευτεί προσωρινά σε κάποιο φάκελο μέσα στον server. 

 
1. Καταρχάς αποθηκεύουμε σε 2 μεταβλητές το όνομα και τον τύπο του αρχείου που λαμβάνουμε 

από τον δισδιάστατο σχεσιακό πίνακα $_FILES. 
2. Μετά αποθηκεύουμε σε μια μεταβλητή το path όπου θα γίνει η αποθήκευση του αρχείου. 
3. Στην συνέχεια αποθηκεύουμε σε μια άλλη μεταβλητή το προσωρινό όνομα που παίρνει το αρχείο 

καθώς ανεβαίνει στον server. 
4. Με την εντολή αυτής της γραμμής ανεβάζουμε το αρχείο στον server. 
5. Και τέλος με την εντολή copy που βρίσκεται σε συνθήκη if αρχικά αντιγράφουμε το αρχείο στο 

path που έχουμε επιλέξει παραπάνω (3) και ύστερα γίνεται έλεγχος για το εάν ήταν επιτυχής η 
αντιγραφή. Σε περίπτωση που δεν ήταν επιτυχής η αντιγραφή ο χρήστης λαμβάνει σχετικό 
μήνυμα λάθους. 

  
Αφού πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι παραπάνω ενέργειες, τότε είμαστε σε θέση να στείλουμε τα e-
mail μας. Στην επικεφαλίδα του e-mail υπάρχει η εντολή Content-Type: multipart/mixed;, ενώ στο body 
υπάρχει η εντολή Content-Type: text/html; charset=UTF-8. Με αυτό τον τρόπο «προετοιμάζουμε» το e-
mail μας να δεχτεί κώδικα html, αλλά και ταυτόχρονα επισυναπτόμενο αρχείο. Στην συνέχεια μπαίνει 

                                                           
15 http://www.php.net/manual/en/function.finfo-file.php 
16 http://phpmailer.worxware.com/ 
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το κείμενο της html που έχουμε αποθηκεύσει στην μεταβλητή $e-mail_message και τέλος αφού μέσω 
συναρτήσεων της PHP ανοίξει η επικοινωνία με το αρχείο και διαβαστεί, επισυνάπτεται στο e-mail 
παίρνοντας όνομα ίδιο με αυτό που είχε όταν το ανέβασε ο χρήστης στην φόρμα εγγραφής του. 
Το τελευταίο στάδιο είναι να διαγραφεί το αρχείο από τον server μιας και δεν χρειάζεται πλέον. Εάν 
εκτελεστούν όλες οι παραπάνω ενέργειες επιτυχώς, τότε ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο 
μήνυμα. 
 
Πληροφορίες 
Στην ενότητα πληροφορίες υπάρχουν κάποιες από τις συχνές ερωτήσεις που μπορεί βοηθήσουν έναν 
πελάτη να πάρει κάποια πληροφορία σχετικά με την σχολή. Η σελίδα αυτή περιέχει ένα μενού κύλισης 
με αντίστοιχο εφέ, το οποίο υλοποιήθηκε με την χρήση javascript και το φτιάξαμε μέσα από το 
Dreamweaver με τη χρήση widgets. Παρακάτω θα αναλύσουμε τον τρόπο που το παραμετροποιήσαμε 
στην σελίδα μας. 
Αρχικά ορίσαμε ένα πτυσσόμενο μενού από συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις όπου ο χρήστης όταν 
επιλέγει μία ερώτηση να του εμφανίζεται η αντίστοιχη απάντηση. Η επιλογή αυτού του εφέ έγινε για 
λόγους καλαισθησίας αλλά και για να αποφύγουμε τον συνηθισμένο τρόπο που εμφανίζεται σε μια 
κοινή σελίδα. Δηλαδή η χρήση αγκυρώσεων και τα ατελείωτα page down που υποχρεώνουν τον χρήστη 
να μην εντοπίζει εύκολα ούτε τις άλλες πιθανές απορίες που μπορεί να έχει αλλά και τις άλλες 
κατηγορίες του ιστοτόπου στον οποίο βρίσκεται. 
Για να δημιουργηθεί το ένα πτυσσόμενο μενού χρησιμοποιήσαμε το AccordionPanel, όπου μέσα σε 
αυτό θα δημιουργήθηκε το μενού. Σε κάθε συχνή ερώτηση ορίσαμε με κλάση ένα AccordionPanelTab, 
ώστε ότι γραφεί μέσα σε αυτό να λαμβάνεται ως κατηγορία και τέλος για κάθε απάντηση σε κάθε 
ερώτηση ορίσαμε με κλάση το AccordionPanelContent.  
Συνδέσαμε την σελίδα μας με τα αρχεία SpryAccordion.js και SpryAccordion.css για να ορίσουμε αρχικά 
τον τρόπο λειτουργία του εφέ σε javascript και έπειτα την εμφάνιση του. 
 
Επικοινωνία 
Στην ενότητα αυτή ο χρήστης μπορεί να αποστείλει το σχόλιο του ή την απορία του στον υπεύθυνο 
καθώς επίσης να βρει και το που εδρεύει η σχολή και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αφού συμπληρώσει 
όλα τα απαραίτητα πεδία τα οποία αυτή τη φορά τα ορίσαμε μόνο με PHP κώδικα, του ζητείται να 
πληκτρολογηθεί ένας κωδικός CAPTCHA ο οποίος επιλέγεται τυχαία με την βοήθεια του αρχείου 
CaptchaSecurityImages.php. Αυτός ο κωδικός επιλέγεται τυχαία και είναι συνδυασμός γραμμάτων και 
αριθμών που ανανεώνεται συνέχεια. Σκοπός του είναι η αποφυγή ρομποτικών μηχανισμών οι οποίοι 
έχουν στόχο το «ρίξιμο» του server, αλλά και την χρησιμοποίηση του server μας για άσκοπη αποστολή 
e-mail που φιλοξενεί τον ιστότοπο λόγο φόρτου πληροφορίας. 
Στον φάκελο contact υπάρχουν 3 αρχεία. Το index.php περιέχει τον κώδικα html και τον κώδικα PHP 
που συνεργαζόμενα μεταξύ τους θα μας συνθέσουν την σελίδα της επικοινωνίας, αλλά και την 
διαδικασία αποστολής e-mail στον διαχειριστή και στον χρήστη. Πιο συγκεκριμένα στο αρχείο 
index.php υπάρχουν 2 πανομοιότυπες φόρμες επικοινωνίας. Η μια εκτυπώνεται στην οθόνη όταν η 
φόρμα δεν έχει υποβληθεί και η άλλη εκτυπώνεται μετά την υποβολή της φόρμας. 
Το CaptchaSecurityImages.php περιέχει όλο τον κώδικα, αλλά και τις συναρτήσεις που χρειάζονται για 
να δημιουργηθεί, αλλά και να ελεγχθεί μια εικόνα Captcha. To monofont.ttf είναι η γραμματοσειρά 
από την οποία συνθέτεται μια εικόνα από τυχαία συμβολοσειρά. 
Ο λόγος, για τον οποίο επιλέχθηκε η παραπάνω μέθοδος είναι, διότι θέλαμε όταν ο χρήστης υποβάλλει 
λανθασμένα μια φόρμα να τον ενημερώνουμε με κατάλληλο μήνυμα, δίπλα ακριβώς από το πεδίο του 
σφάλματος. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, όπως και στις εγγραφές που αναλύσαμε σε προηγούμενη 
ενότητα, πραγματοποιούμε σύνδεση με την βάση δεδομένων μας αντλούμε το e-mail του διαχειριστή 
(Level 1) από την βάση. Επίσης με παρόμοια διαδικασία, όπως της σελίδας εγγραφές κάνουμε έλεγχο 
για το εάν έχει υποβληθεί η φόρμα μας σε κώδικα PHP. 
Αφού γίνει ο έλεγχος υποβολής φόρμας αμέσως μετά ελέγχεται εάν ταιριάζει η συμβολοσειρά της 
ερώτησης ασφαλείας (CAPTCHA) που πληκτρολόγησε ο χρήστης με αυτή της εικόνας. Η εμφάνιση της 
εικόνας στην φόρμα γίνεται με χρήση της μεθόδου GET, όπου περνάμε 3 μεταβλητές με τις τιμές τους 
στην CaptchaSecurityImages.php. Αυτές οι μεταβλητές περιέχουν πληροφορίες για το μέγεθος της 
εικόνας, καθώς και για το πλήθος της γραμματοσειράς.  
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Π.χ. <img src="CaptchaSecurityImages.php? width=100 &amp; height=40 &amp; characters=5" 
alt="captcha" /> 
Όπως αναφέραμε αυτές οι μεταβλητές μεταφέρονται στην CaptchaSecurityImages.php έπειτα περνούν 
σαν ορίσματα στην συνάρτηση δημιουργίας εικόνας για την ερώτηση ασφαλείας. 
$captcha = new CaptchaSecurityImages($width,$height,$characters); 
Εφόσον η συμβολοσειρά που πληκτρολόγησε ο χρήστης ταιριάζει με αυτή της εικόνας, τότε η ρουτίνα 
που πραγματοποιούμε στην συνέχεια είναι να αποθηκεύσουμε σε μεταβλητές τα πεδία που 
συμπλήρωσε ο χρήσης από την φόρμα και να φιλτραριστούν από κάποιες συναρτήσεις της PHP για την 
αποφυγή κακόβουλων ενεργειών και να αποστείλουμε 2 e-mail, ένα στην γραμματεία της σχολής και 
ένα αντίγραφο στον σπουδαστή. Η διαδικασία αποστολής e-mail είναι παρόμοια με αυτή στις 
Εγγραφές που περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω. 
 
Νέα και Ανακοινώσεις 
Τα Νέα και Ανακοινώσεις είναι οποιαδήποτε πρόσφατη δραστηριότητα έχει το εργαστήριο e-unic 
σχετικά με την έναρξη και λήξη σεμιναρίων, ή την ενημέρωση σχετικά με νέα σεμινάρια και διάφορα 
άλλα θέματα. Έχουμε δώσει λοιπόν σαν web administrators στον διαχειριστή Level 1 την δυνατότητα 
μέσα από την είσοδο στην προσωπική του σελίδα διαχείρισης να προσθέτει μέχρι και 15 νέα και 
ανακοινώσεις, τα οποία θα είναι ορατά στον χρήστη μέσω της σελίδας Νέα και Ανακοινώσεις.  
Τα 3 πιο πρόσφατα συμβάντα εμφανίζονται στην πλαϊνή εργαλειοθήκη (sidebar),  που είναι ορατή στον 
χρήστη σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστοτόπου και αν βρίσκεται.  
Οι τίτλοι των 3 αυτών συμβάντων είναι σύνδεσμοι που μεταφέρουν τον χρήστη στην βασική σελίδα 
Νέα και Ανακοινώσεις. Επίσης κάτω ακριβώς από τα νέα υπάρχει ένας σύνδεσμος «Για περισσότερα 
πατήστε εδώ», όπου όταν πατηθεί μας οδηγεί επίσης στην σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις. Σε αυτή την 
σελίδα βρίσκονται όλες οι ανακοινώσεις που έχουν αποθηκευτεί στην βάση δεδομένων από τον 
διαχειριστή Level1. 
Πριν αναλύσουμε την σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι 
3 πιο πρόσφατες ανακοινώσεις στο sidebar. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιούμε σύνδεση με 
την βάση δεδομένων. Ζητάμε από την βάση δεδομένων με 3 αιτήματα στην σειρά τις 3 πιο πρόσφατες 
εγγραφές 
Με την εκτέλεση των παραπάνω αιτημάτων και την αποθήκευση του καθενός σε μια μεταβλητή 
σχεσιακού πίνακα θα πάρουμε αντίστοιχα την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη πιο πρόσφατη 
ανακοίνωση.  Η επόμενη κίνηση είναι να πάρουμε από τις μεταβλητές τύπου σχεσιακού πίνακα που 
έχουμε δημιουργήσει για κάθε εγγραφή τις τιμές των πεδίων που μας ενδιαφέρουν (ημερομηνία, 
τίτλος).  
Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν εγγραφές και αν υπάρχουν να τις εμφανίσουμε, πρέπει για κάθε 
εγγραφή να πραγματοποιήσουμε συνθήκη. Δηλαδή εάν έχει οριστεί η μεταβλητή που αποθηκεύσαμε 
αρχικά την στήλη του τίτλου για κάθε εγγραφή, τότε εκτυπώνουμε για αυτή την εγγραφή την 
ημερομηνία και τον τίτλο της. Την ημερομηνία την μετατρέπουμε στην επιθυμητή μορφή μέσω της 
συνάρτησης strtotime και μετά ορίζουμε σε κάθε εγγραφή το σύνδεσμο που οδηγεί στην σελίδα Νέα 
και Ανακοινώσεις. 
Τέλος πραγματοποιούμε έναν έλεγχο σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση στην βάση μας 
να ενημερώνεται ο πελάτης με σχετικό μήνυμα «Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις». Αφού ολοκληρώσαμε 
την επεξήγηση της διαδικασίας εμφάνισης των νέων στην πλαϊνή εργαλειοθήκη (sidebar), θα 
αναφερθούμε στην σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις. 
 
Η διαδικασία άντλησης ανακοινώσεων από την βάση είναι πανομοιότυπη με του sidebar, που μόλις 
περιγράψαμε λίγο πιο πάνω. Οι μοναδικές διαφορές είναι: 
1. Δεν εκτελούμε αιτήματα στην βάση για τα 3 πιο πρόσφατα, αλλά για τα 15 πιο πρόσφατα με την 

ίδια ακριβώς διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω. 
2. Για κάθε εγγραφή από την βάση οι στήλες που επιλέγουμε είναι ο τίτλος, η ημερομηνία, το 

περιεχόμενο και το path που βρίσκεται αποθηκευμένο το PDF αρχείο που αναφέρεται στην 
εκάστοτε ανακοίνωση. 

3. Ο κώδικας HTML για την εμφάνιση των νέων και ανακοινώσεων συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο 
index.php με την συνάρτηση require_once ("../includes/ekdiloseis_form.php"); 
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Κατ’αρχάς ελέγχεται εάν υπάρχει έστω και μια ανακοίνωση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα «Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο νέο ή ανακοίνωση» και μια 
χαρακτηριστική εικόνα που ενημερώνει τον χρήστη, ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση. Εφόσον υπάρχει 
έστω και μια ανακοίνωση, τότε μέσα στο αρχείο (ekdiloseis_form.php) υπάρχουν 15 πίνακες μορφής 
HTML, ένας για κάθε ανακοίνωση, όπου θα εμφανιστούν τόσοι, όσες και οι διαθέσιμες ανακοινώσεις. 
Στην μεταβλητή συνεδρίας $_SESSION['photo'] είναι αποθηκευμένη η πληροφορία σε ποιο φάκελο 
(path) βρίσκεται το PDF για την κάθε ανακοίνωση, εφόσον διαθέτει. Εάν υπάρχει PDF, τότε εμφανίζεται 
μέσω ενός iframe.  
Όσον αφορά τα μενού κύλισης των ανακοινώσεων, στο παράθυρο του χρήστη όταν εμφανίζονται οι 
ανακοινώσεις στην σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις ο χρήστης βλέπει τον τίτλο και την ημερομηνία για 
την κάθε ανακοίνωση με πράσινο φόντο. Εάν θελήσει να διαβάσει μια ανακοίνωση τότε κάνοντας κλικ 
σε οποιοδήποτε σημείο πάνω σε αυτό το πράσινο φόντο, με ένα εφέ κύλισης ανοίγει το περιεχόμενο 
και το PDF αρχείο της επιλεγμένης ανακοίνωσης, εφόσον υπάρχει. Η απόφαση για την εισαγωγή του 
παραπάνω εφέ πάρθηκε, ώστε όταν υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις να μην χάνει ο χρήστης τους 
τίτλους ανακοινώσεις που τον ενδιαφέρουν βλέποντας τα περιεχόμενα από ανακοινώσεις αδιάφορες 
προς αυτόν. 
Για την υλοποίηση του παραπάνω εφέ χρησιμοποιήσαμε έτοιμο κώδικα javascript μέσω τον widgets 
του Dreamweaver και κάναμε σύνδεση στο αρχείο ekdiloseis_form.php με διάφορα εξωτερικά αρχεία 
που περιέχουν τον κώδικα Javascript για την εμφάνιση του συγκεκριμένου εφέ. Το εφέ αυτό καλείται 
σε κάθε ανακοίνωση με αντίστοιχες κλάσεις για τον τίτλο και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Η 
διαδικασία είναι παρόμοια με αυτής που γίνεται στο μενού κύλισης της σελίδας Νέα και Ανακοινώσεις 
και περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω. 
 
Αναζήτηση 
Στην κεφαλίδα (header) που υπάρχει σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου πληροφοριών της σχολής μας 
υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος ένα πεδίο μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισάγει μία ή 
περισσότερες λέξεις κλειδιά που επιθυμεί να αναζητήσει και να βρει αποτελέσματα μέσα από τις 
σελίδες του ιστοτόπου μας. Μετά την εισαγωγή των λέξεων κλειδιών ο χρήστης μεταφέρεται στην 
σελίδα Αναζήτηση και εμφανίζονται τα αποτελέσματα από την αναζήτηση στις λέξεις κλειδιά. 
Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται η πληροφορία για τις λέξεις κλειδιά από το πεδίο της αναζήτησης 
της κεφαλίδας (header) στην σελίδα Αναζήτηση είναι η μέθοδος GET, που ορίζεται κατά την υποβολή 
της φόρμας σε μια μεταβλητή συνεδρίας ($_SESSION['search']), αφού φυσικά πρωτίστως κάνουμε 
έναρξη της συνεδρίας (session_start();). Πιο συγκεκριμένα στην κεφαλίδα έχουμε δημιουργήσει μια 
φόρμα με μέθοδο GET και ορίσαμε μια παράμετρο με όνομα search, της οποίας η τιμή, που είναι οι 
λέξεις κλειδιά, περνάει στην σελίδα search.php, όπως «μαρτυράει» και το URL του Address Bar του 
Browser μας. Επίσης έχει δημιουργηθεί στο πεδίο της φόρμας ένα εφέ javascript με το οποίο κάθε 
φορά που πατάει κλικ ο χρήστης πάνω σε αυτό τότε η προεπιλεγμένη λέξη που έχει τοποθετηθεί 
αφαιρείται αυτόματα, ώστε να εισαχθεί η επιθυμητή λέξη κλειδί από τον χρήστη. Η προεπιλεγμένη 
τιμή που επιλέξαμε για το συγκεκριμένο πεδίο είναι η “Search in e-unic”. 
Αυτό το κάνουμε, γιατί την πληροφορία που μας έδωσε ο χρήστης δεν θα την χρησιμοποιήσουμε στην 
συγκεκριμένη σελίδα, αλλά στην search2.php. Έτσι με αυτό τον τρόπο μπορούμε ύστερα να 
μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία και σε μια τρίτη σελίδα χωρίς να χαθεί. 
Ο λόγος που «μπλέκουμε» και μια τρίτη σελίδα είναι γιατί επιλέξαμε τα αποτελέσματα αναζήτησης να 
εμφανίζονται μέσα σε ένα πλαίσιο (iframe). Και αυτό γιατί πιθανότατα πολλαπλά αποτελέσματα να 
επιφέρουν ένα μεγάλο ύψος στην σελίδα, πράγμα ανεπίτρεπτο για τους σχεδιαστικούς κανόνες μας. 
Επίσης προσθέσαμε ένα css για την σωστή εμφάνιση του πλαισίου στον Internet explorer. Εκτός από 
την φόρμα αναζήτησης που υπάρχει στην κεφαλίδα header υπάρχει φυσικά και δυνατότητα 
αναζήτησης μέσα στην σελίδα Αναζήτηση μέσω δικής της φόρμας, όπου επίσης και σε αυτή έχει 
τοποθετηθεί το ίδιο ακριβώς εφέ με της φόρμας στο header. Η μέθοδος υποβολής της φόρμας εδώ 
είναι επίσης η μέθοδος GET που στέλνει όμως τα δεδομένα στον εαυτό της με χρήση javascript 
onclickevent. 
Η ακριβώς επόμενη ενέργεια είναι να γίνουν 2 στοιχειώδεις έλεγχοι για την εγκυρότητα των στοιχείων. 
Ό ένας είναι για την μη κενή γραμματοσειρά και ο άλλος για την μη ύπαρξη μικρότερης 
γραμματοσειράς από 2 χαρακτήρες. Αμέσως μετά τον παραπάνω έλεγχο κρατάμε σε μια βοηθητική 
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μεταβλητή τον τρέχοντα κατάλογο, δηλαδή τον φάκελο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια 
μεταφέρουμε όλους τους πιθανούς υποκαταλόγους για αναζήτηση σε μια μεταβλητή πίνακα, με χρήση 
της συνάρτησης directoryToArray.  
Αυτό υλοποιείται δίνοντας σαν ορίσματα στην συνάρτηση τον αρχικό κατάλογο αναζήτησης και μια 
μεταβλητή Boolean ($recursive). Εάν η μεταβλητή μας $recursive έχει τιμή αληθής, τότε η αναζήτηση 
θα γίνει στον αρχικό κατάλογο που δώσαμε σαν πρώτο όρισμα και στους υποκαταλόγους του, 
διαφορετικά εάν είναι ψευδής, τότε η αναζήτηση θα γίνει μόνο στον αρχικό κατάλογο.  
Αφού λάβουμε από την συνάρτησή μας σε έναν πίνακα όλα τα πιθανά directories, ελέγχουμε εάν είναι 
το αρχικό directory και του προσθέτουμε στην συμβολοσειρά το index.php μιας και μας ενδιαφέρει και 
το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας. Στη συνέχεια για κάθε στοιχείο του πίνακα που περιέχει όλα τα 
πιθανά directories τρέχουμε μια συνάρτηση (filewalk) δίνοντας της 3 παραμέτρους για είσοδο. Η 
συνάρτηση αυτή αναλαμβάνει για κάθε αρχείο να ψάξει για λέξεις κλειδιά και να μας εκτυπώσει τον 
τίτλο της σελίδας με σύνδεσμο και το κείμενο που βρίσκονται οι λέξεις κλειδιά που ζήτησε ο χρήστης. 
Οι 3 παράμετροι που δίνουμε είναι το path του αρχείου, οι λέξεις κλειδιά και ένας μετρητής που 
υπολογίζει σε πόσες σελίδες βρέθηκε κάποιο αποτέλεσμα $counter = filewalk($file, $search, $counter);. 
Όπως θα παρατηρήσουμε και στην συνέχεια η συνάρτηση αυτή είναι ικανή για αναζήτηση σε σελίδες 
που το περιεχόμενό τους είναι αποθηκευμένο με στατικό τρόπο, αλλά εξίσου και σε σελίδες που το 
περιεχόμενο τους εμφανίζεται με δυναμικό τρόπο ή με τρόπο που για να εμφανιστεί χρειάζεται η λήψη 
δεδομένων από μια βάση δεδομένων. Μετά από κάθε κάλεσμα της συνάρτησης (filewalk), η πρώτη μας 
ενέργεια είναι να ελέγχουμε κάθε φορά εάν το αρχείο που έχει περάσει ως όρισμα στην συνάρτηση 
είναι επιθυμητό για αναζήτηση ή όχι. Δηλαδή έχουμε επιτρέψει αρχεία με κατάληξη PHP και HTML και 
έχουμε απαγορέψει κάποιους φακέλους που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσουν 
αποτέλεσμα αναζήτησης στον χρήστη.  
Μετά τον παραπάνω έλεγχο το επόμενο στάδιο είναι να δώσουμε στο πρόγραμμα τους καταλόγους ή 
αλλιώς φακέλους (paths), που περιέχουν τις σελίδες όπου το περιεχόμενο τους εμφανίζεται μετά από 
εκτέλεση δυναμικού περιεχομένου. Όπως θα δούμε στην συνέχεια σε αυτά τα αρχεία χρειάζεται να 
γίνουν κάποιες παραπάνω ενέργειες από τα άλλα αρχεία για να πάρουμε αποτελέσματα αναζήτησης 
από αυτά. 
Αρχικά πρέπει να περάσουμε σε μια συνθήκη if τα directory των αρχείων που περιέχουν δυναμικό 
περιεχόμενο και να ελέγξουμε εάν το τρέχον αρχείο που βρίσκεται το σύστημα ανήκει σε αυτούς τα 
directory. Σε περίπτωση που ισχύει η παραπάνω συνθήκη, τότε ξεκινούν όλες οι διαδικασίες που 
πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να πάρουμε αποτελέσματα αναζήτησης από δυναμικά αρχεία.  
Η όλη διαδικασία που χρειάζεται αρχικά να γίνει είναι να κρατάμε σε μια μεταβλητή τον τρέχοντα 
κατάλογο που βρισκόμαστε, ύστερα να μεταβαίνουμε από τον τρέχοντα κατάλογο στον κατάλογο που 
βρίσκεται το δυναμικό μας αρχείο, και να αποθηκεύουμε σε μια βοηθητική μεταβλητή το πλήθος των 
slash ‘’/’’, που περιέχονται στον κατάλογο που μόλις μεταβήκαμε, αφαιρούμενο κατά 1. Αυτή η 
μεταβλητή μας χρειάζεται για να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσους φακέλους πίσω θα πρέπει να 
μεταφερθούμε όταν ολοκληρώσουμε με το αρχείο για να βρεθούμε στο αρχικό μας directory. Τέλος 
δημιουργούμε και αποθηκεύουμε σε μια μεταβλητή $back το πλήθος των όπισθεν προσθέτοντας ένα 
back slash ‘’../’’ για κάθε ένα. 
Με το που μεταβούμε στον κατάλογο που βρίσκεται το δυναμικό μας αρχείο τότε μέσω της εντολής 
ob_start(); μας επιτρέπεται να εκτελέσουμε από εδώ και στο εξής τον κώδικα PHP σε αυτά, και τα 
αποτελέσματα της εκτέλεσης του να μην τα δούμε στην οθόνη του υπολογιστή μας, αλλά να τα 
αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή. Την δυνατότητα αποθήκευσης της εξόδου των αρχείων μας την 
δίνει η συνάρτηση ob_get_contents(). Λίγο πριν όμως αποθηκεύσουμε το buffer εξόδου θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουμε σύνδεση με την βάση μας ώστε να μπορούμε να πάρουμε δεδομένα και από την 
βάση που ενδεχομένως να υπάρχουν και να τα συμπεριλάβουμε στο αρχείο, που θέλουμε να 
εκτελεστεί. 
Αμέσως μετά με την εντολή ob_get_contents() αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα μας στην μεταβλητή 
$bodyplus και επιστρέφουμε το buffer εξόδου στην οθόνη μας με χρήση της εντολής ob_end_clean();. 
Αφού ολοκληρώσουμε πρέπει πλέον να χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή $back για να επιστρέψουμε 
στο directory που βρισκόμασταν πριν χρησιμοποιώντας πριν την μετάβαση του συστήματος στον 
φάκελο του αρχείου. Εάν δεν έχουμε δυναμικό περιεχόμενο για αναζήτηση, τότε με την συνάρτηση 
file_get_contents μπορούμε να αποθηκεύσουμε όλο το στατικό μας περιεχόμενο στην μεταβλητή $all. 
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Αφού λοιπόν πήραμε από στατικές και δυναμικές σελίδες το αποτέλεσμα εκτέλεσης τους και το 
αποθηκεύσαμε σε μια μεταβλητή την $all η επόμενη διαδικασία είναι να αφαιρέσουμε από την 
μεταβλητή τα tags της html που πιθανότατα να έχει. Αυτό επιτυγχάνεται φιλτράροντας τον κώδικα με 
μια σειρά από συναρτήσεις ειδικές για αυτή την δουλειά. 
Τώρα είμαστε απολύτως έτοιμοι να αναζητήσουμε από το περιεχόμενο της $all εάν υπάρχουν οι λέξεις 
κλειδιά που ζήτησε ο χρήστης από την ιστοσελίδα μας. Εάν βρεθούν λέξεις κλειδιά, τότε για κάθε 
σελίδα που βρέθηκε εμφανίζεται με link ο τίτλος της στα αποτελέσματα αναζήτησης και από κάτω τα 
τμήματα της σελίδας που περιέχουν τις λέξεις κλειδιά.     
 

Σύνοψη λειτουργιών e-learning 
Σπουδαστής 
To e-learning είναι η κύρια λειτουργία της πλατφόρμας μας, όπου στο περιβάλλον αυτής μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν τριών ειδών χρήστες. Ο κυριότερος χρήστης είναι ο σπουδαστής, ο οποίος πρέπει να 
είναι σε θέση να παρακολουθεί σεμινάρια εξ αποστάσεως. Κάθε σεμινάριο χωρίζεται σε διδακτικές 
ενότητες, όπου η καθεμία με την σειρά της χωρίζεται σε παρουσίαση ενότητας, βίντεο ενότητας, κουίζ 
και εργασία. Ο κάθε σπουδαστής έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί ταυτόχρονα όσα σεμινάρια 
έχει δηλώσει και έχει εγκριθεί. Για κάθε σεμινάριο έχει τον δικό του και ξεχωριστό ρυθμό 
παρακολούθησης και μεταβαίνει σε επόμενη διδακτική ενότητα, όταν ολοκληρώσει την εργασία της 
προηγούμενης ενότητας και βαθμολογηθεί σε αυτή.  
Κάθε σπουδαστής μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ του, να ανεβάσει φωτογραφία του, καθώς και να 
συνδέσει τον λογαριασμό skype του με την πλατφόρμα μας. Επίσης μπορεί να δει τις βαθμολογίες που 
έχει λάβει από όλες τις ενότητες που έχει παρακολουθήσει, να δει τις εκκρεμότητες του σε κάθε 
σεμινάριο μέσω ενός ημερολογίου, αλλά και να συμμετάσχει σε συζητήσεις στο forum του σεμιναρίου. 
Τέλος του παρέχεται υποστήριξη μέσω FAQS, εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας, αλλά και έμμεσης 
επικοινωνίας με τους καθηγητές του. 
 
Διαχειριστής(Level 2) 
Ο υπεύθυνος του κάθε σεμιναρίου λέγεται και διαχειριστής Level 2. Ο ρόλος του διαχειριστή (level 2) 
είναι εκτός από τις αρμοδιότητες του σαν καθηγητής, να διαμορφώνει και να συντονίζει την διδακτική 
ύλη για τα σεμινάρια που είναι υπεύθυνος Δηλαδή είναι ο υπεύθυνος να χωρίσει την ύλη σε διδακτικές 
ενότητες, να εισάγει τις εισαγωγικές πληροφορίες για το κάθε σεμινάριο, να ορίσει και να ανεβάσει το 
διδακτικό υλικό για την κάθε ενότητα, αλλά και να ορίσει το βιβλίο του σεμιναρίου. 
Ο διαχειριστής level 2 έχει την δυνατότητα να προσθέσει μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του 
καθηγητές για τα σεμινάρια που είναι υπεύθυνος, ώστε να βοηθήσουν για την ομαλότερη διεξαγωγή 
του σεμιναρίου. Τέλος εκτός από τις διοικητικές ικανότητες που έχει είπαμε και πριν πως είναι και 
απλός καθηγητής, του οποίου τις αρμοδιότητες θα τις περιγράψουμε στην επόμενη ενότητα. 
 
Διαχειριστής(Level 3) 
Ο καθηγητής χωρίς δικαιώματα διαχείρισης της διδακτικής ύλης του κάθε σεμιναρίου λέγεται και 
διαχειριστής Level 3. Ο ρόλος του διαχειριστή (level 3) είναι να βοηθήσει τον κάθε σπουδαστή με κάθε 
δυνατό τρόπο να ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα το σεμινάριο για το οποίο είναι καθηγητής. Δηλαδή 
κάποιες από τις βασικές του αρμοδιότητες είναι να ελέγχει καθημερινά τα forum των ενοτήτων και να 
επιλύει απορίες σπουδαστών, να θέτει εκκρεμότητες σεμιναρίου για να συντονίζει τις ενέργειες τους, 
αλλά και να διορθώνει εργασίες τους, βοηθώντας τους σε αυτές όποτε το έχουν ανάγκη. Όπως και οι 2 
προηγούμενοι χρήστες, έτσι και διαχειριστής (level 3) μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ του, και να 
συνδέσει το skype του για την άμεση επικοινωνία με τους σπουδαστές του. 
 
Ανάλυση βάσης δεδομένων για το e-learning 
Το όνομα που επιλέξαμε για την βάση μας είναι eunic.Έχουμε φροντίσει όλοι οι πίνακες μας να έχουν 
Table engine την InnoDB για να μπορούν να δεχτούν ξένα κλειδιά και επίσης έχουμε θέσει σε όλους 
τους πίνακες και σε όλες τις στήλες Κωδικοποίηση UTF8_general_ci για πλήρη συμβατότητα και με 
ελληνικούς χαρακτήρες της αλφαβήτου. 
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Πίνακας administrators 
Ο πίνακας αυτός ορίζει τους διαχειριστές αυτού του ιστότοπου καθώς και τα επίπεδα διαχείρισης τους. 
Τα πεδία από τα οποία αποτελείται είναι: username, password, level, onomateponymo, photopath, 
eidikotita, id_kathigiti που είναι και το βασικό κλειδί, e-mail, tilefono, kinito και skype. 
Ο διαχειριστής Level 1 είναι ο υπεύθυνος όλων των εργαστηρίων ο οποίος διαχειρίζεται τις σελίδες του 
αρχικού ιστότοπου καθώς και τα νέα και τις ανακοινώσεις του, λαμβάνει τις απορίες από τους 
ενδιαφερόμενους και τις υποβολές εγγραφών και στέλνει απαντητικά e-mail και Newsletters. Επίσης 
ορίζει και διαχειρίζεται υπεύθυνους σεμιναρίων καθώς και τα μαθήματα, στα οποία μπορεί να είναι 
υπεύθυνος σε αυτά. Τέλος εγκρίνει μαθητές και τους καταχωρεί στο αντίστοιχο μάθημα ή μαθήματα 
στα οποία έχει επιλεγεί να παρακολουθήσει. 
Ο ρόλος του υπευθύνου ενός σεμιναρίου (Level 2) είναι η σωστή διεξαγωγή των σεμιναρίων, για τα 
οποία είναι υπεύθυνος. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ολοκλήρωση του υλικού των μαθημάτων του 
και για την συμπλήρωση της σελίδας σεμινάρια στον αρχικό ιστότοπο. Ορίζει εκείνος με την σειρά του 
τους καθηγητές για τα σεμινάρια στα οποία είναι υπεύθυνος και λαμβάνει μέρος στην διεξαγωγή τους. 
Ο Level 3 είναι ο καθηγητής ενός μαθήματος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές για να 
λύσει απορίες και να τους καθοδηγήσει καθώς επίσης και για να προσθέσει εκκρεμότητες για το 
σεμινάριο. Τέλος διορθώνει τα κουίζ και τις εργασίες των σπουδαστών και αναρτεί τις βαθμολογίες των 
σπουδαστών καθώς και σχετικά σχόλια. 
Όλες οι πληροφορίες αυτού του πίνακα χρειάζονται για να γίνεται σωστή ταυτοποίηση του κάθε 
διαχειριστή-καθηγητή από το σύστημα, αλλά και να μπορούν οι σπουδαστές και οι συνάδελφοι να 
έχουν μία σφαιρική εικόνα για τον καθένα. Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού έχουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τα οποία και θα επεξηγήσουμε: 
Το username επιλέχθηκε να είναι μοναδικό (unique) γιατί σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής μας 
είναι το αναγνωριστικό για την είσοδο ενός διαχειριστή στο σύστημα. Το password είναι το πεδίο που 
αποθηκεύεται πάντα ένας κωδικοποιημένος αριθμός με μέθοδο hash SHA1, για να αποκαθιστά 
αδύνατη την αποκωδικοποίηση του. 
Στο πεδίο level αποθηκεύουμε το επίπεδο διαχείρισης που έχει ο κάθε διαχειριστής. Το 
onomateponymo, η eidikotita, το e-mail, το tilefono και το kinito είναι τύπου varchar(45) με εξαίρεση το 
photopath το οποίο και αυτό παίρνει varchar αλλά με 255 χαρακτήρες εξαιτίας του μεγάλου μήκους 
που μπορεί να έχει ένα path. 
 
Πίνακας mathimata 
Ο πίνακας mathimata δίνει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του κάθε σεμιναρίου όπως την 
διάρκεια, τον τίτλο του, την ποσότητα των θεματικών ενοτήτων του και διάφορα άλλα. 
Τα χαρακτηριστικά mathima, minititlos, diarkeia, eisagogi, skopos, meta_to_sem, thematikes, 
methodologia, tropos_leit και kostos διαθέτουν και αυτά τύπο δεδομένων varchar με ιδιότητα not null 
ώστε να συμπληρωθούν σωστά και επαρκώς οι πληροφορίες και τα σεμινάρια τα οποία διαφημίζονται 
στο site πληροφοριών και για να μπορέσει ένα μάθημα να εισαχθεί στη λίστα μαθημάτων στην ενότητα 
εγγραφές. 
Τα χαρακτηριστικό ipeythinos χρησιμεύει για τον ορισμό ή καταχώρηση του υπευθύνου ενός 
σεμιναρίου. Τα πεδία mathima και minitilos είναι (μοναδά/UNIQUE) , γιατί είναι τιμές αναγνωριστικές 
του κάθε σεμιναρίου. Η στήλη ipeythinos είναι ξένο κλειδι της στήλης id_kathigiti του πίνακα 
administrators. 
Το πεδίο deigma χρησιμεύει στο να αποθηκεύεται η πληροφορία για το ποια ενότητα σε κάθε 
σεμινάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα. Στα πεδία photo και vivlio είναι αποθηκευμένη η 
διαδρομή που οδηγεί στο εικονίδιο και στο βιβλίο αντίστοιχα του κάθε σεμιναρίου, ενώ στο πεδίο path 
αποθηκεύουμε το όνομα του φακέλου που θα φιλοξενεί το εκάστοτε σεμινάριο. Τέλος στο πεδίο 
enotites υπάρχει το πλήθος των ενοτήτων που έχει χωριστεί το κάθε σεμινάριο.  
  
Πίνακας kathigitis exei mathima 
Η ανάγκη ύπαρξης πολλών καθηγητών σε πολλά σεμινάρια έφερε την χρησιμότητα αυτού του πίνακα, 
που είναι η αντιστοίχιση κάθε καθηγητή με κάθε σεμινάριο που διδάσκει. Όπως ήταν αναμενόμενο οι 
στήλες id_kathigiti και id_mathima είναι ξένα κλειδιά στις συνονόματες στήλες των πινάκων 
administrators και mathimata αντίστοιχα. Σε κάθε αλλαγή ή διαγραφή των στηλών id_kathigiti και 
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id_mathima τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-διαγράφονται αυτόματα. Τέλος σε αυτό τον 
πίνακα είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη του πεδίου level, όπου αποθηκεύεται η πληροφορία, τι επίπεδο 
διαχείρισης έχει κάθε καθηγητής σε κάθε σεμινάριο. 
  
Πίνακας mathites 
Στο συγκεκριμένο πίνακα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση 
του από το σύστημα. Επίσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία μπορεί να 
επικοινωνήσει έμμεσα ή άμεσα κάποιος συμφοιτητής του ή κάποιος καθηγητής του. Κάποια από τα 
στοιχεία αυτά είναι:  
Το username είναι το αναγνωριστικό του από το σύστημα και είναι μοναδικό για τον καθένα. Ο 
προσωρινός κωδικός Temp_pass χρειάζεται για να επαναφέρει ο σπουδαστής τον κωδικό του σε 
περίπτωση που το επιθυμεί. Ο κωδικός password είναι  μια σειρά από γράμματα και αριθμούς, η οποία 
έχει δημιουργηθεί από τον κάθε σπουδαστή και είναι γνωστή μόνο σε εκείνον, όπου με την οποία 
μπορεί να κάνει είσοδο στο σύστημα.  
Η διαδρομή της φωτογραφίας password περιέχει το μονοπάτι που οδηγεί στην φωτογραφία προφίλ 
κάθε σπουδαστή. Το e-mail είναι η διεύθυνση αλληλογραφίας του κάθε σπουδαστή που 
χρησιμοποιείται για ποικίλους λόγους και είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων 
του στο e-learning. Το όνομα χρήστη για το skype χρησιμοποιείται προαιρετικά σαν εναλλακτική και 
αμεσότερη μέθοδος επικοινωνίας του με τους υπόλοιπους χρήστες. 
 Όλα αυτά τα πεδία του πίνακα έχουν τύπο δεδομένων varchar(45) εκτός από το photopath που έχει 
varchar(255) μιας και μια διαδρομή φακέλου ίσως να έχει πολύ μεγάλο μέγεθος. Επίσης όλα τα πεδία 
είναι NOT NULL, εκτός του password  και του Temp_pass που άλλοτε υπάρχει τιμή στο ένα και άλλοτε 
στο άλλο.  
 
Πίνακας mathitis exei mathima 
Η ανάγκη παρακολούθησης πολλών σπουδαστών σε πολλά σεμινάρια έφερε την χρησιμότητα αυτού 
του πίνακα, που είναι η αντιστοίχιση κάθε μαθητή με κάθε σεμινάριο που παρακολουθεί. Όπως ήταν 
αναμενόμενο οι στήλες id_mathiti και id_mathima είναι ξένα κλειδιά στις συνονόματες στήλες των 
πινάκων mathites και mathimata αντίστοιχα. Σε κάθε αλλαγή ή διαγραφή των στηλών id_mathiti και 
id_mathima τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-διαγράφονται αυτόματα. Το πεδίο 
teliki_vathmologia χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της τελικής βαθμολογίας του σπουδαστή σε 
κάθε σεμινάριο και τέλος στο πεδίο oloklirwthike_mathima κρατάμε μια BOOLEAN τιμή, για το αν έχει 
ολοκληρώσει ο σπουδαστής την παρακολούθηση του στο κάθε σεμινάριο. 
 
Πίνακας mathitis exei enotita 
Ήταν θεμιτό κάθε σπουδαστής να έχει το δικό του ρυθμό παρακολούθησης ανά σεμινάριο. Ακριβώς για 
τον παραπάνω λόγο χρειάστηκε να δημιουργηθεί αυτός ο πίνακας, όπου κάθε εγγραφή σε αυτόν θα 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ενός σπουδαστή σε μια ενότητα ενός σεμιναρίου που 
παρακολουθείται από αυτόν.  
Οι στήλες id_mathiti και id_enotita είναι ξένα κλειδιά στις συνονόματες στήλες των πινάκων mathites 
και enotites αντίστοιχα. Σε κάθε αλλαγή ή διαγραφή των στηλών id_mathiti και id_enotita τα ξένα 
κλειδιά τους θα ενημερώνονται-διαγράφονται αυτόματα. To πεδίο quiz χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση του πλήθους των προσπαθειών που πραγματοποιεί ένας σπουδαστής σε κάθε quiz, ενώ 
στα πεδία vathmologia_quiz και vathmologia_ergasias αποθηκεύεται η βαθμολογία του για το quiz 
ενότητας και την εργασία ενότητας. Στο πεδίο oloklirothike καταγράφεται με χρήση BOOLEAN 
μεθοδολογίας η πληροφορία εάν έχει ολοκληρώσει ο σπουδαστής την ενότητα. Και τέλος στο πεδίο 
path αποθηκεύουμε την διαδρομή που οδηγεί στην εργασία που υπέβαλλε για την συγκεκριμένη 
ενότητα. 
 
Πίνακας quiz 
Ένας από τους τρόπους αξιολόγησης των σπουδαστών είναι μέσω quiz πολλαπλής επιλογής, τα οποία 
δημιουργούνται από τους υπεύθυνους των σεμιναρίων. Σε αυτόν λοιπόν τον πίνακα αποθηκεύονται οι 
ερωτήσεις κάθε κουίζ ενότητας για κάθε σεμινάριο. 
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Η στήλη id_enotita είναι ξένο κλειδί στην συνονόματη στήλη του πίνακα enotites. Σε κάθε αλλαγή ή 
διαγραφή των περιεχομένων αυτού του πεδίου, τότε  τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-
διαγράφονται αυτόματα. Στο πεδίο erwtisi αποθηκεύουμε την ανάπτυξη της κάθε ερώτησης, και στα 
πεδία a,b,c και d την κάθε πιθανή της σωστή απάντηση. Τέλος στο πεδίο swsta αποθηκεύεται η 
πληροφορία για το ποια από τις πιθανές απαντήσεις είναι η σωστή για κάθε ερώτηση. 
Στο πεδίο erwtisi θέσαμε τύπο VARCHAR(1000) για να επιτρέπεται στον υπεύθυνο να θέσει αρκετά 
μεγάλο ερώτημα, ενώ ακριβώς για τον ίδιο λόγο θέσαμε τύπο VARCHAR(500) και στις πιθανές σωστές 
απαντήσεις a,b,c και d. 
 
Πίνακας enotites 
Για να είμαστε σε θέση να αποθηκεύσουμε το διδακτικό υλικό κάθε ενότητας για κάθε σεμινάριο 
έπρεπε να δημιουργήσουμε αυτό το πίνακα. 
Η στήλη id_mathima είναι ξένο κλειδί στην συνονόματη στήλη του πίνακα mathimata. Σε κάθε αλλαγή 
ή διαγραφή των περιεχομένων αυτού του πεδίου, τότε  τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-
διαγράφονται αυτόματα. Στα πεδία pdf, video και ergasia αποθηκεύουμε τις διαδρομές που οδηγούν 
στα αρχεία της παρουσίασης ενότητας, του βίντεο ενότητας και της εργασίας ενότητας αντίστοιχα. Στο 
πεδίο plirofories αποθηκεύουμε τις εισαγωγικές πληροφορίες για κάθε ενότητα και τέλος στο πεδίο no 
αποθηκεύεται ο αριθμός της ενότητας.  
 
Πίνακας eventcalender 
Για να είναι σε θέση οι καθηγητές να μπορούν να συντονίζουν καλύτερα τα μαθήματα τους χρειάστηκε 
να γίνει μια εφαρμογή με ένα ημερολόγιο στο οποίο θα εμφανίζονται οι εκκρεμότητες και οι 
υπενθυμίσεις για κάθε σεμινάριο.  
Το πεδίο id_mathima είναι ξένο κλειδί στο ομώνυμο πεδίο του πίνακα mathimata. Σε κάθε αλλαγή ή 
διαγραφή των περιεχομένων αυτού του πεδίου, τότε  τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-
διαγράφονται αυτόματα. Στο πεδίο evt_enotita αποθηκεύεται η πληροφορία για το ποια ενότητα 
αναφέρεται η εκκρεμότητα, ενώ στο πεδίο evt_proteraiotita εάν είναι απαραίτητη η διεκπεραίωση της 
με χρήση BOOLEAN τιμής. Ο τίτλος της κάθε εκκρεμότητας βρίσκεται στο πεδίο evt_title. Στα πεδία 
evt_stime, evt_etime, evt_start και evt_end καταχωρούνται οι ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης 
των εκκρεμοτήτων. 
 
Πίνακας comments_tutor 
Για την επίλυση αποριών των σπουδαστών σε θέματα που μπορεί να προκύψουν για κάθε σεμινάριο 
τοποθετήθηκε forum σε κάθε ενότητα σεμιναρίου, όπου μπορούν να αναρτήσουν σχόλια σπουδαστές 
και καθηγητές του σεμιναρίου. 
Η στήλη id_enotita είναι ξένο κλειδί στην συνονόματη στήλη του πίνακα enotites. Σε κάθε αλλαγή ή 
διαγραφή των περιεχομένων αυτού του πεδίου, τότε  τα ξένα κλειδιά τους θα ενημερώνονται-
διαγράφονται αυτόματα. Στα πεδία id_mathiti και id_kathigiti κρατάμε το id εκείνου που έγραψε το 
συγκεκριμένο σχόλιο, ενώ στα πεδία name και e-mail τα στοιχεία του. Στη στήλη parent βρίσκεται η 
πληροφορία για το ποιο είναι το προηγούμενο σχόλιο από το τρέχον, ενώ στη στήλη id_anaferomenou 
σε ποιον χρήστη είναι απάντηση (αν είναι) το τρέχον σχόλιο. Τέλος στα πεδία date και message 
αποθηκεύουμε την ημερομηνία δημοσίευσης του μηνύματος και το περιεχόμενο του αντίστοιχα. 
 
Ανάλυση λειτουργιών e-learning 
Ξεκινώντας να στήνουμε την εμφάνιση του e-learning με τη βοήθεια της html και της css την χωρίσαμε 
σε 5 μέρη για τις σελίδες του σπουδαστή και σε 5 μέρη για τις σελίδες των διαχειριστών. 
Το ένα είναι το header το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες της ιστοσελίδας που χρειάζεται ο browser, 
συνδέσεις με αρχεία τα οποία βοηθούν στην ομαλή λειτουργία όλων των σελίδων του site, το 
λογότυπο του εργαστηρίου, και το βασικό μενού του e-learning. Τα εφέ των κουμπιών του βασικού 
μενού εισάγονται αυτόματα κάθε φορά που προσθέτουμε μία ενότητα και αυτό γίνεται με χρήση 
κώδικα μέσα στο header, σε javascript αρχεία και στο css αρχείο. 
Ακολουθεί το sidebararistero το oποίο περιέχει την φόρμα και τον κώδικα για την σύνδεση των 
χρηστών, χρήσιμους συνδέσμους για τις βαθμολογίες, το προφίλ του χρήστη, αλλά και των αρχείων 
των σεμιναρίων, και τέλος ένα ημερολόγιο που περιέχει εκκρεμότητες του κάθε σεμιναρίου. Όλα τα 
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παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται μόνιμα σε όλες τις σελίδες του e-learning, με σκοπό ο χρήστης να 
μπορεί να τα βρίσκει ανά πάσα στιγμή. 
Μετά το sidebararistero ακολουθεί η εκάστοτε σελίδα του e-learning. Στην συνέχεια ακολουθεί το 
sidebardeksi το oποίο περιέχει το forum της ενεργής ενότητας, μια λίστα με τους διδάσκοντες και τους 
σπουδαστές του σεμιναρίου και τέλος μια λίστα με συνδέσμους σε όλες τις ενότητες και των 
υποκατηγοριών τους. Όλα τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται μόνιμα σε όλες τις σελίδες του e-
learning, με σκοπό ο χρήστης να μπορεί να τα βρίσκει ανά πάσα στιγμή. Τέλος το footer που είναι 
εμφανές σε όλες τις σελίδες του e-learning και περιέχει καταρχάς μια γραμμή κατάστασης και κατά 
δεύτερον τα ονόματα των web designers με σύνδεσμο στα e-mail τους και το copyright. 
Για να αποφύγουμε την επανάληψη λοιπόν όλου αυτού του κώδικα ο οποίος θα είναι ίδιος σε όλες τις 
σελίδες μας φτιάξαμε την παραπάνω δομή στα αρχεία μας. Όμως τα παραπάνω αρχεία χρειάστηκε να 
τα πολλαπλασιάσουμε προσθέτοντας έναν αριθμό στην ονομασία του αρχείου που υποδηλώνει το 
βάθος των αρχείων που θα συμπεριληφθούν. 
Η ίδια διαδικασία έπρεπε να γίνει και τις σελίδες του e-learning των διαχειριστών. Για να ξεχωρίσουμε 
αυτά τα αρχεία με τα αρχεία που θα συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες των διαχειριστών προστέθηκε 
στο καθένα το πρόθεμα admin. Άρα για βάθος 1 τα αρχεία έχουν ονομασία header-admin.php, 
sidebararistero-admin.php, sidebardeksi-admin και footer-admin.php, και για βάθος 2 τα αρχεία έχουν 
ονομασία header-admin.php, sidebararistero-admin.php, sidebardeksi-admin και footer-admin.php και 
ούτω καθεξής. Για να επιτευχθεί η σύνδεση των αρχείων αυτών με την κάθε σελίδα χρησιμοποιούμε 
την εντολή require_once. 
Για να μπορέσουμε να εισάγουμε δυναμικά τα περιεχόμενα του e-learning καθώς και να τα 
επεξεργαστούμε χρησιμοποιούμε την εντολή require_once στην οποία δίνουμε σαν παράμετρο το 
directory του αρχείου που θέλουμε να εισαχθεί στην σελίδα μας. Πιο συγκεκριμένα το require μας 
διασφαλίζει ότι αν δεν βρεθεί αυτό το αρχείο δεν θα έχουμε κανένα απολύτως αποτέλεσμα στην οθόνη 
μας και το once μας διασφαλίζει ότι αν νωρίτερα έχουμε ξανα-εισάγει το ίδιο ακριβώς αρχείο να μην 
συμπεριληφθεί παραπάνω από μία φορά.  
Την εντολή require_once ("../../connections/mysqli_connect.php"); την εισάγουμε σε κάθε σελίδα και 
πάντοτε στην αρχή της για να επιτύχουμε επικοινωνία με την βάση δεδομένων μας. Το συγκεκριμένο 
αρχείο που συμπεριλαμβάνουμε στην κάθε σελίδα μας αρχικά πραγματοποιεί τη σύνδεση με τη βάση. 
Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό γιατί πρέπει με μία 
σειρά από εντολές της βιβλιοθήκης mysqli να θέσουμε την κωδικοποίηση utf-8 για την εμφάνιση των 
ελληνικών χαρακτήρων. Στη συνέχεια δημιουργούμε συνεδρίες από τις οποίες θα μπορούμε να 
περνάμε μεταβλητές οι οποίες θα έχουν έκταση σε όλη την ιστοσελίδα μας π.χ. η είσοδος του 
διαχειριστή αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή συνεδρίας SESSION και παρέχει την πληροφορία ότι είναι 
συνδεδεμένος σε όλες τις σελίδες του διαχειριστή. 
Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια έχουμε ορίσει σε αυτές τις μεταβλητές να διαγράφονται αυτόματα 
μετά από κάποια ώρα ώστε και όταν παραδείγματος χάριν ο διαχειριστής παραλείψει να αποσυνδεθεί 
μετά τις ενέργειες του να μην παραμείνει συνδεδεμένος για μεγάλο διάστημα. Με την εντολή 
date_default_timezone_set("Europe/Helsinki"); εξασφαλίζουμε ότι κάθε φορά που θα 
χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις ημερομηνίας θα δεχόμαστε από αυτές την σωστή ώρα και ημέρα για 
την χώρα μας. 
 

Μηχανισμός επικύρωσης σεμιναρίων e-learning  
Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση στα σεμινάρια, 
αλλά και στις ενότητες που του αναλογούν έπρεπε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε PHP, 
όπου θα απαγορεύει την πρόσβαση στα σεμινάρια και στις ενότητες που δεν έχει δικαίωμα 
διαχείρισης ή προβολής ο εκάστοτε χρήστης (σπουδαστής, διαχειριστής LEVEL 2, διαχειριστής 
LEVEL 3).  
Κάποιες περιπτώσεις απαγόρευσης σε σεμινάρια ή ενότητες θα μπορούσαν να είναι είτε ένας 
σπουδαστής που προσπαθεί να διαβάσει περιεχόμενο σεμιναρίου για το οποίο δεν έχει 
εγγραφεί, είτε ένας σπουδαστής που προσπαθεί να δει μια παρουσίαση ενότητας επόμενης 
από αυτή που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, αλλά και είτε ένας διαχειριστής που προσπαθεί 
να διαχειριστεί περιεχόμενο για σεμινάριο στο οποίο δεν έχει δικαίωμα διαχείρισης. 
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Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν δημιουργήσαμε ένα αρχείο validate.php υλοποιημένο με 
κώδικα PHP, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις σελίδες του e-learning και 
πραγματοποιεί τους ανάλογους ελέγχους για την εξασφάλιση της έγκυρης διεξαγωγής των 
σεμιναρίων. 
Πιο συγκεκριμένα στο αρχείο αυτό πραγματοποιούνται έλεγχοι, σε συνεργασία με την βάση 
δεδομένων μας κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα από το e-learning. Πιο αναλυτικά η 
διαδικασία ελέγχει, ανατρέχοντας στους ανάλογους πίνακες της βάσης δεδομένων μας, 
αρχικά ο χρήστης σε ποια σεμινάρια έχει πρόσβαση και σε ποιες ενότητες για την περίπτωση 
του σπουδαστή, και στην συνέχεια ελέγχεται εάν το URL που έχει ζητηθεί παραπέμπει σε 
σεμινάριο και ενότητα που έχει δικαίωμα να προβάλλει ο εκάστοτε χρήστης. Σε περίπτωση 
που δεν έχει δικαίωμα προβολής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.  
 
Είσοδος και έξοδος από e-learning  
Για να συνδεθεί κάποιος στο e-learning του εργαστηρίου e-unic θα πρέπει καταρχάς να 
βρίσκεται στη σελίδα του e-learning. Από την σελίδα των πληροφοριών του e-unic μπορεί να 
πατήσει στο κουμπί e-learning που βρίσκεται αριστερά στην σελίδα. 
 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 
Σύνδεση, περιήγηση στο e-learning και Γραμμή Πληροφοριών 
Σε κατάσταση επισκέπτη (αποσυνδεδεμένου σπουδαστή) ο χρήστης μπορεί να 
παρακολουθήσει μια παρουσίαση και ένα βίντεο ενότητας από κάθε σεμινάριο που έχει 
οριστεί δείγμα σε αυτό. Για να υλοποιηθεί αυτό πραγματοποιούμε έναν έλεγχο σε αυτή την 
σελίδα που αναζητάει από την βάση δεδομένων μας από ποια σεμινάρια έχει οριστεί δείγμα 
και σε ποια ενότητα και έτσι επιτρέπεται σε έναν αποσυνδεδεμένο χρήστη να έχει πρόσβαση 
στα συγκεκριμένα αρχεία των σεμιναρίων με δείγμα και να παρακολουθήσει ενδεικτική 
παρουσίαση ή βίντεο. 
Όμως επειδή στην κατάσταση επισκέπτη χρειάστηκε να απενεργοποιήσουμε κάθε λειτουργία 
του ημερολογίου, έτσι αποτρέψαμε την χρήση του αριστερού κλικ στην εργαλειοθήκη που 
βρίσκεται το ημερολόγιο με κώδικα javascript. Επίσης απενεργοποιήσαμε κάθε εργαλειοθήκη 
που δεν χρειαζόταν να εμφανίζεται στον επισκέπτη, αλλά και κάποια από τα κουμπιά του άνω 
μενού χρησιμοποιώντας ανάλογη μορφοποίηση εμφάνισης στα απενεργοποιημένα κουμπιά.  
Στο αριστερό μέρος του e-learning υπάρχει μια φόρμα, όπου πραγματοποιεί σύνδεση ένας 
εγγεγραμμένος σπουδαστής. Επίσης έχει την δυνατότητα να τον επαναφέρει σε περίπτωση 
που ξεχάσει τον κωδικό του αποστέλλοντας έναν προσωρινό στο e-mail του. Σε περίπτωση 
που ο σπουδαστής είναι νέος, τότε του ζητείται από την πρώτη είσοδο υποχρεωτικά να 
καταχωρήσει τον μόνιμο κωδικό του. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργήθηκε ένα εφέ 
διαφάνειας με CSS που επισημαίνει την φόρμα καταχώρησης κωδικού από την υπόλοιπη 
σελίδα. 
Κατά την είσοδο του στο σύστημα γίνεται έλεγχος στην βάση δεδομένων για επικύρωση των 
στοιχείων του και σε περίπτωση που γίνει επιτυχής αντιστοίχιση, τότε ενεργοποιείται η 
συνεδρία του σπουδαστή από το σύστημα. Φυσικά ο τρόπος που δημιουργούμε αυτή την 
συνεδρία, αλλά και κάθε άλλη συνεδρία είναι με χρήση συνεδρίας SESSION της PHP μαζί με 
αρκετές τεχνικές ασφαλείας για την αποφυγή υποκλοπής της από κακόβουλους χρήστες. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές ασφαλείας αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο. 
Μετά από κάθε επιτυχημένη είσοδο το σύστημα αναζητάει για το αν έχει τυχόν ολοκληρώσει 
κάποια ενότητα (έχει λάβει βαθμολογία εργασίας για την τελευταία ενεργή ενότητα) σε 
οποιοδήποτε από τα σεμινάρια που παρακολουθεί και τον ενημερώνει με σχετικό μήνυμα 
κατά την είσοδο. Άλλου είδους ενημερωτικό μήνυμα που μπορεί να λάβει ο σπουδαστής κατά 
την είσοδο είναι είτε σε περίπτωση που έχει ολοκληρώσει όλες τις ενότητες ενός σεμιναρίου 
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και αναμένει την τελική του βαθμολογία, αλλά και είτε την έχει λάβει από τον υπεύθυνο 
σεμιναρίου. Η προεπιλεγμένη σελίδα που μεταβαίνει μετά από την είσοδο του είναι οι 
εισαγωγικές πληροφορίες της τελευταίας ενεργής του ενότητας του πρώτου σεμιναρίου που 
εγγράφηκε.  
Τέλος μετά την είσοδο του αποθηκεύονται σε μεταβλητές της συνεδρίας του το σεμινάριο 
που παρακολουθεί, καθώς και η τρέχουσα ενότητα. Κατά την διάρκεια περιήγησης του 
σπουδαστή στο e-learning, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει καμία ενέργεια θα 
αποσυνδεθεί αυτόματα από το σύστημα έπειτα από 4 ώρες αδράνειας.  
Στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον 
σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα ανάλογα με την σελίδα περιήγησης. Το Τρέχον Σεμινάριο 
υποδεικνύει με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο το σεμινάριο που παρακολουθείται τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Η Τρέχουσα Ενότητα υποδεικνύει με τον αριθμό της, την ενότητα του 
εκάστοτε σεμιναρίου στην οποία βρίσκεστε κάθε φορά.  
Σε περίπτωση που παρακολουθούνται από τον σπουδαστή παραπάνω από ένα σεμινάρια 
μπορεί να πλοηγηθεί ανάμεσα σε αυτά χρησιμοποιώντας το κουμπί Εναλλαγή Σεμιναρίων, το 
οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.  
Όταν η σελίδα στην οποία βρίσκεται οποιοσδήποτε χρήστης στο e-learning καταλαμβάνει 
μεγαλύτερο ύψος από όσο μπορεί να εμφανίσει η οθόνη του υπολογιστή του, προσθέσαμε 
ένα εικονίδιο με χρήση CSS κάτω δεξιά στην οθόνη του χρήστη το οποίο επιτρέπει σε αυτόν 
να μεταπηδήσει γρήγορα στην κορυφή του e-learning. 
Στα δεξιά του λογοτύπου υπάρχουν τρεις βοηθητικές κατηγορίες. Ο σύνδεσμος 
«Πληροφορίες» μεταφέρει τον σπουδαστή στην ιστοσελίδα πληροφοριών, ενώ ο σύνδεσμος 
«Sitemap» περιέχει την δομή του ιστοτόπου του e-learning με συνδέσμους θερμών σημείων 
πάνω σε χαρακτηριστικές εικόνες. Τέλος το κουμπί FAQ’s εμφανίζει στον σπουδαστή συχνές 
ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, με εφέ απόκρυψης που έγινε με χρήση Widget από το 
DREAMWEAVER. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις σελίδες περιήγησης όλων των χρηστών στο e-learning έχει 
απενεργοποιηθεί το δεξί κλικ, αλλά και η ιδιότητα του μεσαίου κλικ που ανοίγει τους 
συνδέσμους σε νέα καρτέλα. Αυτές οι ενέργειες έχουν υλοποιηθεί με javascript κώδικα που 
έχει συμπεριληφθεί σε όλες τις σελίδες του e-learning. 
 
Βαθμολογίες  
Στην σελίδα Βαθμολογίες έχει την δυνατότητα ένας σπουδαστής να δει τις βαθμολογίες του 
σε εργασία και κουίζ σε όλες τις ενότητες για κάθε σεμινάριο που παρακολουθεί. Για να 
υλοποιηθεί αυτό το σύστημα περνάει τις τιμές της συνεδρίας του, όπως το αναγνωριστικό του 
σαν σπουδαστής, αλλά και το αναγνωριστικό του σεμιναρίου που παρακολουθεί σε ερώτημα 
της βάσης δεδομένων του πίνακα mathitis_exei_enotita και επιστρέφει τα αποτελέσματα μιας 
επαναληπτικής διαδικασίας για κάθε ενότητα σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων βαθμολογίας. 
Σε περίπτωση που δεν έχει βαθμολογηθεί κάποια εργασία, ή κάποιο Quiz, εμφανίζεται ο 
χαρακτηρισμός «Δεν έχει βαθμολογηθεί».  
 
Προφίλ Σπουδαστή  
Μέσω του Προφίλ του ένας σπουδαστής μπορεί να προσθέσει ή να μεταβάλλει τα στοιχεία 
του, καθώς και να διαχειριστεί την φωτογραφία του. Για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε 
στην φόρμα διαχείρισης προφίλ τα ήδη αποθηκευμένα στοιχεία του σπουδαστή αλλά και την 
φωτογραφία του, τότε πρέπει με την βοήθεια του αναγνωριστικού του από την ενεργή 
συνεδρία του να αναζητήσουμε τις τιμές από τις κατάλληλες στήλες του πίνακα mathites της 
βάσης δεδομένων μας.  
Όμως για να είμαστε σε θέση να εμφανίσουμε σε ποια σεμινάρια έχει εγγραφεί ο 
σπουδαστής, τότε πρέπει να αναζητήσουμε τα σεμινάρια που υπάρχουν στον πίνακα 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ιουλία Οικονόμου 

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  56 

mathitis_exei_mathima σύμφωνα με το αναγνωριστικό του σπουδαστή και με μια 
επαναληπτική διαδικασία να τα εμφανίσουμε το ένα κάτω από το άλλο. 
Στη συνέχεια στο πεδίο «Φωτογραφία» θέλουμε να εμφανίζεται η φωτογραφία που έχει 
επιλέξει ο σπουδαστής. Αν στην εγγραφή του σπουδαστή της βάσης δεδομένων μας υπάρχει 
φωτογραφία στο πεδίο photopath τότε θέλουμε να την εμφανίσει με αυστηρό πλάτος, 
διαφορετικά θέλουμε να εμφανίζεται μία προεπιλεγμένη εικόνα που υπάρχει στον φάκελο 
“photo” και χρησιμοποιείται για να συμβολίσει έναν χρήστη που δεν έχει ακόμη προσθέσει 
φωτογραφία στο προφίλ του. 
Καθώς υποβάλουμε την φόρμα μεταβολής του προφίλ σπουδαστή και εφόσον έχει επιλεγεί 
μία φωτογραφία για το προφίλ θα πρέπει να ελέγξουμε αρχικά αν είναι αποδεκτή από το 
σύστημα και πιο συγκεκριμένα ο τύπος και το μέγεθος της. Ο τρόπος που ελέγχεται ο τύπος 
και το μέγεθος του αρχείου είναι παρόμοιος με του κεφαλαίου «Εγγραφές». 
Σε περίπτωση που ο τύπος του αρχείου που επιλέξαμε δεν είναι ίδιος με έναν από τους 
επιτρεπτούς τότε θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Εφόσον η φωτογραφία περάσει 
επιτυχώς από αυτούς τους ελέγχους τότε ανεβάζουμε και αποθηκεύουμε την φωτογραφία σε 
κατάλληλο φάκελο στο σύστημα και ελέγχουμε να μην υπάρχει φωτογραφία με το ίδιο 
όνομα. Εφόσον ελεγχθεί και αυτό τότε ενημερώνεται και η στήλη photopath της βάσης με την 
διαδρομή της φωτογραφίας για τον αντίστοιχο σπουδαστή. Αν υπήρχε ήδη φωτογραφία για 
τον σπουδαστή, πριν την αποθήκευση της νέας, τότε φροντίζουμε να διαγράψουμε την παλιά 
από τον φάκελο που φιλοξενεί τις φωτογραφίες των σπουδαστών.  
Αν ο σπουδαστής επιλέξει να αφαιρέσει την φωτογραφία του προφίλ του, τότε ελέγχουμε εάν 
όντως υπήρχε ήδη φωτογραφία στο προφίλ του και εάν υπήρχε, τότε θέτουμε στην στήλη 
photopath της εγγραφής του σπουδαστή την τιμή NULL και φροντίζουμε να διαγράψουμε την 
φωτογραφία του από τον φάκελο που φιλοξενεί τις φωτογραφίες των σπουδαστών. 
Για να αποθηκεύσουμε τις μεταβολές στα στοιχεία του προφίλ του σπουδαστή, αρχικά 
φιλτράρουμε τις τιμές που έστειλε ο σπουδαστής από το πεδίο της φόρμας για 
ανεπιθύμητους χαρακτήρες μέσω της συνάρτησης mysqli_real_escape_string της PHP. Στην 
συνέχεια ελέγχουμε για την εγκυρότητα του e-mail περνώντας το από ειδικά φίλτρα και τέλος 
ελέγχεται το πλήθος των χαρακτήρων όλων των πεδίων που υποβλήθηκαν να μην είναι πάνω 
από 45 χαρακτήρες και ενημερώνουμε την εγγραφή του σπουδαστή της βάσης δεδομένων 
μας. 
 
Ημερολόγιο  
Σε κάθε σπουδαστή δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με πιθανές εκκρεμότητες 
του τρέχοντος σεμιναρίου, οι οποίες εμφανίζονται στο ημερολόγιο που βρίσκεται στην 
αριστερή εργαλειοθήκη με πράσινο κουτάκι, όπου όταν επιλεγεί εμφανίζονται από κάτω 
ακριβώς οι Εκκρεμότητες της επιλεγμένης ημέρας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να 
εμφανιστούν προηγούμενες ή μεταγενέστερες εκκρεμότητες ανά μήνα αλλά και ανά έτος, 
αλλά και να αναζητηθούν εκκρεμότητες μεταξύ 2 ημερομηνιών. 
Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το ημερολόγιο μας, αλλά και να κάνουμε εξοικονόμηση 
χρόνου, μιας και υπάρχουν αρκετά δωρεάν script σε PHP στο διαδίκτυο, αναζητήσαμε και 
δοκιμάσαμε διάφορα τέτοια. Αυτό όμως που ταίριαζε περισσότερο με τις ανάγκες της 
εφαρμογή μας ήταν το events calender17. 
Το events calender όπως υπάρχει από προεπιλογή είναι ένα ημερολόγιο γραμμένο σε κώδικα 
PHP με έναν πίνακα βάσης MySQL, στο οποίο ένας διαχειριστής μπορεί να αποθηκεύει 
υπενθυμίσεις σε διάφορες ημέρες, με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για αυτές. Την 
συγκεκριμένη λοιπόν εφαρμογή χρειάστηκε να την κατεβάσουμε και να την 

                                                           
17 www.ajsquare.com/freescripts/EventCalender 
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παραμετροποιήσουμε  στα μέτρα της πλατφόρμας του e-learning για να είναι έτοιμη προς 
χρησιμοποίηση από τους χρήστες της εφαρμογής. 
Παρόλο που χρησιμοποιήσαμε έτοιμο κώδικα για το ημερολόγιο μας, ο χρόνος 
παραμετροποίησης της ήταν αρκετά μεγάλος και αυτό γιατί ήταν πάρα πολλές οι αλλαγές και 
οι επεμβάσεις σε κώδικα που έπρεπε να γίνουν. Κάποιες από αυτές ήταν αλλαγές στον 
πίνακα της βάσης δεδομένων (eventcalender) που εξυπηρετεί την εφαρμογή, μετάφραση 
όλων των κειμένων, των ειδοποιήσεων, αλλά και των πινάκων που περιέχουν τις ημέρες και 
τους μήνες που εμφανίζονται σε αυτό. Επίσης συνέβησαν ριζικές αλλαγές και στον τρόπο με 
τον οποίο εμφανίζεται το ημερολόγιο, όπως χρώματα, κουμπιά, στυλ εμφάνισης (CSS) και 
δομή εμφάνισης. Τέλος έγιναν αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας του μιας και ελέγχεται 
κάθε φορά που έχει πρόσβαση ένας χρήστης στο ημερολόγιο, τι είδους χρήστης είναι, σε ποια 
σεμινάρια έχει δικαίωμα παρακολούθησης ή διαχείρισης και ανάλογα με την έγκυρη 
επικύρωση αυτών τότε είτε εμφανίζεται κανονικά, είτε εμφανίζεται με περιορισμούς.  
Η μέθοδος εμφάνισης του ημερολογίου με τις εκκρεμότητες του είναι μέσω iframe. Δηλαδή 
στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning ορίστηκε ένας σταθερός σε ύψος και πλάτος 
χώρος, στον οποίο καλείται η σελίδα που εμφανίζει το ημερολόγιο. Τέλος έχουμε 
απαγορεύσει την εμφάνιση του ημερολογίου εκτός της αριστερής εργαλειοθήκης του e-
learning. 
 
Ενότητες Σεμιναρίου και παρακολούθηση διδακτικής ύλης 
Κάθε συνδεδεμένος σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει την ύλη των σεμιναρίων, που 
έχει εγγραφεί, μέσω των συνδέσμων περιήγησης που υπάρχουν είτε από το άνω μενού 
«Ενότητες», είτε από την δεξιά εργαλειοθήκη στο πεδίο «Ενεργές Ενότητες». Επίσης στην 
αριστερή εργαλειοθήκη υπάρχει ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στο βιβλίο του σεμιναρίου. 
Όπως έχουμε αναφέρει αναλυτικά στο κεφάλαιο «Σύνδεση, περιήγηση στο e-learning και 
Γραμμή Πληροφοριών» κάθε σπουδαστής αφού πραγματοποιήσει είσοδο στο e-learning, 
τότε δημιουργεί μια συνεδρία ορίζοντας κάποιες μεταβλητές, με την βοήθεια των οποίων 
είναι ικανός να πλοηγείται στο e-learning μέχρι να αποσυνδεθεί. Κατά την είσοδο του λοιπόν 
ελέγχεται, με την βοήθεια του αρχείου «validate.php»,σε ποια σεμινάρια και σε ποιες 
ενότητες από αυτά έχει δικαίωμα παρακολούθησης και επιλέγεται από προεπιλογή η 
τελευταία μη ολοκληρωμένη ενότητα του πρώτου σεμιναρίου στο οποίο γράφτηκε. 
Ταυτόχρονα με μια επαναληπτική διαδικασία στο μενού της άνω μπάρας «Ενότητες», αλλά 
και στο πεδίο της δεξιάς εργαλειοθήκης «Ενεργές Ενότητες» προσθέτονται οι ενότητες και τα 
περιεχόμενα τους, όπου έχει δικαίωμα παρακολούθησης την δεδομένη χρονική στιγμή. 
Ο τρόπος απεικόνισης των περιεχομένων κάθε ενότητας από το πεδίο «Ενεργές Ενότητες» 
γίνεται με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο σε κάθε υποκατηγορία ενότητας. Επίσης ελέγχεται 
όπως είπαμε και παραπάνω το πλήθος των σεμιναρίων που είναι εγγεγραμμένος και αν είναι 
σε πάνω από 1 σεμινάρια, τότε πάλι με μια επαναληπτική διαδικασία στο μενού της άνω 
μπάρας «Εναλλαγή Σεμιναρίων» προσθέτονται τα σεμινάρια, για τα οποία έχει εγγραφεί και 
εγκριθεί. 
Τα περιεχόμενα της κάθε ενότητας είναι οι Πληροφορίες της κάθε ενότητας, η Παρουσίαση 
μαθήματος, το Video - Μάθημα, η Εργασία μαθήματος και το Κουίζ. Έτσι πατώντας έναν 
σύνδεσμο από τους διαθέσιμους μπορεί ένας σπουδαστής να βρεθεί σε οποιοδήποτε από τα 
πέντε περιεχόμενα που αναφέραμε, οποιασδήποτε ενότητας. 
Οι Πληροφορίες μαθήματος της κάθε ενότητας απεικονίζουν συνοπτικά τι θα διδαχτεί στην 
τρέχουσα ενότητα. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αυτή η σελίδα για κάθε ενότητα είναι 
αναζητώντας αρχικά το αναγνωριστικό της τρέχουσας ενότητας και αντλώντας κατά δεύτερον 
την τιμή της στήλης plirofories του πίνακα enotites της βάσης δεδομένων μας. 
Η Παρουσίαση μαθήματος της κάθε ενότητας είναι η προβολή ενός PDF με μέθοδο iframe, 
που περιέχει την παρουσίαση του μαθήματος της τρέχουσας ενότητας. Ο τρόπος με τον οποίο 
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εμφανίζεται αυτή η σελίδα για κάθε ενότητα είναι αναζητώντας αρχικά το αναγνωριστικό της 
τρέχουσας ενότητας και αντλώντας κατά δεύτερον την τιμή της στήλης PDF του πίνακα 
enotites της βάσης δεδομένων μας, που περιέχει την διαδρομή του αρχείου που 
προβάλλεται.   
Η Εργασία μαθήματος της κάθε ενότητας είναι η προβολή ενός PDF με μέθοδο iframe, που 
περιέχει την εργασία του μαθήματος της τρέχουσας ενότητας. Ο τρόπος με τον οποίο 
εμφανίζεται αυτή η σελίδα για κάθε ενότητα είναι αναζητώντας αρχικά το αναγνωριστικό της 
τρέχουσας ενότητας και αντλώντας κατά δεύτερον την τιμή της στήλης ergasia του πίνακα 
enotites της βάσης δεδομένων μας, που περιέχει την διαδρομή του αρχείου που 
προβάλλεται.  
To Video - Μάθημα της κάθε ενότητας είναι η προβολή ενός βίντεο σε μορφή MP4 με χρήση 
ενός δωρεάν FLV Player με όνομα Webstunning FLV Player, που περιέχει το βίντεο του 
μαθήματος της τρέχουσας ενότητας. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αυτή η σελίδα για 
κάθε ενότητα είναι αναζητώντας αρχικά το αναγνωριστικό της τρέχουσας ενότητας και 
αντλώντας κατά δεύτερον την τιμή της στήλης video του πίνακα enotites της βάσης 
δεδομένων μας, που περιέχει την διαδρομή του αρχείου που προβάλλεται. 
Πιο αναλυτικά ο player Webstunning FLV Player είναι ένα widget του DREAMWEAVER, το 
οποίο είναι υλοποιημένο σε Flash, javascript και XML με χρήση δικών του βιβλιοθηκών που 
έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση του σε μια σελίδα HTML για την αναπαραγωγή διαφόρων 
format αρχείων βίντεο. Το μοναδικό προαπαιτούμενο που χρειάζεται για να λειτουργήσει 
είναι να υπάρχει εγκατεστημένο στον browser είτε στο λειτουργικό σύστημα το Flash Player 
της Adobe.  
Και σε αυτή την εφαρμογή χρειάστηκε να επέμβουμε στον κώδικα της για την 
παραμετροποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της πλατφόρμας μας. Δηλαδή χρειάστηκε να 
της προσθέσουμε PHP κώδικα στα σημεία του κώδικα που καλείται το βίντεο και το 
thumbnail, ώστε να καλούνται δυναμικά το βίντεο από την βάση δεδομένων που 
περιγράψαμε παραπάνω και το thumbnail με κατάλληλη εικόνα από διάφορες που έχουμε 
δημιουργήσει ανάλογα με το νούμερο της τρέχουσας ενότητας. 
Τέλος το quiz της κάθε ενότητας είναι η προβολή μιας HTML σελίδας με μέθοδο iframe, που 
περιέχει μια φόρμα υποβολής με τις ερωτήσεις-πιθανές απαντήσεις του quiz του μαθήματος 
της τρέχουσας ενότητας. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αυτή η σελίδα για κάθε ενότητα 
είναι αναζητώντας αρχικά το αναγνωριστικό της τρέχουσας ενότητας και αντλώντας κατά 
δεύτερον τις τιμές από τον πίνακα quiz της βάσης δεδομένων μας, που περιέχει όλες τις 
ερωτήσεις, τις πιθανές σωστές απαντήσεις και τις σωστές απαντήσεις για κάθε ερώτηση. 
Επειδή ζητήθηκε σαν απαίτηση οι σπουδαστές να μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και 3 φορές 
το κάθε quiz, γι’ αυτό επινοήθηκε ένας μηχανισμός σε PHP, ο οποίος κάθε φορά που 
υποβάλλει ο σπουδαστής ένα quiz μιας ενότητας ελέγχει έναν μετρητή (πεδίο quiz πινάκας 
mathitis_exei_enotita) από την βάση και τον προσθέτει κατά 1 μέχρι ο μετρητής να γίνει 3. Σε 
περίπτωση που ολοκληρωθούν αυτές οι 3 προσπάθειες τότε αποθηκεύεται η βαθμολογία του 
στο πεδίο vathmologia_quiz του πίνακα mathitis_exei_enotita και ολοκληρώνεται το κουίζ της 
ενότητας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από κάθε προσπάθεια από τις 3 διαθέσιμες που έχει το σύστημα 
αντλεί τις σωστές απαντήσεις από την βάση δεδομένων και τις συγκρίνει με αυτές που 
απάντησε ο χρήστης και του βγάζει κάποια αποτελέσματα, όπως ερωτήσεις που απαντήθηκαν 
σωστά, ερωτήσεις που απαντήθηκαν λάθος και ποσοστό επιτυχίας. Αυτές οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται σε μεταβλητές τύπου COOKIES στον υπολογιστή του σπουδαστή και έτσι του 
επιτρέπεται αν επαναλάβει πάλι το quiz να είναι σε θέση να δει τι απάντησε και να το 
διορθώσει. 
Τέλος το Βιβλίο Σεμιναρίου του κάθε σεμιναρίου είναι η προβολή ενός PDF με μέθοδο 
iframe, που περιέχει το βιβλίο σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Ο τρόπος με τον οποίο 
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εμφανίζεται αυτή η σελίδα για κάθε ενότητα είναι αναζητώντας αρχικά το αναγνωριστικό του 
τρέχοντος σεμιναρίου και αντλώντας κατά δεύτερον την τιμή της στήλης vivlio του πίνακα 
mathimata της βάσης δεδομένων μας, που περιέχει την διαδρομή του αρχείου που 
προβάλλεται. 
 
Υποβολή εργασίας 
Σε κάθε εργασία ενότητας υπάρχει μια φόρμα που επιτρέπει στον σπουδαστή να υποβάλλει 
την εργασία του. Κατά την υποβολή της εργασίας ελέγχεται το μέγεθος του αρχείου να μην 
ξεπερνάει το μέγιστο επιτρεπτό όριο και ο τύπος του αρχείου να είναι zip ή rar. Εφόσον 
περάσει από αυτόν τον έλεγχο στην συνέχεια ελέγχεται μη τυχόν υπάρχει ίδιο όνομα αρχείου 
ήδη αποθηκευμένο στο σύστημα και στην συνέχεια χρησιμοποιείται τεχνολογία AJAX που 
επιτρέπει στον σπουδαστή να ελέγξει το ποσοστό ανεβάσματος του αρχείου του. Μετά το 
ανέβασμα του αρχείου του αποστέλλεται ένα επισυναπτόμενο e-mail στην θυρίδα 
αλληλογραφίας του υπεύθυνου σεμιναρίου. 
Δεν θα αναλύσουμε περαιτέρω τη παραπάνω διαδικασία, μιας και είναι πανομοιότυπη και 
υλοποιημένη με τον ίδιο τρόπο σε όλα της τα στάδια, όπως στην ενότητα «Εγγραφές», που 
έχει αναλυθεί λεπτομερώς εκεί.  
 
Forum  
Το πεδίο Forum παρέχεται για την άμεση επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών. 
Κάθε φορά που κάποιος θέτει μία απορία ή κάποιο σχόλιο στο Forum μιας ενότητας, τότε 
καταγράφεται και εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος υποδεικνύει το σύνολο των 
εισερχόμενων μη αναγνωσμένων μηνυμάτων του σπουδαστή. Αυτός ο αριθμός μηδενίζεται 
κάθε φορά που ο σπουδαστής εισέρχεται στο Forum και διαβάζει τα μηνύματα.  
Για να εμφανιστούν στον σπουδαστή τα σχόλια κάθε ενότητας από εκείνες που έχει δικαίωμα 
να παρακολουθήσει πρέπει ο σπουδαστής να επιλέξει από το άνω μενού του e-learning την 
επιλογή Forum και από αυτές που θα εμφανιστούν να κάνει κλικ πάνω στην επιθυμητή 
ενότητα για να του εμφανιστούν όλα τα σχόλια που υπάρχουν σε αυτή. Για κάθε ενότητα 
υπάρχει ξεχωριστά και δικό της Forum, όπου εμφανίζεται πάντα στην δεξιά εργαλειοθήκη.  
Εάν κάποιος χρήστης απαντήσει σε κάποιο σχόλιο που είχε υποβάλλει ο σπουδαστής, τότε θα 
εμφανιστεί στον σπουδαστή στιγμιαία ένα αντιπροσωπευτικό μήνυμα και θα ενημερωθεί 
αυτόματα ο αριθμός των εισερχομένων, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της Σελίδας 
Διαχείρισης.  
Εάν στην συνέχεια ανοίξει το Forum θα είναι σε θέση να διακρίνει ότι το μήνυμα που δεν έχει 
διαβάσει είναι με πράσινα γράμματα με μια λωρίδα ίδιου χρώματος από τα αριστερά.  
Παρόμοια συμπεριφορά έχει και το forum ενότητας που βρίσκεται στην δεξιά εργαλειοθήκη. 
 
Επεξήγηση λειτουργίας Forum  
To Forum που περιγράψαμε παραπάνω στην περίπτωση του άνω μενού αλλά και στην 
περίπτωση της δεξιάς εργαλειοθήκης είναι πανομοιότυπα σε υλοποίηση που έγινε με κώδικα 
PHP, JQUERY με AJAX. Παρακάτω θα αναλύσουμε περιληπτικά κάποιες από τις λειτουργίες 
του. 
Αρχικά δημιουργήσαμε το κομμάτι PHP το οποίο θα παράγει τα σχόλια και θα τα αποθηκεύει. 
Πιο πριν όμως έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο που θα περιέχει τις συναρτήσεις για 
την σύνδεση με την βάση δεδομένων μας. Στη συνέχεια ορίσαμε μια κλάση με όνομα 
commentWalker και θα την χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε προσωπικό στυλ στα σχόλια 
μας. 
Δημιουργήσαμε μια συνάρτηση με όνομα buildComments() η οποία χρησιμεύει για τη 
δημιουργία σχολίων. Αρχικά ελέγχουμε αν τα αποθηκευμένα σχόλια έχουν τιμή null και αν 
έχουν χρησιμοποιούμε τα σχόλια από την κλάση με όνομα parent. Αν τα σχόλια είναι 
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λιγότερα από ένα τότε εμφανίζεται το μήνυμα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχόλια. Διαφορετικά 
θα τα περάσουμε από μια διαδικασία για να εμφανιστούν εμφωλευμένα το ένα μέσα στο 
άλλο. Ελέγχοντας κάθε σχόλιο ξεχωριστά κοιτάμε αν έχει «παιδί» (Σχόλιο που είναι απάντηση 
σε κάποιο άλλο) και εφόσον υπάρχει καλούμε ξανά την συνάρτηση buildComments(). 
Επιπλέον αυξάνουμε το βάθος κατά 1 για να δημιουργήσουμε σχόλια το ένα κάτω από το 
άλλο για αυτά που έχουν το ίδιο βάθος. 
Η τελευταία ενέργεια που έχουμε για να εμφανίσουμε το forum μας είναι να αναζητήσουμε 
από την βάση δεδομένων μας τις εγγραφές μας από τον πίνακα «comments_tutor». 
$sql = 'SELECT `id`, `name`, `url`, `message`, `parent`, UNIX_TIMESTAMP(`date`) '. 'AS `date` '. 
'FROM `comments_tutor` '. 'ORDER BY `date`'; 
Και τέλος να εκτυπώσουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη μας. 
echo $comments->loadResults($sql)->trace()->buildComments(); 
 
Βοήθεια  
Παρέχεται βοήθεια σε κάθε σπουδαστή μέσω της προβολή ενός PDF με μέθοδο iframe, που 
περιέχει το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας για τον σπουδαστή, που βρίσκεται στον 
φάκελο του e-learning. 
 
Διδάσκοντες και σπουδαστές σεμιναρίου  
Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης μπορεί ένας σπουδαστής να δει μια λίστα με τους 
διδάσκοντες και τους σπουδαστές του τρέχοντος σεμιναρίου. Σε κάθε έναν από αυτούς 
υπάρχει ένας σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του και ένα εικονίδιο skype για όποιους 
χρήστες από αυτούς έχουν ορίσει στην διαχείριση του προφίλ τους. 
Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε ο κώδικας για την εμφάνιση του εικονιδίου skype είναι 
παρόμοιος με της ενότητας «Ανάλυση λειτουργιών αρχικής ιστοσελίδας». Από το προφίλ του 
επιλεγμένου χρήστη μπορεί να δει ο σπουδαστής κάποιες λεπτομέρειες για αυτόν, όπως και 
μια φωτογραφία του. Επιπροσθέτως έχει και την δυνατότητα να του αποστείλει ένα 
προσωπικό μήνυμα μέσω e-mail. Επειδή ο τρόπος επικύρωσης της φόρμας, αλλά και της 
αποστολής e-mail είναι πανομοιότυπος με της ενότητας «Εγγραφές» δεν θα αναλυθεί και σε 
αυτή την ενότητα. 
 

Τεχνικές ασφαλείας 
Με την ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου ιστού παρατηρούνται όλο και περισσότεροι 
κερδοσκοπικοί και μη οργανισμοί να δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου. Άνθρωποι 
και μηχανές με κακόβουλο σκοπό προσπαθούν καθημερινά να χτυπήσουν όλους αυτούς τους 
οργανισμούς και όχι μόνο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση 
κρουσμάτων και σε μεμονωμένους χρήστες που κάποιοι από αυτούς δεν έχουν 
πραγματοποιήσει ούτε αγορά από το διαδίκτυο, μιας και κάποιοι το χρησιμοποιούν μόνο για 
διασκέδαση. 
Τα παραπάνω έφεραν σαν αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη μηχανισμών που προσπαθούν 
να αποτρέψουν το έργο των χάκερς. Επειδή όμως τα θέματα ασφαλείας στο διαδίκτυο είναι 
ένα τεράστιο κεφάλαιο που μόνο εξειδικευμένοι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν καλά, υπάρχει 
μεγάλη ημιμάθεια που δυστυχώς δεν επαλείφει τις ζημιές που μπορεί να συμβούν, αλλά 
απλά τις επιβραδύνει. Έτσι χρειάζεται μεγάλη επιμονή και υπομονή για να φτάσει μια 
διαδικτυακή εφαρμογή σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά εκτός αυτού χρειάζεται να 
κατηγοριοποιηθούν τα διάφορα είδη εφαρμογών ανάλογα με τον βαθμό και τον τύπο 
επικινδυνότητας για μια πιο στοχευόμενη ανάπτυξη τεχνικών ασφαλείας. 
Είναι σίγουρο ότι μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης δεν μπορεί να περιέχει τόσο ευαίσθητα 
δεδομένα όσο ένα e-banking ή ένα e-shop. Δηλαδή σε μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
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μπορεί να περιέχεται ένα εκπαιδευτικό υλικό κάποιων σεμιναρίων, που από τη μία αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία κάποιων καθηγητών, αλλά από την άλλη σε σύγκριση με μια 
διαδικτυακή εφαρμογή μιας τραπέζης που περιέχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων 
πελατών της σίγουρα υπάρχει χάσμα. Αλλά και όσον αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα των χρηστών της, αν φανταστούμε ότι σε μια κοινή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ένας χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει μια διεύθυνση και ένα τηλέφωνο, ενώ σε κάποια άλλη 
διαδικτυακή εφαρμογή τους κωδικούς των e-mail του και τους κωδικούς της πιστωτικής του 
κάρτας, πάλι παρατηρούμε χάσμα μεταξύ σημαντικότητας ασφαλείας ανάμεσα αυτών των 2. 
Όμως παρόλα τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνει μεγάλη έρευνα για τις 
σωστές τεχνικές ασφαλείας σε μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Και αυτό γιατί δεν παύουν να 
υπάρχουν αρχεία με πνευματικό περιεχόμενο, αλλά και ευαίσθητα στοιχεία χρηστών, όπου 
τα οποία εάν πέσουν σε λάθος χέρια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον φορέα ή οργανισμό 
που παρέχει την πλατφόρμα. 
Έτσι και εμείς σαν προγραμματιστές πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης θυσιάσαμε χρόνο και 
κάναμε μια έρευνα για τις σημαντικότερες τεχνικές ασφαλείας σε γλώσσα PHP 
προσαρμοσμένες στα κενά ασφαλείας που μπορεί να παρουσιάσει μια τέτοιου είδους 
εφαρμογή. Με την βοήθεια του διαδικτύου βρήκαμε έναν συνοπτικό οδηγό18και πιάσαμε 
δουλειά. 
Έτσι λοιπόν προσθέσαμε φίλτρα σε όλες τις φόρμες που υποβάλλει οποιοσδήποτε χρήστης, 
βάλαμε κρυπτογράφηση σε κάποια πεδία με ευαίσθητα περιεχόμενα στην βάση δεδομένων 
μας, και προσθέσαμε αρκετές συναρτήσεις της PHP που φιλτράρουν τα εισερχόμενα και 
εξερχόμενα δεδομένα από τον κώδικα της πλατφόρμας μας. Επίσης δόθηκε μεγάλη σημασία 
στις τεχνικές ασφαλείας για τις συνεδρίες μας, όπου παρόλο που δεν χρησιμοποιείται προς το 
παρόν για λόγους οικονομικούς κάποιο πρωτόκολλο SSL, έχει διασφαλιστεί ότι το 
αναγνωριστικό συνεδρίας κρυπτογραφείται και αλλάζει ανά σύντομα χρονικά διαστήματα. 
Τέλος εκεί που δόθηκε ίσως η μεγαλύτερη προσοχή είναι στην αποφυγή SQL INJECTION. Και 
αυτό γιατί μια κατεστραμμένη βάση δεδομένων θα καθιστούσε αδύνατη την χρήση ενός 
οποιουδήποτε e-learning, και θα κατέστρεφε ευαίσθητα δεδομένα, όπως βαθμολογίες 
σπουδαστών, όπου εάν δεν είχαν γίνει backup θα δημιουργούσαν μεγάλη αναταραχή στον 
φορέα που θα παρέχει την πλατφόρμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 http://www.ansoncheunghk.info/article/top-6-security-attacks-php 
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Κεφάλαιο 5: Περιγραφή λειτουργικότητας 

5.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

5.1.1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ MAIN ACTOR:ΠΕΛΑΤΗΣ 

1η απαίτηση: Προβολή αρχικής σελίδας 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης αφού πατήσει το κουμπί (Αρχική σελίδα) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην αρχική σελίδα και να διαβάσει το κείμενο της σελίδας. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του επισκέπτη το σύστημα εμφανίζει την αρχική σελίδα. 
Έξοδος: Εμφάνιση κειμένου σχετικά με το e-unic και το e-learning. 
 
2η απαίτηση: Προβολή σελίδας σεμινάρια 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης αφού πατήσει το κουμπί (Σεμινάρια) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να διαβάσει πληροφορίες για 
όλα τα σεμινάρια που διεξάγονται στην σχολή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του επισκέπτη το σύστημα εμφανίζει την σελίδα με τα σεμινάρια. 
Έξοδος: Εμφάνιση όλων των σεμιναρίων που διεξάγονται από την σχολή. 
 
3η απαίτηση: Προβολή σελίδας εγγραφές 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο πελάτης αφού πατήσει το κουμπί (εγγραφές) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μενού 
του ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει μια φόρμα εγγραφής με σκοπό την εγγραφή του σε 
κάποιο από τα σεμινάρια της σχολής. 
Είσοδος: Το σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεται, τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη (Επώνυμο, 
Όνομα, Πατρώνυμο, E-mail κ.ά.), τις σπουδές και την επαγγελματική του εμπειρία (Μορφωτικό 
επίπεδο, Γνώση Αγγλικών, Επάγγελμα), καθώς και το επισυναπτόμενο βιογραφικό του. 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του πελάτη ως προς την εγκυρότητα τους. Σε περίπτωση 
που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα στοιχεία 
που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε το σύστημα στέλνει τα στοιχεία του πελάτη μαζί με ένα κατάλληλο 
μήνυμα στο e-mail του και στο e-mail του διαχειριστή (level 1). 
Έξοδος: Αποστολή e-mail στον πελάτη και στον διαχειριστή (Level 1) ή μήνυμα λάθους. 
 
4η απαίτηση: Προβολή σελίδας συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης αφού πατήσει το κουμπί (Πληροφορίες) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να διαβάσει όλες τις συχνές 
ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους που μπορεί να έχει ο ενδιαφερόμενος. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του επισκέπτη το σύστημα εμφανίζει την σελίδα με τις συχνές 
ερωτήσεις και απαντήσεις. 
Έξοδος: Εμφάνιση συχνών ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους. 
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5η απαίτηση: Αποστολή σχολίων ή ερωτήσεων 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο πελάτης αφού πατήσει το κουμπί (επικοινωνία) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει μια φόρμα επικοινωνίας για τυχόν απορίες, 
σχόλια ή παράπονα του σχετικά με την σχολή. 
Είσοδος: Τα στοιχεία του πελάτη (Ονοματεπώνυμο, E-mail, μήνυμα, ερώτηση ασφαλείας). 
Επεξεργασία Το σύστημα ελέγχει την ερώτηση ασφαλείας και στην συνέχεια τα στοιχεία του πελάτη 
ως προς την εγκυρότητα τους. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε 
εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε το σύστημα στέλνει 
το μήνυμα μαζί με ένα κατάλληλο θέμα στο e-mail του διαχειριστή (Level 1) και ένα αντίγραφο στο e-
mailτου πελάτη. 
Έξοδος: Αποστολή e-mail στον διαχειριστή (Level 1) και στον πελάτη ή μήνυμα λάθους. 
 
6η απαίτηση: Αναζήτηση περιεχομένου από τον αρχικό ιστότοπο 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο πελάτης αφού εισάγει μία ή και περισσότερες λέξεις-κλειδιά και πατήσει το εικονίδιο 
της αναζήτησης στο πάνω δεξί μέρος του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην σελίδα Αναζήτηση και να 
διαβάσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης. 
Είσοδος: Εισαγωγή λέξης-κλειδί και εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από την αναζήτηση του πελάτη το σύστημα αναζητάει τις ζητούμενες λέξεις-
κλειδιά και μεταφέρει τον πελάτη στην σελίδα «Αναζήτηση». 
Έξοδος: Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
 
7η απαίτηση: Προβολή νέων και ανακοινώσεων 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο πελάτης αφού κάνει κλικ σε μία από τις ανακοινώσεις από την αριστερή εργαλειοθήκη 
του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να διαβάσει όλα τα νέα ή τις 
εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί από τον διαχειριστή (level 1) που αφορούν την σχολή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Σε περίπτωση που υπάρχει έστω μια καταχώρηση (νέο ή εκδήλωση) το σύστημα τις 
εμφανίζει τη μία κάτω από την άλλη με ταξινόμηση από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά, 
διαφορετικά εμφανίζει μήνυμα στον επισκέπτη ότι δεν υπάρχει καμία εκδήλωση. 
Έξοδος: Νέα και εκδηλώσεις που υπάρχουν αποθηκευμένα ή ανάλογο μήνυμα έλλειψης αυτών 
 
8η απαίτηση: Γρήγορη μετάβαση στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης  
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ σε οποιαδήποτε από τις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης που αφορούν την σχολή και βρίσκονται κάτω αριστερά στην αριστερή εργαλειοθήκη και να 
δει το προφίλ και τις δραστηριότητες της σχολής μέσα από αυτό. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Ανάλογα με τον σύνδεσμο κοινωνικής δικτύωσης που πατήθηκε το σύστημα μεταφέρει 
τον χρήστη στο αντίστοιχο προφίλ της σχολής. 
Έξοδος: Προφίλ της σχολής από το ζητούμενο σύνδεσμο κοινωνικής δικτύωσης. 
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9η απαίτηση: Άμεση συνομιλία πελάτη με την γραμματεία μέσω Skype 
Actor: Πελάτης 
Περιγραφή: Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ στο εικονίδιο του skypeπου βρίσκεται κάτω 
αριστερά στην αριστερή εργαλειοθήκη και να συνομιλήσει άμεσα με την γραμματεία της σχολής. 
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να διακρίνει από το συγκεκριμένο εικονίδιο εάν είναι άμεσα 
διαθέσιμος για συνομιλία κάποιος υπεύθυνος της σχολής ή όχι. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο το skypeστον υπολογιστή του 
πελάτη και εάν δεν υπάρχει του δίνει οδηγίες για το πώς θα το εγκαταστήσει. 
Έξοδος: Άνοιγμα του skypeμε δυνατότητα άμεσης συνομιλίας. 
 

5.1.2 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ MAIN ACTOR:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ LEVEL 1 

1η απαίτηση: Σύνδεση διαχειριστή (level 1) 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 1) αφού πληκτρολογήσει το κατάλληλοURLγια να εμφανίσει τη 
σελίδα του διαχειριστή θα πρέπει να πληκτρολογήσει το σωστό όνομα χρήστη (username) και το σωστό 
κωδικό χρήστη (password) για να εισέλθει στην σελίδα του διαχειριστή. 
Είσοδος: Τα στοιχεία του διαχειριστή (username, password). 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει για την εγκυρότητα των στοιχείων και σε περίπτωση που είναι 
έγκυρα μεταβαίνει τον διαχειριστή στην προεπιλεγμένη σελίδα του διαχειριστή. Διαφορετικά του 
εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 
Έξοδος: Μετάβαση στην προεπιλεγμένη σελίδα διαχειριστή ή εμφάνιση μηνύματος λάθους. 
 
2η απαίτηση: Αποσύνδεση διαχειριστή (level 1) 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 1) θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να αποσυνδεθεί από το 
σύστημα. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει ένα κουμπί αποσύνδεσης που είναι ορατό σε όλες τις σελίδες του 
διαχειριστή. Επίσης αποσυνδέεται μετά από 3 ώρες αδράνειας για λόγους ασφαλείας. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του διαχειριστή ή μετά από 3 ώρες αδράνειας το σύστημα τον 
αποσυνδέει από τις σελίδες της διαχείρισης. 
Έξοδος: Μετάβαση στην σελίδα σύνδεσης του διαχειριστή. 
 
3η απαίτηση: Διαχείριση ιστοτόπου πληροφοριών 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί Διαχειρ. main siteπου βρίσκεται στο πάνω μενού 
του ιστοτόπου, θα μεταβεί στον ιστοχώρο του πελάτη, μέσω μιας μπάρας που βρίσκεται στην κορυφή 
της οθόνης όπου του ζητείται να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία σύνδεσης του. Εάν είναι σωστά, 
τότε έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κάποιες από τις σελίδες του ιστοχώρου του πελάτη. 
Είσοδος: Αρχικά εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στην συνέχεια τα στοιχεία του διαχειριστή (level 1)  
(username, password). 
Επεξεργασία: Το σύστημα ζητάει τα στοιχεία του διαχειριστή (level 1) και στην συνέχεια ελέγχει για την 
εγκυρότητα τους. 
Έξοδος: Εμφάνιση πλήκτρου επεξεργασίας στις σελίδες του ιστοτόπου του πελάτη. 
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4η απαίτηση: Αποστολή Newsletters 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί (Newsletter) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και του επιτρέπεται να στείλει 
διαφημιστικά ή ενημερωτικά e-mailsσε όλους τους σπουδαστές. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και επισύναψη pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει για την εγκυρότητα του επισυναπτόμενου αρχείου. 
Έξοδος: Μαζική αποστολή e-mailσε όλους τους σπουδαστές της σχολής. 
 
5η απαίτηση: Προσθήκη υπεύθυνων σεμιναρίων 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί (Υπ. σεμιναρίων) που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του μενού του ιστοτόπου και στη συνέχεια αφού πατήσει το κουμπί (Προσθήκη υπεύθυνων) από την 
αριστερή εργαλειοθήκη μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να προσθέσει έναν νέο 
υπεύθυνο σεμιναρίων (level 2). 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και στοιχεία νέου υπεύθυνου σεμιναρίων (Username, Password, 
Ονομ/νυμο, Ειδικότητα, Σεμινάριο 1, Σεμινάριο 2). 
Επεξεργασία: Αρχικά ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί σωστά η φόρμα και εάν έχουν συμπληρωθεί όλα 
τα απαραίτητα πεδία. Στην συνέχεια το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει διπλό-εγγραφή για το username 
και σε περίπτωση που υπάρχει ζητάει να δοκιμάσει άλλο. Ύστερα ελέγχεται εάν για το/α ζητούμενο/α 
σεμινάριο/α υπάρχει ήδη κάποιος υπεύθυνος. Εάν υπάρχει/ουν, τότε ρωτάει τον διαχειριστή εάν 
επιθυμεί να τον/ους αντικαταστήσει με τους νεοεισαχθείς. Εάν δεν το επιθυμεί τότε αποθηκεύεται ο 
υπεύθυνος σεμιναρίων χωρίς να γίνεται υπεύθυνος σε κανένα σεμινάριο. Διαφορετικά εάν επιθυμεί 
την αντικατάστασή τους, τότε παύει να είναι υπεύθυνος εκείνος που ήταν και γίνεται ο νεοεισαχθής. 
Έξοδος: Εμφάνιση ειδοποιήσεων και εμφάνιση φόρμας αντικατάστασης εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
6η απαίτηση: Προαγωγή καθηγητών σε υπεύθυνους σεμιναρίων 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί (Υπ. σεμιναρίων) που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του μενού του ιστοτόπου και στη συνέχεια αφού πατήσει το κουμπί (Προαγωγή καθηγητών) από την 
αριστερή εργαλειοθήκη μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να προάγει ένα καθηγητή σε 
υπεύθυνο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Εμφανίζεται αρχικά στον διαχειριστή μία λίστα με καθηγητές (level 3) και στη συνέχεια 
με εντολή του διαχειριστή επιλέγεται ο επιθυμητός για προαγωγή σε υπεύθυνος σεμιναρίου (level 2). 
Έξοδος: Ανανέωση της λίστας με τους καθηγητές που είναι διαθέσιμοι για προαγωγή. 
 
7η απαίτηση: Διαχείριση υπεύθυνων σεμιναρίων 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί (Υπ. σεμιναρίων) που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του μενού του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να διαχειριστεί ή να 
διαγράψει έναν υπεύθυνο σεμιναρίων (level 2). 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και στοιχεία υπεύθυνου σεμιναρίων (Ονομ/νυμο, Ειδικότητα, 
Σεμινάριο 1, Σεμινάριο 2). 
Επεξεργασία: Όσον αφορά την διαχείριση υπεύθυνων, αρχικά εμφανίζεται μία λίστα με τους 
υπεύθυνους, τα προσωπικά τους στοιχεία και τα σεμινάρια στα οποία είναι υπεύθυνοι. Στη συνέχεια 
ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί σωστά η φόρμα και εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα 
πεδία. Ορίζοντας σε έναν υπεύθυνο ένα σεμινάριο ελέγχεται εάν για το/α ζητούμενο/α σεμινάριο/α 
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υπάρχει ήδη κάποιος υπεύθυνος. Εάν υπάρχει/ουν, τότε ρωτάει τον διαχειριστή εάν επιθυμεί να 
τον/ους αντικαταστήσει με τους τρέχοντες. Εάν  δεν επιθυμεί τότε αποθηκεύονται οι αλλαγές του 
υπεύθυνου σεμιναρίων χωρίς να αλλάζει υπεύθυνος σε κανένα σεμινάριο. Διαφορετικά εάν επιθυμεί 
την αντικατάστασή τους, τότε παύει να είναι υπεύθυνος εκείνος που ήταν και γίνεται ο τρέχον. Τέλος 
αποθηκεύονται οι αλλαγές. 
Όσον αφορά την διαγραφή υπεύθυνων σεμιναρίων, αρχικά διαγράφεται από υπεύθυνος στο μάθημα ή 
στα μαθήματα για τα οποία είναι, και στην συνέχεια μεταφέρεται στη λίστα με τους καθηγητές (level 
3). 
Έξοδος: Εμφάνιση ειδοποιήσεων και εμφάνιση φόρμας αντικατάστασης εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
8η απαίτηση: Προσθήκη σεμιναρίων 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί (Σεμινάρια) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου και στην συνέχεια αφού πατήσει το κουμπί (Προσθήκη σεμιναρίων) από την 
αριστερή εργαλειοθήκη μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να προσθέσει ένα σεμινάριο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και στοιχεία σεμιναρίου (Τίτλος μαθήματος, Μίνι-τίτλος). 
Επεξεργασία: Αρχικά ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί σωστά η φόρμα και εάν έχουν συμπληρωθεί όλα 
τα απαραίτητα πεδία. Στην συνέχεια το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει διπλό-εγγραφή για τον μίνι-τίτλο. 
Αν υπάρχει ίδιος μίνι τίτλος ζητείται η αλλαγή του διαφορετικά δημιουργείται το νέο σεμινάριο. 
Έξοδος: Εμφάνιση ειδοποιήσεων. 
 
9η απαίτηση: Διαχείριση σεμιναρίων 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής αφού πατήσει το κουμπί (Σεμινάρια) που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
μενού του ιστοτόπου μπορεί να μεταβεί στην συγκεκριμένη σελίδα και να διαχειριστεί ή να διαγράψει 
ένα σεμινάριο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και στοιχεία σεμιναρίου (Τίτλος σεμιναρίου, Μίνι-τίτλος, δείγμα). 
Επεξεργασία: Όσον αφορά την διαχείριση σεμιναρίων, αρχικά ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί σωστά 
η φόρμα και εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία. Στην συνέχεια το σύστημα ελέγχει εάν 
υπάρχει διπλό-εγγραφή για τον μίνι-τίτλο. Σε περίπτωση που υπάρχει ζητείται αλλαγή. Τέλος 
αποθηκεύονται οι αλλαγές.  
Όσον αφορά την διαγραφή σεμιναρίων, το σύστημα διαγράφει το ζητούμενο σεμινάριο από το 
σύστημα μαζί με όλο το διδακτικό υλικό τους και γενικά ότι συσχετίζεται με αυτό το σεμινάριο. 
Έξοδος: Εμφάνιση ειδοποιήσεων. 
 
10η απαίτηση: Προσθήκη, διαχείριση και διαγραφή ανακοινώσεων 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 1)αφού πατήσει το κουμπί (Νέα – Ανακοιν) που βρίσκεται στο πάνω 
μέρος του μενού του ιστοτόπου μπορεί να προσθέσει από μια εκδήλωση ή ένα νέο έως 15 στην σελίδα 
του διαχειριστή, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα πεδία της ημερομηνίας και του τίτλου. Διαφορετικά 
θα λαμβάνει σχετικό μήνυμα λάθους. Επίσης μπορεί να διαχειριστεί και να διαγράψει οποιαδήποτε 
ανακοίνωση ή νέο έχει ήδη προστεθεί. 
Είσοδος: Τίτλος, ημερομηνία, κείμενο και pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία της ημερομηνίας και του τίτλου και 
εάν ο τύπος του αρχείου είναι pdf και κάνει ανανέωση στην κατάλληλη εγγραφή. Διαφορετικά 
εμφανίζει μήνυμα λάθους. Εάν ζητηθεί διαγραφή ανακοίνωσης τότε διαγράφεται η ανακοίνωση και 
ανανεώνεται η σελίδα. 
Έξοδος: Ανανέωση εγγραφής ή μήνυμα λάθους ή διαγραφή ανανέωσης. 
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11η απαίτηση: Έγκριση μαθητών 
Actor: Διαχειριστής 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 1)αφού πατήσει το κουμπί (Έγκριση μαθητών) που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος του μενού του ιστοτόπου μπορεί να εγκρίνει μαθητές σε σεμινάρια συμπληρώνοντας μια 
φόρμα. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στοιχεία σπουδαστή (Ονομ/νυμο, Προσωρινός Κωδικός, E-
mail, Μάθημα, Διεύθυνση κ.τ.λ.). 
Επεξεργασία: Αρχικά το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει σπουδαστής με το ίδιο ονοματεπώνυμο και το 
ίδιο e-mail.Εάν ναι, τότε ελέγχεται εάν ο σπουδαστής δεν έχει ολοκληρωμένο το ζητούμενο σεμινάριο. 
Εάν το έχει ολοκληρώσει, τότε ξανά-ενεργοποιείται. Εάν δεν το έχει ολοκληρώσει, τότε ακυρώνεται η 
έγκριση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ολοκληρώνεται η έγκριση. 
Έξοδος: Με κάθε έγκριση σπουδαστή το σύστημα στέλνει ένα e-mailστον σπουδαστή και ένα e-
mailστον διαχειριστή. Εάν ο σπουδαστής είναι ήδη εγγεγραμμένος στο παρελθόν, τότε στέλνονται e-
mailμε απλή επιβεβαίωση ενεργοποίησης του σπουδαστή για το σεμινάριο. Εάν ο σπουδαστής είναι 
νέος στην σχολή, τότε στέλνονται e-mail επιβεβαίωσης με προσωρινό κωδικό σπουδαστή. 
 

5.1.3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-LEARNING ACTOR:ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 

1η απαίτηση: Σύνδεση σπουδαστή 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής αφού εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του και πατήσει το κουμπί (Σύνδεση) 
από την πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learningέχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο 
σύστημα. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στοιχεία του σπουδαστή (Όνομα, κωδικός πρόσβασης). 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του σπουδαστή ως προς την εγκυρότητα τους. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα 
στοιχεία που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε ο σπουδαστής συνδέεται στο σύστημα. 
Έξοδος: Μετάβαση σε κατάσταση συνδεδεμένου σπουδαστή και μετάβαση στα περιεχόμενα της 
τελευταίας ενεργής ενότητας σεμιναρίου. 
 
2η απαίτηση: Προβολή δειγμάτων σεμιναρίων 
Actor: Επισκέπτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης αφού τοποθετήσει το ποντίκι του στο κουμπί (Δείγμα σεμιναρίων) που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος του μενού του e-learningέχει τη δυνατότητα να διαλέξει ένα από τα 
διαθέσιμα σεμινάρια και να παρακολουθήσει παρουσίαση και βίντεο μιας ενότητας. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (hover και κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα προς δείγμα για τα διαθέσιμα σεμινάρια. 
Έξοδος: Παρουσίαση και βίντεο της ενότητας προς δείγμα ενός σεμιναρίου. 
 
3η απαίτηση: Προβολή sitemap και συχνών ερωτήσεων 
Actor: Επισκέπτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στο sitemapκαι στις συχνές ερωτήσεις 
σχετικά με την σχολή μετά από εντολή με το ποντίκι (κλικ) . 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει στον επισκέπτη την ζητούμενη σελίδα. 
Έξοδος: Εμφάνιση στον επισκέπτη η σελίδα που ζητήθηκε. 
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4η απαίτηση: Μετάβαση στην σελίδα Εγγραφές 
Actor: Επισκέπτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πατήσει το κουμπί (Εγγραφή) από το πάνω μέρος της 
αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning και να μεταφερθεί στην σελίδα Εγγραφές. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Με την εντολή του επισκέπτη το σύστημα τον μεταφέρει στον αρχικό ιστόχωρο στην 
σελίδα Εγγραφές . 
Έξοδος: Μεταφορά του επισκέπτη στην σελίδα Εγγραφές του αρχικού ιστοχώρου. 
 
5η απαίτηση: Προβολή διδακτικού προσωπικού 
Actor: Επισκέπτης 
Περιγραφή: Ο επισκέπτης μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης του e-learning έχει την δυνατότητα να 
διαβάσει τα ονόματα του διδακτικού προσωπικού της σχολής. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει σε όλους τους επισκέπτες τα ονόματα από το σύνολο του 
διδακτικού προσωπικού της σχολής. 
Έξοδος: Εμφάνιση του διδακτικού προσωπικού στην οθόνη. 
 
6η απαίτηση: Προβολή ημερολογίου 
Actor: Επισκέπτης 
Περιγραφή: Υπάρχει ένα ενδεικτικό ημερολόγιο στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning για τους 
επισκέπτες. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα για κάθε μη συνδεδεμένο επισκέπτη εμφανίζει στην αριστερή 
εργαλειοθήκη ένα ημερολόγιο από το οποίο έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι λειτουργίες του για τους 
μη συνδεδεμένους χρήστες στo e-learning. 
Έξοδος: Εμφάνιση ενδεικτικού ημερολογίου. 
 
7η απαίτηση: Προβολή εισαγωγικού κειμένου 
Actor: Επισκέπτης 
Περιγραφή: Μόλις επισκεφθεί ένας χρήστης το e-learning υπάρχει ένα εισαγωγικό σημείωμα για την 
σχολή που είναι ορατό στο κεντρικό τμήμα του e-learning. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα για κάθε μη συνδεδεμένο επισκέπτη εμφανίζει ένα εισαγωγικό σημείωμα 
της σχολής. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού σημειώματος. 
 
8η απαίτηση: Επαναφορά κωδικού σπουδαστή 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του έχει τη δυνατότητα 
να τον επαναφέρει μέσω του συνδέσμου «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;», που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. Με το πάτημα του συνδέσμου αυτού, τότε εμφανίζεται 
στον σπουδαστή ένα παράθυρο διαλόγου. Εάν σε αυτό το παράθυρο δοθεί καταφατική εντολή, τότε 
αποστέλλεται στο e-mail του σπουδαστή ένας προσωρινός κωδικός, όπου με τον οποίο θα είναι σε 
θέση να δημιουργήσει έναν νέο μόνιμο κωδικό. 
Είσοδος: Usernameσπουδαστή και εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
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Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή ελέγχει εάν εισήχθη κάποιο username.Εάν 
όχι, τότε ενημερώνεται ο σπουδαστής με σχετικό μήνυμα. Διαφορετικά ελέγχεται εάν υπάρχει κάποιος 
σπουδαστής με αυτό το username. Εάν υπάρχει, τότε το σύστημα αναζητάει το e-mail που αντιστοιχεί 
στον συγκεκριμένο σπουδαστή και στέλνει στο e-mailαυτό έναν προσωρινό κωδικό, τον οποίον τον έχει 
προηγουμένως αποθηκεύσει. Παράλληλα με την προηγούμενη ενέργεια το σύστημα διαγράφει τον 
μόνιμο κωδικό του χρήστη, όπου ξέχασε. Η συνέχεια της περιγραφής για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της επαναφοράς του κωδικού θα παραλειφθεί, μιας και αναφέρεται στην 15η απαίτηση 
της επόμενης κατηγορίας. 
Έξοδος: Εμφάνιση παραθύρου διαλόγου, ειδοποιήσεων συστήματος και αποστολή e-mailσε 
σπουδαστή. 
 

5.1.4 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-LEARNING ACTOR: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 

1η απαίτηση: Προβολή βαθμολογιών 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μπορεί να δει όλες τις βαθμολογίες του από τα quizκαι τις εργασίες απ 
’όλες τις ενότητες, πατώντας τον σύνδεσμο «Βαθμολογίες» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου το σύστημα εμφανίζει στον σπουδαστή τις βαθμολογίες 
για τα quizκαι τις εργασίες του για το ενεργό σεμινάριο. 
Έξοδος: Προβολή λίστας με βαθμολογίες σπουδαστή. 
 
2η απαίτηση: Διαχείριση προφίλ σπουδαστή 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μπορεί να δει και να διαχειριστεί το προφίλ του, πατώντας τον σύνδεσμο 
«Προφίλ σπουδαστή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), φωτογραφία και στοιχεία σπουδαστή (Ειδικότητα, Σταθερό, 
Κινητό, Διεύθυνση, Αριθμός Διεύθ., Ταχ. Κώδικας, Περιοχή κ.τ.λ.). 
Επεξεργασία: Αρχικά το σύστημα ελέγχει εάν έχει εισαχθεί από την φόρμα κάποιο αρχείο 
φωτογραφίας και εάν είναι ο σωστός τύπος αρχείο με μέγεθος μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Στη 
συνέχεια το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του σπουδαστή ως προς την εγκυρότητα τους. Σε περίπτωση 
που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα στοιχεία 
που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε αποθηκεύονται οι αλλαγές. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ σπουδαστή και ειδοποιήσεις φόρμας. 
 
3η απαίτηση: Αποσύνδεση σπουδαστή 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το σύστημα. Γι’ αυτό τον λόγο προστέθηκε το κουμπί αποσύνδεσης που είναι ορατό 
σε όλες τις σελίδες του σπουδαστή και βρίσκεται στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-
learning. Επίσης μετά από 4 ώρες αδράνειας το σύστημα τον αποσυνδέει αυτόματα για λόγους 
ασφαλείας. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του σπουδαστή το σύστημα τον αποσυνδέει από τις προσωπικές του 
σελίδες ή μετά από 4 ώρες αδράνειας ο σπουδαστής αποσυνδέεται αυτόματα. 
Έξοδος: Εμφάνιση σελίδας επισκέπτη στο e-learning. 
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4η απαίτηση: Εμφάνιση ημερολογίου εκκρεμοτήτων και αναζήτηση μεταξύ ημερομηνιών 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής, μέσω της αριστερής εργαλειοθήκης, έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση 
στο ημερολόγιο, που είναι ενημερωμένο με όλες τις εκκρεμότητες για το κάθε σεμινάριο. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες εκκρεμότητα εμφανίζονται με πράσινο κουτάκι. Ο σπουδαστής μπορεί 
πατώντας σε αυτές να ενημερωθεί για τις εκκρεμότητες του. Επίσης μέσω μιας μπάρας πάνω από το 
ημερολόγιο μπορεί να αλλάξει μήνα ή έτος. Τέλος υπάρχει και δυνατότητα αναζήτησης μεταξύ 2 
ημερομηνιών για όλες τις υπάρχουσες εκκρεμότητες, μέσω του πλήκτρου «Αναζήτηση από έως». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και αρχική – καταληκτική ημερομηνία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει ένα ημερολόγιο, όπου χρωματίζει με πράσινο χρώμα τις 
ημερομηνίες με εκκρεμότητα. Επιπλέον με κάθε αίτημα για αναζήτηση γίνεται εύρεση και εμφάνιση 
εκκρεμοτήτων ανάμεσα σε 2 ζητούμενες από τον χρήστη ημερομηνίες. 
Έξοδος: Εμφάνιση ημερολογίου, εκκρεμοτήτων σημερινής ημέρας, εκκρεμοτήτων ζητούμενης ημέρας 
και αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
 
5η απαίτηση: Συμμετοχή σε forum ενότητας και σεμιναρίου 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής πατώντας στο κουμπί “Forum” που βρίσκεται στο πάνω μενού του e-
learningμπορεί να συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο σεμινάριο 
ταξινομημένες ανά ενότητα. 
Εναλλακτικά μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις της ενότητας που παρακολουθεί μέσω της δεξιάς 
εργαλειοθήκης του e-learning. 
Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις μπορεί κάθε φορά είτε να δημιουργήσει ένα ερώτημα, είτε να 
απαντήσει σε ένα άλλο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και μήνυμα. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει στην δεξιά εργαλειοθήκη τις συζητήσεις της ενότητας που 
παρακολουθείται από τον σπουδαστή. Όταν ζητηθεί τότε εμφανίζονται όλες οι συζητήσεις του 
σεμιναρίου ταξινομημένες ανά ενότητα. Όταν ο σπουδαστής δημιουργεί ένα ερώτημα, τότε το 
σύστημα το αποθηκεύει και ενημερώνει αυτόματα τις συζητήσεις. Σε περίπτωση που όταν ο 
σπουδαστής πατήσει τον σύνδεσμο «Απάντηση», τότε ο σπουδαστής μεταφέρεται στην φόρμα 
αποστολής σχολίων και με την υποβολή της γίνεται αποθήκευση και ενημέρωση των συζητήσεων. 
Έξοδος: Εμφάνιση συζητήσεων και  οπτικών και ηχητικών μηνυμάτων ειδοποίησης από το σύστημα. 
 
6η απαίτηση: Εμφάνιση διδασκόντων ανά σεμινάριο με άμεση συνομιλία στο skype 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να δει το προφίλ από 
οποιονδήποτε από τους διδάσκοντες κάθε σεμιναρίου, καθώς και να στείλει σε αυτόν, εφόσον 
επιθυμεί, ένα προσωπικό μήνυμα. Εκτός από το προσωπικό μήνυμα, υπάρχει και η δυνατότητα 
αποστολής άμεσου μηνύματος μέσω skype, μέσω ενός εικονιδίου δεξιά από το ονοματεπώνυμο του 
διδάσκοντα. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και προσωπικό μήνυμα. 
Επεξεργασία: Με κάθε πάτημα συνδέσμου ονόματος καθηγητή, το σύστημα εμφανίζει το προφίλ 
του, καθώς και μια φόρμα επικοινωνίας με αυτόν. Εάν υποβληθεί αυτή η φόρμα, τότε το σύστημα 
αναλαμβάνει να ελέγξει για την εγκυρότητα της φόρμας και να στείλει το μήνυμα του σπουδαστή στο 
e-mailτου καθηγητή. 
Με κάθε πάτημα στο εικονίδιο skype, τότε το σύστημα συνεργαζόμενο με το λειτουργικό σύστημα 
ανοίγει άμεση συνομιλία στο skypeμε τον ζητούμενο διδάσκοντα.  
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ καθηγητή, εμφάνιση εικονιδίου skypeμε κατάσταση σύνδεσης, εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας και αποστολή e-mailσε καθηγητή. 
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7η απαίτηση: Εμφάνιση σπουδαστών ανά σεμινάριο με άμεση συνομιλία στο skype 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να δει το προφίλ 
οποιουδήποτε από τους συμφοιτητές του σε κάθε σεμιναρίου, καθώς και να στείλει σε αυτόν, εφόσον 
επιθυμεί, ένα προσωπικό μήνυμα. Εκτός από το προσωπικό μήνυμα υπάρχει και η δυνατότητα 
αποστολής άμεσου μηνύματος μέσω skype, μέσω ενός εικονιδίου δεξιά από το ονοματεπώνυμο του 
σπουδαστή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και προσωπικό μήνυμα. 
Επεξεργασία: Με κάθε πάτημα συνδέσμου ονόματος συμφοιτητή, το σύστημα εμφανίζει το προφίλ 
του, καθώς και μια φόρμα επικοινωνίας με αυτόν. Εάν υποβληθεί αυτή η φόρμα, τότε το σύστημα 
αναλαμβάνει να ελέγξει για την εγκυρότητα της φόρμας και να στείλει το μήνυμα του σπουδαστή στο 
e-mail του συμφοιτητή. 
Με κάθε πάτημα στο εικονίδιο skype, τότε το σύστημα συνεργαζόμενο με το λειτουργικό σύστημα 
ανοίγει άμεση συνομιλία στο skypeμε τον ζητούμενο συμφοιτητή. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ συμφοιτητή, εμφάνιση εικονιδίου skypeμε κατάσταση σύνδεσης,  εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας και αποστολή e-mailσε συμφοιτητή. 
 
8η απαίτηση: Εμφάνιση και γρήγορη εναλλαγή ενοτήτων και περιεχομένων τους 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μέσω του κουμπιού «Ενότητες» που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μενού 
και από τα πεδία «Ενεργές Ενότητες» της δεξιάς εργαλειοθήκης, έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει 
εύκολα και γρήγορα από ενότητα σε ενότητα. Επίσης μέσω του υπομενού των ενοτήτων, αλλά και 
μέσω σχετικών ή αντιπροσωπευτικών εικονιδίων μπορεί να προβεί σε γρήγορη μετάβαση και μεταξύ 
των περιεχομένων (Πληροφορίες, παρουσίαση, βίντεο, εργασία, quiz) της κάθε ενότητας.    
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα μέσω των ζητούμενων συνδέσμων εμφανίζει την κατάλληλη σελίδα στον 
σπουδαστή. 
Έξοδος: Εμφάνιση περίληψης ή περιεχομένων ενότητας. 
 
9η απαίτηση: Προβολή βοήθειας, FAQ’s και Sitemap 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μέσω του άνω δεξιού μέρους του headerμπορεί να διαλέξει έναν από τους 
συνδέσμους «Sitemap», «FAQ’s» και τον σύνδεσμο «Βοήθεια» και να προβάλλει το περιεχόμενό τους. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει την ζητούμενη σελίδα στον σπουδαστή. 
Έξοδος: Εμφάνιση ζητούμενης σελίδας. 
 
10η απαίτηση: Σύνδεσμος για μετάβαση στον ιστότοπο πληροφοριών 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μέσω του άνω δεξιά μέρους του headerέχει τη δυνατότητα να διαλέξει τον 
σύνδεσμο «Πληροφορίες» και να προβάλλει το περιεχόμενό του. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει την ζητούμενη σελίδα στον σπουδαστή. 
Έξοδος: Μετάβαση σπουδαστή στην αρχική σελίδα του ιστoτόπου πληροφοριών. 
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11η απαίτηση: Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών σύνδεσης σπουδαστή (στο footer) 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής καθ’όλη την διάρκεια παρουσίας του στο e-learning του παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του από το σύστημα και την αναγνώριση της 
ενότητας και του σεμιναρίου που παρακολουθεί. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, το τρέχον σεμινάριο με 
αντιπροσωπευτικό εικονίδιο και την τρέχουσα ενότητα. 
Έξοδος: Εμφανίζεται στην κάτω μπάρα το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το τρέχον σεμινάριο και 
ενότητα που παρακολουθείται από αυτόν. 
 
12η απαίτηση: Προβολή πλήθους εισερχομένων μηνυμάτων 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή :Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να δει το πλήθος των εισερχόμενων μηνυμάτων από το 
forum, που αναγράφεται με μπλε χρώμα δίπλα από το κουμπί «forum» στο πάνω μενού του e-learning. 
Πιο συγκεκριμένα το πλήθος αυτό καθορίζεται από το πλήθος των απαντήσεων που υπέβαλλε κάθε 
χρήστης σε οποιοδήποτε σχόλιο του σπουδαστή για το τρέχον σεμινάριο που παρακολουθεί. Εφόσον ο 
σπουδαστής πατήσει το κουμπί «Forum» και διαβάσει τα εισερχόμενα, τότε ο μετρητής των 
εισερχόμενων μηδενίζεται. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει το πλήθος των απαντήσεων που υπέβαλλε κάθε 
χρήστης σε οποιοδήποτε σχόλιο του σπουδαστή για το τρέχον σεμινάριο που παρακολουθεί. Όταν ο 
σπουδαστής επισκεφθεί το forumκαι διαβάσει τα εισερχόμενα μηνύματα που εμφανίζονται με 
πράσινο χρώμα, τότε το σύστημα μηδενίζει τον μετρητή των εισερχομένων. 
Έξοδος: Εμφάνιση πλήθους εισερχομένων με μπλε χρώμα δίπλα από τον σύνδεσμο «forum», άνοιγμα 
ενοτήτων, εμφάνιση πράσινης λωρίδας στα αδιάβαστα εισερχόμενα στο forumκαι μηδενισμός μετρητή 
με κάθε επίσκεψη στο forum. 
 
13η απαίτηση: Αυτόματη ενεργοποίηση ενοτήτων και ειδοποίηση σπουδαστή με e-mail 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Με κάθε αλλαγή στην βαθμολογία εργασίας ή quiz κάθε σπουδαστή, γίνεται ενημέρωση 
μέσω e-mail και με την είσοδο του στο σύστημα ελέγχεται εάν έχει βαθμολογηθεί η εργασία της 
τελευταίας ενεργής ενότητας του. Εάν έχει βαθμολογηθεί, τότε ενεργοποιείται η αμέσως επόμενη 
ενότητα στον σπουδαστή, που μπορεί πλέον να παρακολουθήσει. Επιπροσθέτως ο σπουδαστής 
ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Μετά από κάθε είσοδο σπουδαστή στο σύστημα ελέγχεται εάν έχει βαθμολογηθεί η 
εργασία της τελευταίας ενεργής ενότητας για τον σπουδαστή. Εάν έχει βαθμολογηθεί, τότε 
ενεργοποιείται η αμέσως επόμενη ενότητα στον σπουδαστή, που μπορεί πλέον να παρακολουθήσει. 
Έξοδος: E-mail, μήνυμα ειδοποίησης σπουδαστή και μετάβαση στα περιεχόμενα της τελευταίας 
ενεργοποιημένης ενότητας. 
 
14η απαίτηση: Εναλλαγή σεμιναρίων 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε σελίδα του e-learning και αν βρίσκεται, 
εφόσον έχει εγγραφεί σε περισσότερα του ενός σεμιναρίου, να κάνει εναλλαγή σεμιναρίου, μέσω μιας 
λίστας που εμφανίζεται στο κουμπί «Εναλλαγή σεμιναρίων», που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μενού 
του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
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Επεξεργασία: Το σύστημα εναλλάσσει το ήδη ενεργό σεμινάριο με το ζητούμενο. 
Έξοδος: Εναλλαγή σεμιναρίου. 
 
15η απαίτηση: Εισαγωγή μόνιμου κωδικού πρόσβασης με την πρώτη είσοδο 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Σε περίπτωση που ο σπουδαστής συνδέεται για πρώτη φορά στο e-learning, τότε αφού 
εισάγει τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης που του στάλθηκε στο e-mailτου από την γραμματεία. Στη 
συνέχεια του ζητείται να εισάγει τον μόνιμο κωδικό, που θα χρησιμοποιεί από την επόμενη είσοδο του. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και τα στοιχεία του μόνιμου κωδικού πρόσβασης (Κωδικός, 
Επαλήθευση Κωδικού). 
Επεξεργασία: Το σύστημα διασταυρώνει εάν υπάρχει μόνιμος κωδικός πρόσβασης. Εάν όχι, τότε 
δημιουργείται ένα εφέ διαφάνειας στη σελίδα του e-learningκαι δίνεται έμφαση στην φόρμα του 
κωδικού πρόσβασης στην αριστερή εργαλειοθήκη. Όταν ο σπουδαστής υποβάλλει την φόρμα, 
ελέγχεται εάν ταιριάζουν οι κωδικοί μεταξύ τους. Εάν ταιριάζουν μεταξύ τους, τότε αφαιρείται ο 
προσωρινός κωδικός και προστίθεται ο μόνιμος για τον σπουδαστή. 
Έξοδος: Μηνύματα ειδοποίησης και εφέ διαφάνειας. 
 
16η απαίτηση: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου για κάθε σεμινάριο 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μπορεί να διαβάσει ένα εισαγωγικό κείμενο για κάποιο από τα  σεμινάρια 
που παρακολουθεί, πατώντας στον σύνδεσμο «Παρουσίαση Σεμιν.» σε περίπτωση που παρακολουθεί 
ένα μόνο σεμινάριο. Διαφορετικά επιλέγοντας «Εναλλαγή Σεμιναρίων» το σεμινάριο από το μενού. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει με εντολή του σπουδαστή το εισαγωγικό κείμενο. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου για το ζητούμενο σεμινάριο. 
 
17η απαίτηση: Εμφάνιση εκπαιδευτικού υλικού για κάθε σεμινάριο 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μπορεί να διαβάσει του τρέχοντος σεμιναρίου μέσω ενός σχετικού 
συνδέσμου στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή εμφανίζει το βιβλίο του σεμιναρίου. 
Έξοδος: Εμφάνιση βιβλίου σεμιναρίου σε μορφή pdf. 
 
18η απαίτηση: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου για κάθε ενότητα 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ένα εισαγωγικό κείμενο για κάθε ενότητα 
από κάποιο σεμινάριο πατώντας τον σύνδεσμο της ενότητας, είτε από την λίστα στο κουμπί ενότητες 
του άνω μενού του e-learning, είτε από την δεξιά εργαλειοθήκη. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει ένα 
εισαγωγικό κείμενο για την ζητούμενη ενότητα. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου της ζητούμενης ενότητας. 
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19η απαίτηση: Εμφάνιση παρουσίασης μαθήματος για κάθε ενότητα 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει την παρουσίαση του μαθήματος για κάθε 
ενότητα από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού 
του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Παρουσίαση μαθήματος». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την 
παρουσίαση μαθήματος για την ζητούμενη ενότητα. 
Έξοδος: Εμφάνιση παρουσίασης μαθήματος σε μορφή PDF της ζητούμενης ενότητας. 
 
20η απαίτηση: Εμφάνιση video για κάθε ενότητα 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει το video για κάθε ενότητα από κάποιο 
σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και 
στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Video - μάθημα». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει το 
video για την ζητούμενη ενότητα. 
Έξοδος: Εμφάνιση video της ζητούμενης ενότητας. 
 
21η απαίτηση: Εμφάνιση και αποστολή εργασίας για κάθε ενότητα 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να δει την εκφώνηση της εργασίας και να αποστείλει 
την εργασία της κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας 
«Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Εργασία». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και επισύναψη εργασίας. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την 
εκφώνηση της εργασίας για την ζητούμενη ενότητα. 
Εάν ο σπουδαστής υποβάλλει την εργασία του, τότε το σύστημα ελέγχει τον τύπο αρχείου και το 
μέγεθος της εργασίας. Εάν τα προηγούμενα είναι έγκυρα, τότε η εργασία αποστέλλεται 
επισυναπτόμενη στο e-mail του υπεύθυνου του σεμιναρίου. Διαφορετικά ο σπουδαστής ενημερώνεται 
για το σφάλμα που προέκυψε. 
Έξοδος: Εμφάνιση εκφώνησης εργασίας σε μορφή PDF της ζητούμενης ενότητας, εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας αποστολής και αποστολή εργασίας επισυναπτόμενη στο e-mailτου υπεύθυνου 
του σεμιναρίου. 
 
22η απαίτηση: Εμφάνιση, υποβολή και βαθμολόγηση quiz για κάθε ενότητα 
Actor: Σπουδαστής 
Περιγραφή: Ο σπουδαστής μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει μέχρι 3 φορές το quiz κάθε 
ενότητας από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού 
του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Quiz». 
Επίσης ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να δει και να κατοχυρώσει την βαθμολογία του και στις 3 
προσπάθειες του. Τέλος μετά και την τελευταία του προσπάθεια μπορεί να διαβάσει και να εκτυπώσει 
τις σωστές απαντήσεις.  
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και επιλογές πολλαπλής επιλογής ερωτημάτων quiz. 
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Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του σπουδαστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει το quiz 
για την ζητούμενη ενότητα. 
Κάθε φορά που υποβάλλει ο σπουδαστής το quiz, τότε το σύστημα διασταυρώνει τις απαντήσεις που 
δόθηκαν, βαθμολογεί και εμφανίζει την βαθμολογία του. Επίσης αφαιρείται κάθε φορά μια 
προσπάθεια από τις 3 διαθέσιμες που έχει κάθε σπουδαστής. Όταν ζητηθεί από τον χρήστη οριστική 
κατοχύρωση βαθμολογίας, τότε το σύστημα αποθηκεύει την βαθμολογία του σπουδαστή και του 
απαγορεύει να ξανά-υποβάλλει το συγκεκριμένο quiz. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 3η προσπάθεια 
μπορεί να διαβάσει και να εκτυπώσει τις λύσεις των ερωτήσεων. Τέλος, μετά και την 3η προσπάθεια το 
σύστημα απαγορεύει στον σπουδαστή να υποβάλλει ξανά το quiz, αλλά του επιτρέπει να δει τις σωστές 
απαντήσεις και τη βαθμολογία του. 
Έξοδος: Εμφάνιση quiz της ζητούμενης ενότητας, εμφάνιση βαθμολογίας, εμφάνιση λύσεων, εκτύπωση 
λύσεων και ειδοποιήσεις προς τον σπουδαστή. 
 

5.1.5 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-LEARNING ACTOR: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (LEVEL 2) 

1η απαίτηση: Σύνδεση διαχειριστή (level 2) 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής εφόσον εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του και πατήσει το κουμπί (Σύνδεση) 
από το πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learningμπορεί να συνδεθεί στο σύστημα. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στοιχεία του διαχειριστή (Όνομα, κωδικός πρόσβασης). 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του διαχειριστή ως προς την εγκυρότητα τους. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα 
στοιχεία που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε ο διαχειριστής συνδέεται στο σύστημα. 
Έξοδος: Μετάβαση σε κατάσταση συνδεδεμένου διαχειριστή. 
 
2η απαίτηση: Αποσύνδεση διαχειριστή (level 2) 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το σύστημα. Γι’ αυτό τον λόγο προστέθηκε ένα κουμπί αποσύνδεση που είναι ορατό 
σε όλες τις σελίδες του διαχειριστή και βρίσκεται στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-
learning. Επίσης μετά από 3 ώρες αδράνειας το σύστημα τον αποσυνδέει αυτόματα για λόγους 
ασφαλείας. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του διαχειριστή το σύστημα τον αποσυνδέει από τις προσωπικές του 
σελίδες ή έπειτα από 3 ώρες αδράνειας αποσυνδέεται αυτόματα. 
Έξοδος: Εμφάνιση σελίδας σύνδεσης διαχειριστή στο e-learning. 
 
3η απαίτηση: Προβολή και διαχείριση βαθμολογιών σπουδαστών 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να αλλάξει τις βαθμολογίες όλων των σπουδαστών στα 
quizκαι στις εργασίες όλων των ενοτήτων, πατώντας τον σύνδεσμο «Βαθμολογίες» που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. Για αλλαγή βαθμολογίας ο διαχειριστής 
επιλέγει έναν σπουδαστή από μια ενότητα και αφού γίνει ανανέωση του πίνακα εμφανίζονται οι 
τρέχουσες βαθμολογίες του σπουδαστή για το quizκαι την εργασία. Αφού αλλαχθούν οι βαθμολογίες, 
τότε πατώντας το κουμπί «ΟΚ» στην στήλη αλλαγή, γίνεται η αλλαγή των βαθμολογιών και 
αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail στον σπουδαστή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και βαθμολογίες (Quiz, Εργασία). 
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Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου το σύστημα εμφανίζει στον διαχειριστή έναν πίνακα με 
όλες τις ενότητες του επιλεγμένου σεμιναρίου. Δεξιά στην στήλη «Σπουδαστής» εμφανίζονται τα 
ονόματα των σπουδαστών, όπου όταν επιλεχθεί κάποιο, τότε ανανεώνεται η σελίδα και εμφανίζονται 
στις στήλες από τα δεξιά οι τρέχουσες βαθμολογίες του επιλεγμένου σπουδαστή για την επιλεγμένη 
ενότητα. Κάνοντας ο καθηγητής κλικ σε κάποια από αυτές τις 2 στήλες, τότε γίνεται εκκαθάριση στα 
περιεχόμενα του πεδίου και αντικαθιστώνται με το «%». Αφού συμπληρώσει ο διαχειριστής την 
βαθμολογία για τα ζητούμενα πεδία, πατώντας το «ΟΚ» στην τελευταία από τα δεξιά στήλη 
αποθηκεύονται οι αλλαγές και ενημερώνεται ο σπουδαστής με σχετικό e-mail. 
Έξοδος: Προβολή λίστας με βαθμολογίες σπουδαστών, ειδοποιήσεις συστήματος και e-mail σε 
σπουδαστή. 
 
4η απαίτηση: Διαχείριση καθηγητών 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ή να διαγράψει τους καθηγητές των 
σεμιναρίων, για τα οποία είναι υπεύθυνος πατώντας τον σύνδεσμο «Διαχείριση καθηγητών», που 
βρίσκεται στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), Ονομ/νυμο, Ειδικότητα και E-mail. 
Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου το σύστημα εμφανίζει στον διαχειριστή όλους τους 
καθηγητές του ενεργού σεμιναρίου. Στην συνέχεια ο διαχειριστής μπορεί είτε να διαγράψει κάποιον 
καθηγητή πατώντας το κουμπί «ΟΚ» στην στήλη «Διαγραφή», είτε να αλλάξει ένα από τα πεδία του 
καθηγητή και στην συνέχεια να πατήσει το κουμπί «ΟΚ» στην στήλη «Αλλαγή». 
Έξοδος: Προβολή λίστας με καθηγητές και στοιχείων τους και ειδοποιήσεις συστήματος. 
 
5η απαίτηση: Προσθήκη μη καταχωρημένων καθηγητών 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει καθηγητές στα σεμινάρια που δεν 
υπάρχουν στο σύστημα, για τα οποία είναι υπεύθυνος, πατώντας τον σύνδεσμο «Διαχείριση 
καθηγητών», που βρίσκεται στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning και στην συνέχεια πατώντας 
στον σύνδεσμο «εδώ» του κειμένου «Για προσθήκη νέων καθηγητών πατήστε εδώ». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ),Username, Password,Ονομ/νυμο, Ειδικότητα και E-mail. 
Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου «εδώ» το σύστημα εμφανίζει στον διαχειριστή μια φόρμα 
προσθήκης καθηγητή. Αφού συμπληρωθεί ορθά, τότε ο διαχειριστής μπορεί  να τον καταχωρήσει 
πατώντας το κουμπί «ΟΚ» στην στήλη «Προσθήκη». 
Έξοδος: Προβολή ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
6η απαίτηση: Προσθήκη καταχωρημένων καθηγητών 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει καθηγητές στα σεμινάρια που είναι ήδη 
καταχωρημένοι στο σύστημα, για τα οποία είναι υπεύθυνος πατώντας τον σύνδεσμο «Διαχείριση 
καθηγητών», που βρίσκεται στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning και στην συνέχεια πατώντας 
στον σύνδεσμο «εδώ» του κειμένου «Για προσθήκη υπαρχόντων καθηγητών πατήστε εδώ». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου «εδώ» το σύστημα εμφανίζει στον διαχειριστή μια λίστα 
από καθηγητές που μπορούν να προστεθούν στο ενεργό σεμινάριο. Αν πατηθεί το κουμπί «ΟΚ» τότε ο 
επιλεγμένος καθηγητής προστίθεται στο ενεργό σεμινάριο. 
Έξοδος: Προβολή ειδοποιήσεων συστήματος. 
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7η απαίτηση: Διαχείριση προφίλ διαχειριστή 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να διαχειριστεί το προφίλ του, πατώντας τον σύνδεσμο 
«Προφίλ Διαχειριστή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), φωτογραφία και στοιχεία διαχειριστή (Skype, Ειδικότητα, 
Σταθερό, Κινητό κ.λπ.). 
Επεξεργασία: Αρχικά το σύστημα ελέγχει εάν έχει εισαχθεί από την φόρμα κάποιο αρχείο 
φωτογραφίας και εάν είναι ο σωστός τύπος αρχείο με μέγεθος μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Στη 
συνέχεια το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του διαχειριστή ως προς την εγκυρότητα τους. Σε περίπτωση 
που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα στοιχεία 
που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε αποθηκεύονται οι αλλαγές. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ διαχειριστή και ειδοποιήσεις φόρμας. 
 
8η απαίτηση: Διαμόρφωση, Αναδιαμόρφωση και δημιουργία νέου κύκλου σεμιναρίων 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 2) μπορεί να διαμορφώσει, να αναδιαμορφώσει και να δημιουργήσει 
νέο κύκλο μαθημάτων σε κάποιο σεμινάριο, πατώντας τον σύνδεσμο «Διαμόρφωση» που βρίσκεται 
στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και πλήθος ενοτήτων. 
Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου ανάλογα με την τρέχουσα διαμόρφωση του εκάστοτε 
σεμιναρίου το σύστημα εμφανίζει για τα μη διαμορφωμένα σεμινάρια μια φόρμα συμπλήρωσης του 
πλήθους των ενοτήτων και για τα διαμορφωμένα σεμινάρια ένα κουμπί αναδιαμόρφωσης καθώς 
επίσης και ένα κουμπί δημιουργίας νέου κύκλου μαθημάτων. Για την πρώτη περίπτωση αφού 
υποβληθεί η φόρμα με το πλήθος των ενοτήτων, το σύστημα δημιουργεί τους κατάλληλους φακέλους 
για το σεμινάριο και ενημερώνει την βάση δεδομένων. Για την δεύτερη περίπτωση με το πάτημα του 
κουμπιού της αναδιαμόρφωσης, διαγράφονται οι φάκελοι που αφορούν το συγκεκριμένο σεμινάριο 
και ενημερώνεται επίσης η βάση δεδομένων, απεγγράφοντας σπουδαστές και διαγράφοντας 
συζητήσεις και εκκρεμότητες από το σεμινάριο. Τέλος εάν πατηθεί το κουμπί δημιουργίας νέου κύκλου 
μαθημάτων, τότε απεγγράφονται οι σπουδαστές, διαγράφονται οι συζητήσεις και οι εκκρεμότητες 
αλλά δεν τροποποιείται η ύλη των ενοτήτων. 
Έξοδος: Εμφάνιση φόρμας ή κουμπιού αναδιαμόρφωσης και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
9η απαίτηση: Προβολή ημερολογίου εκκρεμοτήτων και αναζήτηση μεταξύ ημερομηνιών 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής, μέσω της αριστερής εργαλειοθήκης, έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση 
στο ημερολόγιο, που είναι ενημερωμένο με όλες τις εκκρεμότητες για το κάθε σεμινάριο. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες που έχουν εκκρεμότητες εμφανίζονται με πράσινο κουτάκι. Ο 
διαχειριστής μπορεί πατώντας σε αυτές να ενημερωθεί για τις εκκρεμότητες του εκάστοτε σεμιναρίου. 
Επίσης μέσω μιας μπάρας πάνω από το ημερολόγιο μπορεί να αλλάξει μήνα ή έτος. Τέλος υπάρχει και 
δυνατότητα αναζήτησης μεταξύ 2 ημερομηνιών για όλες τις υπάρχουσες εκκρεμότητες, μέσω του 
πλήκτρου «Αναζήτηση από έως». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και αρχική – καταληκτική ημερομηνία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει ένα ημερολόγιο, όπου χρωματίζει με πράσινο χρώμα τις 
ημερομηνίες που είναι τερματικές για μια εκκρεμότητα. Επιπλέον με κάθε αίτημα για αναζήτηση 
γίνεται εύρεση και εμφάνιση εκκρεμοτήτων ανάμεσα σε 2 ζητούμενες από τον διαχειριστή 
ημερομηνίες. 
Έξοδος: Εμφάνιση ημερολογίου, εκκρεμοτήτων σημερινής ημέρας, εκκρεμοτήτων ζητούμενης ημέρας 
και αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
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10η απαίτηση: Προσθήκη εκκρεμοτήτων στο ημερολόγιο 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 2) μέσω ενός κουμπιού «Προσθήκη στις εκκρεμότητες» που 
βρίσκεται στο ημερολόγιο στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning, μπορεί να μεταβεί στην 
συγκεκριμένη σελίδα, όπου θα κάνει προσθήκη εκκρεμοτήτων για το εκάστοτε σεμινάριο. Στη σελίδα 
αυτή υπάρχει μια φόρμα προσθήκης εκκρεμοτήτων. Με την επιτυχή υποβολή της τότε δημιουργείται 
μια εκκρεμότητα για το σεμινάριο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στοιχεία εκκρεμότητας (Τίτλος, Έναρξη, Λήξη, Καθημερινές 
εκκρεμότητες, Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Ενότητα, Προτεραιότητα). 
Επεξεργασία: Με την υποβολή της φόρμας το σύστημα ελέγχει αρχικά για την συμπλήρωση όλων 
των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας. Στην συνέχεια ελέγχεται εάν οι εκκρεμότητες έχουν διάρκεια 
λιγότερο από 6 μήνες και τέλος οι καθημερινές εκκρεμότητες εάν έχουν διάρκεια λιγότερο από μήνα. 
Εάν υπάρξει κάποιο από τα παραπάνω σφάλματα, τότε ειδοποιείται ο διαχειριστής με σχετικό μήνυμα, 
διαφορετικά αποθηκεύεται η εκκρεμότητα. 
Έξοδος: Εμφάνιση φόρμας προσθήκης εκκρεμότητας και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
11η απαίτηση: Διαγραφή εκκρεμοτήτων από το ημερολόγιο 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 2) έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει αποτελέσματα εκκρεμοτήτων και 
να διαγράψει την επιθυμητή εκκρεμότητα του τρέχοντος σεμιναρίου, μέσω ενός κουμπιού «Διαγραφή» 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε αποτελέσματος. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Με την εντολή του διαχειριστή για διαγραφή μιας εκκρεμότητας το σύστημα 
εμφανίζει στον διαχειριστή ένα παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί 
η διαγραφή πατώντας ο διαχειριστής το κουμπί «ΟΚ» του παραθύρου, τότε η εκκρεμότητα 
διαγράφεται. 
Έξοδος: Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης. 
 
12η απαίτηση: Διαχείριση ενοτήτων παρουσίασης σεμιναρίου  
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 2)μπορεί να διαχειριστεί τις ενότητες παρουσίασης ενός σεμιναρίου 
που εμφανίζεται στην σελίδα πληροφοριών της σχολής, στο οποίο είναι υπεύθυνος, μέσω ενός 
συνδέσμου «Οδηγός τρέχοντος σεμιναρίου» που βρίσκεται στο άνω μενού του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και στοιχεία σεμιναρίου (Πλήρης τίτλος, Διάρκεια, Εισαγωγή, 
Σκοπός του Σεμιναρίου, Μετά το Σεμινάριο, Θεματικές Ενότητες, Μεθοδολογία, Τρόπος Λειτουργίας, 
Κόστος Σεμιναρίου). 
Επεξεργασία: Με την συμπλήρωση της φόρμας ελέγχεται αρχικά εάν έχουν υποβληθεί όλα τα 
απαραίτητα πεδία. Τέλος ελέγχεται εάν το πλήθος χαρακτήρων είναι μέσα στο επιτρεπτό όριο για κάθε 
πεδίο. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά ενημερώνεται ο 
διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Προβολή φόρμας περιεχομένων σεμιναρίου και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
13η απαίτηση: Συμμετοχή σε forum σεμιναρίου και forum ενότητας 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής πατώντας στο κουμπί “Forum” που βρίσκεται στο πάνω μενού του e-
learning μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο σεμινάριο 
ταξινομημένες ανά ενότητα. Εναλλακτικά μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις της ενότητας που 
παρακολουθεί μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης του e-learning. Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις 
μπορεί κάθε φορά είτε να δημιουργήσει ένα ερώτημα, είτε να απαντήσει σε ένα άλλο. 
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Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και μήνυμα. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει στην δεξιά εργαλειοθήκη τις συζητήσεις της ενότητας που 
παρακολουθείται από τον διαχειριστή. Όταν ζητηθεί τότε εμφανίζονται όλες οι συζητήσεις του 
σεμιναρίου ταξινομημένες ανά ενότητα. Όταν ο διαχειριστής δημιουργεί ένα ερώτημα, τότε το 
σύστημα το αποθηκεύει και ενημερώνει αυτόματα τις συζητήσεις. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
πατήσει τον σύνδεσμο «Απάντηση», τότε μεταφέρεται στην φόρμα αποστολής σχολίων και με την 
υποβολή της γίνεται αποθήκευση και η ενημέρωση των συζητήσεων. 
Έξοδος: Εμφάνιση συζητήσεων και οπτικών και ηχητικών μηνυμάτων ειδοποίησης από το σύστημα. 
 
14η απαίτηση: Εναλλαγή σεμιναρίων με προσαρμογή επιπέδου διαχείρισης 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που διαχειρίζεται περισσότερα του ενός 
σεμιναρίου, να μεταβαίνει από το ένα σεμινάριο στο άλλο μέσω του κουμπιού «Εναλλαγή 
σεμιναρίων», που βρίσκεται στο πάνω μέρος του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εναλλάσσει το ήδη ενεργό σεμινάριο με το ζητούμενο. Ανάλογα με το 
επίπεδο διαχείρισης που έχει ο διαχειριστής σε κάθε σεμινάριο, το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα 
και του δίνει την ανάλογη πρόσβαση στο κάθε σεμινάριο που διαχειρίζεται. 
Έξοδος: Εναλλαγή σεμιναρίου. 
 
15η απαίτηση: Εμφάνιση σπουδαστών ανά σεμινάριο με δυνατότητα έμμεσης και άμεσης 
επικοινωνίας 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει το προφίλ 
οποιουδήποτε από τους σπουδαστές του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και να στείλει σε αυτόν, εφόσον 
επιθυμεί, ένα προσωπικό μήνυμα. Εκτός από το προσωπικό μήνυμα, υπάρχει και η δυνατότητα 
συνομιλίας μέσω skype, μέσω ενός εικονιδίου δεξιά από το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και προσωπικό μήνυμα. 
Επεξεργασία: Με κάθε πάτημα συνδέσμου ονόματος σπουδαστή, το σύστημα εμφανίζει το προφίλ 
του, καθώς και μια φόρμα επικοινωνίας με αυτόν. Εάν υποβληθεί αυτή η φόρμα, τότε το σύστημα 
αναλαμβάνει να ελέγξει για την εγκυρότητα της φόρμας και να στείλει το μήνυμα του διαχειριστή στο 
e-mail του σπουδαστή. Όταν πατηθεί το εικονίδιο skype, τότε το σύστημα συνεργαζόμενο με το 
λειτουργικό σύστημα ανοίγει άμεση συνομιλία στο skype με τον ζητούμενο σπουδαστή. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ σπουδαστή, εμφάνιση εικονιδίων skype με κατάσταση σύνδεσης, εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας και αποστολή e-mailσε σπουδαστή. 
 
16η απαίτηση: Εμφάνιση καθηγητών ανά σεμινάριο με δυνατότητα έμμεσης και άμεσης επικοινωνίας 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει το προφίλ 
οποιουδήποτε από τους καθηγητές του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και να στείλει σε αυτόν, εφόσον 
επιθυμεί, ένα προσωπικό μήνυμα. Εκτός από το προσωπικό μήνυμα, υπάρχει και η δυνατότητα 
συνομιλίας μέσω skype, μέσω ενός εικονιδίου δεξιά από το ονοματεπώνυμο του καθηγητή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και προσωπικό μήνυμα. 
Επεξεργασία: Με κάθε πάτημα συνδέσμου ονόματος καθηγητή, το σύστημα εμφανίζει το προφίλ 
του, καθώς και μια φόρμα επικοινωνίας με αυτόν. Εάν υποβληθεί αυτή η φόρμα, τότε το σύστημα 
αναλαμβάνει να ελέγξει για την εγκυρότητα της φόρμας και να στείλει το μήνυμα του διαχειριστή στο 
e-mailτου καθηγητή. Όταν πατηθεί το εικονίδιο skype, τότε το σύστημα συνεργαζόμενο με το 
λειτουργικό σύστημα ανοίγει άμεση συνομιλία στο skype με τον ζητούμενο καθηγητή. 
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Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ καθηγητή, εμφάνιση εικονιδίων skype με κατάσταση σύνδεσης, εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας και αποστολή e-mailσε καθηγητή. 
 
17η απαίτηση: Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών σύνδεσης σπουδαστή (στο footer) 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής καθ’όλη την διάρκεια παρουσίας του στο e-learning του παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του από το σύστημα και την αναγνώριση της 
ενότητας και του σεμιναρίου που διαχειρίζεται. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή, το επίπεδο διαχείρισης, το 
τρέχον σεμινάριο με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο και την τρέχουσα ενότητα. 
Έξοδος: Εμφανίζεται στην κάτω μπάρα το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή, το επίπεδο διαχείρισης και 
το τρέχον σεμινάριο και ενότητα που διαχειρίζεται. 
 
18η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση εισαγωγικού κειμένου για κάθε σεμινάριο 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να διαβάσει ή να διαχειριστεί ένα εισαγωγικό κείμενο για κάποιο 
από τα σεμινάρια που παρακολουθεί, είτε πατώντας στον σύνδεσμο «Παρουσίαση Σεμίν.» σε 
περίπτωση που διαχειρίζεται ένα μόνο σεμινάριο, διαφορετικά επιλέγοντας το σεμινάριο από το μενού 
Εναλλαγή Σεμιναρίων». Στο πάνω μέρος της σελίδας του βλέπει το περιεχόμενο όπως εμφανίζεται στο 
e-learning, ενώ στο κάτω μέρος βλέπει την φόρμα διαχείρισης όπου μπορεί να διαχειριστεί τα 
περιεχόμενα των πεδίων τους. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), φωτογραφία σεμιναρίου και στοιχεία σεμιναρίου (τίτλος, 
εισαγωγικό σημείωμα). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει με εντολή του διαχειριστή την σελίδα με το εισαγωγικό κείμενο 
στο πάνω μέρος και την φόρμα διαχείρισης από κάτω. Με την συμπλήρωση της φόρμας ελέγχεται 
αρχικά εάν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα πεδία. Τέλος ελέγχεται εάν το πλήθος χαρακτήρων 
είναι μέσα στο επιτρεπτό όριο για κάθε πεδίο. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, 
διαφορετικά ενημερώνεται ο διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου για το ζητούμενο σεμινάριο, προβολή φόρμας περιεχομένων 
σεμιναρίου και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
19η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση εισαγωγικού κειμένου για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να διαχειριστεί ένα εισαγωγικό κείμενο 
για κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο πατώντας μια ενότητα, είτε από την λίστα στο κουμπί ενότητες 
του άνω μενού του e-learning, είτε από την δεξιά εργαλειοθήκη. Στο πάνω μέρος της σελίδας του 
βλέπει το περιεχόμενο όπως εμφανίζεται στοe-learning, ενώ στο κάτω μέρος βλέπει την φόρμα 
διαχείρισης όπου μπορεί να διαχειριστεί τα περιεχόμενα των πεδίων τους. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και περιεχόμενα ενότητας. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει ένα εισαγωγικό κείμενο για την ζητούμενη ενότητα 
στο πάνω μέρος και την φόρμα στο κάτω. Με την συμπλήρωση της φόρμας ελέγχεται αρχικά εάν έχουν 
υποβληθεί όλα τα απαραίτητα πεδία. Τέλος ελέγχεται εάν το πλήθος χαρακτήρων είναι μέσα στο 
επιτρεπτό όριο για κάθε πεδίο. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά 
ενημερώνεται ο διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου της ζητούμενης ενότητας, προβολή φόρμας περιεχομένων 
ενότητας και ειδοποιήσεων συστήματος. 
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20η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση βιβλίου σεμιναρίου 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προβάλει και να διαχειριστεί το βιβλίο του εκάστοτε 
σεμιναρίου για το οποίο είναι υπεύθυνος. Στο πάνω μέρος της σελίδας βρίσκεται το βιβλίο του 
σεμιναρίου έτσι όπως εμφανίζεται στοe-learning, ενώ στο κάτω μέρος βρίσκεται η φόρμα διαχείρισης 
του. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και βιβλίο σε μορφή pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει για το ζητούμενο σεμινάριο στο 
πάνω μέρος και από κάτω μια φόρμα εισαγωγής pdf.Με το ανέβασμα του αρχείου (pdf) στην φόρμα 
ελέγχεται αρχικά εάν το αρχείο έχει τον επιτρεπτό τύπο αρχείου και το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Εάν 
είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά ενημερώνεται ο διαχειριστής με 
σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση βιβλίου σεμιναρίου σε μορφή pdf, προβολή φόρμας διαχείρισης και ειδοποιήσεων 
συστήματος. 
 
21η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση παρουσίασης μαθήματος για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να διαχειριστεί την παρουσίαση του 
μαθήματος για κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας 
«Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Παρουσίαση 
μαθήματος». Στο πάνω μέρος της σελίδας του βλέπει το περιεχόμενο της παρουσίασης μαθήματος 
όπως εμφανίζεται στοe-learning, ενώ στο κάτω μέρος βλέπει την φόρμα διαχείρισης του. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και αρχείο pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την παρουσίαση μαθήματος για την ζητούμενη 
ενότητα στο πάνω μέρος και την φόρμα στο κάτω. Με τoανέβασμα του αρχείου (PDF) στην φόρμα 
ελέγχεται αρχικά εάν το αρχείο έχει τον επιτρεπτό τύπο αρχείου και το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος. Εάν 
είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά ενημερώνεται ο διαχειριστής με 
σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση παρουσίασης μαθήματος σε μορφή pdf της ζητούμενης ενότητας, προβολή φόρμας 
διαχείρισης παρουσίασης μαθήματος και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
22η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση video για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να διαχειριστεί το video για κάθε ενότητα από κάποιο 
σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και 
στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Video - μάθημα». Στο πάνω μέρος της σελίδας του βλέπει την 
φόρμα διαχείρισης του από όπου μπορεί να εισάγει το videoσε μορφήmp4. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και videoσε μορφήmp4. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει το video για την ζητούμενη 
ενότητα και την φόρμα αποθήκευσης του στο κάτω μέρος. Με τo ανέβασμα του αρχείου (mp4) στην 
φόρμα ελέγχεται αρχικά εάν το αρχείο έχει τον επιτρεπτό τύπο αρχείου και το μέγιστο επιτρεπτό 
μέγεθος. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά ενημερώνεται ο 
διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση video σε μορφή mp4 της ζητούμενης ενότητας, προβολή φόρμας διαχείρισης video 
μαθήματος και ειδοποιήσεων συστήματος. 
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23η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση εργασίας για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει και να διαχειριστεί την εκφώνηση της εργασίας 
για κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο 
πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Εργασία». Στο πάνω μέρος της 
σελίδας του βλέπει την φόρμα διαχείρισης του από όπου μπορεί να εισάγει την εργασία σε μορφήpdf. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και εργασία σε μορφή pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για το σεμινάριο και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την εκφώνηση 
της εργασίας για την ζητούμενη ενότητα στο πάνω μέρος και την φόρμα από κάτω. 
Έξοδος: Εμφάνιση εκφώνησης εργασίας σε μορφή pdf της ζητούμενης ενότητας, εμφάνιση φόρμας 
διαχείρισης εκφώνησης εργασίας μαθήματος και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
24η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση quiz για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλει, να δημιουργήσει και να διαχειριστεί το quizγια κάθε 
ενότητα, καθώς και να βλέπει τα ήδη υπάρχοντα με δυνατότητα επαναδημιουργίας τους, μέσω της 
λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Quiz». Ο 
διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ορίσει την ποσότητα των ερωτήσεων του quiz καθώς και 
το πλήθος των πιθανών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση.  
Έπειτα από την πληκτρολόγηση των ερωτήσεων και των πιθανών απαντήσεων μπορεί ορίσει και τις 
σωστές απαντήσεις. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να μεταβάλει ή να διαγράψει μία ερώτηση ενός ήδη 
καταχωρημένου quiz.  
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), επιλογές πολλαπλής επιλογής ερωτημάτων quiz. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την 
φόρμα δημιουργίας του quiz για την ζητούμενη ενότητα. 
Εάν το quiz είναι ήδη καταχωρημένο τότε εμφανίζεται μία φόρμα όπου ο διαχειριστής μπορεί να 
μεταβάλλει ή να διαγράψει μια ερώτηση του quiz κάθε φορά. Και στις 2 περιπτώσεις το σύστημα 
ελέγχει εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κάθε ερώτηση του quiz. Κατά την 
ολοκλήρωση δημιουργίας του quiz το σύστημα διασταυρώνει αν δόθηκαν και αν συμπληρώθηκαν όλα 
τα πεδία σωστά και αποθηκεύει το quiz. 
Έξοδος: Εμφάνιση quiz της ζητούμενης ενότητας, ορισμός ποσότητας ερωτήσεων και απαντήσεων, 
ορισμός ερωτήσεων και απαντήσεων, επιλογή ερώτησης προς επεξεργασία ή διαγραφή, στοιχεία 
ερώτησης (ερώτηση, πιθανές απαντήσεις, σωστή απάντηση)και ειδοποιήσεις προς τον διαχειριστή. 
 
25η απαίτηση: Προβολή πλήθους εισερχομένων μηνυμάτων 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει το πλήθος των εισερχομένων μηνυμάτων από το 
forum, που αναγράφεται με μπλε χρώμα δίπλα από το κουμπί «Forum» στο πάνω μενού του e-
learning. Πιο συγκεκριμένα  το πλήθος αυτό καθορίζεται από το πλήθος των απαντήσεων που υπέβαλε 
κάθε χρήστης σε οποιοδήποτε σχόλιο του διαχειριστή για το τρέχον σεμινάριο που παρακολουθεί. 
Εφόσον ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Forum» και διαβάσει τα εισερχόμενα, τότε ο μετρητής των 
εισερχομένων μηδενίζεται. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει το πλήθος των απαντήσεων που υπέβαλλε κάθε 
χρήστης σε οποιοδήποτε σχόλιο του διαχειριστή για το τρέχον σεμινάριο που παρακολουθεί. Όταν ο 
διαχειριστής επισκεφθεί το Forum και διαβάσει τα εισερχόμενα μηνύματα που εμφανίζονται με 
πράσινο χρώμα, τότε το σύστημα μηδενίζει τον μετρητή εισερχομένων. 
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Έξοδος: Εμφάνιση πλήθους εισερχομένων με μπλε χρώμα δίπλα από τον σύνδεσμο «Forum», άνοιγμα 
ενοτήτων και εμφάνιση πράσινης λωρίδας στα αδιάβαστα εισερχόμενα στο «Forum» και μηδενισμός 
μετρητή με κάθε επίσκεψη στο «Forum». 
 
26η απαίτηση: Προβολή εγχειριδίου χρήσεως 
Actor: Διαχειριστής (level 2) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσεως που προβλέπεται 
για το συγκεκριμένο επίπεδο διαχείρισης. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και εμφάνιση εγχειριδίου χρήσεως σε μορφή pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει το εγχειρίδιο χρήσεως της σελίδας διαχείρισης. 
Έξοδος: Εμφάνιση του εγχειριδίου χρήσεως σε μορφήpdf. 
 

5.1.6 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-LEARNING ACTOR: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (LEVEL 3) 

1η απαίτηση: Σύνδεση διαχειριστή (level 3) 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής εφόσον εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του και πατήσει το κουμπί (Σύνδεση) 
από το πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learningμπορεί να συνδεθεί στο σύστημα. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στοιχεία του διαχειριστή (Όνομα, κωδικός πρόσβασης). 
Επεξεργασία: Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του διαχειριστή ως προς την εγκυρότητα τους. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα 
στοιχεία που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε ο διαχειριστής συνδέεται στο σύστημα. 
Έξοδος: Μετάβαση σε κατάσταση συνδεδεμένου διαχειριστή. 
 
2η απαίτηση: Αποσύνδεση διαχειριστή (level 3) 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το σύστημα. Γι’ αυτό τον λόγο προστέθηκε ένα κουμπί αποσύνδεση που είναι ορατό 
σε όλες τις σελίδες του διαχειριστή και βρίσκεται στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-
learning. Επίσης μετά από 3 ώρες αδράνειας το σύστημα τον αποσυνδέει αυτόματα για λόγους 
ασφαλείας. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Μετά από εντολή του διαχειριστή το σύστημα τον αποσυνδέει από τις προσωπικές του 
σελίδες ή έπειτα από 3 ώρες αδράνειας αποσυνδέεται αυτόματα. 
Έξοδος: Εμφάνιση σελίδας σύνδεσης διαχειριστή στο e-learning. 
 
3η απαίτηση: Προβολή και διαχείριση βαθμολογιών σπουδαστών 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να αλλάξει τις βαθμολογίες όλων των σπουδαστών στα 
quizκαι στις εργασίες όλων των ενοτήτων, πατώντας τον σύνδεσμο «Βαθμολογίες» που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. Για αλλαγή βαθμολογίας ο διαχειριστής 
επιλέγει έναν σπουδαστή από μια ενότητα και αφού γίνει ανανέωση του πίνακα εμφανίζονται οι 
τρέχουσες βαθμολογίες του σπουδαστή για το quizκαι την εργασία. Αφού αλλαχθούν οι βαθμολογίες, 
τότε πατώντας το κουμπί «ΟΚ» στην στήλη αλλαγή, γίνεται η αλλαγή των βαθμολογιών και 
αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail στον σπουδαστή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ)και βαθμολογίες (Quiz, Εργασία). 
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Επεξεργασία: Με το πάτημα του συνδέσμου το σύστημα εμφανίζει στον διαχειριστή έναν πίνακα με 
όλες τις ενότητες του επιλεγμένου σεμιναρίου. Δεξιά στην στήλη «Σπουδαστής» εμφανίζονται τα 
ονόματα των σπουδαστών, όπου όταν επιλεχθεί κάποιο, τότε ανανεώνεται η σελίδα και εμφανίζονται 
στις στήλες από τα δεξιά οι τρέχουσες βαθμολογίες του επιλεγμένου σπουδαστή για την επιλεγμένη 
ενότητα. Κάνοντας ο καθηγητής κλικ σε κάποια από αυτές τις 2 στήλες, τότε γίνεται εκκαθάριση στα 
περιεχόμενα του πεδίου και αντικαθιστώνται με το «%». Αφού συμπληρώσει ο διαχειριστής την 
βαθμολογία για τα ζητούμενα πεδία, πατώντας το «ΟΚ» στην τελευταία από τα δεξιά στήλη 
αποθηκεύονται οι αλλαγές και ενημερώνεται ο σπουδαστής με σχετικό e-mail. 
Έξοδος: Προβολή λίστας με βαθμολογίες σπουδαστών, ειδοποιήσεις συστήματος και e-mail σε 
σπουδαστή. 
 
4η απαίτηση: Διαχείριση προφίλ διαχειριστή 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να διαχειριστεί το προφίλ του, πατώντας τον σύνδεσμο 
«Προφίλ Διαχειριστή» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της αριστερής εργαλειοθήκης του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), φωτογραφία και στοιχεία διαχειριστή (Skype, Ειδικότητα, 
Σταθερό, Κινητό κ.λπ.). 
Επεξεργασία: Αρχικά το σύστημα ελέγχει εάν έχει εισαχθεί από την φόρμα κάποιο αρχείο 
φωτογραφίας και εάν είναι ο σωστός τύπος αρχείο με μέγεθος μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Στη 
συνέχεια το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του διαχειριστή ως προς την εγκυρότητα τους. Σε περίπτωση 
που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι έγκυρο, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν όλα τα στοιχεία 
που δόθηκαν είναι έγκυρα, τότε αποθηκεύονται οι αλλαγές. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ διαχειριστή και ειδοποιήσεις φόρμας. 
 
5η απαίτηση: Προβολή ημερολογίου εκκρεμοτήτων και αναζήτηση μεταξύ ημερομηνιών 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής, μέσω της αριστερής εργαλειοθήκης, έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση 
στο ημερολόγιο, που είναι ενημερωμένο με όλες τις εκκρεμότητες για το κάθε σεμινάριο. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες που έχουν εκκρεμότητες εμφανίζονται με πράσινο κουτάκι. Ο 
διαχειριστής μπορεί πατώντας σε αυτές να ενημερωθεί για τις εκκρεμότητες του εκάστοτε σεμιναρίου. 
Επίσης μέσω μιας μπάρας πάνω από το ημερολόγιο μπορεί να αλλάξει μήνα ή έτος. Τέλος υπάρχει και 
δυνατότητα αναζήτησης μεταξύ 2 ημερομηνιών για όλες τις υπάρχουσες εκκρεμότητες, μέσω του 
πλήκτρου «Αναζήτηση από έως». 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και αρχική – καταληκτική ημερομηνία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει ένα ημερολόγιο, όπου χρωματίζει με πράσινο χρώμα τις 
ημερομηνίες που είναι τερματικές για μια εκκρεμότητα. Επιπλέον με κάθε αίτημα για αναζήτηση 
γίνεται εύρεση και εμφάνιση εκκρεμοτήτων ανάμεσα σε 2 ζητούμενες από τον διαχειριστή 
ημερομηνίες. 
Έξοδος: Εμφάνιση ημερολογίου, εκκρεμοτήτων σημερινής ημέρας, εκκρεμοτήτων ζητούμενης ημέρας 
και αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
 
6η απαίτηση: Προσθήκη εκκρεμοτήτων στο ημερολόγιο 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 3) μέσω ενός κουμπιού «Προσθήκη στις εκκρεμότητες» που 
βρίσκεται στο ημερολόγιο στην αριστερή εργαλειοθήκη του e-learning, μπορεί να μεταβεί στην 
συγκεκριμένη σελίδα, όπου θα κάνει προσθήκη εκκρεμοτήτων για το εκάστοτε σεμινάριο. Στη σελίδα 
αυτή υπάρχει μια φόρμα προσθήκης εκκρεμοτήτων. Με την επιτυχή υποβολή της τότε δημιουργείται 
μια εκκρεμότητα για το σεμινάριο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και στοιχεία εκκρεμότητας (Τίτλος, Έναρξη, Λήξη, Καθημερινές 
εκκρεμότητες, Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, Ενότητα, Προτεραιότητα). 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ιουλία Οικονόμου 

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  85 

Επεξεργασία: Με την υποβολή της φόρμας το σύστημα ελέγχει αρχικά για την συμπλήρωση όλων 
των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας. Στην συνέχεια ελέγχεται εάν οι εκκρεμότητες έχουν διάρκεια 
λιγότερο από 6 μήνες και τέλος οι καθημερινές εκκρεμότητες εάν έχουν διάρκεια λιγότερο από μήνα. 
Εάν υπάρξει κάποιο από τα παραπάνω σφάλματα, τότε ειδοποιείται ο διαχειριστής με σχετικό μήνυμα, 
διαφορετικά αποθηκεύεται η εκκρεμότητα. 
Έξοδος: Εμφάνιση φόρμας προσθήκης εκκρεμότητας και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
7η απαίτηση: Διαγραφή εκκρεμοτήτων από το ημερολόγιο 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής (level 3) έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει αποτελέσματα εκκρεμοτήτων και 
να διαγράψει την επιθυμητή εκκρεμότητα του τρέχοντος σεμιναρίου, μέσω ενός κουμπιού «Διαγραφή» 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε αποτελέσματος. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Με την εντολή του διαχειριστή για διαγραφή μιας εκκρεμότητας το σύστημα 
εμφανίζει στον διαχειριστή ένα παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί 
η διαγραφή πατώντας ο διαχειριστής το κουμπί «ΟΚ» του παραθύρου, τότε η εκκρεμότητα 
διαγράφεται. 
Έξοδος: Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης. 
 
8η απαίτηση: Συμμετοχή σε forum σεμιναρίου και forum ενότητας 
Actor: Διαχειριστής (level3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής πατώντας στο κουμπί “Forum” που βρίσκεται στο πάνω μενού του e-
learningμπορεί να συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο σεμινάριο 
ταξινομημένες ανά ενότητα. Εναλλακτικά μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις της ενότητας που 
παρακολουθεί μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης του e-learning. Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις 
μπορεί κάθε φορά είτε να δημιουργήσει ένα ερώτημα, είτε να απαντήσει σε ένα άλλο. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και μήνυμα. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει στην δεξιά εργαλειοθήκη τις συζητήσεις της ενότητας που 
παρακολουθείται από τον διαχειριστή. Όταν ζητηθεί τότε εμφανίζονται όλες οι συζητήσεις του 
σεμιναρίου ταξινομημένες ανά ενότητα. Όταν ο διαχειριστής δημιουργεί ένα ερώτημα, τότε το 
σύστημα το αποθηκεύει και ενημερώνει αυτόματα τις συζητήσεις. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
πατήσει τον σύνδεσμο «Απάντηση», τότε μεταφέρεται στην φόρμα αποστολής σχολίων και με την 
υποβολή της γίνεται αποθήκευση και η ενημέρωση των συζητήσεων. 
Έξοδος: Εμφάνιση συζητήσεων και οπτικών και ηχητικών μηνυμάτων ειδοποίησης από το σύστημα. 
 
9η απαίτηση: Εναλλαγή σεμιναρίων με προσαρμογή επιπέδου διαχείρισης 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που διαχειρίζεται περισσότερα του ενός 
σεμιναρίου, να μεταβαίνει από το ένα σεμινάριο στο άλλο μέσω του κουμπιού «Εναλλαγή 
σεμιναρίων», που βρίσκεται στο πάνω μέρος του e-learning. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εναλλάσσει το ήδη ενεργό σεμινάριο με το ζητούμενο. Ανάλογα με το 
επίπεδο διαχείρισης που έχει ο διαχειριστής σε κάθε σεμινάριο, το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα 
και του δίνει την ανάλογη πρόσβαση στο κάθε σεμινάριο που διαχειρίζεται. 
Έξοδος: Εναλλαγή σεμιναρίου. 
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10η απαίτηση: Εμφάνιση σπουδαστών ανά σεμινάριο με δυνατότητα έμμεσης και άμεσης 
επικοινωνίας 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει το προφίλ 
οποιουδήποτε από τους σπουδαστές του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και να στείλει σε αυτόν, εφόσον 
επιθυμεί, ένα προσωπικό μήνυμα. Εκτός από το προσωπικό μήνυμα, υπάρχει και η δυνατότητα 
συνομιλίας μέσω skype, μέσω ενός εικονιδίου δεξιά από το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και προσωπικό μήνυμα. 
Επεξεργασία: Με κάθε πάτημα συνδέσμου ονόματος σπουδαστή, το σύστημα εμφανίζει το προφίλ 
του, καθώς και μια φόρμα επικοινωνίας με αυτόν. Εάν υποβληθεί αυτή η φόρμα, τότε το σύστημα 
αναλαμβάνει να ελέγξει για την εγκυρότητα της φόρμας και να στείλει το μήνυμα του διαχειριστή στο 
e-mailτου σπουδαστή. Όταν πατηθεί το εικονίδιο skype, τότε το σύστημα συνεργαζόμενο με το 
λειτουργικό σύστημα ανοίγει άμεση συνομιλία στο skype με τον ζητούμενο σπουδαστή. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ σπουδαστή, εμφάνιση εικονιδίων skype με κατάσταση σύνδεσης, εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας και αποστολή e-mailσε σπουδαστή. 
 
11η απαίτηση: Εμφάνιση καθηγητών ανά σεμινάριο με δυνατότητα έμμεσης και άμεσης επικοινωνίας 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Μέσω της δεξιάς εργαλειοθήκης, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει το προφίλ 
οποιουδήποτε από τους καθηγητές του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και να στείλει σε αυτόν, εφόσον 
επιθυμεί, ένα προσωπικό μήνυμα. Εκτός από το προσωπικό μήνυμα, υπάρχει και η δυνατότητα 
συνομιλίας μέσω skype, μέσω ενός εικονιδίου δεξιά από το ονοματεπώνυμο του καθηγητή. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και προσωπικό μήνυμα. 
Επεξεργασία: Με κάθε πάτημα συνδέσμου ονόματος καθηγητή, το σύστημα εμφανίζει το προφίλ 
του, καθώς και μια φόρμα επικοινωνίας με αυτόν. Εάν υποβληθεί αυτή η φόρμα, τότε το σύστημα 
αναλαμβάνει να ελέγξει για την εγκυρότητα της φόρμας και να στείλει το μήνυμα του διαχειριστή στο 
e-mailτου καθηγητή. Όταν πατηθεί το εικονίδιο skype, τότε το σύστημα συνεργαζόμενο με το 
λειτουργικό σύστημα ανοίγει άμεση συνομιλία στο skype με τον ζητούμενο καθηγητή. 
Έξοδος: Εμφάνιση προφίλ καθηγητή, εμφάνιση εικονιδίων skype με κατάσταση σύνδεσης, εμφάνιση 
ειδοποιήσεων φόρμας και αποστολή e-mailσε καθηγητή. 
 
12η απαίτηση: Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών σύνδεσης σπουδαστή (στο footer) 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής καθ’όλη την διάρκεια παρουσίας του στο e-learning του παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του από το σύστημα και την αναγνώριση της 
ενότητας και του σεμιναρίου που διαχειρίζεται. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή, το επίπεδο διαχείρισης, το 
τρέχον σεμινάριο με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο και την τρέχουσα ενότητα. 
Έξοδος: Εμφανίζεται στην κάτω μπάρα το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή, το επίπεδο διαχείρισης και 
το τρέχον σεμινάριο και ενότητα που διαχειρίζεται. 
 
13η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση εισαγωγικού κειμένου για κάθε σεμινάριο 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να διαβάσει ή να διαχειριστεί ένα εισαγωγικό κείμενο για κάποιο 
από τα σεμινάρια που παρακολουθεί, είτε πατώντας στον σύνδεσμο «Παρουσίαση Σεμίν.» σε 
περίπτωση που διαχειρίζεται ένα μόνο σεμινάριο, διαφορετικά επιλέγοντας το σεμινάριο από το μενού 
Εναλλαγή Σεμιναρίων». Στο πάνω μέρος της σελίδας του βλέπει το περιεχόμενο όπως εμφανίζεται 
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στοe-learning, ενώ στο κάτω μέρος βλέπει την φόρμα διαχείρισης όπου μπορεί να διαχειριστεί τα 
περιεχόμενα των πεδίων τους. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), φωτογραφία σεμιναρίου και στοιχεία σεμιναρίου (τίτλος, 
εισαγωγικό σημείωμα). 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει με εντολή του διαχειριστή την σελίδα με το εισαγωγικό κείμενο 
στο πάνω μέρος και την φόρμα διαχείρισης από κάτω. Με την συμπλήρωση της φόρμας ελέγχεται 
αρχικά εάν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα πεδία. Τέλος ελέγχεται εάν το πλήθος χαρακτήρων 
είναι μέσα στο επιτρεπτό όριο για κάθε πεδίο. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, 
διαφορετικά ενημερώνεται ο διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου για το ζητούμενο σεμινάριο, προβολή φόρμας περιεχομένων 
σεμιναρίου και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
14η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση εισαγωγικού κειμένου για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να διαχειριστεί ένα εισαγωγικό κείμενο 
για κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο πατώντας μια ενότητα, είτε από την λίστα στο κουμπί ενότητες 
του άνω μενού του e-learning, είτε από την δεξιά εργαλειοθήκη. Στο πάνω μέρος της σελίδας του 
βλέπει το περιεχόμενο όπως εμφανίζεται στο e-learning, ενώ στο κάτω μέρος βλέπει την φόρμα 
διαχείρισης όπου μπορεί να διαχειριστεί τα περιεχόμενα των πεδίων τους. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και περιεχόμενα ενότητας. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει ένα εισαγωγικό κείμενο για την ζητούμενη ενότητα 
στο πάνω μέρος και την φόρμα στο κάτω. Με την συμπλήρωση της φόρμας ελέγχεται αρχικά εάν έχουν 
υποβληθεί όλα τα απαραίτητα πεδία. Τέλος ελέγχεται εάν το πλήθος χαρακτήρων είναι μέσα στο 
επιτρεπτό όριο για κάθε πεδίο. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά 
ενημερώνεται ο διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση εισαγωγικού κειμένου της ζητούμενης ενότητας, προβολή φόρμας περιεχομένων 
ενότητας και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
15η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση παρουσίασης μαθήματος για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να διαχειριστεί την παρουσίαση του 
μαθήματος για κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας 
«Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Παρουσίαση 
μαθήματος». Στο πάνω μέρος της σελίδας του βλέπει το περιεχόμενο της παρουσίασης μαθήματος 
όπως εμφανίζεται στοe-learning, ενώ στο κάτω μέρος βλέπει την φόρμα διαχείρισης του. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και αρχείο pdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την παρουσίαση μαθήματος για την ζητούμενη 
ενότητα στο πάνω μέρος και την φόρμα στο κάτω. Με τoανέβασμα του αρχείου (PDF) στην φόρμα 
ελέγχεται αρχικά εάν το αρχείο έχει τον επιτρεπτό τύπο αρχείου και το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος. Εάν 
είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά ενημερώνεται ο διαχειριστής με 
σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση παρουσίασης μαθήματος σε μορφή pdf της ζητούμενης ενότητας, προβολή φόρμας 
διαχείρισης παρουσίασης μαθήματος και ειδοποιήσεων συστήματος. 
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16η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση video για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να δει και να διαχειριστεί το video για κάθε ενότητα από κάποιο 
σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και 
στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Video - μάθημα». Στο πάνω μέρος της σελίδας του βλέπει την 
φόρμα διαχείρισης του από όπου μπορεί να εισάγει το videoσε μορφή mp4. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και video σε μορφή mp4. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει το video για την ζητούμενη 
ενότητα και την φόρμα αποθήκευσης του στο κάτω μέρος. Με τoανέβασμα του αρχείου (mp4) στην 
φόρμα ελέγχεται αρχικά εάν το αρχείο έχει τον επιτρεπτό τύπο αρχείου και το μέγιστο επιτρεπτό 
μέγεθος. Εάν είναι έγκυρα τα προηγούμενα, τότε αποθηκεύεται, διαφορετικά ενημερώνεται ο 
διαχειριστής με σχετικό μήνυμα. 
Έξοδος: Εμφάνιση videoσε μορφή mp4 της ζητούμενης ενότητας, προβολή φόρμας διαχείρισης video 
μαθήματος και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
17η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση εργασίας για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει και να διαχειριστεί την εκφώνηση της εργασίας 
για κάθε ενότητα από κάποιο σεμινάριο επιλέγοντας μια ενότητα, μέσω της λίστας «Ενότητες» στο 
πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Εργασία». Στο πάνω μέρος της 
σελίδας του βλέπει την φόρμα διαχείρισης του από όπου μπορεί να εισάγει την εργασία σε μορφή pdf. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και εργασία σε μορφήpdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για το σεμινάριο και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την εκφώνηση 
της εργασίας για την ζητούμενη ενότητα στο πάνω μέρος και την φόρμα από κάτω. 
Έξοδος: Εμφάνιση εκφώνησης εργασίας σε μορφή pdf της ζητούμενης ενότητας, εμφάνιση φόρμας 
διαχείρισης εκφώνησης εργασίας μαθήματος και ειδοποιήσεων συστήματος. 
 
18η απαίτηση: Εμφάνιση και διαχείριση quiz για κάθε ενότητα 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλει, να δημιουργήσει και να διαχειριστεί το quizγια κάθε 
ενότητα, καθώς και να βλέπει τα ήδη υπάρχοντα με δυνατότητα επαναδημιουργίας τους, μέσω της 
λίστας «Ενότητες» στο πάνω μενού του e-learning και στην συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Quiz». Ο 
διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ορίσει την ποσότητα των ερωτήσεων του quiz καθώς και 
το πλήθος των πιθανών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση.  
Έπειτα από την πληκτρολόγηση των ερωτήσεων και των πιθανών απαντήσεων μπορεί ορίσει και τις 
σωστές απαντήσεις. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να μεταβάλει ή να διαγράψει μία ερώτηση ενός ήδη 
καταχωρημένου quiz.  
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ), επιλογές πολλαπλής επιλογής ερωτημάτων quiz. 
Επεξεργασία: Το σύστημα μετά από εντολή του διαχειριστή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις ενότητες 
που είναι διαθέσιμες για τον κάθε σπουδαστή και ύστερα από περαιτέρω εντολή του εμφανίζει την 
φόρμα δημιουργίας του quiz για την ζητούμενη ενότητα. 
Εάν το quiz είναι ήδη καταχωρημένο τότε εμφανίζεται μία φόρμα όπου ο διαχειριστής μπορεί να 
μεταβάλλει ή να διαγράψει μια ερώτηση του quiz κάθε φορά. Και στις 2 περιπτώσεις το σύστημα 
ελέγχει εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κάθε ερώτηση του quiz. Κατά την 
ολοκλήρωση δημιουργίας του quiz το σύστημα διασταυρώνει αν δόθηκαν και αν συμπληρώθηκαν όλα 
τα πεδία σωστά και αποθηκεύει το quiz. 
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Έξοδος: Εμφάνιση quiz της ζητούμενης ενότητας, ορισμός ποσότητας ερωτήσεων και απαντήσεων, 
ορισμός ερωτήσεων και απαντήσεων, επιλογή ερώτησης προς επεξεργασία ή διαγραφή, στοιχεία 
ερώτησης (ερώτηση, πιθανές απαντήσεις, σωστή απάντηση)και ειδοποιήσεις προς τον διαχειριστή. 
 
19η απαίτηση: Προβολή πλήθους εισερχομένων μηνυμάτων 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει το πλήθος των εισερχομένων μηνυμάτων από το 
forum, που αναγράφεται με μπλε χρώμα δίπλα από το κουμπί «Forum» στο πάνω μενού του e-
learning. Πιο συγκεκριμένα  το πλήθος αυτό καθορίζεται από το πλήθος των απαντήσεων που υπέβαλε 
κάθε χρήστης σε οποιοδήποτε σχόλιο του διαχειριστή για το τρέχον σεμινάριο που παρακολουθεί. 
Εφόσον ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Forum» και διαβάσει τα εισερχόμενα, τότε ο μετρητής των 
εισερχομένων μηδενίζεται. 
Είσοδος: Καμία. 
Επεξεργασία: Το σύστημα αναζητά και εμφανίζει το πλήθος των απαντήσεων που υπέβαλλε κάθε 
χρήστης σε οποιοδήποτε σχόλιο του διαχειριστή για το τρέχον σεμινάριο που παρακολουθεί. Όταν ο 
διαχειριστής επισκεφθεί το Forum και διαβάσει τα εισερχόμενα μηνύματα που εμφανίζονται με 
πράσινο χρώμα, τότε το σύστημα μηδενίζει τον μετρητή εισερχομένων. 
Έξοδος: Εμφάνιση πλήθους εισερχομένων με μπλε χρώμα δίπλα από τον σύνδεσμο «Forum», άνοιγμα 
ενοτήτων και εμφάνιση πράσινης λωρίδας στα αδιάβαστα εισερχόμενα στο «Forum» και μηδενισμός 
μετρητή με κάθε επίσκεψη στο «Forum». 
 
20η απαίτηση: Προβολή εγχειριδίου χρήσεως 
Actor: Διαχειριστής (level 3) 
Περιγραφή: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσεως που προβλέπεται 
για το συγκεκριμένο επίπεδο διαχείρισης. 
Είσοδος: Εντολή από το ποντίκι (κλικ) και εμφάνιση εγχειριδίου χρήσεως σε μορφήpdf. 
Επεξεργασία: Το σύστημα εμφανίζει το εγχειρίδιο χρήσεως της σελίδας διαχείρισης. 
Έξοδος: Εμφάνιση του εγχειριδίου χρήσεως σε μορφήpdf. 
 

5.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

5.2.1 Απαιτήσεις σχεδίασης λογισμικού 

Για την σχεδίαση του λογισμικού χρειαζόμαστε: 
• Να γίνει εγκατάσταση ενός WAMP (για τα Windows) ή MAMP (για τα macintosh) πακέτου για την 

εκτέλεση της εφαρμογής, σε περίπτωση που δεν διαθέτουμε κάποιον online SERVER. Ενδεικτικά 
προγράμματα WAMP είναι η EasyPHP και το XAMP και για MAMP είναι το ΜΑΜΡ. Για Linux 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το LAMP. 

 
Για την βάση δεδομένων και τα διαγράμματα της: 

• Να γίνει χρήση του MySQL browser, του MySQL Workbench και του DIA. 
• Για τον κώδικα σε PHP να γίνει εγκατάσταση του NOTEPAD++. 
• Για τον κώδικα HTML και Javascript να γίνει εγκατάσταση του Adobe Dreamweaver CS5 και άνω. 
• Για τα διαγράμματα UML να γίνει χρήση του Visual Paradigm. 
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5.2.2 Απαιτήσεις βάσης δεδομένων 

Θα πρέπει να τρέχει ένας MySQL ή MariaDB server με μία βάση δεδομένων με όνομα e-unic. 

• Η βάση δεδομένων και κατ' επέκταση όλοι οι πίνακες της θα πρέπει να είναι ρυθμισμένοι σε 
INNOBB για να μπορούμε να φιλοξενούμε ξένα κλειδιά ανάμεσα σε πίνακες. 

• Επίσης είναι απαραίτητη η ρύθμιση της κωδικοποίησης της βάσης σε UTF-8 για να μπορούμε να 
αποθηκεύουμε ελληνικούς και αγγλικούς χαρακτήρες.. 

 

5.2.3 Απαιτήσεις υλοποίησης εφαρμογής 

• Απαιτήσεις ενός server, κατά προτίμηση APACHE, που να μπορεί να συνεργαστεί με PHP (έκδοση 
μεγαλύτερη από 5.2.0) και με μια βάση δεδομένων MySQL ή MariaDB. 

• Ο server θα πρέπει να είναι ικανός να στέλνει e-mail μέσω SMTP ή μέσω κάποιας βιβλιοθήκης της 
PHP (mail PHPmailer, SWIFT mail κ.τ.λ.). 

• Ο server και η PHP θα πρέπει να μπορούν να παραμετροποιηθούν από τον διαχειριστή σύμφωνα 
με τις ανάγκες εκτέλεσης της πλατφόρμας. Ενδεικτικά κάποιες παράμετροι είναι: 
Max_upload_size=500m, Max_post_size=500m, Max_execution_time=300 κ.τ.λ.. 

• Στον server θα πρέπει να μπορούμε να θέσουμε σε φακέλων τις τιμές 755 και σε δικαιώματα 
αρχείων τις τιμές 644. 

• Στο φάκελο root που θα φιλοξενήσουμε το e-learning θα πρέπει να μας επιτρέπεται να 
αποθηκεύσουμε και να εκτελείται ένα αρχείο .htaccess 

 

5.3 Διαγράμματα 

Σελίδα πληροφοριών 

Actors Περιγραφή Στόχοι 

Πελάτης Πελάτης της σελίδας πληροφοριών του e-
unic είναι ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής 
που αναζητάει πληροφορίες για την σχολή, 
τα σεμινάρια και τον τρόπο διεξαγωγής 
τους. 

• Άμεση και έμμεση επικοινωνία με τη 
γραμματεία 

• Ενημέρωση διεξαγωγής σεμιναρίων και 
δραστηριοποίησης σχολής μέσω 
ανακοινώσεων 

• Εγγραφή σπουδαστών σε σεμινάρια 
• Αναλυτική παρουσίαση σεμιναρίων και 

τρόπους διεξαγωγής τους 

• Αναζήτηση με λέξεις – κλειδιά 
• Σύνδεσμοι με σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης της σχολής 

Διαχειριστής 
(Level 1) 

Διαχειριστής με επίπεδο διαχείρισης 1 είναι 
ο υπεύθυνος ή η γραμματεία της σχολής 
που φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των 
μαθημάτων, συντονίζει τις δραστηριότητες 
της σχολής και της σελίδας πληροφοριών 
της, ορίζει σεμινάρια και θέτει υπεύθυνους 
καθηγητές σε αυτά. 

• Εύχρηστη και λειτουργική σελίδα 
διαχείρισης 

• Διαχείριση σελίδας πληροφοριών 

• Διαχείριση διδακτικού προσωπικού και 
σπουδαστών 

• Διαχείριση σεμιναρίων 
• Άμεση επικοινωνία με σπουδαστές 

   



Use Case Diagrams 
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Activity Diagrams 
Περίπτωση χρήσης Εγγραφή σπουδαστή 
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Περίπτωση χρήσης υποβολής φόρμας επικοινωνίας Actor Πελάτης 
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Περίπτωση χρήσης Έγκρισης σπουδαστών σε σεμινάριο Actor Level 1 
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Περίπτωση χρήσης Διαχείρισης Νέων και Ανακοινώσεων Actor Level 1 

 
 

Διαγράμματα Καταστάσεων 
Περίπτωση χρήσης Εγγραφή σπουδαστή 
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Περίπτωση χρήσης υποβολής φόρμας επικοινωνίας Actor Πελάτης 

 
 

Περίπτωση χρήσης Έγκρισης σπουδαστών σε σεμινάριο Actor Level 1 
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Περίπτωση χρήσης Διαχείρισης Νέων και Ανακοινώσεων Actor Level 1 

 
 

Sequence Diagrams 
Περίπτωση χρήσης Εγγραφή Σπουδαστή Σενάριο Επιτυχούς Υποβολής Φόρμας 
Εγγραφής 
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Περίπτωση χρήσης Εγγραφή Σπουδαστή Σενάριο Ανεπιτυχούς Υποβολής Φόρμας 
Εγγραφής 

 
 
Περίπτωση χρήσης Υποβολή φόρμας επικοινωνίας Σενάριο Επιτυχούς Επικύρωσης 
Φόρμας  
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Περίπτωση χρήσης Υποβολή φόρμας επικοινωνίας Σενάριο Ανεπιτυχούς Επικύρωσης 
Φόρμας  

 
 
Περίπτωση χρήσης Έγκριση σπουδαστών Σενάριο Επιτυχούς Έγκρισης Σπουδαστών  
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Περίπτωση χρήσης Έγκριση σπουδαστών Σενάριο Ανεπιτυχούς Έγκρισης Σπουδαστών  
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Σελίδα e-learning 

Actors Περιγραφή Στόχοι 

Επισκέπτης Επισκέπτης του e-learning είναι ο 
αποσυνδεδεμένος σπουδαστής αλλά και ο 
ενδιαφερόμενος σπουδαστής που 
ενδιαφέρεται να πάρει μία πρώτη γεύση 
από το e-learning και από τα σεμινάρια που 
διδάσκονται σε αυτό. 

• Παρουσίαση e-learning 
• Δείγμα σεμιναρίων 
• Επαναφορά κωδικού πρόσβασης 

σπουδαστών 
• Επίλυση αποριών σχετικά με την 

πλατφόρμα του e-learning 

Σπουδαστής Σπουδαστής του e-learning είναι ο 
εγγεγραμμένος σπουδαστής σε έστω ένα 
σεμινάριο της σχολής που έχει λογαριασμό 
στο e-learning με σκοπό την 
παρακολούθηση και την διεκπεραίωση των 
μαθημάτων του από τον χώρο του. 

• Παροχή βοήθειας σχετικά με 
λειτουργίες και πλοήγηση στο e-
learning 

• Ευχάριστο, λειτουργικό και 
διαδραστικό περιβάλλον εργασίας 

• Σεμινάρια χωρισμένα σε διδακτικές 
ενότητες 

• Κάθε σπουδαστής έχει το δικό του 
ρυθμό διεκπεραίωσης του σεμιναρίου 

• Δυνατότητα παρακολούθησης πολλών 
σεμιναρίων σε κάθε λογαριασμό 
σπουδαστή 

• Διαδραστικό forum χωρισμένο σε 
ενότητες 

• Έμμεση και άμεση επικοινωνία με 
διδάσκοντες και σπουδαστές 

Διαχειριστής 
(Level 2) 

Διαχειριστής με επίπεδο διαχείρισης 2 είναι 
ο υπεύθυνος σεμιναρίου ο οποίος εκτός 
από καθηγητής σε αυτό έχει κάποιες 
παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης από 
τον καθηγητή. Ο τρόπος συντονισμού του 
σεμιναρίου γίνεται από απόσταση. 

• Διαχείριση σεμιναρίων και διδακτέας 
ύλης 

• Διαχείριση καθηγητών σεμιναρίου 
• Ευχάριστο, λειτουργικό και 

διαδραστικό περιβάλλον εργασίας 
(όμοιο με σπουδαστή) 

• Έμμεση και άμεση επικοινωνία με 
σπουδαστές και συναδέλφους 

• Δυνατότητα διαχείρισης πολλών 
σεμιναρίων με ανάλογο επίπεδο 
διαχείρισης 

Διαχειριστής 
(Level 3) 

Διαχειριστής με επίπεδο διαχείρισης 3 είναι 
ο καθηγητής του σεμιναρίου ο οποίος είναι 
υπεύθυνος να κατευθύνει και να 
συντονίσει τους σπουδαστές από τον χώρο 
του με σκοπό την εκπαίδευση τους από 
απόσταση. 

• Ευχάριστο, λειτουργικό και 
διαδραστικό περιβάλλον εργασίας 
(όμοιο με σπουδαστή) 

• Έμμεση και άμεση επικοινωνία με 
σπουδαστές και συναδέλφους 

• Δυνατότητα διαχείρισης πολλών 
σεμιναρίων με ανάλογο επίπεδο 
διαχείρισης 

   



Use Case Diagrams 

 
 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ιουλία Οικονόμου 

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  104 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Ιουλία Οικονόμου 

Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  105 
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Activity Diagrams 
Περίπτωση χρήσης Προβολή δείγματος βίντεο σεμιναρίου Actor Επισκέπτης 

 
 
Περίπτωση χρήσης Επαναφοράς Κωδικού πρόσβασης Actor Σπουδαστής 
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Περίπτωση χρήσης Kαταχώρηση Βαθμολογίας κουίζ Actor Σπουδαστής 

 
 
Περίπτωση χρήσης Αποστολή προσωπικού μηνύματος σε διδάσκοντες Actor 
Σπουδαστής 
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Περίπτωση χρήσης Ενημέρωση σπουδαστή για αλλαγή στην βαθμολογία του Actor 
Level 3 
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Περίπτωση χρήσης Προσθήκη Καθημερινών Εκκρεμοτήτων Actor Level 3 
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Περίπτωση χρήσης Διαχείριση εισαγωγής ενότητας Actor Level 2 

 
 
Περίπτωση χρήσης Διαμόρφωση σεμιναρίου Actor Level 2 
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Διαγράμματα Καταστάσεων 
Περίπτωση χρήσης Προβολή δείγματος βίντεο σεμιναρίου Actor Επισκέπτης 

 
 
Περίπτωση χρήσης Επαναφοράς Κωδικού πρόσβασης Actor Σπουδαστής 

 
 
Περίπτωση χρήσης Kαταχώρηση Βαθμολογίας κουίζ Actor Σπουδαστής 
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Περίπτωση χρήσης Αποστολή προσωπικού μηνύματος σε διδάσκοντες Actor 
Σπουδαστής 

 
 
Περίπτωση χρήσης Ενημέρωση σπουδαστή για αλλαγή στην βαθμολογία του Actor 
Level 3 
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Περίπτωση χρήσης Προσθήκη Καθημερινών Εκκρεμοτήτων Actor Level 3 

 
 
Περίπτωση χρήσης Διαχείριση εισαγωγής ενότητας Actor Level 2 
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Περίπτωση χρήσης Διαμόρφωση σεμιναρίου Actor Level 2 

 
 

Sequence Diagrams 
Περίπτωση χρήσης Προβολή Δείγματος βίντεο σεμιναρίου 
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Περίπτωση χρήσης Επαναφορά κωδικού σπουδαστή Σενάριο ύπαρξης σπουδαστή με 
username εισαγωγής 

 
 
Περίπτωση χρήσης Επαναφορά κωδικού σπουδαστή Σενάριο μη ύπαρξης σπουδαστή με 
username εισαγωγής 
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Περίπτωση χρήσης Καταχώρηση βαθμολογίας Quiz Σενάριο μη επανάληψης υποβολής 
Quiz 

 
 
Περίπτωση χρήσης Αποστολή μηνύματος σε διδάσκοντα Σενάριο επιτυχούς επικύρωσης 
φόρμας 
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Περίπτωση χρήσης Ενημέρωση σπουδαστή για αλλαγή στην βαθμολογία του Σενάριο 
επιτυχούς επικύρωσης φόρμας 
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Περίπτωση χρήσης Προσθήκη καθημερινών εκκρεμοτήτων Σενάριο επιτυχούς 
επικύρωσης φόρμας 

 
 
Περίπτωση χρήσης Διαχείριση εισαγωγής ενότητας Σενάριο εισαγωγής άνω των 2000 
χαρακτήρων 
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Περίπτωση χρήσης Διαμόρφωση σεμιναρίου Σενάριο επιτυχούς υποβολής φόρμας 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα – Μελλοντικές επεκτάσεις 

6.1 Ερωτηματολόγιο 

 
 
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε με ειλικρίνεια το 
παρακάτω ερωτηματολόγιο, του οποίου σκοπός είναι η βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σας 
διαβεβαιώνουμε πως το ερωτηματολόγιο έχει καθαρά στατιστικό χαρακτήρα και θα τηρηθεί η 
ανωνυμία των απαντήσεων. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και τις απαντήσεις σας.  
 
Ηλικία: .................................             Ιδιότητα: ................................................................ 
 

1. Πως θα χαρακτηρίζατε την διαδικτυακή εφαρμογή e-learning του e-unic; 
 Ενδιαφέρουσα 
 Αναλυτική 
 Μέτρια 
 Προβληματική 
 Αδιάφορη 
 Άλλο……..............................................................................................................  
 

2. Πόσο συχνά κάνατε χρήση του e-learning;  
 Πάρα πολύ 
 Αρκετά 
 Μέτρια 
 Ελάχιστα 
 Καθόλου 
 Άλλο…….............................................................................................................. 
 

3. Σας βοήθησε η χρήση αυτής της διαδικτυακής εφαρμογής; 
 Πάρα πολύ 
 Αρκετά 
 Μέτρια 
 Ελάχιστα 
 Καθόλου 
 Άλλο…….............................................................................................................. 
 

4. Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την διάρκεια της περιήγησης; Αν ναι αναφέρετε ποιά; 
 Κανένα  
 Ελάχιστα 
 Μερικά 
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 Αρκετά 
 Πάρα πολλά 
 Άλλο……........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................................ 
 

5. Εντοπίσατε δυσλειτουργίες κατά την χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής εφαρμογής; Αν ναι 
αναφέρετε ποιές;  
 Κανένα 
 Ελάχιστα 
 Μερικά 
 Αρκετά 
 Πάρα πολλά 
 Άλλο……..............................................................................................................……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................................... 
 

6. Πώς θα κρίνατε την δομή της ύλης των μαθημάτων;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

7. Πώς θα χαρακτηρίζατε την ύπαρξη παραδείγματος στα video της παρουσίασης των μαθημάτων;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

8. Θεωρείτε χρήσιμη την ύπαρξή του forum;  
 Πάρα πολύ 
 Αρκετά  
 Μέτρια 
 Ελάχιστα 
 Καθόλου 
 Άλλο……............................................................................................................................................... 
 

9. Πώς θα κρίνατε την επικοινωνία σας με τους καθηγητές μέσω των εφαρμογών (Skype, e-mail, forum) 
της σελίδας;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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10.  Θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε την ύπαρξη των quiz ως βοηθητική;  
 Πάρα πολύ 
 Αρκετά 
 Μέτρια 
 Ελάχιστα 
 Καθόλου 
 Άλλο…….............................................................................................................. 
 

11. Αναφέρετε την γνώμη σας σχετικά με την επίλυση εργασιών ανά ενότητα στο e-learning. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

12. Πώς θα χαρακτηρίζατε το σύστημα ενημέρωσης εκκρεμοτήτων; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

13. Αναφέρετε παραλείψεις ή λάθη που πιθανώς έχετε εντοπίσει κατά την διάρκεια της χρήσης της 
διαδικτυακής εφαρμογής. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

14. Αναφέρετε εργαλεία διαχείρισης του e-learning, αν υπάρχουν, που σας δυσκόλεψαν αλλά και αυτές 
που σας φάνηκαν πιο χρήσιμες. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

15. Περιγράψτε συνοπτικά πως θα κρίνατε την συνολική λειτουργία του. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 
Η ομάδα του e-unic 
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6.2 Συμπεράσματα έρευνας 
Το ερωτηματολόγιο σχετικά με την διαδικτυακή εφαρμογή e-learning του e-unic απαντήθηκε από 
φοιτητές – σπουδαστές, η ηλικία των οποίων κυμάνθηκε μεταξύ δεκαεννέα (19) και (25). Η εφαρμογή 
χαρακτηρίστηκε ενδιαφέρουσα  (7/10) και αναλυτική (3/10) καθώς επίσης τονίστηκε θετικά η ύπαρξη 
των βοηθητικών videos. Από τους ερωτηθέντες, 5/10 ανέφεραν ότι την χρησιμοποίησαν πάρα πολύ, 
2/10 αρκετά, 2/10 μέτρια και 1/10 ελάχιστα καθώς επίσης θετικές ήταν οι απαντήσεις σχετικά με το αν 
βοηθήθηκαν με 6/10 να έχουν απαντήσει πάρα πολύ, 2/10 αρκετά, 1/10 μέτρια και τέλος 1/10 να 
αναφέρει πως αν και ήταν ήδη γνώστης η χρήση της εφαρμογής τον βοήθησε να μάθει περισσότερα. 
Επιπλέον δεν αναφέρθηκε κανένα προβλήματα κατά την διάρκεια της περιήγησης ή δυσλειτουργίες 
κατά την χρήση των εργαλείων, εκτός από μια αναφορά για προβληματική είσοδο εξαιτίας του server. 

Όσο αναφορά την δομή της ύλης των μαθημάτων, αυτή χαρακτηρίστηκε κυρίως 
ικανοποιητική, δομημένη και συνεχής, κυρίως λόγω της σωστής ακολουθίας των βημάτων, η οποία 
ήταν ιδιαίτερα επεξηγηματική και βοηθητική με αποτέλεσμα να προλαβαίνει την δημιουργία 
ενδεχόμενων αποριών. Επίσης αναφέρθηκε σε ποσοστό 5/10 ότι θα ήθελαν περισσότερες ενότητες, για 
να μην είναι τόσο συμπυκνωμένη η ύλη, ενώ σε ποσοστό 1/10 προτάθηκε να μην δίνεται τόση έμφαση 
στις λεπτομέρειες αλλά στη λειτουργία και τις ιδιότητες των εργαλείων. Θετική επίσης ήταν η γνώμη 
των σπουδαστών σχετικά με την ύπαρξη των παραδειγμάτων στα videos, τα οποία χαρακτήρισαν 
χρήσιμα, βοηθητικά και απαραίτητα , καθώς κάποιοι ανέφεραν ότι τα προτιμούν από την ανάγνωση 
ενός κειμένου και ότι χρησιμοποιούσαν μόνο αυτά επειδή έδιναν απαντήσεις σε τυχόν απορίες τους. 
Τέλος σχετικά με τα videos, προτάθηκε επίσης η δημιουργία μικρότερων για τμηματική παρουσίαση 
και πιο εύκολη πρόσβαση.   

Επιπροσθέτως αρκετά βοηθητική χαρακτηρίστηκε η ύπαρξη των quiz σε ποσοστό 5/10, ενώ 
4/10 την βρήκαν πάρα πολύ βοηθητική σε αντίθεση με 1/10 οπού λόγω της ύπαρξης βαθμολόγησης 
δεν τα θεώρησε βοηθήματα. Σχετικά με τις εργασίες οι σπουδαστές ανέφεραν πως τους βοήθησαν να 
κατανοήσουν αλλά και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και την χρήση των εργαλείων του Adobe Flash 
, αν και κάποιοι ανέφεραν ότι δυσκόλευαν απότομα ή ότι θα χρειαζόντουσαν περισσότερες. 

Η ύπαρξη του forum χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ χρήσιμη με ποσοστό 6/10, 3/10 την βρήκαν 
αρκετά χρήσιμη, ενώ 1/10 τόνισε ότι του άρεσαν τα εφέ. Επιπλέον,  η επικοινωνία με τους καθηγητές 
θεωρήθηκε άμεση, έγκαιρη επεξηγηματική αλλά και πρωτότυπη λόγω της χρήσης του skype. Σχετικά με 
το σύστημα ενημερώσεων κάποιοι σπουδαστές δεν το είχαν προσέξει και άλλοι δεν το χρησιμοποίησαν 
καθόλου, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι τους άγχωσε λίγο αλλά μετά τους έβαλε στο ρυθμό να 
παρακολουθούν τις εκκρεμότητες τους και τους βοήθησε να μην χάνουν τις προθεσμίες. 

Σε γενικές γραμμές οι ερωτώμενοι δεν βρήκαν ιδιαίτερα λάθη ή παραλείψεις, έκτος από 
κάποιο «κόλλημα» στην αποστολή του βιογραφικού, το οποίο διορθώθηκε άμεσα, όπως το ίδιο συνέβη 
και σε κάποιο quiz, ενώ προτάθηκε ν υπάρχουν πιο αναλυτικά videos στις πιο δύσκολες ενότητες, μια 
κοινή ώρα συνάντησης καθηγητών και μαθητών για συζήτηση καθώς και κάποια ένδειξη για το ποίος 
είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. 

Επιπλέον, δεν αναφέρθηκαν δυσκολίες στα εργαλεία διαχείρισης, εκτός από μια περίπτωση 
δυσκολίας κατά την εγγραφή και μια αναφορά σχετικά με το chat, που θεωρήθηκε δύσχρηστο κυρίως 
επειδή ήταν ανά ενότητα. Γενικά χαρακτηρίστηκαν κατανοητά και εύχρηστα, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμα 
φάνηκαν: το forum,τα βιβλία του σεμιναρίου, τα εικονίδια δίπλα στη κάθε ενότητα, οι βαθμολογίες και 
το skype. Τέλος, η συνολική λειτουργία του e-learning κρίθηκε θετικά ως πολύ καλή και χρήσιμη, καθώς 
θεωρήθηκε εύκολο και βοηθητικό στη χρήση, λόγω του ότι σε οδηγούσε σταδιακά στις μετέπειτα 
γνώσεις και η χρήση του δεν απαιτούσε εγχειρίδιο χρήσης στη πλοήγηση του.  
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6.3 Μελλοντικές επεκτάσεις διαδικτυακής εφαρμογής 

Έρευνες 

Θεωρούμε ότι καλό είναι όποτε θεωρείται απαραίτητο από τους καθηγητές του εργαστηρίου ανάλογα 
με το σεμινάριο και το θέμα της ενότητας στην οποία βρίσκονται οι σπουδαστές να μπορούν να 
δημιουργούν ομάδες έρευνας. Οι έρευνες αυτές μπορούν να αφορούν την περαιτέρω πληροφόρηση 
των σπουδαστών σε κάποιο θέμα με σκοπό την ενημέρωση όλων, καταχωρώντας αυτή την έρευνα 
μέσα σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπως αυτή του Wikipedia. Φυσικά οι έρευνες θα ελέγχονται πριν 
καταχωρηθούν από έμπειρους καθηγητές του αντικειμένου και θα προσφέρονται δωρεάν όχι μόνο 
στους παρευρισκόμενους του σεμιναρίου αλλά και γενικότερα στο ευρύ κοινό του εργαστηρίου. 
 

Ερωτηματολόγιο 

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου συνετό είναι η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με ερωτήσεις σχετικές με 
την διεξαγωγή του σεμιναρίου, για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα, με τους 
συμφοιτητές του αλλά και με τους διδάσκοντες του. Επίσης συνιστάται η συνάντηση με αντιπρόσωπο 
του εργαστηρίου για συνέντευξη μετά το πέρας του σεμιναρίου για συζήτηση πάνω σε αυτό και στην 
λειτουργία του εργαστηρίου.  
Σκοπός λοιπόν του ερωτηματολογίου είναι η βελτίωση και η καλύτερη διεξαγωγή των σεμιναρίων 
εφόσον απευθύνονται σε χρήστες διαφόρων κλιμάκων εκπαίδευσης και γνώσεων χρήση υπολογιστών. 
 

Πρόσφατη δραστηριότητα 

Το πεδίο της πρόσφατης δραστηριότητας θα περιλαμβάνει όχι μόνο ανακοινώσεις σχετικά με 
δραστηριότητες του εργαστηρίου αλλά και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα που πρόκειται να γίνουν ή 
έχουν γίνει. Επιπλέον μπορεί να αναφέρονται οι προσθήκες που έχουν κάνει οι καθηγητές σε κάποια ή 
κάποιες ενότητες του σεμιναρίου ή η επιβεβαίωση της αποστολής της εργασίας της ενότητας και η 
υλοποίηση του κουίζ από κάποιον σπουδαστή. 
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Επίλογος 
Οι υπολογιστές και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν σήμερα τα πιο αποτελεσματικά «εργαλεία» για 
τον χειρισμό των πληροφοριών και η χρήση τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του 
αποθέματος πληροφοριών και γνώσεων που διαθέτει κάθε ανεπτυγμένη κοινωνία. Κομβικό ρόλο σε 
αυτά έχει το διαδίκτυο, δεδομένου ότι αποτελεί το μέσο επικοινωνίας εκατομμυρίων ατόμων την κάθε 
ώρα, το κάθε λεπτό. 

Με την ανάπτυξη των ιστοσελίδων και κατ’ επέκταση της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως 
συναντάμε ίσως τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης γνώσης, αφού μέσω αυτών παρουσιάζεται στους 
χρήστες το προϊόν ή η υπηρεσία που διατίθεται. 
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Παράρτημα 1 – Εγχειρίδια Χρήσεως 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης e-unic 

1. Εγκατάσταση σε τοπικό server 

i. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας ένα πακέτο Apache MySQL –PHP. Για Windows προτείνεται το 
EasyPHP, για Macintosh το MAMP και για Linux το LAMP. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πακέτο σας να έχει έκδοση PHP μεγαλύτερη από 5.2.0. 
 

ii. Αντιγράψτε τον φάκελο e-unic στο root φάκελο του τοπικού σας εξυπηρετητή. Για το EasyPHP, 
ενδεικτικά, ο φάκελος βρίσκεται (C:/ProgramFiles(x86)/EasyPHP(έκδοση)/www). 

iii. Για να εγκαταστήσετε την βάση δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 
PHPMyAdmin εάν παρέχεται στο WAMP πακέτο σας, διαφορετικά μπορείτε να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή MySQL Administrator και το MySQL Query Browser ή το MySQL Workbench. 
Ενδεικτικά για το PHP MyAdmin του πακέτου EasyPHP πληκτρολογήστε το url 
(localhost/home/mysql) και πατήστε στον σύνδεσμο “Βάσεις Δεδομένων” ή “Database” και στην 
συνέχεια πατήστε από το πάνω μενού τον σύνδεσμο “Εισαγωγή” ή “Import”. Επιλέξτε το αρχείο 
“eunic.sql” και κάντε το εισαγωγή. 

iv. Ανοίξτε το αρχείο “mysqli_connect.php” που βρίσκεται στον φάκελο που μόλις πριν αντιγράψετε 
στον “C:/ ProgramFiles(x86) /EasyPHP(έκδοση) /www /… eunic /connections 
/mysqli_connect.php”. Το αρχείο αυτό μπορείτε να το ανοίξετε είτε με το Notepad++ είτε με το 
Notepad των Windows. Αφού το ανοίξετε στις πρώτες γραμμές κώδικα υπάρχουν οι σταθερές για 
την σύνδεση της PHP με την MySQL. Αλλάξτε λοιπόν τις τιμές με αυτές που έχετε ορίσει στον 
τοπικό σας server. Ενδεικτικά οι προεπιλεγμένες τιμές είναι συνήθως (host: localhost, user: root, 
password: “κενό”, db: eunic). Φυσικά η τιμή του ονόματος της βάσης θα είναι σε κάθε περίπτωση 
eunic. 

v. Εάν δεν διαθέτετε ήδη κάποιον e-mail server τότε μπορείτε να ορίσετε από τον πάροχο σας. 
Δηλαδή κάθε πάροχος έχει μια διεύθυνση smtp που αν την ορίσετε σαν τιμή στην παράμετρο 
smtp που θα βρείτε στο αρχείο php.ini μέσα στον φάκελο 
C:/ProgramFiles(x86)/EasyPHP(έκδοση)/apache/php.ini. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η παράμετρος έχει ερωτηματικό μπροστά της π.χ. (;SMTP = mailgate.otenet.gr), θα 
πρέπει να σβηστεί για να αναγνωριστεί σωστά η παράμετρος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο SMTP server του παρόχου για την αποστολή e-mail δεν θεωρείται αξιόπιστος και 
συχνά αναγνωρίζονται τα e-mail ως spam και ανεπιθύμητα. 
 

vi. Από τον φάκελο “htaccess local” που βρίσκεται μέσα στον φάκελο του “eunic” αντιγράψτε το 
“htaccess” αρχείο και κάντε το επικόλληση στον φάκελο του “eunic”. Το αρχείο αυτό περιέχει 
εντολές που απευθύνονται στον server και έχουν να κάνουν με θέματα ασφαλείας αλλά και 
λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής. 

vii. Τέλος για να λειτουργήσουμε την εφαρμογή του e-learning πληκτρολογούμε στο address bar του 
browser μας ένα από τα παρακάτω url: 
Για την σελίδα του πελάτη: localhost/eunic/main  
Για την σελίδα του διαχειριστή level 1: localhost/eunic/main/admin 
Για την σελίδα του σπουδαστή: localhost/eunic/e-learning  
Για την σελίδα του διαχειριστή level 2 και level 3: localhost/eunic/e-learning/admin 
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2. Εγκατάσταση σε web server 

i. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας έναν FTP Manager, όπως το Filezilla και αντιγράψτε στο root 
του server σας τον φάκελο e-unic. 

ii. Για να εγκαταστήσουμε την βάση δεδομένων θα πρέπει αρχικά να βεβαιωθούμε ότι έχουμε 
remote access για την βάση δεδομένων μας. Στην συνέχεια εγκαθιστούμε τον MySQL Query 
Browser καθώς και τον MySQL Administrator και ανοίγουμε τον MySQL Query Browser. Στο αρχικό 
παράθυρο μας ζητάει τα στοιχεία της remote βάσης μας όπως host, user και password. Εφόσον τα 
καταχωρήσουμε πραγματοποιούμε είσοδο στο πρόγραμμα και από το μενού «Εργαλεία» 
επιλέγουμε τον MySQL Administrator. Από εκεί επιλέγουμε την καρτέλα «Αποκατάσταση βάσης 
Δεδομένων» και εφόσον επιλέξουμε το αρχείο eunic.sql κάνουμε κλικ στο κουμπί start restore. 

iii. Ανοίξτε από το Filezilla στον server το αρχείο «mysqli_connect.php» που βρίσκεται στον φάκελο 
«e-unic/connections» κάνοντας δεξί κλικ και πατώντας επεξεργασία. Αφού το ανοίξετε στις 
πρώτες γραμμές κώδικα υπάρχουν οι σταθερές για την σύνδεση της PHP και της MySQL. Αλλάξτε 
λοιπόν τις τιμές με αυτές που έχετε ορίσει στον web server σας. Φυσικά η τιμή του ονόματος της 
βάσης θα είναι σε κάθε περίπτωση το «eunic». 

iv. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του web server σας επιτρέπουν την αποστολή e-mail. 
v. Ανοίξτε το Filezilla και μεταβείτε στον φάκελο «eunic». Ανοίξτε από εκεί τον φάκελο «htaccess 

server» και αντιγράψτε το αρχείο «.htaccess» και κάντε επικόλληση στον φάκελο «eunic». Το 
αρχείο αυτό περιέχει εντολές που απευθύνονται στον web server και έχουν να κάνουν με θέματα 
ασφαλείας και λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής. 

vi. Τέλος για να λειτουργήσουμε την εφαρμογή του e-learning πληκτρολογούμε στο address bar του 
browser μας ένα από τα παρακάτω url: 
Για την σελίδα του πελάτη: (domain name)/eunic/main  
Για την σελίδα του διαχειριστή level 1: (domain name)/eunic/main/admin 
Για την σελίδα του σπουδαστή: (domain name)/eunic/e-learning  
Για την σελίδα του διαχειριστή level 2 και level 3: (domain name)/eunic/e-learning/admin 
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Είσοδος και έξοδος από σελίδα διαχείρισης (administrator)

Η διαχείριση του ιστοτόπου επιτυγχάνεται μέσω μίας προσωπικής σελίδας ad-
ministrator. Για να επισκευθείτε την σελίδα αυτή θα πρέπει στην μπάρα URL που 
εμφανίζεται στο πάνω μέρος του browser σας να πληκτρολογήσετε δίπλα από την 
διεύθυνση της ιστοσελίδας πληροφοριών /admin και στη Συνέχεια να πατήσετε το 
κουμπί Είσοδος.

Εικόνα 1. Διεύθυνσης URL

Εικόνα 2. Administrator

http://katapliktiko.gr/e-unic/main/admin/
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Πληκτρολογήστε το username και το password σας (Εικόνα 3) ως διαχειριστής της 
πλατφόρμας.

Εικόνα 3. Είσοδος σε administrator
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Σε περίπτωση που δεν εισάγετε το κωδικό πρόσβασης ή το username (Εικόνα 4) ή 
δεν εισάγετε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία (Εικόνα 5) τότε εμφανίζεται μήνυμα 
σφάλματος. 

Εικόνα 4. Μη συμπλήρωση στοιχείων σε administrator
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Εικόνα 5. Λάθος στοιχεία σε administrator

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ή δεν θυμάστε τους κωδικούς σας παρακαλώ 
επικοινωνήστε με e-mail με τους κατασκευαστές του ιστοτόπου για να σας 
βοηθήσουν.

Εικόνα 6. Επικοινωνία με web administrators
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Κατά την επιτυχημένη σύνδεση σας μεταφέρεστε αυτόματα στην προεπιλεγμένη 
σελίδα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Διαχείριση Υπευθύνων 
Σεμιναρίων.

Εικόνα 7. Προεπιλεγμένη σελίδα

Σε οποιαδήποτε σελίδα διαχείρισης περιεχομένου και εάν βρίσκεστε μπορείτε 
πάντοτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα e-mail των κατασκευαστών (Εικόνα 6). 
Επίσης μπορείτε ανα πάσα στιγμή το επιθυμείτε να αποσυνδεθείτε από το κουμπί 
Αποσύνδεσης (Εικόνα 8). Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην 
αριστερή μπάρα της σελίδας διαχείρισης.

Εικόνα 8. Αποσύνδεση
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Γενικές πληροφορίες

Σε ποιά κατηγορία βρίσκεστε, μπορείτε να το δείτε και από το κουμπί στην άνω 
μπάρα του μενού που είναι πατημένο (Εικόνα 9) αλλά και στην αριστερή μπάρα 
(Εικόνα 10). Υπάρχει περίπτωση κάποια από τις κατηγορίες της σελίδας διαχείρισης 
να αποτελείται από επιπλέον υποκατηγορίες. Αυτές μπορείτε να τις επισκεφτείτε 
από την αριστερή μπάρα του ιστοτόπου (Εικόνα 11).

Εικόνα 9. Επιλεγμένη κατηγορία από μενού

Εικόνα 10. Επιλεγμένη κατηγορία από αριστερή μπάρα

Εικόνα 11. Υποκατηγορίες

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια θα 
                      αποσυνδεθείτε για λόγους ασφαλείας έπειτα από 3 ώρες.
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Διαχείριση και προσθήκη Υπευθύνων Σεμιναρίων

Στη σελίδα Διαχείρισης Υπεύθυνου Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε ποιούς 
υπεύθυνους έχετε και σε ποιά σεμινάρια και να τους επεξεργαστείτε.

Εικόνα 12. Σελίδα Διαχείρισης Υπευθύνων Σεμιναρίων
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Κάθε υπεύθυνος μπορεί να έχει από κανένα μέχρι και 2 σεμινάρια υπό την επίβλεψη 
του. Επιλέξτε από τις στήλες Σεμινάριο 1 και Σεμινάριο 2, το σεμινάριο στο οποίο 
θέλετε να βάλετε κάποιον υπεύθυνο από τους ήδη υπάρχοντες.

Εικόνα 13. Καταχώρηση Υπεύθυνου σε Σεμινάριο/α

Σημείωση: Για τον κάθε υπεύθυνο εμφανίζονται μόνο τα σεμινάρια στα οποία 
                     μπορεί να γίνει υπεύθυνος.

Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας σε έναν από του υπεύθυνους πατήστε το 
κουμπί ΟΚ στη στήλη Αλλαγή για να καταχωρήσετε στο σύστημα τις αλλαγές που 
πραγματοποιήσατε.

Εικόνα 14. Αλλαγή Στοιχείων Υπευθύνου
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Σε περίπτωση που υπάρχει άλλος/οι υπεύθυνος/οι στο μάθημα που δηλώσατε, 
ζητείται επιβεβαίωση για να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Επιβεβαιώστε την, κάνοντας 
κλικ στο κουτάκι που σας δείχνει το βέλος και πατήστε το κουμπί Συνέχεια.

Εικόνα 15. Επιβεβαίωση αλλαγής στοιχείων Υπευθύνου
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Πατήστε ΟΚ στα μηνύματα επιβεβαίωσης αλλαγής των στοιχείων του Υπευθύνου.

Εικόνες 16. Επιτυχημένη αλλαγή στοιχείων Υπεύθυνου

Για να διαγράψετε κάποιον Υπεύθυνο Σεμιναρίου, πατήστε το κουμπί ΟΚ στη στήλη 
Διαγραφή στον αντίστοιχο Υπεύθυνο.

Εικόνα 17. Διαγραφή Υπεύθυνου

Σημείωση: Με την διαγραφή του, ο πρώην υπεύθυνος παραμένει στο σύστημα ως 
απλός καθηγητής

Εφόσον ήταν επιτυχημένη η διαγραφή του Υπεύθυνου, εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα στο οποίο πατήστε ΟΚ.

Εικόνα 18. Επιτυχημένη Διαγραφή Υπεύθυνου
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Για να μεταφερθείτε στην Προσθήκη Υπευθύνων πατήστε στην αριστερή μπάρα του 
ιστοτόπου το κουμπί Προσθήκη Υπευθύνων.

Εικόνες 19. Προσθήκη Υπευθύνων
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Για να εισάγετε έναν Υπεύθυνο Σεμιναρίων στο σύστημα σας, ο οποίος δεν έχει 
καταχωρηθεί στο παρελθόν ούτε ως καθηγητής, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία 
(Εικόνα 20). Όταν καταχωρήσετε όλα του τα στοιχεία πατήστε το κουμπί ΟΚ στη 
στήλη Αποθήκευση. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάποιο από αυτά ή τα 
συμπληρώσετε λανθασμένα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο οποίο πατάτε ΟΚ και 
ξαναπροσπαθείτε.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο εξ αρχής να ορίσετε κάποιο σεμινάριο.

Εικόνα 20. Λανθασμένη συμπλήρωση στοιχείων Νέου Υπευθύνου
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Εικόνα 21. Σωστή συμπλήρωση στοιχείων Νέου Υπευθύνου

Όταν καταχωρήσετε σωστά όλα τα στοιχεία του Υπευθύνου, πατήσετε το κουμπί 
ΟΚ στη στήλη Αποθήκευση και θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της 
καταχώρησης σας. Πατήστε ΟΚ. Μπορείτε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο να 
προσθέτετε και άλλους Υπευθύνους.

Εικόνα 22. Επιβεβαίωση προσθήκης Νέου Υπευθύνου
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Άλλες περιπτώσεις εμφάνισης ενημερωτικών μηνυμάτων που μπορείτε να έχετε 
κατά τη διάρκεια χρήσης της σελίδας Προσθήκη Υπευθύνων Σεμιναρίων είναι η 
περίπτωση καταχώρησης υπευθύνου σε σεμινάριο/α που ήδη υπάρχει άλλος/οι. 
Επιλέξτε αν θέλετε και σε ποιά σεμινάρια να τον καταστήσετε υπεύθυνο και πατήστε 
το κουμπί Συνέχεια.

Εικόνα 23. Προσθήκη νέου υπεύθυνου σε σεμινάριο με ήδη υπάρχοντα

Τέλος υπάρχει περίπτωση το username του υπεύθυνου που καταχωρήσατε να είναι 
το ίδιο με ενός άλλου καταχωρημένου. Παρακαλώ ορίστε ένα νεό username.

Εικόνα 24. Προσθήκη νέου υπευθύνου με ίδιο username με ήδη υπάρχοντα
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Προαγωγή Καθηγητών Σεμιναρίων

Εφόσον έχει καταχωρηθεί στη πλατφόρμα ένας καθηγητής ή πρώην υπεύθυνος τον 
οποίο θέλετε να προάγετε σε υπεύθυνο κάποιου σεμιναρίου, θα χρησιμοποιήσετε 
την υποκατηγορία Προαγωγή Καθηγητών.

Εικόνα 25. Προαγωγή Καθηγητών Σεμιναρίων

Σας εμφανίζεται μία λίστα με τους καθηγητές που έχετε καταχωρημένους μέσα στην 
πλατφόρμα, όπου δίπλα από το ονοματεπώνυμο του καθενός μπορείτε να δείτε και 
την Ειδικότητα του και από την στήλη Προαγωγή να πατήσετε το κουμπί ΟΚ ώστε να 
προάγετε έναν από τους καθηγητές σε Υπεύθυνο σεμιναρίου. 

Εικόνα 26. Επιβεβαίωση Προαγωγής Καθηγητή

Σημείωση: Μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση Υπευθύνων Σεμιναρίων για να 
καταχωρήσετε στον Νέο Υπεύθυνο σας Σεμινάριο/α.
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Επεξεργασία κειμένων ιστοσελίδας

Για να διαχειριστείτε όλα τα κείμενα του ιστοτόπου πληροφοριών επιλέξτε 
Διαχείριση main site από το μενού στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.

Εικόνα 27. Διαχείριση του ιστοτόπου πληροφοριών

Σας εμφανίζεται η ιστοσελίδα όπως εμφανίζεται και στους επισκέπτες της με μόνη 
διαφορά ότι στο πάνω μέρος της, κάτω από τη γραμμή του URL και πάνω από το 
λογότυπο της εμφανίζεται άλλη μία γραμμή κατάστασης. Στο πεδίο Συνδεθείτε πρέπει 
να ξανασυμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να μπορέσετε να τις επεξεργαστείτε και 
να πατήσετε το κουμπί Σύνδεση. Σε περίπτωση που δεν εισάγετε τα σωστά στοιχεία 
σας εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Εικόνα 28. Λανθασμένα στοιχεία εισόδου Διαχείρισης ιστοτόπου πληροφοριών
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Εικόνα 29. Είσοδος στη Διαχείριση του ιστοτόπου πληροφοριών

Πατήστε το κουμπί που λέει Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε την σελίδα για να 
ξεκινήσετε την επεξεργασία.

Εικόνα 30. Γραμμή Κατάστασης

Επιλέγοντας την ενότητα που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάνοντας διπλό κλικ 
πάνω στο κείμενο σας ανοίγει πάνω αριστερά ένα μενού ίδιο με αυτό του Word.
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Εικόνα 31. Επεξεργασία Αρχικής Σελίδας

Εικόνα 32. Επεξεργαστής κειμένων

Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας πατήστε το Χ στο παράθυρο επεξεργασίας 
κειμένου και θα σας εμφανιστεί μήνυμα για Αποθήκευση των αλλαγών σας.

Εικόνα 33. Αποθήκευση αλλαγών
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Όλες οι ενότητες της ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμες προς επεξεργασία π.χ. 
Σεμινάρια. Αν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο τους θα εμφανιστεί 
σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 34. Απαγόρευση επεξεργασίας περιεχομένου σελίδας

Για να αποσυνδεθείτε από την επεξεργασία πατήστε πάνω δεξιά στο πεδίο που 
λέει το username σας και επιλέξτε Αποσύνδεση. Αν τυχόν θέλετε να μεταφερθείτε 
απευθείας στην ιστοσελίδα για να δείτε τις αλλαγές σας πατήστε το Χ πάνω δεξιά.

Εικόνα 35. Αποσύνδεση από επεξεργασία σελίδων και μεταφορά
στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας

Αν πάλι θέλετε να επιστρέψετε στην σελίδα του administrator για να συνεχίσετε με τις 
υπόλοιπες λειτουργίες του πηγαίνετε με το ποντίκι σας στο URL και αντικαταστήστε 
την λέξη edit με admin και πατήστε Enter.
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Αποστολή Newsletter

Για να στείλετε Newsletter σε όλους τους σπουδαστές, ακόμη και σε εκείνους 
που έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάρια τους, επιλέξτε την κατηγορία Newsletter 
και συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία. Σε περίπτωση ελλειπούς συμπλήρωσης 
εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Εικόνα 36. Ελλειπής συμπλήρωση φόρμας Newsletter

Αν το αρχείο που επιλέξατε δεν είναι .PDF τότε δεν μπορείτε να το αποστείλετε. 
Μετατρέψτε το αρχείο σας σε κάποιον από αυτούς τους τύπους αρχείων και 
ξαναπροσπαθήστε. 

Εικόνα 37. Λανθασμένος τύπος επισυναπτόμενου αρχείου
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Σε περίπτωση που το αρχείο που επισυνάψατε είναι μεγαλύτερο των 2ΜΒ 
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Παρακαλούμε συμπιέστε το μέγεθος του αρχείου σας  
και ξαναπροσπαθήστε.

Εικόνα 38. Πολύ μεγάλο αρχείο για αποστολή Newsletter 

Για να αποστείλετε το Newsletter σας πατήστε το ΟΚ στη στήλη Αποστολή.

Εικόνα 39. Αποστολή Newsletter

Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να αποσταλούν σε όλους τα Newsletter και να 
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής.

Εικόνα 40. Επιβεβαίωση αποστολής Newsletter
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Επεξεργασία και προσθήκη Νέων Σεμιναρίων

Εικόνα 41. Διαχείριση Σεμιναρίων

Στη σελίδα Σεμινάρια εμφανίζονται όλα τα σεμινάρια τα οποία έχετε καταχωρήσει 
και κατ’επέκταση μπορείτε να ορίσετε σε αυτά Υπευθύνους. Για να μεταβείτε εκεί 
εκτός από το να επιλέξετε την κατηγορία Υπ. Σεμιναρίων μπορείτε να πατήσετε στο 
κουμπί εδώ (Εικόνα 42).

Εικόνα 42. Μεταφορά στην Διαχείριση Υπευθύνων Σεμιναρίων

Μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο και τον Μίνι τίτλο ενός Σεμιναρίου πατώντας ΟΚ 
στη στήλη Αλλαγή του αντίστοιχου σεμιναρίου που θέλετε να κάνετε την αλλαγή.

Εικόνα 43. Αλλαγή σεμιναρίων
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Ο μίνι τίτλος είναι επεξεργάσιμος, μόνο για τα σεμινάρια τα οποία δεν έχουν 
διαμορφωθεί ακόμη από τους υπεύθυνους καθηγητές τους. Εφόσον είναι 
επεξεργάσιμος και εάν εισάγετε κάποιον μίνι τίτλο που χρησιμοποιείται ήδη από 
άλλο σεμινάριο, τότε θα σας εμφανιστεί σφάλμα και δεν θα μπορέσει να γίνει η 
αλλαγή που ζητήσατε. Τέλος συστήνεται ο μίνι τίτλος να είναι ένα μικρό κομμάτι 
από το τίτλο μαθήματος.

Εικόνα 44. Λανθασμένη αλλαγή σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση της αλλαγής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο οποίο πατήστε 
ΟΚ.

Εικόνα 45. Επιτυχημένη αλλαγή σεμιναρίου

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε κάποιο σεμινάριο πατήστε το κουμπί ΟΚ 
στη στήλη Διαγραφή του αντίστοιχου σεμιναρίου. Στην συνέχεια σας εμφανίζεται 
ένα παράθυρο επιβεβαίωσης, όπου εφόσον είστε σίγουρος πατήστε ΟΚ.

Σημείωση: Εφόσον διαγράψετε ένα σεμινάριο διαγράφεται και όλο το διαθέσιμο 
του υλικό, όπως συζητήσεις, εκκρεμότητες κ.ά.
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Εικόνες 46. Διαγραφή σεμιναρίου

Εικόνα 47. Επιτυχής διαγραφή σεμιναρίου

Δίπλα από την στήλη Μίνι τίτλος μαθήματος υπάρχει μιά στήλη που ονομάζεται 
Δείγμα. Από τη συγκεκριμένη στήλη μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε ένα δείγμα 
σεμιναρίου στο επιθυμητό σεμινάριο, το οποίο μπορεί να είναι μια ενότητα από 
αυτό. Το δείγμα αυτό αποτελείται από μια παρουσίαση βίντεο και παρουσίαση 
μαθήματος σε μορφή PDF της επιλεγμένης ενότητας και απευθύνεται στους 
επισκέπτες της σελίδας του e-learning κάθε φορά που την επισκέπτονται και θέλουν 
να πάρουν μια ιδέα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του εκάστοτε σεμιναρίου.

Σημείωση: Δείγμα μπορείτε να ορίσετε για όλα τα σεμινάρια, άλλα μόνο στις ενότητες 
αυτών που περιέχουν βίντεο και παρουσίαση μαθήματος.
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Για να μεταβείτε στην Προσθήκη Σεμιναρίων πατήστε στην αριστερή μπάρα του 
ιστοτόπου το κουμπί Προσθήκη Σεμιναρίων.

Εικόνα 48. Προσθήκη Σεμιναρίου

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και πατήστε το κουμπί ΟΚ στη στήλη Αποθήκευση. 
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε σωστά τα πεδία ή κάποιο από αυτά δεν 
συμπληρωθεί καθόλου, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 49. Λανθασμένη προσθήκη Σεμιναρίου

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ήδη ο μίνι τίτλος από άλλο σεμινάριο, θα 
σας εμφανιστεί σφάλμα και δεν θα μπορέσει να γίνει η προσθήκη που ζητήσατε. 
Συστήνεται ο μίνι τίτλος να είναι ένα μικρό κομμάτι από το τίτλο του σεμιναρίου.



Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Εργαστηρίου

28

Με την επιτυχημένη Προσθήκη νέου σεμιναρίου εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα 
στο οποίο πατήστε ΟΚ.

Εικόνα 50. Επιτυχημένη προσθήκη Σεμιναρίου

Και από αυτή τη σελίδα μπορείτε να ορίσετε Υπευθύνους πατώντας στο κουμπί που 
λέει εδώ.

Εικόνα 51. Μεταφορά στην Διαχείριση Υπευθύνων Σεμιναρίων

Προσθήκη και επεξεργασία Νέων και Ανακοινώσεων

Στη σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις μπορείτε να καταχωρήσετε συνολικά 15 
ανακοινώσεις, προσθέτοντας μια κάθε φορά, αρκεί να συμπληρώσετε τα απαραίτητα 
πεδία. Απαραίτητος είναι ο Τίτλος και η πληκτρολόγηση κάποιου κειμένου ή η 
εισαγωγή κάποιου PDF. Η ημερομηνία εισάγεται αυτόματα και είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία έχετε εισέλθει, την οποία φυσικά μπορείτε να αλλάξετε. 

Εικόνα 52. Νέα και Ανακοινώσεις
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Επιλέξτε κάποια κενή από τις 15 διαθέσιμες φόρμες αν θέλετε να προσθέσετε 
κάποια νέα ανακοίνωση, διαφορετικά επεξεργαστείτε μια από τις υπάρχουσες, 
εάν υπάρχουν. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία και εισάγετε ένα κείμενο 
ή κάποιο pdf ή και τα 2 ταυτόχρονα εάν το επιθυμείτε. Στη συνέχεια πατήστε το 
κουμπί Ενημέρωση για να καταχωρηθεί η ανακοίνωση σας. Σε περίπτωση που 
δεν βάλετε τίτλο ή ημερομηνία εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Πατήστε ΟΚ και 
ξαναπροσπαθήστε.

Εικόνα 53. Λανθασμένη δημιουργία Ανακοίνωσης

Για να εισάγετε ένα αρχείο πρέπει να πατήσετε το κουμπί Επιλογή αρχείου και 
να είναι μορφής PDF. Σε περίπτωση που δεν είναι εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 
Μετατρέψετε το αρχείο σας σε PDF και να ξαναπροσπαθήσετε.

Εικόνα 54. Επιλογή αρχείου

Εικόνα 55. Μη αποδεκτός τύπος αρχείου
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Σε περίπτωση που εισαχθεί σωστά το PDF στη πλατφόρμα θα εμφανιστεί στην οθόνη 
σας όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

Εικόνα 56. Εισαγωγή PDF

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το PDF ή να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. 
Μην ξεχνάτε μετά από κάθε αλλαγή να πατάτε το κουμπί Ενημέρωση.

Εικόνα 57. Ενημέρωση ανακοίνωσης
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Εικόνα 58. Διαγραφή PDF

Για να διαγράψετε εξ’ολοκλήρου μία ανακοίνωση, μαζί με το συννημένο έγγραφο 
της εάν υπάρχει, πατήστε το κουμπί Διαγραφή.

Έγκριση μαθητών

Μπορείτε να εγκρίνετε ένα σπουδαστή για ένα κάθε φορά σεμινάριο συμπληρώνοντας 
τα παρακάτω πεδία. Με την συμπλήρωση των πεδίων πατήστε το κουμπί ΟΚ 
στη στήλη Αποστολή για καταχώρηση της έγκρισης και αποστολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος στον σπουδαστή με το οποίο θα ενημερώνεται για την έγκριση του στο 
εκάστοτε σεμινάριο.

Εικόνα 59. Έγκριση μαθητών
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Σημείωση: Στα υποχρεωτικά πεδία υπάρχει μπλέ αστερίσκος

Σε περίπτωση λανθασμένης, ελλειπούς ή μη συμπλήρωσης των πεδίων είτε όλων 
είτε μερικών εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 60. Λανθασμένη συμπλήρωση στοιχείων σπουδαστή

Αν το ονοματεπώνυμo και το e-mail ενός σπουδαστή, του οποίου τα στοιχεία που 
καταχωρείτε αυτή τη στιγμή, είναι ίδια με κάποιον ήδη καταχωρημένο, τον οποίο 
επιθυμείτε να τον εγγράψετε σε σεμινάριο που δεν έχει παρακολουθήσει, τότε σας 
εμφανίζονται μια σειρά από μηνύματα, όπως το παρακάτω. Αυτά το μηνύματα σας 
υποδεικνύουν, είτε σεμινάρια που παρακολουθεί ήδη, είτε που έχει παρακολουθήσει 
στο παρελθόν ο σπουδαστής αυτός.

Εικόνα 61. Ενημέρωση ύπαρξης καταχωρημένου σπουδαστή

Εικόνα 62. Επιτυχής καταχώρηση σπουδαστή σε νέο μάθημα
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Σε περίπτωση που προσπαθήσετε καταχωρήσετε έναν σπουδαστή σε σεμινάριο που 
παρακολουθεί ήδη και δεν έχει ολοκληρώσει, τότε σας εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα. Εάν όμως το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί από τον σπουδαστή, 
υπάρχει η δυνατότητα να το παρακολουθήσει εξ’αρχής, οπότε σε αυτή την περίπτωση 
θα σας εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα σας επιτραπεί η επανενεργοποίηση του.

Εικόνα 63. Υπάρχον σπουδαστής σε ενεργό σεμινάριο

Μετα το επιτυχημένο πέρας όλων των προηγούμενων ελέγχων εμφανίζεται το 
παρακάτω μήνυμα και ταυτόχρονα πραγματοποιείται η αποστολή μηνύματος στον 
σπουδαστή προς ενημέρωση της επιτυχημένης έγκρισης του στο σεμινάριο.

Σημείωση: Μετά την επιτυχημένη έγκριση του σπουδαστή ενεργοποίειται αυτόματα 
η εισοδός του στην πρώτη ενότητα του σεμιναρίου.

Εικόνες 64. Επιτυχημένη έγκριση μαθητών με ταυτόχρονη αποστολή μηνύματος 
σε σπουδαστή 
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Τέλος σε περίπτωση που ένας σπουδαστής επιθυμεί να ξαναπαρακολουθήσει κάποιο 
σεμινάριο που είχε παρακολουθήσει και στο παρελθόν και είχε ολοκληρώσει, θα 
εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα προς επιβεβαίωση.

Εικόνα 65. Επανάληψη παρακολούθησης σεμιναρίου
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Είσοδος και έξοδος από e-learning

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο e-learning του εργαστηρίου e-unic θα πρέπει 
καταρχάς να βρίσκεστε στη σελίδα του e-learning. Από την σελίδα των πληροφοριών 
του e-unic μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί e-learning που βρίσκετε αριστερά στην 
σελίδα σας.

Εικόνα 1. Σελίδα πληροφοριών
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Εικόνα 2. Σελίδα E-learning

Σύνδεση νέου σπουδαστή στο e-learning
Εφόσον είναι η πρώτη σας φορά που κάνετε είσοδο στο e-learning, έχετε λάβει κατά 
την έγκριση σας ένα ενημερωτικό e-mail με το username σας και ένα προσωρινό 
password. Πληκτρολογήστε το username και το προσωρινό password σας στο πεδίο 
Σύνδεση και πατήστε στο κουμπί Σύνδεση.

Εικόνα 3. Συμπλήρωση στοιχείων για σύνδεση
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Όταν πατήσετε το κουμπί Σύνδεση σας εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας 
ενημερώνει ότι μπορείτε να ορίσετε δικό σας κωδικό πρόσβασης. 

Εικόνα 4. Αλλαγή προσωρινού κωδικού

Όταν πατήσετε ΟΚ στο μήνυμα αυτό, στη συνέχεια σας ζητείται να δώσετε τον μόνιμο 
κωδικό πρόσβασης σας για το e-learning. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση 
του νέου σας κωδικού, επαναλάβετε την στο πεδίο Επαλήθευση Κωδικού και 
πατήστε Καταχώρηση Νέου Κωδικού. Αν δεν ταιριάζουν οι κωδικοί μεταξύ τους 
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Έχετε την δυνατότητα να αναβάλλετε την διαδικασία 
πατώντας το κουμπί Όχι αυτή την στιγμή.

Εικόνα 5. Πληκτρολόγηση νέου κωδικού

Εικόνα 6. Δεν ταιριάζουν οι κωδικοί μεταξύ τους
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Μετά την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να πληκτρολογείτε το password σας, το 
οποίο επιλέξατε προηγουμένως, κάθε φορά που θέλετε να εισέλθετε στο e-learning. 

Εικόνα 7. Επιβεβαίωση καταχώρησης νέου κωδικού

Σύνδεση στο e-learning
Σε περίπτωση που δεν εισάγετε σωστά τα στοιχεία που σας ζητούνται ή δεν εισάγετε 
κάποιο από τα στοιχεία αυτά, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. 

Εικόνα 8. Μη έγκυρα στοιχεία εισόδου

Εικόνα 9. Έλλειψη εισαγωγής στοιχείων
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Αν για κάποιο λόγο ξεχάσατε τον κωδικό σας μπορείτε να αιτηθείτε έναν νέο 
πατώντας στο πεδίο Σύνδεση (Εικόνα 3) το κουμπί Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εικόνα 10. Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το username σας για να σας σταλεί στο e-mail σας ο 
προσωρινός σας κωδικός. Πατήστε ΟΚ, συμπληρώστε το username σας και πατήστε 
το κουμπί Ξεχάσατε τον κωδικό σας;. Θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα 
σας ζητάει επιβεβαίωση της ενέργειας σας (Εικόνα 12). Πατήστε ΟΚ και κατά την 
ολοκλήρωση της αποστολής του e-mail θα σας εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα 
επιτυχούς αποστολής του. Τέλος ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο (Σύνδεση 
νέου σπουδαστή στο e-learning) για να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό.

Εικόνα 11. Username

Εικόνες 12. Επιβεβαίωση αλλαγής κωδικού
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Κατά την επιτυχημένη είσοδο σας στο e-learning θα σας εμφανιστεί το παρακάτω 
μήνυμα και θα μεταφερθείτε αυτόματα στην προεπιλεγμένη σελίδα, που είναι η 
τελευταία ενεργή ενότητα του πρώτου σεμιναρίου που εγγραφήκατε.

Εικόνα 13. Επιτυχής είσοδος υπευθύνου

Εικόνα 14. Προεπιλεγμένη σελίδα

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια θα 
                       αποσυνδεθείτε για λόγους ασφαλείας έπειτα από 4 ώρες αδράνειας.

Εικόνα 15. Αυτόματη αποσύνδεση
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Σε όποια Σελίδα περιεχομένου και εάν βρίσκεστε μπορείτε πάντοτε να μεταφερθείτε 
σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα διαχείρισης επιθυμείτε καθώς και να αποσυνδεθείτε 
με το κουμπί της Αποσύνδεσης. Αυτές τις επιλογές μπορείτε να τις βρείτε στην 
αριστερή μπάρα της σελίδας σας.

  
Εικόνα 16. Αποσύνδεση

Γενικές πληροφορίες

Στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες σχετικά με το 
τρέχον σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα ανάλογα με την σελίδα που βρίσκεστε. 

Εικόνα 17. Γενικές Πληροφορίες Σελίδας Διαχείρισης

Το Τρέχον Σεμινάριο υποδεικνύει με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο το σεμινάριο που 
παρακολουθείτε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η Τρέχουσα Ενότητα υποδεικνύει με 
τον αριθμό της, την ενότητα του εκάστοτε σεμιναρίου στην οποία βρίσκεστε κάθε 
φορά.

Σε περίπτωση που παρακολουθείτε παραπάνω από ένα σεμινάρια μπορείτε 
να πλοηγηθείτε μεταξύ των σεμιναρίων χρησιμοποιώντας το κουμπί Εναλλαγή 
Σεμιναρίων, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της Σελίδας σας.

Εικόνα 18. Εναλλαγή Σεμιναρίων 
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Για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα των ενοτήτων του κάθε 
σεμιναρίου ακουμπήστε με το ποντίκι σας το μενού Ενότητες που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος της Σελίδας σας ή από το πεδίο Ενότητες που βρίσκεται κάτω δεξιά της 
σελίδας σας.

Εικόνα 19. Πλοήγηση ενοτήτων σεμιναρίου

Όταν η σελίδα στην οποία βρίσκεστε καταλαμβάνει μεγαλύτερο ύψος από όσο 
μπορεί να εμφανίσει η οθόνη του υπολογιστή σας και έχετε κατέβει χαμηλά στην 
σελίδα για να δείτε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της, σε αυτή τη περίπτωση θα σας 
εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο κάτω δεξιά στην οθόνη σας για να ανεβείτε 
γρήγορα στο πάνω μέρος της σελίδας.

Εικόνα 20. Εικονίδιο UP

Στο πεδίο Αρχεία Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε το διαθέσιμο 
βιβλίο για το σεμινάριο στο οποίο βρίσκεστε. 
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Εικόνες 21. Αρχείο σεμιναρίου
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Η σελίδα Αρχική που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μενού της σελίδας σας, σας 
παραπέμπει σε ένα σύντομο χαιρετιστήριο μήνυμα από το εργαστήριο e-unic.

Εικόνα 22. Αρχική

Στα δεξιά του λογοτύπου θα δείτε τρεις βοηθητικές κατηγορίες. Πατώντας τον 
σύνδεσμο Πληροφορίες μεταφέρεστε στην αρχική ιστοσελίδα με τις πληροφορίες 
σχετικά με τα σεμινάρια που προσφέρονται από το εργαστήριο e-unic. Εάν πατήσετε 
τον σύνδεσμο Sitemap μεταφέρεστε σε ένα διάγραμμα ταξινόμησης της ιστοσελίδας 
και πατώντας το κουμπί Faq’s παραπέμπεστε σε συχνές ερωτήσεις που μπορείτε να 
έχετε κατά την είσοδο σας στο e-learning.
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Εικόνες 23. Πληροφορίες, Faq’s και Sitemap
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Βαθμολογίες

Στην κατηγορία Βαθμολογίες μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες σας στο τρέχον 
σεμινάριο για κάθε ενότητα την οποία έχετε ολοκληρώσει. Σε περίπτωση που δεν 
έχει βαθμολογηθεί κάποια εργασία σας, ή δεν έχετε ολοκληρώσει κάποιο Quiz, σας 
εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός Δεν έχει βαθμολογηθεί.

Εικόνα 24. Βαθμολογίες
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Προφίλ Σπουδαστή

Σας δίνεται η δυνατότητα πατώντας το κουμπί Προφίλ Σπουδαστή, να δείτε και 
να επεξεργαστείτε το προφίλ σας. Όσον αφορά την επεξεργασία μπορείτε να 
μεταποιήσετε τα διαθέσιμα πεδία προς επεξεργασία αλλά και να διαχειριστείτε 
την φωτογραφία σας. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να ενημερωθεί το προφίλ σας.

Εικόνα 25. Προφίλ σπουδαστή

Σημείωση: Τα πεδία με τον μπλε αστερίσκο θα είναι ορατά μόνο σε διδάσκοντες. 

Με την προσθήκη username στο πεδίο skype θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους 
τους χρήστες του σεμιναρίου να έρχονται σε επικοινωνία μαζί σας κάθε φορά που 
είσαστε online στο skype. Εφόσον είσαστε συνδεδεμένος θα εμφανίζεται ενεργό 
το εικονίδιο του skype δίπλα από το ονοματεπώνυμο σας στο πεδίο Διδάσκοντες 
Σεμιναρίου δεξιά της πλατφόρμας e-unic.

Εικόνα 26. Skype Offline και Online
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Για να εισάγετε μία φωτογραφία στο προφίλ σας πατήστε το κουμπί Επιλογή 
αρχείου, επιλέξτε την φωτογραφία που επιθυμείτε και πατήστε Άνοιγμα. Για να 
ολοκληρωθεί η καταχώρηση πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ σας πατήστε το κουμπί Επιλογή Αρχείου 
κάτω από την εικόνα και επιλέξτε τη νέα εικόνα. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από τα 
2ΜΒ τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 27. Μεγάλη σε μέγεθος εικόνα

Σε περίπτωση που η φωτογραφία δεν είναι ένας από τους αποδεκτούς τύπους 
αρχείων τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 28. Μη αποδεκτός τύπος εικόνας

Σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στα διαθέσιμα πεδία και πριν τα αποθηκεύσετε 
αλλάξετε γνώμη και θελήσετε να τα επαναφέρετε πατήστε στο κουμπί Επαναφορά.

Για να αφαιρέσετε μία φωτογραφία πατήστε στο κουμπί Διαγραφή Φωτογραφίας.
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Ημερολόγιο

Στο Ημερολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε σχετικά με πιθανές 
εκκρεμότητες του τρέχοντος σεμιναρίου, οι οποίες εμφανίζονται στο ημερολόγιο 
με πράσινο κουτάκι, όπου όταν το επιλέξετε εμφανίζονται από κάτω ακριβώς οι 
Εκκρεμότητες της επιλεγμένης ημέρας.

Εικόνα 29. Εκκρεμότητα επιλεγμένης ημέρας
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Υπάρχει η πιθανότητα για μια χρονική περίοδο να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα ή 
να μην υπάρχει εκκρεμότητα την συγκεκριμένη ημερομηνία, συνεπώς το ημερολόγιο 
θα έχει την παρακάτω μορφή.

 
Εικόνα 30. Τρέχουσα ημερομηνία χωρίς εκκρεμότητα

Μπορείτε να δείτε προηγούμενες ή μεταγενέστερες εκκρεμότητες ανά μήνα αλλά 
και ανά έτος.

      
Εικόνες 31. Αναζήτηση ανά μήνα και ανά έτος
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Από το κουμπί Αναζήτηση από έως μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες και να δείτε 
τις εκκρεμότητες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.

Εικόνα 32. Ορισμός ημερομηνιών

Εικόνες 33. Αναζήτηση ημερολογίου
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Με το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας.

Εικόνα 34. Αποτελέσματα aναζήτησης

Ενότητες Σεμιναρίου

Στο μενού Ενότητες εμφανίζονται όλες οι ενότητες και τα περιεχόμενα τους 
ανάλογα σε πιο σεμινάριο είστε συνδεδεμένος. Αυτά τα περιεχόμενα μπορεί να 
είναι Πληροφορίες της κάθε ενότητας, Παρουσίαση μαθήματος, Video - Μάθημα, 
Εργασία μαθήματος και Κουίζ.

Μπορείτε να μεταβείτε στα περιεχόμενα της κάθε ενότητας του σεμιναρίου στο 
οποίο είσαστε συνδεδεμένος από το μενού επιλογών στο πάνω μέρος της σελίδας 
σας, από την δεξιά μπάρα επιλογών στο πεδίο Ενεργές Ενότητες καθώς και αν 
βρίσκεστε ήδη σε μία υποκατηγορία ενότητας να μεταβείτε σε άλλη υποκατηγορία 
μέσω των κουμπιών πλοήγησης στο κάτω μέρος κάθε σελίδας.
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Εικόνα 35. Κουμπιά πλοήγησης σε υποενότητες σεμιναρίου

Εικόνα 36. Μενού επιλογών

Εικόνα 37. Μπάρα επιλογών
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Σημείωση: Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει κάθε μία απο τις υποκατηγορίες των
         ενοτήτων, δηλαδή Παρουσίαση μαθήματος, Video - Μάθημα, Κουίζ  
                     και Εργασία μαθήματος.
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Εικόνες 38. Πληροφορίες μαθήματος, Παρουσίαση μαθήματος,  
Video - Μάθημα, Κουίζ και Εργασία

Για να μπορέσετε να ανεβάσετε την εργασία της ενότητας της οποίας βρίσκεστε  
μεταβείτε στη σελίδα Εργασία της ενότητας. Επιλέξτε το κουμπί Επιλογή αρχείου 
για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε. Στη συνέχεια πατήστε το 
κουμπί Ανέβασμα. 
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Εικόνες 39. Ανέβασμα εργασίας

Αν το αρχείο είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού μεγέθους ή διαφορετικής μορφής 
από τα επιτρεπτά, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Εικόνες 40. Σφάλματα ανεβάσματος αρχείων

Σε κάθε περίπτωση, όπου ανεβάζετε ένα αρχείο, σας εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο που σας δείχνει την πρόοδο της ενέργειας σας. Πρέπει να περιμένετε μέχρι 
να εξαφανιστεί από την οθόνη σας το συγκεκριμένο παράθυρο για να προχωρήσετε 
σε επόμενες ενέργειες.

Εικόνα 41. Αναμονή ανεβάσματος αρχείων
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Όταν ανέβει η εργασία σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιτυχούς ανεβάσματος.

Εικόνα 42. Μήνυμα επιτυχούς ανεβάσματος εργασίας

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε νέα εργασία φροντίστε να 
                             έχουν διαφορετική ονομασία διαφορετικά θα σας εμφανιστεί το παρακάτω  
                  μήνυμα. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου σας και ξαναπροσπαθήστε.

Εικόνα 43. Ίδιο όνομα αρχείου

Υποβολή Quiz
Για να υποβάλετε το Quiz μίας ενότητας θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε την σωστή 
απάντηση σε κάθε ερώτηση και στο τέλος να πατήσετε το κουμπί Υποβάλετε το 
κουίζ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το επαναλάβετε χωρίς να το υποβάλετε και 
να διαγράψετε όλες τις απαντήσεις πατήστε Εκκαθάριση.

Εικόνα 44. Υποβολή κουίζ ή Εκκαθάριση

Το κουίζ έχετε τη δυνατότητα να το επαναλάβετε 3 φορές. Κάθε φορά που υποβάλετε 
ένα κουίζ σας εμφανίζονται τα αποτελέσματα του κουίζ, δηλ. σε ποιες ερωτήσεις 
έχετε απαντήσει λάθος και σε ποιες σωστά και πιο το ποσοστό επιτυχίας σας. Εάν 
είστε ικανοποιημένος με την βαθμολογία σας, τότε μπορείτε να την κατοχυρώσετε 
και να ολοκληρώσετε το quiz της ενότητας.
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Εικόνα 45. Επανάληψη κουίζ

Εικόνα 46. Αποτελέσματα κουίζ

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις προσπάθειες του κουίζ μπορείτε να δείτε και να 
εκτυπώσετε τις απαντήσεις σας πατώντας το κουμπί Δείτε ποιες απαντήσατε λάθος 
και τέλος να κατοχυρώσετε την βαθμολογία σας πατώντας το κουμπί Οριστική 
υποβολή και κατοχύρωση βαθμολογίας. Εάν σε αυτή την φάση προσπαθήσετε να 
αλλάξετε σελίδα, τότε θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

Εικόνες 47. Οριστική υποβολή και κατοχύρωση βαθμολογίας

Τέλος όταν υποβάλετε οριστικά το κουίζ σας αυτόματα καταχωρείται η βαθμολογία 
σας και ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα για την ολοκλήρωση του κουίζ. Από εδώ 
και στο εξής μπορείτε να δείτε τις σωστές απαντήσεις για κάθε ερώτηση καθώς και 
την βαθμολογία σας
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Εικόνα 48. Κατοχύρωση βαθμολογίας κουίζ

Εικόνα 49. Σελίδα κουίζ με ολοκληρωμένες προσπάθειες
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Forum

Το πεδίο Forum παρέχεται για την άμεση επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και 
καθηγητών. Κάθε φορά που κάποιος σας απαντά σε μία απορία ή κάποιο σχόλιο στο 
Forum μιας ενότητας, τότε καταγράφεται και σας εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος 
υποδεικνύει το σύνολο των εισερχόμενων μη αναγνωσμένων μηνυμάτων.Αυτός ο 
αριθμός μηδενίζεται κάθε φορά που μπαίνετε στο Forum και διαβάζετε τα μηνύματα.

Εικόνα 50. Αριθμός μηνυμάτων Forum

Για να δείτε τα σχόλια της κάθε ενότητας επιλέξτε στο μενού επιλογών στο πάνω 
μέρος της σελίδας σας την επιλογή Forum και κάντε κλίκ πάνω στην κάθε ενότητα για 
να σας εμφανιστούν όλα τα σχόλια της. Για κάθε ενότητα υπάρχει και δικό της Forum, 
όπου εμφανίζεται και πάνω δεξιά της οθόνης σας, ανάλογα με την τρέχουσα ενότητα.

Εικόνα 51. Forum



Εγχειρίδιο Σπουδαστή

31

Εικόνα 52. Συζητήσεις Forum Ενότητας

Όταν ένα σεμινάριο δεν περιέχει καθόλου σχόλια σε καμία ενότητα έχει την 
παρακάτω μορφή.

Εικόνα 53. Χωρίς συζητήσεις Forum
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Για να προσθέσετε ένα σχόλιο στο Forum συζητήσεων της τρέχουσας ενότητας 
κάντε κλικ στο πεδίο «Γράψτε το σχόλιο σας» στο forum ενότητας από τα δεξιά 
της οθόνης σας. Για να απαντήσετε σε απορίες πατήστε Απάντηση σε όποιο σχόλιο 
θέλετε να απαντήσετε είτε από το forum ενότητας στα δεξιά, είτε από το κεντρικό. 
Στο πεδίο όπου θα εισάγετε την απάντηση σας, θα σας εμφανιστεί και το όνομα του 
ενδιαφερόμενου, στον οποίο απαντάτε.

Εικόνες 54. Απάντηση σε Forum
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Σε όποια σελίδα διαχείρισης και αν βρίσκεστε, εάν κάποιος σας απαντήσει σε 
κάποιο σχόλιο σας, τότε θα σας εμφανιστεί στιγμιαία το παρακάτω μήνυμα και θα 
ενημερωθεί ο αριθμός των εισερχομένων σας, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
Σελίδας Διαχείρισης.

Εικόνα 55. Μόλις σας απάντησαν

Όταν ανοίξετε το Forum θα διακρίνετε ότι το μήνυμα που δεν έχετε διαβάσει είναι 
με πράσινα γράμματα και μια λωρίδα ίδιου χρώματος από τα αριστερά του, για να 
το αναγνωρίζετε.

Εικόνα 56. Μη αναγνωσμένο μήνυμα
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Αν πατήσετε Απάντηση σε μία συζήτηση χωρίς να έχετε γράψει κείμενο θα σας 
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα διαφορετικά θα δημοσιευθεί.

Εικόνα 57. Γράψτε το μήνυμα σας

Παρόμοια συμπεριφορά έχει και το forum ενότητας που βρίσκεται στα δεξιά της 
οθόνης σας.

Εικόνα 58. Forum τρέχουσας ενότητας
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Όταν προστίθεται ένα νέο σχόλιο εμφανίζεται κατά την δημοσίευση του σε όλους 
τους online χρήστες η έκφραση «Νέο σχόλιο προστέθηκε». Το γενικό Forum θα σας 
ενημερώνει για τα νέα μηνύματα από όλες τις ενότητες του σεμιναρίου αλλά και το 
πλαϊνό, για τα νέα σχόλια της τρέχουσας ενότητας, σε όποια σελίδα και αν βρίσκεστε.

Εικόνα 59. Νέο σχόλιο προστέθηκε

Σημείωση: Κάθε συμβάν που πραγματοποιείται στο Forum ανανεώνει αυτόματα τα 
περιεχόμενα του και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο ενημέρωσης.

Βοήθεια

Στο πάνω μέρος της σελίδας σας στο μενού επιλογών πατήστε στο κουμπί Βοήθεια 
για να μεταβείτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Εικόνα 60. Βοήθεια
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Εικόνα 61. Εγχειρίδιο χρήσης σπουδαστή

Διδάσκοντες και σπουδαστές σεμιναρίου

Στο πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε το προφίλ του κάθε καθηγητή 
στο τρέχον σεμινάριο.

Εικόνα 62. Πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου
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Εικόνα 63. Προφίλ καθηγητή

Στο πεδίο Σπουδαστές Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε το προφίλ του κάθε σπουδαστή 
για το τρέχον σεμινάριο.

Εικόνα 64. Πεδίο Σπουδαστές Σεμιναρίου
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Εικόνα 65. Προφίλ σπουδαστή

Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να στείλετε προσωπικό μήνυμα σε κάθε σπουδαστή 
αλλά και σε κάθε διδάσκοντα. Για να το αποστείλετε γράφετε στο πεδίο που 
βρίσκεται κάτω από το προφίλ του, το μήνυμα σας και το στέλνετε πατώντας το 
κουμπί Αποστολή. 
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Εικόνες 66. Σύνταξη προσωπικού μηνύματος

Κατά την αποστολή ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εικόνα 67. Επιτυχής αποστολή προσωπικού μηνύματος

Αν το κείμενο σας είναι μικρότερο από 5 χαρακτήρες σας εμφανίζεται σχετικό 
μήνυμα.

Εικόνα 68. Μικρό κείμενο
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Είσοδος και έξοδος από σελίδα διαχείρισης (administrator)

Η διαχείριση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται μέσω μίας προσωπικής σελίδας  
administrator. Για να επισκεφθείτε την σελίδα αυτή θα πρέπει στην μπάρα URL 
που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του browser σας, να πληκτρολογήσετε δίπλα από 
την διεύθυνση της κεντρικής σελίδας του e-learning, “/admin” και στη συνέχεια να 
πατήσετε το κουμπί Enter.

Εικόνα 1. URL

Εικόνα 2. Σελίδα Administrator

Πληκτρολογήστε το username και το password σας το οποίο έχετε επιλέξει κατά την 
καταχώρηση σας στο σύστημα. 

Εικόνα 3. Είσοδος ως administrator
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Σε περίπτωση που δεν εισάγετε σωστά τα στοιχεία που σας ζητούνται ή δεν εισάγετε 
κάποιο από τα στοιχεία αυτά, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. 

Εικόνα 4. Μη έγκυρα στοιχεία εισόδου

Εικόνα 5. Έλλειψη εισαγωγής στοιχείων

Εφόσον συνδεθήκατε σωστά στη Σελίδα Διαχείρισης σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 6. Επιτυχής είσοδος υπευθύνου

Κατά την επιτυχημένη είσοδος σας μεταφέρεστε αυτόματα στην προεπιλεγμένη 
σελίδα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια θα 
                       αποσυνδεθείτε για λόγους ασφαλείας έπειτα από 3 ώρες αδράνειας.

Εικόνα 7. Αυτόματη αποσύνδεση
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Εικόνα 8. Προεπιλεγμένη σελίδα

Σε όποια Σελίδα Διαχείρισης περιεχομένου και εάν βρίσκεστε μπορείτε πάντοτε να 
μεταφερθείτε σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα διαχείρισης επιθυμείτε καθώς και να 
αποσυνδεθείτε με το κουμπί της Αποσύνδεσης. Αυτές τις επιλογές μπορείτε να τις 
βρείτε στην αριστερή μπάρα της σελίδας διαχείρισης σας.

  
Εικόνα 9. Αποσύνδεση
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Γενικές πληροφορίες

Στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας Διαχείρισης υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες 
σχετικά με το επίπεδο διαχείρισης, το τρέχον σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα 
ανάλογα με την σελίδα που διαχειρίζεστε. 

Εικόνα 10. Γενικές Πληροφορίες Σελίδας Διαχείρισης

Το Επίπεδο Διαχείρισης μπορεί να έχει 2 τιμές (2 και 3). Η τιμή 2 αντιστοιχεί στον 
Υπεύθυνο του κάθε σεμιναρίου, ο οποίος έχει κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες 
διαχείρισης σε σχέση με κάποιο καθηγητή σεμιναρίου (επίπεδο διαχείρισης 3).

Το Τρέχον Σεμινάριο υποδεικνύει με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο το σεμινάριο που 
διαχειρίζεστε τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η Τρέχουσα Ενότητα υποδεικνύει με τον αριθμό της, την ενότητα του εκάστοτε 
σεμιναρίου στην οποία βρίσκεστε κάθε φορά.

Εφόσον διδάσκετε σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μπορείτε να πλοηγηθείτε 
μεταξύ των σεμιναρίων χρησιμοποιώντας το κουμπί Εναλλαγή Σεμιναρίων, το οποίο 
βρίσκεται στο πάνω μέρος της Σελίδας Διαχείρισης.

Εικόνα 11. Εναλλαγή Σεμιναρίων 



Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Σεμιναρίου

7

Για να πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες διαχείρισης των ενοτήτων του κάθε 
σεμιναρίου ακουμπήστε με το ποντίκι σας το μενού Ενότητες που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος της Σελίδας Διαχείρισης ή από το πεδίο Ενότητες που βρίσκεται κάτω 
δεξιά της σελίδας σας.

Εικόνα 12. Πλοήγηση ενοτήτων σεμιναρίου

Όταν η σελίδα στην οποία βρίσκεστε καταλαμβάνει μεγαλύτερο ύψος από όσο 
μπορεί να εμφανίσει η οθόνη του υπολογιστή σας και έχετε κατέβει χαμηλά στην 
σελίδα για να δείτε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της, σε αυτή τη περίπτωση θα σας 
εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο κάτω δεξιά στην οθόνη σας για να ανεβείτε 
γρήγορα στο πάνω μέρος της σελίδας.

Εικόνα 13. Εικονίδιο up
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Διαχείριση γενικών πληροφοριών σεμιναρίου
Όταν εισέρχεστε σε ένα νέο σεμινάριο μπορείτε να εισάγετε γενικές πληροφορίες 
για αυτό, τις οποίες μπορεί να βλέπει ο συνδεδεμένος σπουδαστής στο σεμινάριο 
αυτό. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Εικόνα 14. Γενικές πληροφορίες σεμιναρίου

Εφόσον είστε υπεύθυνος καθηγητής σε ένα μόνο σεμινάριο, τότε έχετε την 
δυνατότητα να επεξεργαστείτε τον τίτλο, τις γενικές πληροφορίες του, αλλά και 
την φωτογραφία του επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Παρουσίαση Σεμιν.». Εφόσον 
διδάσκετε σε παραπάνω από ένα σεμινάρια, τότε επιλέξτε το επιθυμητό σεμινάριο 
από την Εναλλαγή Σεμιναρίων. Φροντίστε ο Τίτλος να είναι αντιπροσωπευτικός, 
σύντομος και να έχει το πολύ 50 χαρακτήρες, ώστε να είναι και κομψός στο μάτι του 
χρήστη. 

Επίσης στις γενικές πληροφορίες το πλήθος της γραμματοσειράς να μην ξεπερνάει 
τους 2000 χαρακτήρες. Τέλος ο τύπος αρχείου της φωτογραφία του σεμιναρίου θα 
πρέπει να είναι ένας από τους παρακάτω, jpeg, gif, png, κ.α. και φυσικά θα πρέπει 
η φωτογραφία να είναι αντιπροσωπευτική με το θέμα του σεμιναρίου. Εάν δεν 
ακολουθήσετε κάποιον από τους παραπάνω κανόνες τότε θα λάβετε σχετικό μήνυμα 
σφάλματος.
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Διαχείριση και προσθήκη Καθηγητών

Στη Σελίδα Διαχείρισης Καθηγητών μπορείτε να δείτε ποιούς καθηγητές έχετε 
ορίσει για το τρέχον σεμινάριο και να επεξεργαστείτε κάποια από τα στοιχεία τους, 
όπως ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και e-mail.

Εικόνα 15. Σελίδα Διαχείρισης Καθηγητών

Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας σε έναν από τους καθηγητές πατήστε το κουμπί 
ΟΚ στη στήλη Αλλαγή για να καταχωρήσετε στο σύστημα τις αλλαγές που κάνατε. 
Τέλος εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε ΟΚ στο μήνυμα επιβεβαίωσης 
αλλαγής των στοιχείων του καθηγητή.

Εικόνα 16. Επιβεβαίωση Αλλαγής Στοιχείων Καθηγητή
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Για να αφαιρέσετε έναν καθηγητή από το συγκεκριμένο σεμινάριο πατήστε το 
κουμπί ΟΚ στη στήλη Διαγραφή της γραμμής του καθηγητή που επιθυμείτε. Όταν 
ολοκληρωθεί η διαγραφή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 17. Μήνυμα διαγραφής καθηγητή

Για να κάνετε προσθήκη καθηγητών στο τρέχον σεμινάριο πατήστε τον σύνδεσμο 
«εδώ» που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 17). Οι καθηγητές που θα 
εμφανιστούν είναι ήδη καταχωρημένοι στη πλατφόρμα e-unic.

Είκονα 18. Προσθήκη υπαρχόντων καθηγητων σε σεμινάριο

Από τους υπάρχοντες καθηγητές μπορείτε να δείτε κάποια από τα βασικά τους 
στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και e-mail και μετέπειτα να καταχωρήσετε 
τους επιθυμητούς, ως καθηγητές στο τρέχον σεμινάριο πατώντας το κουμπί ΟΚ στη 
στήλη Προσθήκη.

Εικόνα 19. Υπάρχοντες καθηγητες
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Εικόνα 20. Επιβεβαίωση προσθήκης καθηγητή σε σεμινάριο

Για να προσθέσετε νέους καθηγητές στο σεμινάριο σας και γενικά στη πλατφόρμα 
e-unic πατήστε στο κουμπί «εδώ».

Είκονα 21. Προσθήκη νέων καθηγητων σε σεμινάριο

Εικόνα 22. Εισαγωγή νέων καθηγητών
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Συμπληρώστε τα παραπάνω απαραίτητα πεδία ώστε να ολοκληρωθεί η προσθήκη του 
νέου καθηγητή. Αν δεν συμπληρώσετε κάποιο από τα πεδία ή δεν τα συμπληρώσετε 
σωστά εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 23. Έλλειψη συμπλήρωσης στοιχείων καθηγητών

Σε περίπτωση που το username που θα εισαχθεί είναι το ίδιο με κάποιου άλλου ήδη 
εγγεγραμμένου καθηγητή θα σας εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 24. Ίδιο username με άλλον καθηγητή
Εφόσον ήταν επιτυχημένη η προσθήκη του νέου καθηγητή σας εμφανίζεται το 
παρακάτω μήνυμα στο οποίο πατήστε ΟΚ.

Εικόνα 25. Μήνυμα επιτυχούς Προσθήκης καθηγητή
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Βαθμολογίες σπουδαστών

Στην κατηγορία Βαθμολογίες μπορείτε να δείτε, να εισάγετε ή να αλλάξετε τις βα-
θμολογίες των σπουδαστών στο τρέχον σεμινάριο για κάθε ενότητα καθώς και την 
Τελική βαθμολογία στην οποία εμφανίζονται οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει 
όλες τις ενότητες. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των σπουδαστών 
που έχουν παραδωθεί. (Εικόνα 27)

Εικόνα 26. Βαθμολογίες

Πιο συγκεκριμένα για κάθε σπουδαστή που θα επιλέξετε εάν έχει στείλει εργασία στην 
συγκεκριμένη ενότητα, τότε ανάμεσα από τις στήλες Quiz και Εργασία εμφανίζεται 
ένα βελάκι (->), με το οποίο κάνοντας κλικ κατεβάζεται την συγκεκριμένη εργασία στον 
υπολογιστή σας.

Εικόνα 27. Ένδειξη ότι έχει σταλεί εργασία απο σπουδαστή
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Για να επεξεργαστείτε τις βαθμολογίες, αρκεί να επιλέξετε τον κάθε σπουδαστή στην 
ενότητα που επιθυμείτε και να εισάγετε τις βαθμολογίες πατώντας το κουμπί ΟΚ στη 
στήλη Αλλαγή, ώστε να καταχωρηθούν.

Εικόνα 28. Επιλογή μαθητή

Η τιμή που θα δώσετε είναι σε μορφή επί της εκατό (%). Σε περίπτωση που ακόμα δεν 
έχει εισαχθεί βαθμός σε κάποιον σπουδαστή στη συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζεται 
στα πεδία ο χαρακτηρισμός «Δεν έχει βαθμολογηθεί».

Σημείωση: Το εύρος των τιμών που επιτρέπονται είναι από 0-100%. Επίσης είναι
                    δυνατή η χρήση δεκαδικών τιμών με τη χρήση της τελείας (30.5%).
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Εικόνα 29. Εισαγωγη βαθμολογίας



Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Σεμιναρίου

16

Εικόνες 30. Δεν υπάρχει βαθμολογία

Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη βαθμολογία σε κάποιο κουίζ ή εργασία μπορείτε 
να την αλλάξετε, κάνοντας κλικ στο πεδίο και αφού σβήσετε τον υπάρχοντα βαθμό, 
γράφετε τον νέο. Τέλος πατήστε το κουμπί ΟΚ στη στήλη Αλλαγή. Με την ολοκλήρωση 
της αλλαγής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο οποίο πατήστε ΟΚ.

Εικόνα 31. Αλλαγή βαθμολογίας

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση προσθήκης ή αλλαγής της βαθμολογίας ενός
                        σπουδαστή σε μία ενότητα αποστέλλεται σχετικό e-mail ενημέρωσης του.
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Διαχείριση προφίλ υπευθύνου

Σας δίνεται η δυνατότητα πατώντας το κουμπί Προφίλ Διαχειριστή, να δείτε και 
να επεξεργαστείτε το προφίλ σας. Όσον αφορά την επεξεργασία μπορείτε να 
μεταποιήσετε τα διαθέσιμα πεδία προς επεξεργασία αλλά και να διαχειριστείτε 
την φωτογραφία σας. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να ενημερωθεί το προφίλ σας.

Εικόνα 32. Προφίλ υπεύθυνου σεμιναρίου

Σημείωση: Τα πεδία με τον μπλε αστερίσκο θα είναι ορατά μόνο σε διδάσκοντες. 

Με την προσθήκη username του skype θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
χρήστες του σεμιναρίου να έρχονται σε επικοινωνία μαζί σας κάθε φορά που είσαστε 
online στο skype. Εφόσον είσαστε συνδεδεμένος θα εμφανίζεται ενεργό το εικονίδιο 
του skype δίπλα από το ονοματεπώνυμο σας στο πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου 
δεξιά της πλατφόρμας e-unic.

Εικόνα 33. Skype Offline και Online Υπεύθυνου Σεμιναρίου
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Για να εισάγετε μία φωτογραφία στο προφίλ σας πατήστε το κουμπί Επιλογή 
αρχείου, επιλέξτε την φωτογραφία που επιθυμείτε και πατήστε Άνοιγμα. Για να 
ολοκληρωθεί η καταχώρηση πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ σας πατήστε το κουμπί Επιλογή Αρχείου 
κάτω από την εικόνα και επιλέξτε τη νέα εικόνα. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από τα 
2ΜΒ τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 34. Μεγάλη σε μέγεθος εικόνα

Σε περίπτωση που η φωτογραφία δεν είναι ένας από τους αποδεκτούς τύπους 
αρχείων τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 35. Μη αποδεκτός τύπος εικόνας

Σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στα διαθέσιμα πεδία και πριν τα αποθηκεύσετε 
αλλάξετε γνώμη και θελήσετε να τα επαναφέρετε πατήστε στο κουμπί Επαναφορά.
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Για να αφαιρέσετε μία φωτογραφία πατήστε στο κουμπί Διαγραφή Φωτογραφίας.

Εικόνα 36. Διαγραφή φωτογραφίας από το προφίλ υπευθύνου σεμιναρίου
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Αναδιαμόρφωση

Για να διαγράψετε τελείως τα περιεχόμενα ενός σεμιναρίου, όπως συζητήσεις στο 
Forum, εκκρεμότητες, εργασίες κ.ά. πατήστε στην αριστερή μπάρα επιλογών το 
κουμπί Διαμόρφωση Σεμιναρίου και θα σας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Εικόνα 37. Σεμινάριο προς διαμόρφωση

Σε αυτή την σελίδα έχετε 2 επιλογές, την Αναδιαμόρφωση και την Δημιουργία 
νέου κύκλου μαθημάτων. 

Εαν πατήσετε το κουμπί Αναδιαμόρφωση στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα σας 
εμφανιστει πατήσετε ΟΚ. Τότε θα διαγραφούν όλα τα περιεχόμενα του σεμιναρίου, 
εκτός από τον οδηγό σεμιναρίου και τις γενικές πληροφορίες του.
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Εικόνες 38. Διαγραφή περιεχομένων σεμιναρίου

Ειδικότερα θα διαγραφούν όλες οι ενότητες μαζί με τις γενικές πληροφορίες 
τους και το υλικό τους, όπως βίντεο, pdf, εργασία και κουίζ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης θα επιφέρει αυτόματα την απεγγραφή σπουδαστών από το
                 σεμινάριο, την διαγραφή βαθμολογιών τους για όλες τις ενότητες,  
      τη διαγραφή forum όλων των ενοτήτων και εκκρεμοτήτων 
                    σεμιναρίου.

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε έναν νέο κύκλο μαθημάτων, τότε πατήστε 
στο κουμπί Δημιουργία νέου κύκλου μαθημάτων. Η διαφορά με την 
αναδιαμόρφωση είναι ότι δεν θα αφαιρεθεί τίποτα από το υλικό των σεμιναρίων 
και των ενοτήτων τους, αλλά θα γίνουν μόνο οι ενέργειες που περιγράφονται στη 
παραπάνω σημείωση. Και σε αυτή την περίπτωση θα σας εμφανιστεί παράθυρο 
επιβεβαίωσης ενέργειας στο οποίο πατήστε ΟΚ.

Εικόνες 39. Δημιουργία νέου κύκλου μαθημάτων
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Διαμόρφωση Σεμιναρίου

Για να διαμορφώσετε εκ νέου ένα μη διαμορφωμένο σεμινάριο, μεταβείτε στην 
σελίδα «Διαμόρφωση» και εισάγετε στο κατάλληλο πεδίο το επιθυμητό πλήθος 
των ενοτήτων που θα έχει το σεμινάριο.

Εικόνα 40. Ορισμός Ενοτήτων Νέου Σεμιναρίου

Πατήστε το κουμπί Διαμόρφωση για να ολοκληρώσετε την δήλωση των ενοτήτων 
του νέου σεμιναρίου. Με την επιτυχή δημιουργία τους θα εμφανιστεί σχετικό 
μήνυμα και θα εμφανιστούν νέες Ενότητες στο πεδίο Ενεργές Ενότητες.

Εικόνα 41. Νέες Ενότητες Σεμιναρίου
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Αν οι ενότητες που θα δηλώσετε είναι περισσότερες ή λιγότερες από τις επιτρεπτές, 
τότε θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 42. Λάθος ποσότητα ενοτήτων

Στο πάνω μέρος της Σελίδας Διαχείρισης ενός σεμιναρίου μπορεί να εμφανιστεί 
ο χαρακτηρισμός Αδιαμόρφωτο. Ο χαρακτηρισμός αυτός εμφανίζεται όταν ένα 
σεμινάριο δεν έχει διαμορφωθεί και δεν έχει το απαραίτητο υλικό ώστε να μπορέσει 
το σεμινάριο να ξεκινήσει.

Εικόνα 43. Αδιαμόρφωτο

Αρχεία σεμιναρίου

Έχετε την δυνατότητα να εισάγετε ένα βιβλίο σε μορφή pdf για όποιο από τα  
σεμινάρια είσαστε υπεύθυνος. Το Βιβλίο Σεμιναρίου βρίσκεται στην αριστερή 
μπάρα επιλογών στο πεδίο Αρχεία Σεμιναρίου.

Εικόνα 44. Αρχείο σεμιναρίου
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Για να εισάγετε ένα αρχείο εκ νέου αλλά και να αντικαταστήσετε κάποιο ήδη υπάρχον 
πατήστε στο σύνδεσμο Βιβλίο Σεμιναρίου και θα σας εμφανιστεί το παρακάτω 
παράθυρο.

Εικόνα 45. Σεμινάριο με βιβλίο
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Εικόνα 46. Σεμινάριο χωρίς βιβλίο

Σε περίπτωση που το αρχείο σας δεν είναι μορφής pdf ή είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπτό όριο θα σας εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 47. Λάθος μορφή αρχείου
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Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς το ανέβασμα του βιβλίου σεμιναρίου σας εμφανίζεται 
σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 48. Επιτυχές ανέβασμα αρχείου

Ημερολόγιο

Στο Ημερολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε ή να ενημερώνεστε 
σχετικά με πιθανές εκκρεμότητες του τρέχοντος σεμιναρίου, οι οποίες εμφανίζονται 
στο ημερολόγιο με πράσινο κουτάκι, όπου όταν το επιλέξετε εμφανίζονται από κάτω 
ακριβώς οι Εκκρεμότητες της επιλεγμένης ημέρας.

Εικόνα 49. Εκκρεμότητα επιλεγμένης ημέρας
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Υπάρχει η πιθανότητα για μια χρονική περίοδο να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα ή 
να μην υπάρχει εκκρεμότητα την συγκεκριμένη ημερομηνία, συνεπώς το ημερολόγιο 
θα έχει την παρακάτω μορφή.

 
Εικόνα 50. Τρέχουσα ημερομηνία χωρίς εκκρεμότητα

Μπορείτε να δείτε προηγούμενες ή μεταγενέστερες εκκρεμότητες ανά μήνα αλλά 
και ανά έτος.

      
Εικόνες 51. Αναζήτηση ανά μήνα και ανά έτος
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Από το κουμπί Αναζήτηση από έως μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες και να δείτε 
τις εκκρεμότητες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.

Εικόνα 52. Ορισμός ημερομηνιών

Εικόνες 53. Αναζήτηση ημερολογίου
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Με το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας.

Εικόνα 54. Αποτελέσματα aναζήτησης

Για να διαγράψετε τελείως μία εκκρεμότητα πατήστε το κουμπί Διαγραφή που 
βρίσκεται κάτω από κάθε εκκρεμότητα.

Εικόνα 55. Διαγραφή εκκρεμότητας
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Για να προσθέσετε μία νέα εκκρεμότητα πατήστε το κουμπί Προσθήκη στις 
εκκρεμότητες και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Μπορείτε να προσθέσετε 
και καθημερινές εκκρεμότητες, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο και επιλέγοντας 
εάν επιθυμείτε κάποιες μέρες που εξαιρούνται. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα 
πεδία όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα και πατήστε Αποθήκευση κατά την 
ολοκλήρωση της.

Εικόνα 56. Προσθήκη εκκρεμότητας

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η έναρξη από την λήξη να έχουν διαφορά μεγαλύτερη
                    των 6 μηνών.

Εικόνα 57. Σφάλμα Έναρξης και Λήξης
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Σημείωση: Δεν επιτρέπεται οι καθημερινές εκκρεμότητες να υπερβαίνουν το όριο
                    των 30 ημερών.

Εικόνα 58. Όριο καθημερινών εκκρεμοτήτων

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε σωστά όλα τα απαραίτητα πεδία θα σας 
εμφανιστούν ειδοποιήσεις με κόκκινο χρώμα, όπως στη παρακάτω εικόνα. Παρακαλώ 
διορθώστε τα και πατήστε Αποθήκευση.

Εικόνα 59. Λάθος συμπλήρωση στοιχείων εκκρεμότητας

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της εκκρεμότητας θα σας εμφανιστεί 
αντίστοιχο παράθυρο επιβεβαίωσης.

Εικόνα 60. Επιτυχής δημιουργία νέας εκκρεμότητας

Για να γυρίσετε στο Ημερολόγιο πατήστε το κουμπί Μετάβαση στο ημερολόγιο.
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Οδηγός σεμιναρίου

Στο πάνω μέρος της σελίδας σας εμφανίζεται μία μπάρα από διάφορα μενού 
πλοήγησης. Ο Οδηγός Σεμιναρίου αφορά την ιστοσελίδα παροχής πληροφοριών 
προς τους ενδιαφερομένους. Για να μπορέσετε να πληροφορήσετε τους 
υποψήφιους σπουδαστές σας σχετικά με το είδος του σεμιναρίου, τον σκοπό του 
και γενικά να δώσετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση παρακαλώ συμπληρώστε όλα 
τα απαραίτητα πεδία.

Εικόνα 61. Οδηγός Σεμιναρίου
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Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στα πεδία του σεμιναρίου πατήστε το 
κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. Σε περίπτωση που υπερβείτε το όριο των χαρακτήρων 
ή δεν συμπληρώσετε όλα τα πεδία εμφανίζονται σχετικά μηνύματα.

Εικόνα 62. Υπέρβαση ορίου χαρακτήρων και ελλειπής συμπλήρωση πεδίων

Όταν συμπληρώσετε όλα τα πεδία σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εικόνα 63. Επιβεβαίωση αποθήκευσης αλλαγών

Ενότητες Σεμιναρίου

Στο μενού Ενότητες εμφανίζονται όλες οι ενότητες και τα περιεχόμενα τους 
ανάλογα σε πιο σεμινάριο είστε συνδεδεμένος. Αυτά τα περιεχόμενα μπορεί να 
είναι Πληροφορίες της κάθε ενότητας, Παρουσίαση μαθήματος, Video - Μάθημα, 
Εργασία μαθήματος και Κουίζ τα οποία μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

Μπορείτε να μεταβείτε στα περιεχόμενα της κάθε ενότητας του σεμιναρίου στο 
οποίο είσαστε συνδεδεμένος από το μενού επιλογών στο πάνω μέρος της σελίδας 
σας καθώς και από την δεξιά μπάρα επιλογών στο πεδίο Ενεργές Ενότητες.
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Εικόνα 64. Μενού επιλογών

Εικόνα 65. Μπάρα επιλογών

Σημείωση: Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει κάθε μία απο τις υποκατηγορίες των
         ενοτήτων, δηλαδή Παρουσίαση μαθήματος, Video - Μάθημα, Κουίζ  
                     και Εργασία μαθήματος.
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Για να διαχειριστείτε τα περιεχόμενα των ενοτήτων ενός σεμιναρίου επιλέξτε ένα 
από αυτά π.χ. Ενότητες – Ενότητα 2 – Πληροφορίες μαθήματος. Πληκτρολογήστε το 
κείμενο που επιθυμείτε (εώς 2000 χαρακτήρες) να εμφανίζεται σε κάθε περιγραφή 
περιεχομένων ενότητας και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση Αλλαγών.

Εικόνα 66. Προσθήκη Πληροφορίες Ενότητας

Με την ολοκλήρωση των αλλαγών εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης των αλλαγών.

Εικόνα 67. Επιβεβαίωση αλλαγών
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Αν δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο αρχείο ή κείμενο εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με 
κόκκινη λεζάντα στην κάθε υποκατηγορία της αντίστοιχης ενότητας ενός σεμιναρίου.

Εικόνα 68. Παράδειγμα κενής υποκατηγορία ενότητας
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Για να μπορέσετε να κάνετε προσθήκη είτε παρουσίασης του μαθήματος, είτε 
εργασίας (pdf) είτε video (mp4), είτε quiz σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου Επιλέξτε 
μία από αυτές τις κατηγορίες. 
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Εικόνες 69. Προσθήκη εργασίας, παρουσίασης μαθήματος και video

Επιλέξτε το κουμπί Επιλογή αρχείου για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να 
εισάγετε στην κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Ανέβασμα. Αν το 
αρχείο είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού μεγέθους ή διαφορετικής μορφής από 
τα επιτρεπτά, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Μετά το επιτυχές ανέβασμα του 
αρχείου σας στην οθόνη σας εμφανίζεται το αρχείο που μόλις ανεβάσατε.

Εικόνες 70. Σφάλματα ανεβάσματος αρχείων
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Σε κάθε περίπτωση, όπου ανεβάζετε ένα αρχείο, σας εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο που σας δείχνει την πρόοδο της ενέργειας σας. Πρέπει να περιμένετε μέχρι 
να εξαφανιστεί από την οθόνη σας το συγκεκριμένο παράθυρο για να προχωρήσετε 
σε επόμενες αλλαγές.

Εικόνα 71. Αναμονή ανεβάσματος αρχείων

Όταν ανέβει το video ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα 
επιτυχούς ανεβάσματος.

Εικόνες 72. Μηνύματα επιτυχούς ανεβάσματος αρχείων

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε κάποιο υπάρχον
      αρχείο με ένα νέο φροντίστε να έχουν διαφορετική ονομασία  
                     διαφορετικά θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Αλλάξτε το όνομα 
                    του αρχείου σας και ξαναπροσπαθήστε.
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Εικόνα 73. Ίδιο όνομα αρχείου

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κουίζ ή να αντικαταστήσετε κάποιο υπάρχον σε μία 
ενότητα του σεμιναρίου πηγαίνετε π.χ. Ενότητες – Ενότητα 3 – Quiz.



Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Σεμιναρίου

41
Εικόνες 74. Δημιουργια Quiz
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Επιλέξτε πόσες ερωτήσεις θα έχει το κουίζ σας. 

Εικόνα 75. Ποσότητα ερωτήσεων κουίζ

Στην συνέχεια ζητείται να ορίσετε για κάθε μία από τις ερωτήσεις σας πόσες πιθανές 
απαντήσεις θα έχει ο σπουδαστής (2 έως 4 πιθανές απαντήσεις).

Εικόνα 76. Ποσότητα πιθανών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση 
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Εφόσον ολοκληρώσετε την συμπλήρωση των παραπάνω εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο για να εισάγετε τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις τους για την 
καθεμία. Μέχρι να συμπληρώσετε τη φόρμα και να πατήσετε Αποθήκευση, εάν 
δοκιμάσετε να αλλάξετε σελίδα ή να κλείσετε την καρτέλα σας, τότε θα πρέπει να 
επιβεβαιώσετε την ενέργεια σας κάνοντας κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εικόνα 77. Παράθυρο συμπλήρωσης ερωτήσεων και απαντήσεων

Εικόνα 78. Εγκατάληψη κουίζ
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Κάθε φορά που συμπληρώνετε κάθε ερώτηση και τις πιθανές απαντήσεις της 
πατήστε δίπλα από τη σωστή απάντηση το κουμπάκι επιλογής.

Εικόνα 79. Επιλογή σωστής απάντησης κουίζ

Κατα την ολοκλήρωση του Κουίζ πατήστε Αποθήκευση και θα σας εμφανιστεί το 
παρακάτω παράθυρο επιβεβαίωσης.

Εικόνα 80. Επιβεβαίωση αποθήκευσης του κουίζ
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Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία του κουίζ εμφανίζεται το 
παρακάτω μήνυμα.

Εικόνα 81. Ελλειπής συμπλήρωση στοιχείων κουίζ

Forum

Το πεδίο Forum παρέχεται για την άμεση επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και 
καθηγητών. Κάθε φορά που κάποιος σας απαντά σε μία απορία ή κάποιο σχόλιο 
στο Forum μιας ενότητας, τότε καταγράφεται και σας εμφανίζεται ένας αριθμός ο 
οποίος υποδεικνύει το σύνολο των εισερχόμενων μη αναγνωσμένων μηνυμάτων.

Αυτός ο αριθμός μηδενίζεται κάθε φορά που μπαίνετε στο Forum και διαβάζετε τα 
μηνύματα.

Εικόνα 82. Αριθμός μηνυμάτων Forum



Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Σεμιναρίου

46

Για να δείτε τα σχόλια της κάθε ενότητας επιλέξτε στο μενού επιλογών στο πάνω 
μέρος της σελίδας σας την επιλογή Forum και κάντε κλίκ πάνω στην κάθε ενότητα 
για να σας εμφανιστούν όλα τα σχόλια της. Για κάθε ενότητα υπάρχει και δικό της 
Forum, όπου εμφανίζεται και πάνω δεξιά της οθόνης σας, ανάλογα με την τρέχουσα 
ενότητα.

Εικόνα 83. Forum



Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Σεμιναρίου

47

Εικόνα 84. Συζητήσεις Forum Ενότητας 2

Όταν ένα σεμινάριο δεν περιέχει καθόλου σχόλια σε καμία ενότητα έχει την 
παρακάτω μορφή.

Εικόνα 85. Χωρίς συζητήσεις Forum
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Για να προσθέσετε ένα σχόλιο στο Forum συζητήσεων της τρέχουσας ενότητας 
κάντε κλικ στο πεδίο «Γράψτε το σχόλιο σας» στο forum ενότητας από τα δεξιά 
της οθόνης σας. Για να απαντήσετε σε απορίες σπουδαστών πατήστε Απάντηση σε 
όποιο σχόλιο θέλετε να απαντήσετε είτε από το forum ενότητας στα δεξιά, είτε από 
το κεντρικό. Στο πεδίο όπου θα εισάγετε την απάντηση σας, θα σας εμφανιστεί και 
το όνομα του ενδιαφερόμενου, στον οποίο απαντάτε.

Εικόνες 86. Απάντηση σε Forum
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Σε όποια σελίδα διαχείρισης και αν βρίσκεστε, εάν κάποιος σας απαντήσει σε 
κάποιο σχόλιο σας, τότε θα σας εμφανιστεί στιγμιαία το παρακάτω μήνυμα και θα 
ενημερωθεί ο αριθμός των εισερχομένων σας, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
Σελίδας Διαχείρισης.

Εικόνα 87. Μόλις σας απάντησαν

Όταν ανοίξετε το Forum θα διακρίνετε ότι το μήνυμα που δεν έχετε διαβάσει είναι 
με πράσινα γράμματα και μια λωρίδα ίδιου χρώματος από τα αριστερά του, για να 
το αναγνωρίζετε.

Εικόνα 88. Μη αναγνωσμένο μήνυμα
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Αν πατήσετε Απάντηση σε μία συζήτηση χωρίς να έχετε γράψει κείμενο θα σας 
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα διαφορετικά θα δημοσιευθεί.

Εικόνα 89. Γράψτε το μήνυμα σας

Παρόμοια συμπεριφορά έχει και το forum ενότητας που βρίσκεται στα δεξιά της 
οθόνης σας και καθ’όλη την διάρκεια της διαχείρισης σας.

Εικόνα 90. Forum τρέχουσας ενότητας
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Όταν προστίθεται ένα νέο σχόλιο εμφανίζεται κατά την δημοσίευση του σε όλους 
τους online χρήστες η έκφραση «Νέο σχόλιο προστέθηκε». Το γενικό Forum θα σας 
ενημερώνει για τα νέα μηνύματα από όλες τις ενότητες του σεμιναρίου αλλά και το 
πλαϊνό, για τα νέα σχόλια της τρέχουσας ενότητας, σε όποια σελίδα και αν βρίσκεστε.

Εικόνα 91. Νέο σχόλιο προστέθηκε

Σημείωση: Κάθε συμβάν που πραγματοποιείται στο Forum ανανεώνει αυτόματα τα 
περιεχόμενα του και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο ενημέρωσης.

Βοήθεια

Στο πάνω μέρος της σελίδας σας στο μενού επιλογών πατήστε στο κουμπί Βοήθεια 
για να μεταβείτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Εικόνα 92. Βοήθεια
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Εικόνα 93. Εγχειρίδιο χρήσης υπεύθυνου διαχειριστή

Διδάσκοντες και σπουδαστές σεμιναρίου

Στο πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε το προφίλ του κάθε καθηγητή 
στο τρέχον σεμινάριο.

Εικόνα 94. Πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου
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Εικόνα 95. Προφίλ καθηγητή
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Στο πεδίο Σπουδαστές Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε το προφίλ του κάθε σπουδαστή 
για το τρέχον σεμινάριο.

Εικόνα 96. Πεδίο Σπουδαστές Σεμιναρίου

Εικόνα 97. Προφίλ σπουδαστή
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Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να στείλετε προσωπικό μήνυμα σε κάθε σπουδαστή 
αλλά και σε κάθε διδάσκοντα. Για να το αποστείλετε γράφετε στο πεδίο που 
βρίσκεται κάτω από το προφίλ του, το μήνυμα σας και το στέλνετε πατώντας το 
κουμπί Αποστολή. 

Εικόνες 98. Σύνταξη προσωπικού μηνύματος

Κατά την αποστολή ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εικόνα 99. Επιτυχής αποστολή προσωπικού μηνύματος

Αν το κείμενο σας είναι μικρότερο από 5 χαρακτήρες σας εμφανίζεται σχετικό 
μήνυμα.

Εικόνα 100. Μικρό κείμενο



Εγχειρίδιο 
Καθηγητή 

Σεμιναρίου
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Είσοδος και έξοδος από σελίδα διαχείρισης (administrator)

Η διαχείριση του σεμιναρίου επιτυγχάνεται μέσω μίας προσωπικής σελίδας  
administrator. Για να επισκεφθείτε την σελίδα αυτή θα πρέπει στην μπάρα URL 
που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του browser σας, να πληκτρολογήσετε δίπλα από 
την διεύθυνση της κεντρικής σελίδας του e-learning, “/admin” και στη συνέχεια να 
πατήσετε το κουμπί Enter.

Εικόνα 1. URL

Εικόνα 2. Σελίδα Administrator

Πληκτρολογήστε το username και το password σας το οποίο έχετε επιλέξει κατά την 
καταχώρηση σας στο σύστημα. 

Εικόνα 3. Είσοδος ως administrator
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Σε περίπτωση που δεν εισάγετε σωστά τα στοιχεία που σας ζητούνται ή δεν εισάγετε 
κάποιο από τα στοιχεία αυτά, τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. 

Εικόνα 4. Μη έγκυρα στοιχεία εισόδου

Εικόνα 5. Έλλειψη εισαγωγής στοιχείων

Εφόσον συνδεθήκατε σωστά στη Σελίδα Διαχείρισης σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Εικόνα 6. Επιτυχής είσοδος υπευθύνου

Κατά την επιτυχημένη είσοδος σας μεταφέρεστε αυτόματα στην προεπιλεγμένη 
σελίδα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια θα 
                       αποσυνδεθείτε για λόγους ασφαλείας έπειτα από 3 ώρες αδράνειας.

Εικόνα 7. Αυτόματη αποσύνδεση
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Εικόνα 8. Προεπιλεγμένη σελίδα

Σε όποια Σελίδα Διαχείρισης περιεχομένου και εάν βρίσκεστε μπορείτε πάντοτε να 
μεταφερθείτε σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα διαχείρισης επιθυμείτε καθώς και να 
αποσυνδεθείτε με το κουμπί της Αποσύνδεσης. Αυτές τις επιλογές μπορείτε να τις 
βρείτε στην αριστερή μπάρα της σελίδας διαχείρισης σας.

  
Εικόνα 9. Αποσύνδεση
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Γενικές πληροφορίες

Στο κάτω μέρος της κάθε Σελίδας Διαχείρισης υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες 
σχετικά με το επίπεδο διαχείρισης, το τρέχον σεμινάριο και τη τρέχουσα ενότητα 
ανάλογα με την σελίδα που διαχειρίζεστε. 

Εικόνα 10. Γενικές Πληροφορίες Σελίδας Διαχείρισης

Το Επίπεδο Διαχείρισης μπορεί να έχει 2 τιμές (2 και 3). Η τιμή 3 αντιστοιχεί σε 
Καθηγητή σεμιναρίου ενώ η τιμή 2 αντιστοιχεί στον Υπεύθυνο του κάθε σεμιναρίου, 
ο οποίος έχει κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης από τον καθηγητή 
σεμιναρίου.

Το Τρέχον Σεμινάριο υποδεικνύει με αντιπροσωπευτικό εικονίδιο το σεμινάριο που 
διαχειρίζεστε τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η Τρέχουσα Ενότητα υποδεικνύει με τον αριθμό της, την ενότητα του εκάστοτε 
σεμιναρίου στην οποία βρίσκεστε κάθε φορά.

Εφόσον διδάσκετε σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μπορείτε να πλοηγηθείτε 
μεταξύ των σεμιναρίων χρησιμοποιώντας το κουμπί Εναλλαγή Σεμιναρίων, το οποίο 
βρίσκεται στο πάνω μέρος της Σελίδας Διαχείρισης.

Εικόνα 11. Εναλλαγή Σεμιναρίων 

Για να πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες διαχείρισης των ενοτήτων του κάθε 
σεμιναρίου ακουμπήστε με το ποντίκι σας το μενού Ενότητες που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος της Σελίδας Διαχείρισης ή από το πεδίο Ενότητες που βρίσκεται κάτω 
δεξιά της σελίδας σας.
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Εικόνα 12. Πλοήγηση ενοτήτων σεμιναρίου

Όταν η σελίδα στην οποία βρίσκεστε καταλαμβάνει μεγαλύτερο ύψος από όσο 
μπορεί να εμφανίσει η οθόνη του υπολογιστή σας και έχετε κατέβει χαμηλά στην 
σελίδα για να δείτε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της, σε αυτή τη περίπτωση θα σας 
εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο κάτω δεξιά στην οθόνη σας για να ανεβείτε 
γρήγορα στο πάνω μέρος της σελίδας.

Εικόνα 13. Εικονίδιο UP

Στο πεδίο Αρχεία Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε το διαθέσιμο 
βιβλίο για το σεμινάριο στο οποίο βρίσκεστε. 

Εικόνα 14. Αρχείο σεμιναρίου
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Όταν εισέρχεστε σε ένα νέο σεμινάριο μπορείτε να δείτε γενικές πληροφορίες για 
αυτό, τις οποίες μπορεί να βλέπει ο συνδεδεμένος σπουδαστής στο σεμινάριο αυτό. 

Εικόνα 15. Πληροφορίες σεμιναρίου

Βαθμολογίες σπουδαστών

Στην κατηγορία Βαθμολογίες μπορείτε να δείτε, να εισάγετε ή να αλλάξετε τις βα-
θμολογίες των σπουδαστών στο τρέχον σεμινάριο για κάθε ενότητα στην οποία 
εμφανίζονται οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει όλες τις ενότητες. Επίσης 
μπορείτε να κατεβάσετε τις εργασίες των σπουδαστών που έχουν παραδωθεί. 
(Εικόνα 16)
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Εικόνα 16. Βαθμολογίες

Πιο συγκεκριμένα για κάθε σπουδαστή που θα επιλέξετε εάν έχει στείλει εργασία στην 
συγκεκριμένη ενότητα, τότε ανάμεσα από τις στήλες Quiz και Εργασία εμφανίζεται 
ένα βελάκι (->), με το οποίο κάνοντας κλικ κατεβάζεται την συγκεκριμένη εργασία στον 
υπολογιστή σας.

Εικόνα 17. Ένδειξη ότι έχει σταλεί εργασία απο σπουδαστή

Για να επεξεργαστείτε τις βαθμολογίες, αρκεί να επιλέξετε τον κάθε σπουδαστή στην 
ενότητα που επιθυμείτε και να εισάγετε τις βαθμολογίες πατώντας το κουμπί ΟΚ στη 
στήλη Αλλαγή, ώστε να καταχωρηθούν.
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Εικόνα 18. Επιλογή μαθητή

Η τιμή που θα δώσετε είναι σε μορφή επί της εκατό (%). Σε περίπτωση που ακόμα δεν 
έχει εισαχθεί βαθμός σε κάποιον σπουδαστή στη συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζεται 
στα πεδία ο χαρακτηρισμός «Δεν έχει βαθμολογηθεί».

Σημείωση: Το εύρος των τιμών που επιτρέπονται είναι από 0-100%. Επίσης είναι
                    δυνατή η χρήση δεκαδικών τιμών με τη χρήση της τελείας (30.5%).
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Εικόνα 19. Εισαγωγη βαθμολογίας
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Εικόνες 20. Δεν υπάρχει βαθμολογία

Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη βαθμολογία σε κάποιο κουίζ ή εργασία μπορείτε 
να την αλλάξετε, κάνοντας κλικ στο πεδίο και αφού σβήσετε τον υπάρχοντα βαθμό, 
γράφετε τον νέο. Τέλος πατήστε το κουμπί ΟΚ στη στήλη Αλλαγή. Με την ολοκλήρωση 
της αλλαγής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο οποίο πατήστε ΟΚ.

Εικόνα 21. Αλλαγή βαθμολογίας

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση προσθήκης ή αλλαγής της βαθμολογίας ενός
                        σπουδαστή σε μία ενότητα αποστέλλεται σχετικό e-mail ενημέρωσης του.



Εγχειρίδιο Καθηγητή Σεμιναρίου

13

Διαχείριση προφίλ 

Σας δίνεται η δυνατότητα πατώντας το κουμπί Προφίλ Διαχειριστή, να δείτε και 
να επεξεργαστείτε το προφίλ σας. Όσον αφορά την επεξεργασία μπορείτε να 
μεταποιήσετε τα διαθέσιμα πεδία προς επεξεργασία αλλά και να διαχειριστείτε 
την φωτογραφία σας. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να ενημερωθεί το προφίλ σας.

Εικόνα 22. Προφίλ καθηγητή σεμιναρίου

Σημείωση: Τα πεδία με τον μπλε αστερίσκο θα είναι ορατά μόνο σε διδάσκοντες. 
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Με την προσθήκη username του skype θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
χρήστες του σεμιναρίου να έρχονται σε επικοινωνία μαζί σας κάθε φορά που είσαστε 
online στο skype. Εφόσον είσαστε συνδεδεμένος θα εμφανίζεται ενεργό το εικονίδιο 
του skype δίπλα από το ονοματεπώνυμο σας στο πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου 
δεξιά της πλατφόρμας e-unic.

Εικόνα 23. Skype Offline και Online Καθηγητή Σεμιναρίου

Για να εισάγετε μία φωτογραφία στο προφίλ σας πατήστε το κουμπί Επιλογή 
αρχείου, επιλέξτε την φωτογραφία που επιθυμείτε και πατήστε Άνοιγμα. Για να 
ολοκληρωθεί η καταχώρηση πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

Για να αλλάξετε την εικόνα του προφίλ σας πατήστε το κουμπί Επιλογή Αρχείου 
κάτω από την εικόνα και επιλέξτε τη νέα εικόνα. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 
Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από τα 
2ΜΒ τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 24. Μεγάλη σε μέγεθος εικόνα

Σε περίπτωση που η φωτογραφία δεν είναι ένας από τους αποδεκτούς τύπους 
αρχείων τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σφάλματος.

Εικόνα 25. Μη αποδεκτός τύπος εικόνας
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Σε περίπτωση που κάνετε αλλαγές στα διαθέσιμα πεδία και πριν τα αποθηκεύσετε 
αλλάξετε γνώμη και θελήσετε να τα επαναφέρετε πατήστε στο κουμπί Επαναφορά.

Για να αφαιρέσετε μία φωτογραφία πατήστε στο κουμπί Διαγραφή Φωτογραφίας.

Εικόνα 26. Διαγραφή φωτογραφίας από το προφίλ καθηγητή σεμιναρίου
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Ημερολόγιο

Στο Ημερολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε ή να ενημερώνεστε 
σχετικά με πιθανές εκκρεμότητες του τρέχοντος σεμιναρίου, οι οποίες εμφανίζονται 
στο ημερολόγιο με πράσινο κουτάκι, όπου όταν το επιλέξετε εμφανίζονται από κάτω 
ακριβώς οι Εκκρεμότητες της επιλεγμένης ημέρας.

Εικόνα 27. Εκκρεμότητα επιλεγμένης ημέρας
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Υπάρχει η πιθανότητα για μια χρονική περίοδο να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα ή 
να μην υπάρχει εκκρεμότητα την συγκεκριμένη ημερομηνία, συνεπώς το ημερολόγιο 
θα έχει την παρακάτω μορφή.

 
Εικόνα 28. Τρέχουσα ημερομηνία χωρίς εκκρεμότητα

Μπορείτε να δείτε προηγούμενες ή μεταγενέστερες εκκρεμότητες ανά μήνα αλλά 
και ανά έτος.

      
Εικόνες 29. Αναζήτηση ανά μήνα και ανά έτος
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Από το κουμπί Αναζήτηση από έως μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες και να δείτε 
τις εκκρεμότητες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.

Εικόνα 30. Ορισμός ημερομηνιών

Εικόνες 31. Αναζήτηση ημερολογίου
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Με το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας.

Εικόνα 32. Αποτελέσματα aναζήτησης

Για να διαγράψετε τελείως μία εκκρεμότητα πατήστε το κουμπί Διαγραφή που 
βρίσκεται κάτω από κάθε εκκρεμότητα.

Εικόνα 33. Διαγραφή εκκρεμότητας
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Για να προσθέσετε μία νέα εκκρεμότητα πατήστε το κουμπί Προσθήκη στις 
εκκρεμότητες και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Μπορείτε να προσθέσετε 
και καθημερινές εκκρεμότητες, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο και επιλέγοντας 
εάν επιθυμείτε κάποιες μέρες που εξαιρούνται. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα 
πεδία όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα και πατήστε Αποθήκευση κατά την 
ολοκλήρωση της.

Εικόνα 34. Προσθήκη εκκρεμότητας

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η έναρξη από την λήξη να έχουν διαφορά μεγαλύτερη
                    των 6 μηνών.

Εικόνα 35. Σφάλμα Έναρξης και Λήξης
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Σημείωση: Δεν επιτρέπεται οι καθημερινές εκκρεμότητες να υπερβαίνουν το όριο
                    των 30 ημερών.

Εικόνα 36. Όριο καθημερινών εκκρεμοτήτων

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε σωστά όλα τα απαραίτητα πεδία θα σας 
εμφανιστούν ειδοποιήσεις με κόκκινο χρώμα, όπως στη παρακάτω εικόνα. Παρακαλώ 
διορθώστε τα και πατήστε Αποθήκευση.

Εικόνα 37. Λάθος συμπλήρωση στοιχείων εκκρεμότητας

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της εκκρεμότητας θα σας εμφανιστεί 
αντίστοιχο παράθυρο επιβεβαίωσης.

Εικόνα 38. Επιτυχής δημιουργία νέας εκκρεμότητας

Για να γυρίσετε στο Ημερολόγιο πατήστε το κουμπί Μετάβαση στο ημερολόγιο.
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Ενότητες Σεμιναρίου

Στο μενού Ενότητες εμφανίζονται όλες οι ενότητες και τα περιεχόμενα τους 
ανάλογα σε πιο σεμινάριο είστε συνδεδεμένος. Αυτά τα περιεχόμενα μπορεί να 
είναι Πληροφορίες της κάθε ενότητας, Παρουσίαση μαθήματος, Video - Μάθημα, 
Εργασία μαθήματος και Κουίζ.

Μπορείτε να μεταβείτε στα περιεχόμενα της κάθε ενότητας του σεμιναρίου στο 
οποίο είσαστε συνδεδεμένος από το μενού επιλογών στο πάνω μέρος της σελίδας 
σας καθώς και από την δεξιά μπάρα επιλογών στο πεδίο Ενεργές Ενότητες.

Εικόνα 39. Μενού επιλογών
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Εικόνα 40. Μπάρα επιλογών

Σημείωση: Κάθε εικονίδιο αντιπροσωπεύει κάθε μία απο τις υποκατηγορίες των
         ενοτήτων, δηλαδή Παρουσίαση μαθήματος, Video - Μάθημα, Κουίζ  
                     και Εργασία μαθήματος.



Εγχειρίδιο Καθηγητή Σεμιναρίου

24



Εγχειρίδιο Καθηγητή Σεμιναρίου

25

Εικόνες 41. Πληροφορίες μαθήματος, Παρουσίαση μαθήματος,  
Video - Μάθημα, Κουίζ και Εργασία
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Forum

Το πεδίο Forum παρέχεται για την άμεση επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και 
καθηγητών. Κάθε φορά που κάποιος σας απαντά σε μία απορία ή κάποιο σχόλιο 
στο Forum μιας ενότητας, τότε καταγράφεται και σας εμφανίζεται ένας αριθμός ο 
οποίος υποδεικνύει το σύνολο των εισερχόμενων μη αναγνωσμένων μηνυμάτων.
Αυτός ο αριθμός μηδενίζεται κάθε φορά που μπαίνετε στο Forum και διαβάζετε τα 
μηνύματα.

Εικόνα 42. Αριθμός μηνυμάτων Forum

Για να δείτε τα σχόλια της κάθε ενότητας επιλέξτε στο μενού επιλογών στο πάνω 
μέρος της σελίδας σας την επιλογή Forum και κάντε κλίκ πάνω στην κάθε ενότητα 
για να σας εμφανιστούν όλα τα σχόλια της. Για κάθε ενότητα υπάρχει και δικό της 
Forum, όπου εμφανίζεται και πάνω δεξιά της οθόνης σας, ανάλογα με την τρέχουσα 
ενότητα.

Εικόνα 43. Forum
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Εικόνα 44. Συζητήσεις Forum Ενότητας 2

Όταν ένα σεμινάριο δεν περιέχει καθόλου σχόλια σε καμία ενότητα έχει την 
παρακάτω μορφή.

Εικόνα 45. Χωρίς συζητήσεις Forum



Εγχειρίδιο Καθηγητή Σεμιναρίου

28

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο στο Forum συζητήσεων της τρέχουσας ενότητας 
κάντε κλικ στο πεδίο «Γράψτε το σχόλιο σας» στο forum ενότητας από τα δεξιά 
της οθόνης σας. Για να απαντήσετε σε απορίες σπουδαστών πατήστε Απάντηση σε 
όποιο σχόλιο θέλετε να απαντήσετε είτε από το forum ενότητας στα δεξιά, είτε από 
το κεντρικό. Στο πεδίο όπου θα εισάγετε την απάντηση σας, θα σας εμφανιστεί και 
το όνομα του ενδιαφερόμενου, στον οποίο απαντάτε.

Εικόνες 46. Απάντηση σε Forum
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Σε όποια σελίδα διαχείρισης και αν βρίσκεστε, εάν κάποιος σας απαντήσει σε 
κάποιο σχόλιο σας, τότε θα σας εμφανιστεί στιγμιαία το παρακάτω μήνυμα και θα 
ενημερωθεί ο αριθμός των εισερχομένων σας, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
Σελίδας Διαχείρισης.

Εικόνα 47. Μόλις σας απάντησαν

Όταν ανοίξετε το Forum θα διακρίνετε ότι το μήνυμα που δεν έχετε διαβάσει είναι 
με πράσινα γράμματα και μια λωρίδα ίδιου χρώματος από τα αριστερά του, για να 
το αναγνωρίζετε.

Εικόνα 48. Μη αναγνωσμένο μήνυμα
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Αν πατήσετε Απάντηση σε μία συζήτηση χωρίς να έχετε γράψει κείμενο θα σας 
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα διαφορετικά θα δημοσιευθεί.

Εικόνα 49. Γράψτε το μήνυμα σας

Παρόμοια συμπεριφορά έχει και το forum ενότητας που βρίσκεται στα δεξιά της 
οθόνης σας και καθ’όλη την διάρκεια της διαχείρισης σας.

Εικόνα 50. Forum τρέχουσας ενότητας
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Όταν προστίθεται ένα νέο σχόλιο εμφανίζεται κατά την δημοσίευση του σε όλους 
τους online χρήστες η έκφραση «Νέο σχόλιο προστέθηκε». Το γενικό Forum θα σας 
ενημερώνει για τα νέα μηνύματα από όλες τις ενότητες του σεμιναρίου αλλά και το 
πλαϊνό, για τα νέα σχόλια της τρέχουσας ενότητας, σε όποια σελίδα και αν βρίσκεστε.

Εικόνα 51. Νέο σχόλιο προστέθηκε

Σημείωση: Κάθε συμβάν που πραγματοποιείται στο Forum ανανεώνει αυτόματα τα 
περιεχόμενα του και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο ενημέρωσης.
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Βοήθεια

Στο πάνω μέρος της σελίδας σας στο μενού επιλογών πατήστε στο κουμπί Βοήθεια 
για να μεταβείτε στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Εικόνα 52. Βοήθεια

Εικόνα 53. Εγχειρίδιο χρήσης υπεύθυνου διαχειριστή
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Διδάσκοντες και σπουδαστές σεμιναρίου

Στο πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε το προφίλ του κάθε καθηγητή 
στο τρέχον σεμινάριο.

Εικόνα 54. Πεδίο Διδάσκοντες Σεμιναρίου

Εικόνα 55. Προφίλ καθηγητή

Στο πεδίο Σπουδαστές Σεμιναρίου μπορείτε να δείτε το προφίλ του κάθε σπουδαστή 
για το τρέχον σεμινάριο.
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Εικόνα 56. Πεδίο Σπουδαστές Σεμιναρίου

Εικόνα 57. Προφίλ σπουδαστή
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Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να στείλετε προσωπικό μήνυμα σε κάθε σπουδαστή 
αλλά και σε κάθε διδάσκοντα. Για να το αποστείλετε γράφετε στο πεδίο που 
βρίσκεται κάτω από το προφίλ του, το μήνυμα σας και το στέλνετε πατώντας το 
κουμπί Αποστολή. 

Εικόνες 58. Σύνταξη προσωπικού μηνύματος

Κατά την αποστολή ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εικόνα 59. Επιτυχής αποστολή προσωπικού μηνύματος

Αν το κείμενο σας είναι μικρότερο από 5 χαρακτήρες σας εμφανίζεται σχετικό 
μήνυμα.

Εικόνα 60. Μικρό κείμενο
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Παράρτημα 2 – Δείγματα απαντημένων ερωτηματολογίων 
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Γλωσσάριo 
Account (Λογαριασμός) Μια ταυτότητα χρήστη που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης για την 
εισαγωγή σε έναν δικτυακό τόπο. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορά μόνο το συγκεκριμένο 
πρόσωπο και του δίνει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης και αλληλεπίδρασης. 
Anchor (άγκυρα) Ένας δεσμός (link), που είναι συνήθως μία μόνο λέξη ή και μια ολόκληρη πρόταση ή 
ακόμα και μια εικόνα, όπου κάνοντας κλικ πάνω τους μπορούμε να μεταφερθούμε κάπου αλλού στην 
ίδια σελίδα ή σε άλλη ιστοσελίδα στον ίδιο δικτυακό τόπο ή σε άλλο ή να στείλουμε e-mail.  
Animation Κινούμενες εικόνες ή flash videos. Συνήθως πρόκειται για προσομοίωση κίνησης με 
την εμφάνιση αλλεπάλληλων καρέ που δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης στον χρήστη και 
προσελκύουν το ενδιαφέρον. 
Attachment Είναι ένα αρχείο που αποστέλλεται σαν συνημμένο μ' ένα μήνυμα μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αυτό μπορεί να είναι εικόνα, βίντεο, αρχείο κειμένου ή pdf και 
ήχος. 
Authentication Είναι η διαδικασία της εξακρίβωσης (αναγνώρισης) των στοιχείων ενός χρήστη από 
μια ιστοσελίδα ή από έναν FTP server, όπου απαιτείται η σωστή καταχώριση του ονόματος χρήστη 
(username) και του κωδικού πρόσβασης (password) του. 
Banner (Διεθνής όρος) Διαφημιστική επιφάνεια / εικόνα / animation που χρησιμοποιείται σε μια 
on-line διαφήμιση. Υπάρχουν στατικά banners (ακίνητα δισδιάστατα γραφικά) και animated banners 
(κινούμενα γραφικά). Τα interactive banners συνήθως συνοδεύονται από ένα σύνδεσμο προς το site 
του διαφημιζόμενου.  
Browser (Φυλλομετρητής) Είναι ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να αναζητήσετε, να 
διαβάσετε και να κατεβάσετε κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και ήχους από οποιονδήποτε υπολογιστή 
που είναι συνδεδεμένος με τον διαδίκτυο. Οι browsers χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP για να 
επικοινωνούν με το Διαδίκτυο και κάποιοι από αυτούς είναι οι: Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozila Firefox, Opera κ.ά..  
Βutton (κουμπί) Είναι ένα διαδραστικό αντικείμενο στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές το οποίο 
περιλαμβάνει μία σύντομη επιγραφή (μία με δύο λέξης) που δηλώνει την ενέργεια που θα 
πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που το πατήσουμε. Μπορεί να μας μεταφέρει σε άλλο σημείο μέσα 
στη σελίδα ή σε άλλη σελίδα κ.ά. 
Cellpadding Ονομάζεται το κενό που υπάρχει μέσα στο κελί ενός πίνακα (table) της HTML, δηλ. το 
κενό ανάμεσα στο περίγραμμα του πίνακα και το περιεχόμενό του. 
Cellspacing Είναι η απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στα κελιά ενός πίνακα (table) της 
HTML. 
Chat (συνομιλία) Ένα σύστημα διεπαφής που επιτρέπει την επικοινωνία on-line ανάμεσα σε χρήστες 
του Internet (μέσω blog, forumκαι ιστοσελίδων). 
Client (Διεθνής όρος) Στα ελληνικά μεταφράζεται ως πελάτης και αναφέρεται κυρίως στο 
πρόγραμμα που εκτελείται στον υπολογιστή μας, όπως είναι ο φυλλομετρητής (browser), το οποίο 
ζητάει στοιχεία από έναν server κάνοντας μια αίτηση (request) και περιμένοντας μια 
απόκριση(response). Μια Client-side εφαρμογή είναι αυτή που εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή του 
χρήστη, σε αντίθεση με μια server-sideεφαρμογή, η οποία εκτελείται στον απομακρυσμένο υπολογιστή 
του serve rκαι έπειτα εμφανίζεται στον υπολογιστή του χρήστη. 
Domain name (όνομα) Είναι ένα όνομα-διεύθυνση που έχει την μορφή: www.onoma.com και 
παραπέμπει σε κάποιο website. Ανάλογα με την κατάληξη του ονόματος μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
την προέλευση και το είδος της σελίδας που θα επισκεφτούμε. 
Dynamic Content (δυναμικό περιεχόμενο)  Είναι το δυναμικό περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, δηλ. 
αυτό που αλλάζει συχνά και μπορεί να προσαρμόζεται είτε στην ώρα της ημέρας ή στις ανάγκες και τις 
επιλογές του χρήστη κ.ά.. Για να μπορεί να δημιουργηθεί δυναμικό περιεχόμενο πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μια από τις γλώσσες προγραμματισμού ASP, PHP κ.ά. και κάποια βάση δεδομένων. 
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Encryption Η διαδικασία της κωδικοποίησης κάποιων απόρρητων στοιχείων, όπως είναι ο 
αριθμός της πιστωτικής κάρτας ή ο κωδικός εισόδου σε μια ιστοσελίδα, ώστε να εξασφαλισθεί η 
νομιμότητα των χρηστών.  
Error (σφάλμα) Μία σελίδα που εμφανίζεται όταν ο server δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην 
εντολή που έλαβε από τον client και εμφανίζει έναν επεξηγηματικό κωδικό λάθους,. 
E-mail (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Υπηρεσία αλληλογραφίας που διακινείται ηλεκτρονικά μέσω του 
Διαδικτύου. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορείτε να στείλετε κείμενα, φωτογραφίες, ήχους και 
βίντεο, ό,τι δηλαδή υπάρχει και σε ένα δικτυακό κόμβο.  
FAQ (Frequently Asked Questions document) Περιέχει μια λίστα από συχνές ερωτήσεις που 
αφορούν υπηρεσίες και γενικά πληροφορίες για το θέμα το οποίο εκπροσωπεί η ιστοσελίδα που τις 
περιέχει. 
Fill (γέμισμα) Σε ένα προγράμματα γραφικών, ο όρος γέμισμα περιγράφει την διαδικασία 
χρωματισμού ή σκίασης ενός κλειστού αντικειμένου. Πολλά προγράμματα γραφικών περιέχουν ένα 
εικονίδιο βούρτσα ή ψεκαστήρα ή κουβά που μπορείτε να μεταφέρετε μέσα στην κλειστή περιοχή και 
να πατήσετε ώστε να τη χρωματίσετε 
Flash Πρόγραμμα που δημιουργεί και επεξεργάζεται διανυσματικά γραφικά (vectors) και animation 
(κίνηση) για διαδραστικές εφαρμογές και Internet. Τα γραφικά του Flash έχουν το χαρακτηριστικό του 
μικρού μεγέθους αρχείων και ως επεξεργάσιμα αρχεία έχουν επέκταση .fla, ενώ αυτά που 
παρουσιάζονται στο Internet μέσα από ιστοσελίδες σαν αντικείμενα ή βίντεο έχουν επέκταση .swf. Για 
να μπορέσουμε να δούμε τα αρχεία Flash σε έναν φυλλομετρητή, θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο 
στον υπολογιστή μας το πρόγραμμα Flash Player που παρέχεται δωρεάν από την Adobe. 
Form  Eίναι μια διάταξη που περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου, όπως λίστες επιλογής, πεδία κειμένου, 
πλαίσια ελέγχου, πλήκτρα επιλογής κ.ά. και χρησιμοποιείται κυρίως για την υποβολή στοιχείων ενός 
χρήστη σε μια βάση δεδομένων ή για την ταυτοποίηση ενός χρήστη κ.α.  
Forum Είναι ένα δωμάτιο συζητήσεων στο Internet, όπου κάθε χρήστης μπορεί να κοινοποιήσει μία 
άποψη. Σε αυτό, δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού από άλλους χρήστες. 
Font (γραμματοσειρά) Γραμματοσειρά είναι ένα σύνολο χαρακτήρων που έχουν τα ίδια 
τυπογραφικά χαρακτηριστικά και μέγεθος. π.χ., τα Helvetica 12 στιγμών είναι μια γραμματοσειρά. 
Helvetica είναι το τυπογραφικό στοιχείο και 12 στιγμές είναι το μέγεθος.  
Graphics (γραφικά) Αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με εικόνες και όχι με κείμενο. Υπάρχουν δύο 
είδη προγραμμάτων που επιτρέπουν την δημιουργία γραφικών: τα προγράμματα σχεδίασης και τα 
προγράμματα ζωγραφικής. Τα προγράμματα σχεδίασης επιτρέπουν την δημιουργία γραμμικών 
σχεδίων χρησιμοποιώντας βασικά σχήματα όπως κύκλους, ελλείψεις, τετράγωνα και γραμμές. Επίσης 
χειρίζονται κάθε γραφικό αντικείμενο σαν ένα μαθηματικό τύπο. Τα προγράμματα σχεδίασης είναι 
κατάλληλα για σχέδια που χρησιμοποιούν γεωμετρικά σχέδια, όπως πατώματα, τοπογραφικές 
γραμμές, σκίτσα και διαγράμματα ροής. 
Header (κεφαλίδα) Κείμενο που εμφανίζεται στην κορυφή κάθε σελίδας ενός εγγράφου. Οι 
κεφαλίδες συνήθως περιέχουν το όνομα του εγγράφου, την ημερομηνία και ένα κωδικό που εισάγει 
τον αριθμό της σελίδας. 
Αρχική σελίδα(Home) Η πρώτη οθόνη που βλέπετε όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Συνήθως 
περιέχει τα τελευταία νέα ή οτιδήποτε μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών ώστε να 
μείνουν και να ψάξουν την ιστοσελίδα σε βάθος. 
HTML (Hypertext mark-up language) Είναι μια γλώσσα σήμανσης με την οποία δημιουργούμε 
ιστοσελίδες. Ένα έγγραφο που είναι γραμμένο σε HTML, μπορούμε να το δούμε μ’ έναν φυλλομετρητή 
(browser).Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε HTML για να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο. Μπορούμε να 
γράψουμε τον κώδικα HTML μ' έναν απλό κειμενογράφο, όπως είναι το Σημειωματάριο (Notepad) των 
Windows. 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) Ένα απλό πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει τη 
μεταφορά δεδομένων, όπως κείμενα, εικόνες και ήχο, μεταξύ των υπολογιστών του Διαδικτύου. Είναι η 
γλωσσά που καταλαβαίνουν οι φυλλομετρητές και που περιγράφει τη δομή των σελίδων του 
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Διαδικτύου. Η απλή διάρθρωσή του, η ελεύθερη διαθεσιμότητά του, συνέβαλαν στη διάδοση και την 
καθιέρωση του στο Διαδίκτυο.  
Υπερσύνδεσμος (Hyperlink) Δεσμός που χρησιμοποιείται σε Υπερκείμενα (δηλαδή σε σελίδες 
κόμβων) για να διευκολύνει τη μετακίνηση από μια σελίδα σε άλλη, ή σε έναν άλλο κόμβο. Συνήθως οι 
σύνδεσμοί αυτοί εμφανίζονται υπογραμμισμένοι, για να επισημάνουν ότι μπορείτε να μεταπηδήσετε 
σε έναν άλλο κόμβο, χωρίς να γνωρίζετε την διεύθυνση (URL) του κόμβου προορισμού.  
Υπερμέσα (Ηypermedia) Η ενσωμάτωση κειμένου, γραφικών, κινουμένων σχεδίων, και ήχου σε μία 
εφαρμογή πολυμέσων, με τη βοήθεια των αλληλεπιδραστικών συνδέσμων. 
Διαδραστικότητα (Interactivity) Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες από τα 
προγράμματα, τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να 
καταχωρήσουν κείμενο ή να επιλέξουν ό,τι θέλουν από τις διαθέσιμες επιλογές και να έχουν έτσι το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.  
Internet Ένα παγκόσμιο "δίκτυο δικτύων", που αποτελείται από χιλιάδες δίκτυα υπολογιστών και 
εκατομμύρια εμπορικών, εκπαιδευτικών, κυβερνητικών, και προσωπικών υπολογιστών, συνδεδεμένων 
μεταξύ τους. Η σύνδεση με το Internet γίνεται με έναν Πάροχο Υπηρεσιών Internet. Είναι γνωστό και 
ως το Δίκτυο.  
JavaScript Αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που αποτελεί επέκταση της γνωστής 
HTML. Είναι πολύ δημοφιλής και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αλληλεπίδρασης και 
εντυπωσιακών εφέ στις ιστοσελίδες. Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape και που δεν έχει σχέση 
με τη γλώσσα Java. Με την JavaScript μπορούμε να δημιουργήσουμε μενού, ειδικά εφέ, φόρμες 
υπολογισμών κ.ά. 
JPEG (Joint Photographic Experts Groups) Μορφή αρχείου γραφικών που χρησιμοποιείται πολύ 
συχνά στο Internet και υποστηρίζεται από πολλούς φυλλομετρητές. Η μορφή JPEG αναπτύχθηκε για τη 
συμπίεση και την αποθήκευση φωτογραφικών εικόνων και είναι πλέον κατάλληλη για γραφικά που 
περιέχουν πολλά χρώματα, όπως οι φωτογραφίες που έχουν σαρωθεί σε σκάνερ. Τα αρχεία JPEG, που 
συνήθως έχουν την προέκταση JPG, είναι συμπιεσμένες ψηφιογραφικές εικόνες, όπου μπορούμε να 
επιλέξουμε εμείς τη συμπίεση και την ποιότητα (αντιστρόφως ανάλογα) της παραγόμενης εικόνας. 
Σύνδεση (Login) Η είσοδος σε μια ιστοσελίδα ή έναν υπολογιστή, όπου θα πρέπει να δώσουμε το user 
name και password. Αυτά τα στοιχεία δίνονται για λόγους ασφάλειας του υπολογιστή ή του site στο 
οποίο θέλουμε να συνδεθούμε και για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών. 
Αποσύνδεση (Log out) Η αποσύνδεση από μια ιστοσελίδα ή έναν υπολογιστή γίνεται με σκοπό να 
συνεχίσει κάποιος άλλος χρήστης ή να κλείσουμε τον υπολογιστή ή να φύγουμε με ασφαλή τρόπο από 
την ιστοσελίδα στην οποία έχουμε συνδεθεί. 
Μenu (μενού) Είναι μια λίστα επιλογών ή εντολών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ώστε να 
πλοηγηθείτε μέσα σε μια εφαρμογή ή ένα site. 
Meta Tag (Διεθνής όρος) Tα meta tags δεν επηρεάζουν την εμφάνιση της σελίδας, αλλά περιέχουν 
πληροφορίες όπως ποιός δημιούργησε τη σελίδα, πόσο συχνά ανανεώνεται, ποιό είναι το θέμα της, 
την αυτόματη ανακατεύθυνση (redirection) μιας ιστοσελίδας, τις λέξεις κλειδιά (keywords) που 
αναζητούν οι μηχανές αναζήτησης (search engines), το πρόγραμμα με το οποίο δημιουργήθηκε η 
ιστοσελίδα κ.ά. 
Μultimedia(Πολυμέσα) Ο κλάδος της πληροφορικής επιστήμης που ασχολείται με τη χρήση 
ψηφιακών δεδομένων, όπως είναι το κείμενο, τα γραφικά, η εικόνα, η κινούμενη εικόνα, ο ήχος και το 
βίντεο, τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, 
μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. 
Πλοήγηση (Navigation) Είναι η μετάβαση από το ένα τμήμα μιας εφαρμογής σε ένα άλλο, η 
διαδικασία της αναζήτησης και εξερεύνησης πληροφοριών σε πολυμεσικές εφαρμογές μέσα από 
διάφορες διαδρομές καθώς και η διαδικασία της περιήγησης στο Internet, όπου με διαδοχικά κλικ 
στους συνδέσμους (links) μεταφερόμαστε από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. 
Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο) Ενημερωτικό δελτίο είναι αυτό που αποστέλλεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από μια εταιρία ή οργανισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου, σε όλους τους ενδιαφερόμενους (πελάτες, επισκέπτες μιας ιστοσελίδας, μέλη κ.λπ.) με 
σκοπό την πληροφόρησή τους για νέα προϊόντα/υπηρεσίες, προσφορές, εταιρικά νέα κ.λπ. 
Page layout Το page layout ή αλλιώς διάταξη σελίδας είναι η τοποθέτηση των διαφόρων 
στοιχείων μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής μέσα στην οθόνη του χρήστη. 
Pixel (εικονοστοιχείο) Η οθόνη του υπολογιστή είναι ένα πλέγμα που αποτελείται από χιλιάδες 
μικρές κουκκίδες, που καλούνται εικονοστοιχεία. Όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα ή σχεδιάζετε 
μια γραμμή στην οθόνη, ο υπολογιστής ενεργοποιεί τα εικονοστοιχεία με μια συγκεκριμένη διάταξη 
για να σας δείξει τί πληκτρολογείται ή τι σχεδιάζεται. 
Δημοσίευση (Publish) Είναι η διαδικασία δημοσίευσης ιστοσελίδων, αρχείων και πληροφοριών 
γενικότερα στο διαδίκτυο. Με τη βοήθεια ενός προγράμματος FTP και με τους κωδικούς που 
απαιτούνται, δίνεται η δυνατότητα να γίνει upload (ανέβασμα) κάποιων αρχείων html ή και άλλης 
μορφής αρχείων από τον υπολογιστή σε έναν Web server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα στην οποία 
αναφέρονται. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλ. η μεταφορά αρχείων από τον Web server προς τον 
υπολογιστή του χρήστη, αποκαλείται download (κατέβασμα). 
QuickTime Πρόγραμμα της εταιρείας Apple με το οποίο μπορούμε να αναπαράγουμε αρχεία 
εικόνας, ήχου και video και που μπορεί να τρέξει τόσο σε συστήματα Macintosh όσο και σε Windows. 
Reply (Απάντηση) Είναι η απάντηση που κάνουμε σε κάποιο e-mail που έχουμε λάβει ή σε 
κάποιο θέμα που έχουμε αναρτήσει προς συζήτηση σε κάποια σελίδα. Το πρόγραμμα βάζει αυτόματα 
σαν Θέμα (Subject) του μηνύματος της απάντησης τοπρόθεμα Re: μαζί με το Θέμα του αρχικού 
μηνύματος, το οποίο μπορούμε βέβαια να διορθώσουμε σ' ό,τι θέλουμε εμείς. 
RGB Χρωματικό μοντέλο για την αναπαράσταση 16,7 εκατ. Χρωμάτων σε οθόνες, όπου στο κάθε 
χρώμα αντιστοιχεί μια τιμή από 0 – 255 για καθένα από τα τρία βασικά χρώματα (Red, Green, Blue – 
Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). Αυτά τα τρία χρώματα καλούνται κύρια συμπληρωματικά, επειδή όταν 
συνδυάζονται παράγουν το άσπρο. Αν συνδυαστούν στο χαρτί θα πάρετε μαύρο, αλλά σε μια οθόνη 
παίρνετε άσπρο, επειδή ένα πλήρες σήμα χρώματος, θέτει την ένταση και των τριών χρωμάτων στο 
μέγιστο και έτσι παράγεται άσπρο στην οθόνη.  
Download Είναι η διαδικασία της μεταφοράς δεδομένων από έναν Web server προς τον σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή μας. Είναι γνωστή και ως κατέβασμα ή φόρτωμα αρχείων ή και downstream και 
μπορεί να γίνει με ειδικά προγράμματα που αποκαλούνται FTP (File Transfer Protocol) ή και με την 
χρήση ενός φυλλομετρητή. Η αντίθετη διαδικασία αποκαλείται upload. 
Upload Αποκαλείται και upstream και είναι η διαδικασία της μεταφοράς δεδομένων από τον σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή μας προς έναν Web server. Είναι γνωστή και ως ανέβασμα αρχείων και μπορεί 
να γίνει με ειδικά προγράμματα που αποκαλούνται FTP (File Transfer Protocol) ή και με την χρήση ενός 
φυλλομετρητή. Η αντίθετη διαδικασία αποκαλείται download. 
FTP (File Transfer Protocol) Είναι γνωστό και ως Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων και αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του διαδικτύου, καθώς έχει να κάνει με τη δημοσίευση των 
αρχείων από τον υπολογιστή του χρήστη στον Web server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα του. Στο FTP, 
συνδεόμαστε πρώτα δίνοντας τους κατάλληλους κωδικούς (username και password), και μπορούμε 
μετά είτε να δημοσιεύσουμε εμείς κάποια αρχεία στον Web server (upload) ή και να κατεβάσουμε 
αρχεία από τον Web server στον υπολογιστή μας (download).  
Session Τα sessions είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την ταυτότητα του 
επισκέπτη όταν αυτός περιηγείται στις σελίδες ενός ιστοτόπου. Με την γλώσσα προγραμματισμού php 
μπορούμε να δημιουργήσουμε sessions για τους επισκέπτες και έτσι να ελέγχουμε την ταυτότητά τους 
και κατά συνέπεια την πρόσβαση αυτών σε ευαίσθητες σελίδες. 
Source Code Είναι γνωστό και ως πηγαίος κώδικας και αναφέρεται στην αρχική μορφή με την 
οποία είναι γραμμένο ένα πρόγραμμα ή μια ιστοσελίδα. Τον πηγαίο κώδικα μιας ιστοσελίδας, που 
είναι γραμμένος στη γλώσσα HTML, JavaScript ή PHP, δεν μπορούμε να τον δούμε εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων. 
Sitemap (Χάρτης πλοήγησης) Σχηματική σύνοψη των διαθέσιμων επιλογών και κατηγοριών που 
διατίθενται σε μια ιστοσελίδα. 
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Ιστοσελίδα (Web Page) Ένα έγγραφο, που είναι συνήθως αρχείο της HTML και είναι σχεδιασμένο για 
να μπορεί να διανεμηθεί (κυκλοφορήσει) στο διαδίκτυο. Στα ελληνικά είναι γνωστό και ως ιστοσελίδα. 
Web Server (Διακομιστής ιστοσελίδων)  Ένας κεντρικός υπολογιστής συνδεμένος με το Internet ο 
οποίος με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού παρέχει υπηρεσίες web σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
όπως H/Y, iPad, Mobile Phones, φιλοξενία ιστοσελίδων κ.ά. 
Web Site Μια ομάδα από ιστοσελίδες (WebPages) που ανήκουν σε μια εταιρεία ή έναν ιδιώτη, 
είναι συνδεδεμένες με links και είναι αφιερωμένες σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Διαθέτουν το ίδιο 
domain name και υπάρχουν εγκατεστημένες σε έναν server. Όταν οι χρήστες ζητούν έναν κόμβο στο 
Διαδίκτυο, συνήθως ξεκινούν από την αρχική σελίδα του κόμβου (Home page), η οποία διαθέτει 
δεσμούς σε άλλες σελίδες ή σε άλλους κόμβους. Στα ελληνικά είναι γνωστό ως δικτυακός τόπος ή ως 
ιστότοπος ή και ως ιστοχώρος. 
Storyboard Ένα σχεδιάγραμμα με απλά σκαριφήματα, σημειώσεις, και οδηγίες για τις ενέργειες, 
τους ήχους, και τις εικόνες που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος 
πολυμέσων. 
Πίνακας (Table) Μια συλλογή πληροφοριών που δομείται σε γραμμές και στήλες, διευκολύνοντας την 
εύρεση σχετικών πληροφοριών.  
Tags Οι εντολές που βρίσκονται σε ένα έγγραφο HTML και πρέπει να εκτελέσει ο browser για να 
δημιουργήσει την σελίδα που βλέπουμε στην οθόνη μας. Αυτές οι εντολές έχουν την μορφή: 
<όνομα>...  
Thumbnail (Μικρογραφία) Πρόκειται για εικόνα που είναι μικρή σε διαστάσεις και σε μέγεθος 
αποθήκευσης και χρησιμεύει στο να δώσει στον επισκέπτη μιας ιστοσελίδας μια πρώτη γεύση για την 
κανονική εικόνα, ο οποίος αν θέλει μπορεί να κάνει κλικ πάνω της για να εμφανισθεί με τις κανονικές 
τις διαστάσεις.  
User Friendly Αποδίδεται στα ελληνικά ως φιλικό προς τον χρήστη και πρόκειται για εκείνες τις 
τεχνολογίες του Internet και των υπολογιστών που γενικότερα η χρήση τους είναι εύκολη και 
κατανοητή ακόμα και από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη νέα τεχνολογία και φυσικά δεν 
έχουν ξανάρθει ποτέ σε επαφή με την συγκεκριμένη εφαρμογή ή ιστοσελίδα.  
Vector (Διανυσματικό σχέδιο) Πρόκειται για μία από τις δύο δημοφιλείς μορφές δημιουργίας 
γραφικών. Οι πιο δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης των διανυσματικών γραφικών είναι η cdr, η .epsκαι 
η ai. Στα διανυσματικά γραφικά η εικόνα (γραφικό) αποθηκεύεται με την μορφή μαθηματικών 
εξισώσεων (αλγορίθμων), όπου για παράδειγμα η σχεδίαση ενός κύκλου απαιτεί τις συντεταγμένες του 
κέντρου του κύκλου και το μήκος της ακτίνας του, δηλ. σύνολο τρεις αριθμούς.  
URL - Universal Resource Locator (Ενιαία Διεύθυνση) Η μοναδική διεύθυνση για την εύρεση 
ενός δικτυακού τόπου. Παραδείγματα: http://www.in.gr. Η διεύθυνση εμφανίζεται στο κουτί με την 
διεύθυνση του browser. Συνήθως αποτελείται από την διεύθυνση της αρχικής σελίδας του ιστότοπου 
και μία ιεραρχική σειρά σελίδων του ιστοχώρου.  
Web Administrator (Διαχειριστής Ιστοσελίδας) Έτσι αποκαλείται το άτομο που είναι υπεύθυνο για 
τη διαχείριση ενός συστήματος ή ενός δικτυακού τόπου και το οποίο διαθέτει όλα τα δικαιώματα 
πρόσβασης και έχει τη γενικότερη ευθύνη για την καλή λειτουργία και επίβλεψη του ιστοχώρου. 
World Wide Web ή WWW (Παγκόσμιος Ιστός) Μία υπηρεσία υπερκειμένου στο Διαδίκτυο που 
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε εκατομμύρια Web sites σ' όλον τον κόσμο με την χρήση των 
συνδέσμων (links). 
Αναγνωσιμότητα (legibility) O όρος χρησιμοποιείται, για να προσδιορίσει το βαθμό ευκολίας 
ανάγνωσης ενός κειμένου, που καθορίζεται από πολλές παραμέτρους, όπως είναι το μέγεθος των 
γραμμάτων, η γραμματοσειρά, o τρόπος στοιχειοθέτησης κ.λπ.. 
Ιnterface (Περιβάλλον διεπαφής) Περιβάλλον διεπαφής και επικοινωνίας μεταξύ ανεξάρτητων 
συστημάτων ή μεταξύ συστημάτων και φυσικών προσώπων. Είναι ο σχεδιασμός επιφανειών με κύριο 
χαρακτηριστικό τους την προσοχή στην συνολική εμπειρία που λαμβάνει ο χρήστης, καθώς πλοηγείται 
μέσα σε αυτές και τις χρησιμοποιεί. 
Username Πρόκειται για την μία από τις δύο καταχωρήσεις, που πρέπει να γράψουμε σωστά για 
να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε μια διαδικτυακή υπηρεσία ενός web site ή σ' ένα e-mail κ.ά.. 
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Web Designer Ο σχεδιαστής (δημιουργός) ιστοσελίδων που είναι αρμόδιος και για την εμφάνισή 
της. Απαιτείται επίσης πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας της γραφιστικής αλλά και έμπνευση. 
Web Development Είναι η υλοποίηση (ανάπτυξη) ενός πλήρους δικτυακού τόπου από τον 
αρχικό σχεδιασμό του έως και την τελική δοκιμή του στον Web server που θα φιλοξενηθεί. Ένας Web 
developer πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη γλώσσα HTML και CSS αλλά και κάποιους από τους 
γνωστούς HTML editors, όπως επίσης και γλώσσες προγραμματισμού σχετικά με τις δυναμικά 
παραγόμενες ιστοσελίδες αλλά και με βάσεις δεδομένων. 
Web Hosting  Η φιλοξενία των ιστοσελίδων σ' έναν Web server, ώστε αφού δοθεί και το κατάλληλο 
DNS από τον ειδικό φορέα, να υπάρχει πρόσβαση στον δικτυακό τόπο από οποιονδήποτε συνδεθεί στο 
Internet και πληκτρολογήσει την διεύθυνση αυτού του ιστοχώρου. Ειδικές εταιρείες αναλαμβάνουν την 
δημιουργία και την τακτική ενημέρωση ολόκληρου του δικτυακού τόπου σε δικούς τους Web servers, 
ακόμα και την χορήγηση domain name και των κωδικών DNS. 
Ajax Η τεχνολογία ajax είναι ένα εργαλείο το οποίο βασίζεται κυρίως στη γλώσσα javascript 
αλλά σε συνδυασμό με την XML μπορεί να γίνει πιο ισχυρό. Με την ajax μπορεί πλέον ο 
προγραμματιστής να έχει μια σελίδα φορτωμένη στο πρόγραμμα περιήγησης και να την ενημερώνει με 
δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να ξαναφορτώνει από την αρχή όλη τη σελίδα. 
Αλληλεπιδραστικότητα 1ου Βαθμού Είναι τα συστήματα αλληλεπιδραστικών πολυμέσων όπου 
ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικές μόνο προκαθορισμένες επιλογές, όπως σχετικά με τη 
μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα εμφάνισης των πληροφοριών. 
Αλληλεπιδραστικότητα 2ου Βαθμού Είναι τα συστήματα υπερμέσων όπου ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα πλήρους ελέγχου στο περιβάλλον πληροφόρησης. 
Αλληλεπιδραστική Μάθηση Ένας τρόπος μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να 
αλληλεπιδράσει, δηλ. να απαντήσει σε ερωτήσεις, μ’ ένα πρόγραμμα υπολογιστή. 
Ανάδραση (Feedback) Πρόκειται για την απόκριση της εφαρμογής μετά από κάποια ενέργεια του 
χρήστη. Αποτελεί μια ένδειξη ότι μια ενέργεια του χρήστη έχει αναγνωρισθεί από τον υπολογιστή. 
Είναι τεχνικός όρος και η αρχική του σημασία είναι η ανακατεύθυνση της εξόδου μιας συσκευής στην 
είσοδό της έτσι ώστε να γίνουν αυτόματα κάποιες απαραίτητες ρυθμίσεις ή άλλες λειτουργίες 
διόρθωσης.  
Συμπίεση (Compression) Η τεχνική για τη μείωση του μεγέθους ενός αρχείου, συνήθως εικόνας, ήχου 
ή βίντεο,. Αυτό γίνεται με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων συμπίεσης. Η συμπίεση μπορεί να είναι 
απωλεστική (lossy), δηλ. να μην μπορούμε να ανακτήσουμε την αρχική ποιότητα και μέγεθος μετά τη 
συμπίεση και την αποσυμπίεση του αρχείου, ή όχι (non lossy).  
Array Στη γλώσσα προγραμματισμού php είναι ένα πίνακας με ένα σύνολο από μεταβλητές, ιδίου 
τύπου δεδομένων στις οποίες μπορούμε να αναφερόμαστε με το ίδιο όνομα και μ' έναν αριθμό, ο 
οποίος αποκαλείται δείκτης (index) του πίνακα. 
Boolean Τύπος δεδομένων με λογική υποδομή που μπορεί να δεχτεί ή το αληθές: (true) ή το ψευδές 
(false). 
Event (Συμβάν) Είναι η κατάσταση που προκύπτει από την ενέργεια ενός χρήστη, όπως είναι το κλικ 
με το ποντίκι σ' ένα αντικείμενο και η οποία μπορεί να ανιχνευθεί από ένα script και να εκτελεστούν 
έτσι κάποιες εντολές της JavaScript.  
Function  Μια ομάδα εντολών που τις γράφουμε στο τμήμα head μιας ιστοσελίδας και 
μπορούμε να αναφερόμαστε σ' αυτές με το όνομα της συνάρτησης και τις παραμέτρους της. Οι 
συναρτήσεις είναι πολύ χρήσιμες είτε όταν έχουμε κομμάτια κώδικα που πρέπει να τα επαναλάβουμε 
πολλές φορές μέσα στον ίδιο κώδικα προγράμματος είτε όταν θέλουμε να απομονώσουμε μια ομάδα 
εντολών που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία.  
Increment Είναι η αύξηση της τιμής μιας μεταβλητής κατά μία μονάδα που γίνεται με τον 
τελεστή αύξησης ++-, όπως για παράδειγμα ++-a και a++, όπου στην πρώτη περίπτωση πρώτα 
αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής a κατά ένα και μετά χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή, ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση πρώτα χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή και μετά αυξάνεται η τιμή της κατά ένα. 
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Loop Είναι ένα σύνολο από εντολές που εκτελούνται είτε συνεχώς μέχρι να πάψει να ισχύει κάποια 
συνθήκη είτε για έναν καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Οι εντολές για τη δημιουργία βρόχων είναι 
οι while, do ... while, for και for ... in. 
Παράμετρος (Argument) Είναι μια τιμή που μεταβιβάζεται σε μια συνάρτηση (function) όταν την 
καλούμε. Οι παράμετροι γράφονται μέσα σε παρενθέσεις, δίπλα στο όνομα της συνάρτησης, και 
θεωρούνται τοπικές μεταβλητές της συνάρτησης. 
Συμβολοσειρά (String) Είναι ένα σύνολο από χαρακτήρες, δηλ. γράμματα, ψηφία ή και ειδικά 
σύμβολα, που αποθηκεύονται ενιαία σε μια μεταβλητή.  
Μεταβλητή (Variable) Είναι μια θέση μνήμης (container), η οποία μπορεί να  έχει ένα και μόνο 
όνομα (μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε αυτή έναν αριθμό, ένα string (συμβολοσειρά) ή και ένα 
αντικείμενο). Οι μεταβλητές χάνονται μόλις βγούμε από το πρόγραμμα που τις περιέχει. 
FPS (Frames Per Second) Είναι η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας εναλλαγής των ακίνητων εικόνων 
(πλαίσια ή frames) για τη δημιουργία εικόνας βίντεο ή animation. Είναι ίση με τον αριθμό των 
προβαλλόμενων καρέ (στατικών εικόνων) ανά δευτερόλεπτο σ’ ένα αρχείο βίντεο ή animation. Η 
παραγωγή ταινιών βίντεο βασίζεται σε ταχύτητα εναλλαγής πλαισίων 30 fps ενώ για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού animation απαιτείται ταχύτητα τουλάχιστον 15 fps. 
MP4 Είναι ένα αρχείο τύπου multimedia το οποίο περιέχει εικόνα, υπότιτλους, video και audio – 
ήχο. Η πλήρης ονομασία του είναι MPEG-4 Part 14. Επιτρέπει το live streaming μέσω internet (να το 
βλέπει κάποιος ενώ φορτώνει, χωρίς να χρειάζεται να έχει φορτώσει 100%. Παρέχει εξαιρετική 
ποιότητα σε χαμηλό μέγεθος. 
MPEG (Moving Picture Experts Group) Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την συμπίεση 
κινούμενης εικόνας ή βίντεο. Μια ταινία δημιουργείται από τη γρήγορη ροή ενός συνόλου καρέ, 
καθένα από τα οποία δεν είναι παρά μια φωτογραφία. Η συμπίεση μιας ταινίας προϋποθέτει τη χωρική 
συμπίεση κάθε καρέ και την χρονική συμπίεση ενός συνόλου από καρέ. 
Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine) Πρόκειται για τεράστιες βάσεις δεδομένων σε 
χωρητικότητα και πολύ καλά οργανωμένες από όπου μπορούμε να καταχωρήσουμε κάποια ή κάποιες 
λέξεις κλειδιά (keywords) ή φράσεις σε ειδικά πεδία κειμένου και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να 
βρούμε σε ποιες ιστοσελίδες περιέχεται αυτό που ψάχνουμε. Οι μηχανές αναζήτησης σαρώνουν σε 
τακτά χρονικά διαστήματα όσο περισσότερες ιστοσελίδες μπορούν και δημιουργούν καταχωρήσεις για 
τη κάθε λέξη που βρίσκουν. Εκτός από κείμενα, μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση και για 
φωτογραφίες. 
Password Ένας μυστικός κωδικός, που μπορεί να αποτελείται από έναν συνδυασμό συμβόλων, 
γραμμάτων και ψηφίων και που μας δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε υπηρεσίες σε συνδυασμό 
με το e-mail μας ή ένα username. Οι κωδικοί πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 
αποτελούνται από συνδυασμό χαρακτήρων που να είναι δύσκολο να τους μαντέψει κάποιος. 
Captcha Για την διασφάλιση της εγγραφής σε διάφορες ιστοσελίδες απαιτείται να συμπληρώσετε το 
περιεχόμενο που εμφανίζεται σε μια εικόνα. Μπορείτε να αλλάξετε την φράση, εάν δεν είναι 
ευδιάκριτη σε εσάς, πατώντας το χαρακτηριστικό εικονίδιο της ανανέωσης. Για τα άτομα που έχουν 
προβλήματα όρασης, μπορούν να ακούσουν την φράση πατώντας το χαρακτηριστικό εικονίδιο του 
ηχείου. 
Path animation Μια από τις διαδικασίες δημιουργίας κινουμένων σχεδίων όπου ένα αντικείμενο 
ακολουθεί μια διαδρομή, αλλά χωρίς να αλλοιώνεται το σχήμα του ή άλλα χαρακτηριστικά του, 
δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση της κίνησης. Η διαδρομή μπορεί να είναι μια γραμμή ευθεία, 
τεθλασμένη ή καμπύλη. 
PDF (Portable Document Format) Είναι ένα πρότυπο εμφάνισης κειμένων που υποστηρίζεται από το 
δωρεάν λογισμικό της Adobe Acrobat και έχει το χαρακτηριστικό ότι οι χαρακτήρες εμφανίζονται 
κανονικά ανεξάρτητα από το αν ο υπολογιστής του χρήστη διαθέτει τις αντίστοιχες γραμματοσειρές ή 
όχι. 
Rollover Ειδικό εφέ που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές πολυμέσων και εμφανίζεται όταν 
μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα κουμπί με αποτέλεσμα το κουμπί να αλλάζει 
μορφή, χρώμα ή μέγεθος και ίσως να ακούγεται και κάποιο ηχητικό εφέ. 
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Tweening Τεχνική παραγωγής animation σύμφωνα με την οποία ο χρήστης ορίζει την αρχική και 
την τελική θέση του αντικειμένου σε αντίστοιχα πλαίσια (καρέ) και το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα 
τα ενδιάμεσα πλαίσια. 
Tελεστής Eίναι ένας ειδικός χαρακτήρας, όπως +, -, *, /, %, +=, &&, || κ.λπ., που 
χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τις μεταβλητές και τις σταθερές σε μια έκφραση 
(expression). 
Offline Είναι η κατάσταση όπου ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο ή στο 
Internet.  
Online Είναι η κατάσταση όπου ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο ή στο διαδίκτυο.  
Google maps Ξεκίνησαν το 2005, οι Χάρτες Google και επαναπροσδιόρισαν την χαρτογράφηση στο 
διαδίκτυο, προσφέροντας μια εμπειρία που χαρακτηρίζεται από απλότητα, ταχύτητα, διαδραστικότητα 
και ευελιξία. 
Skype - Το Skype είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να ανταλλάζουν 
μηνύματα, φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις  
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