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9. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 Η εφαρμογή LPMRobRis αποτελεί μια web εφαρμογή που απευθύνεται σε ένα 

ευρύ φάσμα χρηστών, οι οποίοι μπορούν να αλληλεπιδρούν με το σύστημα ταυτόχρονα 

μέσα από έναν δικτυακό τόπο. Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό υπόβαθρο στην 

πληροφορική και τη χρήση του διαδικτύου κάθε χρήστη, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός εγχειρίδιου χρήσης, ως συνοδευτικό κομμάτι της εφαρμογής.  

 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχει μια περιγραφή των οθόνων του συστήματος 

και περιγράφει κάθε λειτουργία που υποστηρίζεται από αυτό, με τρόπο εύκολο, σαφή και 

κατανοητό. Οι χρήστες όλων των επιπέδων (επισκέπτες, εγγεγραμμένοι χρήστες, 

διαχειριστές) μπορούν να ανατρέχουν στο τμήμα του εγχειριδίου που απευθύνεται σε 

αυτούς, ώστε να λαμβάνουν πληροφόρηση και λεπτομερείς οδηγίες για το πώς εκτελείται 

ορθά μια λειτουργία.  

 Κάθε λειτουργία περιγράφεται με κείμενο, το οποίο παρέχει πληροφόρηση για το 

πώς και από ποιον αυτή είναι προσβάσιμη, τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να 

ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και τα μηνύματα που μπορούν να προκύψουν στα διάφορα 

στάδια της. Πέραν της λεκτικής περιγραφής, παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα 

screenshots, ώστε να οπτικοποιείται η περιγραφή. 

 

9.1. Περιεχόμενα Εγχειρίδιου Χρήσης  
 
 Το εγχειρίδιο χρήσης χωρίζεται στα παρακάτω μέρη: 
 9.2. Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη : Το τμήμα αυτό περιγράφει τις 

 λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα για τους επισκέπτες του 

 δικτυακού τόπου. 

 9.3. Εγχειρίδιο χρήσης για τον εγγεγραμμένο χρήστη: Το τμήμα αυτό περιγράφει 

 τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα για τους εγγεγραμμένους 

 χρήστες. 

 9.4. Εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή: Το τμήμα αυτό περιγράφει τις 

 λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα για τους χρήστες που ανήκουν 

 στην ομάδα των διαχειριστών του δικτυακού τόπου. 

 9.5. Εγχειρίδιο χρήσης του FCKEditor: Το τμήμα αυτό περιγράφει τις λειτουργίες 

 που υποστηρίζονται για τον χρήστη από το λογισμικό FCKEditor, το οποίο 
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 χρησιμοποιείται στο LPMRobRis για τη δημιουργία και επεξεργασία 

 περιεχομένου ιστοσελίδων (π.χ. δημιουργία περιεχομένου ανακοίνωσης, 

 συζήτησης,  άσκησης). 
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9.2. Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη 
 

Η κεντρική σελίδα που εμφανίζεται όταν ξεκινάει η εφαρμογή είναι η παρακάτω: 
 

  
Εικόνα 9.2.1. Μορφή της Κεντρικής  σελίδας 
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Πλοήγηση στο δικτυακό τόπο 
 
 Από το drop-down menu της κεντρικής σελίδας επιτρέπεται η πλοήγηση σε κάθε 

άλλη σελίδα που υπάρχει στο δικτυακό τόπο, ενώ στα αριστερά της σελίδας φαίνονται 

ορισμένες λειτουργίες που μπορεί ο επισκέπτης  να επιλέξει, καθώς και οι  τρεις πιο 

πρόσφατες  ανακοινώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Γενικά, το περιεχόμενο 

του δικτυακού τόπου είναι οργανωμένο σε τέσσερις ενότητες. H ενότητα «Μαθαίνω το 

Robolab”, περιέχει ιστοσελίδες που απαρτίζουν έναν οδηγό εντολών του λογισμικού 

Robolab (για τα επίπεδα inventor και investigator), ενώ η ενότητα «Μαθαίνω το R.I.S.» 

περιέχει έναν οδηγό εντολών για το λογισμικό R.I.S.. Η ενότητα «Προγραμματίζω» 

περιέχει τις ασκήσεις των εγγεγραμμένων χρηστών που στέλνονται στον ιστότοπο και 

λειτουργίες που αφορούν τη διαχείριση τους από τον αποστολέα τους. Τέλος, η ενότητα 

LegoFun περιέχει ένα πολύ απλό “forum” συζητήσεων μέσω του οποίου μπορούν οι 

χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επίσης, περιέχει και μια σελίδα με χρήσιμα links 

που αφορούν τα Lego Mindstorms. Στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας εμφανίζονται 

μερικές ακόμα σελίδες που ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί και συνιστούν στοιχεία 

της πλοήγησης που όμως δεν ανήκουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες ενότητες. 

Όταν ένας επισκέπτης δεν έχει δικαίωμα τα προβάλλει τα περιεχόμενα κάποιας σελίδας 

(σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι σελίδες που υλοποιούν κάποια λειτουργία μόνο για 

τους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως η σελίδα διαχείρισης ασκήσεων) τότε τα 

περιεχόμενα της σελίδας που ζήτησε ο επισκέπτης δεν προβάλλονται, αλλά  στη σελίδα 

που ζητήθηκε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 

 

 
 Εικόνα 9.2.2. Μήνυμα Λάθους για την προσπάθεια πρόσβασης σε σελίδα στην οποία ο 

επισκέπτης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης 
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Πλοήγηση στην ενότητα «Μαθαίνω» το Robolab 

 
Εικόνα 9.2.3. Οδηγός του Robolab – Μορφή μιας σελίδας της ενότητας 

 

 Η ενότητα αυτή είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός οδηγός – κατάλογος των 

εντολών προγραμματισμού που υποστηρίζονται από το λογισμικό Robolab (Inventor και 

Investigator). Η πλοήγηση σε αυτή την ενότητα μπορεί να γίνει και με το κεντρικό drop– 

down μενού, αλλά και με το μενού «Πλοήγηση στην ενότητα» που εμφανίζεται στα 

αριστερά κάθε σελίδας της ενότητας. Επίσης, η ενότητα περιλαμβάνει και ευρετήριο 
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όλων των εντολών που παρουσιάζονται σε αυτή (βλ. «Αναζήτηση εντολής στο ευρετήριο 

του Robolab ή του R.I.S.»). Όλες οι σελίδες αυτής της ενότητας μπορούν να προβληθούν 

από έναν επισκέπτη. 

 

Πλοήγηση στην ενότητα «Μαθαίνω το R.I.S. » 

 
Εικόνα 9.3.4. Οδηγός του R.I.S. – Μορφή μιας σελίδας της ενότητας 

  

 Η ενότητα αυτή είναι επίσης ένας ηλεκτρονικός οδηγός – κατάλογος των εντολών 

προγραμματισμού που υποστηρίζονται από το λογισμικό R.I.S. . Η πλοήγηση σε αυτή 

την ενότητα μπορεί να γίνει και με το κεντρικό drop– down μενού, αλλά και με το μενού 

«Πλοήγηση στην ενότητα» που εμφανίζεται στα αριστερά κάθε σελίδας της ενότητας. 

Επίσης, και αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευρετήριο όλων των εντολών που 
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παρουσιάζονται σε αυτή (βλ. «Αναζήτηση εντολής στο ευρετήριο του Robolab ή του 

R.I.S.»). Όλες οι σελίδες αυτής της ενότητας μπορούν να προβληθούν από έναν 

επισκέπτη. 

 

Αναζήτηση εντολής στο ευρετήριο του Robolab ή του R.I.S. 

 

 Στην αριστερή στήλη κάθε σελίδας των ενοτήτων «Μαθαίνω το Robolab» και 

«Μαθαίνω το RIS» κάθε επισκέπτης μπορεί να βρει την επιλογή «Ευρετήριο Εντολών 

του Robolab» (Εικόνα  9.2.3.) και «Ευρετήριο Εντολών του R.I.S.» (Εικόνα 9.2.4.) 

αντίστοιχα. Κάνοντας κλικ ο επισκέπτης στην επιλογή εμφανίζεται σε αναδυόμενο 

παράθυρο (popup window) το ευρετήριο που έχει τη μορφή που παρουσιάζεται στην 

παρακάτω εικόνα (εικόνα 9.2.5.): 

 

Εικόνα 9.2.5. Ευρετήριο εντολών του R.I.S. 

 

 Ανάλογα με το αρχικό γράμμα της εντολής που αναζητεί μπορεί να επιλέξει την 

αντίστοιχη σελίδα του ευρετηρίου. Κάθε σελίδα του ευρετηρίου περιέχει μια λίστα 

εντολών οι οποίες επεξηγούνται σε κάποια σελίδα της ενότητας. Κάνοντας κλικ ο 

επισκέπτης σε κάθε εντολή μεταφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα, όπου η εντολή 

επεξηγείται. Το ευρετήριο δεν κλείνει αυτόματα μετά την επιλογή μιας εντολής, αλλά 

παραμένει στην οθόνη του επισκέπτη και μπορεί να το κλείσει ο ίδιος κατά τη βούληση 

του. 
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Πλοήγηση στην ενότητα «Προγραμματίζω » 

 
Εικόνα 9.2.6. Ενότητα Προγραμματίζω – Μορφή της εισαγωγικής σελίδας της ενότητας 

 

 Τα περιεχόμενα αυτής της ενότητας, ουσιαστικά, αποτελούνται από τις 

απεσταλμένες ασκήσεις των εγγεγραμμένων χρηστών. Επίσης, η ενότητα περιλαμβάνει 

και σελίδες που παρέχουν λειτουργίες αποστολής και διαχείρισης ασκήσεων μόνο για 

τους εγγεγραμμένους χρήστες. Η πλοήγηση στην ενότητα μπορεί να γίνει, όπως και στις 

άλλες ενότητες, από το κεντρικό drop–down μενού, αλλά και από το μενού «Πλοήγηση 

στην ενότητα» που εμφανίζεται στα αριστερά κάθε σελίδας της ενότητας. Ένας 

επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην εισαγωγική σελίδα  της ενότητας  και τις 

σελίδες, όπου εμφανίζονται οι ασκήσεις, ενώ δεν έχει πρόσβαση στις σελίδες που 

σχετίζονται με την αποστολή και τη διαχείριση ασκήσεων. 
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Εικόνα 9.2.7. Ενότητα Προγραμματίζω – Προβολή κατηγοριών ασκήσεων 

  

 
Εικόνα 9.2.8. Ενότητα Προγραμματίζω – Προβολή κατηγοριών ασκήσεων 

 

 Κάνοντας κλικ ο επισκέπτης στην επιλογή «Ασκήσεις» από το κεντρικό drop-down 

μενού ή το μενού «Πλοήγηση στην ενότητα» μεταβαίνει στην παραπάνω σελίδα (εικόνα 

9.2.7. ή εικόνα 9.2.8.), όπου εμφανίζονται οι κατηγορίες ασκήσεων στις οποίες υπάρχουν 

ασκήσεις, καθώς και ο αριθμός των ασκήσεων που είναι καταχωρημένες σε κάθε 

κατηγορία.  Η μορφή της σελίδας «Κατηγορίες Ασκήσεων» αλλάζει κάθε λίγα 
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δευτερόλεπτα. Στο πορτοκαλί πλαίσιο μπορούν να εμφανίζονται είτε οι 5 νεότερες 

ασκήσεις, είτε οι 5 καλύτερες ασκήσεις συμφωνά με την ψηφοφορία των επισκεπτών του 

ιστοχώρου. Όταν ο επισκέπτης κάνει κλικ σε κάποια κατηγορία ασκήσεων εμφανίζεται η 

σελίδα που περιέχει τις ασκήσεις της κατηγορίας που επιλέχτηκε και έχει τη μορφή της 

παρακάτω εικόνας (εικόνα 9.2.9.) : 

 

 
Εικόνα 9.2.9. Ενότητα Προγραμματίζω – Προβολή  ασκήσεων επιλεγμένης κατηγορίας 

 
 Για  κάθε άσκηση  της επιλεγμένης κατηγορίας εμφανίζεται ο τίτλος της, η 

εκφώνησή της, πληροφορίες για τον αποστολέα της, καθώς και μια γραφική 

αναπαράσταση του μέσου όρου της βαθμολογία της, όπως διαμορφώθηκε  από την 

ψηφοφορία επισκεπτών. Επίσης, όταν η άσκηση περιλαμβάνει και αποσταλμένη λύση 
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εμφανίζεται η επιλογή «Δες ολόκληρη την άσκηση», ενώ εάν δεν περιλαμβάνει λύση  

εμφανίζεται η πληροφορία «Δεν υπάρχει διαθέσιμη λύση». Κάνοντας κλικ ο επισκέπτης 

στην επιλογή «Δες ολόκληρη την άσκηση» εμφανίζεται μια νέα σελίδα με όλα τα 

στοιχεία της άσκησης (εικόνα 9.2.10.).  

 

 
Εικόνα 9.2.10. Ενότητα Προγραμματίζω – Προβολή  άσκησης 

 
 Στη σελίδα προβολής μιας άσκησης εμφανίζεται ο τίτλος της, η εκφώνησή της, το 

αρχείο λύσης της στο Robolab εάν υπάρχει, επιπρόσθετες πληροφορίες για τη λύση στο 

Robolab, το αρχείο λύσης της στο R.I.S. εάν υπάρχει και επιπρόσθετες πληροφορίες για 

τη λύση στο R.I.S. . Επίσης, εμφανίζονται και πληροφορίες για την κατηγορία της 

άσκησης, τον αποστολέα της, καθώς και μια γραφική αναπαράσταση του μέσου όρου της 



Δικτυακός τόπος εκμάθησης προγραμματισμού των Mindstorms με το Robolab και το R.I.S. 

 

 - 99 - 

βαθμολογίας της, όπως διαμορφώθηκε  από την ψηφοφορία επισκεπτών. Εάν ο 

επισκέπτης κάνει κλικ στις επιλογές «Αρχείο Λύσης» είτε για το Robolab είτε για το 

R.I.S. εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 

 

 
Εικόνα 9.2.11. Άνοιγμα ή αποθήκευση αρχείου άσκησης 

 

 Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει είτε να ανοίξει την άσκηση, είτε να την 

αποθηκέψει στο δίσκο του, είτε να ακυρώσει την ενέργεια.  

 
Βαθμολόγηση Άσκησης 
 
 Στη σελίδα προβολής ασκήσεων επιλεγμένης κατηγορίας (εικόνα 9.2.9) ή προβολής 

μιας άσκησης (εικόνα 9.2.10) κάτω από την άσκηση εμφανίζεται η γραφική 

αναπαράσταση του μέσου όρου βαθμολογίας μιας άσκησης και η επιλογή στον 

επισκέπτη να βαθμολογήσει την άσκηση (εικόνα 9.2.12).  

 

 

 
Εικόνα 9.2.12. Βαθμολογία άσκησης 

  
 Από τη λίστα βαθμών ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει έναν ακέραιο αριθμό από 

το 1 (χαμηλότερη βαθμολογία) έως το 5 (υψηλότερη βαθμολογία) και να πατήσει το 
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κουμπί  «Go!», ώστε να βαθμολογήσει τη συγκεκριμένη άσκηση. Εάν η βαθμολόγηση  

ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε εμφανίζεται η σελίδα «Βαθμολόγηση Άσκησης» που 

περιέχει μήνυμα επιτυχούς βαθμολόγησης και το νέο μέσο όρο βαθμολογίας της 

άσκησης  (εικόνα 9.2.13): 

 

 
Εικόνα 9.2.13. Ενότητα Προγραμματίζω – Επιτυχία βαθμολόγησης άσκησης 

 

 Όταν εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης σημαίνει ότι η βαθμολογία του χρήστη 

διαμόρφωσε έναν νέο μέσο όρο βαθμολογίας για την άσκηση, ο οποίος αντικατέστησε 

τον παλιό στη Β/Δ του συστήματος. Ο επισκέπτης έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μόνο μια 

φορά το μήνα για κάποια άσκηση. Εάν έχει ξανά-ψηφίσει για την ίδια άσκηση μέσα στον 

ίδιο μήνα εμφανίζεται μήνυμα λάθους (εικόνα 9.2.14) και ο μέσος όρος βαθμολογίας της 

άσκησης δεν επηρεάζεται.    

 
Εικόνα 9.2.14. Μήνυμα αποτυχίας  βαθμολόγησης άσκησης 

 
 
Απλή Αναζήτηση Άσκησης 
 
 Σε κάθε σελίδα της ενότητας «Προγραμματίζω»  (εικόνα 9.2.6) ο επισκέπτης 

μπορεί να εισάγει λέξεις-κλειδιά στη φόρμα «Αναζήτηση Άσκησης» που βρίσκεται στο 

μενού λειτουργιών στα αριστερά κάθε σελίδας (εικόνα 9.2.15.) για να αναζητήσει κάποια 

άσκηση. Ένα τέτοιο κλειδί θα μπορούσε π.χ. να είναι η λέξη αισθητήρας, για την 

αναζήτηση όλων των ασκήσεων που περιέχουν στον τίτλο τους ή την εκφώνησή τη λέξη. 
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Εικόνα 9.2.15. Ενότητα Προγραμματίζω – Φόρμα απλής αναζήτησης άσκησης 

 
 Εάν ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει καμία λέξη-κλειδί και πατήσει  το πλήκτρο 

«Αναζήτηση», τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους (εικόνα 9.2.16.): 

 

 
Εικόνα 9.2.15. Μήνυμα Λάθους μη συμπλήρωσης πεδίου στην απλή αναζήτηση άσκησης 

 
 

 Όταν ο επισκέπτης εισάγει τουλάχιστον μια λέξη-κλειδί η αναζήτηση 

πραγματοποιείται και εμφανίζεται η σελίδα των αποτελεσμάτων της απλής  αναζήτησης 

(εικόνα 9.2.16).  

 



Δικτυακός τόπος εκμάθησης προγραμματισμού των Mindstorms με το Robolab και το R.I.S. 

 

 - 102 - 

 
Εικόνα 9.2.16. Ενότητα «Προγραμματίζω» - Αποτελέσματα Απλής Αναζήτησης 

 
 
 Κάθε άσκηση στης οποίας τον τίτλο ή την εκφώνηση περιέχονται όλες οι λέξεις- 

κλειδιά εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Συνεπώς, κάθε λέξη-κλειδί 

συγκεκριμενοποιεί περισσότερο την αναζήτηση και ως εκ τούτου περιορίζει το πλήθος 

των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Επίσης, τόσο στην απλή όσο και τη σύνθετη 

αναζήτηση τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από τον αν οι λέξεις – κλειδιά εισάγονται 

με πεζά γράμματα ή κεφαλαία. Εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα από την αναζήτηση 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στη σελίδα των αποτελεσμάτων (εικόνα 9.2.17) : 
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Εικόνα 9.2.17. Κανένα Αποτελέσματα Απλής Αναζήτησης 

 
 
Σύνθετη Αναζήτηση Άσκησης 
 

 Σε κάθε σελίδα της ενότητας «Προγραμματίζω» στο μενού λειτουργιών στα 

αριστερά κάθε σελίδας (εικόνα 9.2.6), καθώς και στη σελίδα των αποτελεσμάτων της 

Απλής Αναζήτησης (εικόνα 9.2.17) είναι ορατή η επιλογή «Σύνθετη Αναζήτηση». 

Κάνοντας κλικ ο επισκέπτης στην επιλογή αυτή, εμφανίζεται η φόρμα της επόμενης 

εικόνας (εικόνα 9.2.18.).  

 

 
Εικόνα 9.2.18. Ενότητα «Προγραμματίζω» - Φόρμα Σύνθετης  Αναζήτησης 

  

 Στη φόρμα αυτή ο επισκέπτης μπορεί να δει τα κριτήρια που μπορούν να 

αποτελέσουν κριτήρια της αναζήτησης και είναι η κατηγορία της άσκησης, ο τίτλος της, 
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η εκφώνησή της, το εάν περιέχει λύση και το εάν είναι πρόσφατη (σταλμένη τον 

τελευταίο μήνα).  Το κριτήριο «Κατηγορία Άσκησης» ενεργοποιείται όταν ο επισκέπτης 

επιλέξει από τη λίστα  με τις κατηγορίες ασκήσεων κάποια κατηγορία (η  

προκαθορισμένη επιλογή είναι «Αδιάφορο» και δεν ενεργοποιεί το συγκεκριμένο 

κριτήριο). Τα κριτήρια «Τίτλος Άσκησης» και «Εκφώνηση Άσκησης» ενεργοποιούνται 

όταν ο επισκέπτης εισάγει τουλάχιστον από μια λέξη κλειδί στα αντίστοιχα πεδία. Τα 

κριτήρια «Μόνο Λυμένες Ασκήσεις» και «Μόνο Πρόσφατες Ασκήσεις» ενεργοποιούνται 

μόνο όταν ο χρήστης τσεκάρει το checkbox δίπλα από το κάθε κριτήριο. Σε περίπτωση 

που ο χρήστης δεν ενεργοποιήσει κανένα κριτήριο, τότε η αναζήτηση επιστρέφει όλες τις 

ασκήσεις που υπάρχουν στο σύστημα . Εάν δεν βρεθεί καμιά άσκηση που να πληρεί τα 

κριτήρια αναζήτησης εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα (εικόνα 9.2.17): 

 
Εικόνα 9.2.17. Κανένα Αποτελέσματα Σύνθετης Αναζήτησης 

 

 Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται ένα παράδειγμα σύνθετης αναζήτησης. 

Έστω, ότι ο επισκέπτης θέλει να αναζητήσει όλες τις ασκήσεις οι οποίες ανήκουν στην 

κατηγορία «Ασκήσεις με Αναμονή βάσει Συμβάντων», περιλαμβάνουν στον τίτλο τους 

τις λέξεις «πάτημα» ή «ΠΑΤΗΜΑ»  και «αισθητήρας» ή «ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ» και 

περιέχουν λύση. Τότε, η ιδανική συμπλήρωση της φόρμας αναζήτησης φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα (εικόνα 9.2.18.): 
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Εικόνα 9.2.18. Παράδειγμα Σύνθετης Αναζήτησης – Συμπλήρωση Φόρμας 

 

  Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι όντως τα επιθυμητά και φαίνονται στην 

επόμενη εικόνα (εικόνα 9.2.19): 

 

 
Εικόνα 9.2.19. Παράδειγμα Σύνθετης Αναζήτησης – Αποτελέσματα Αναζήτησης 
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Πλοήγηση στην ενότητα «LegoFun» 

 
Εικόνα 9.2.20. Ενότητα LegoFun – Μορφή της εισαγωγικής σελίδας των συζητήσεων 

 

 Η ενότητα αυτή περιέχει ένα πολύ απλό “forum” συζητήσεων, όπου οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες  μπορούν να συζητούν για θέματα που αφορούν  τον 

προγραμματισμό των Mindstorms. Ο επισκέπτης μπορεί μόνο να δει αυτές τις 

συζητήσεις, χωρίς να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε  αυτές. Επίσης, η ενότητα 

περιλαμβάνει και μια σελίδα με λίστα εξωτερικών συνδέσμων (links) σε άλλους 

ιστότοπους την οποία, βέβαια, ο επισκέπτης έχει το δικαίωμα να προβάλλει.  

 

 Στην εικόνα 9.2.20. φαίνεται η αρχική σελίδα των συζητήσεων. Ο επισκέπτης 

μπορεί να ταξινομήσει τις συζητήσεις (αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση), ανάλογα με το 

θέμα τους (αλφαβητική ταξινόμηση), το πόσες φορές προβλήθηκαν, το πόσες απαντήσεις 

περιέχουν και το πότε στάλθηκαν, απλά κάνοντας κλικ στους τίτλους «Θέμα», 

«Προβολές», «Απαντήσεις» και «Ημερομηνία/Ώρα» αντίστοιχα. Όταν ο επισκέπτης 
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κάνει κλικ στο θέμα μιας συζήτησης εμφανίζεται η σελίδα προβολής της συζήτησης 

(εικόνα 9.2.21). 

 

 
Εικόνα 9.2.20. Ενότητα LegoFun – Προβολή μιας συζήτησης 

 

 Επίσης, κάνοντας κλικ ο επισκέπτης στην επιλογή «Χρήσιμα Links»  που βρίσκεται 

στο κεντρικό “drop-down” μενού κάθε σελίδας ή το μενού «Πλοήγηση στην ενότητα» 

που βρίσκεται στα αριστερά κάθε σελίδα αυτής της ενότητας, μπορεί να μεταβεί στη 

σελίδα που περιέχει λίστα χρήσιμων εξωτερικών συνδέσεων.  
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Άλλες υπηρεσίες ανεξάρτητες από την ενότητα που βρίσκεται ο επισκέπτης 
  
Εγγραφή νέου χρήστη 
 
 Στην κεντρική σελίδα (εικόνα 9.2.1) ή και οποιαδήποτε άλλη σελίδα που ανήκει σε 

μια από τις τέσσερις λογικές ενότητες περιεχομένου, ο επισκέπτης μπορεί να βρει την 

επιλογή «Εγγραφή νέου χρήστη» που βρίσκεται στο μενού λειτουργιών στα αριστερά 

μιας σελίδας. Κατόπιν, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα προς συμπλήρωση μέσα σε μια 

νέα σελίδα:  

 
Εικόνα 9.2.21. Εγγραφή Νέου Χρήστη 

 

 Ο επισκέπτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας. Αναλυτικότερα, 

πρέπει να πληκτρολογήσει ένα Όνομα Χρήστη (μέγιστο πλήθος χαρακτήρων 20) με το 

οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα και το Συνθηματικό (μέγιστο 

πλήθος χαρακτήρων 20) που θέλει να έχει ως μυστικό κωδικό εισόδου. Επιτρεπτοί 

χαρακτήρες είναι μόνο οι λατινικοί χαρακτήρες, οι αριθμοί και τα σύμβολα παύλα, κάτω 

παύλα και τελεία. Επίσης, πρέπει να δώσει σωστά και το e-mail του. Ακόμα, ζητείται στο 

χρήστη να ξανά-πληκτρολογήσει το Συνθηματικό του για λόγους επιβεβαίωσης. Εάν ο 

χρήστης δεν πληκτρολογήσει σωστά ή αφήσει κενό κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία  

και πατήσει «Εγγραφή» εμφανίζεται  το παρακάτω μήνυμα λάθους: 
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Εικόνα 9.2.22. Μήνυμα λάθους ορθότητας στοιχείων κατά την Εγγραφή Νέου Χρήστη 

 
 Επίσης, εάν το όνομα χρήστη που επέλεξε ο επισκέπτης, αντιστοιχεί ήδη σε 

κάποιον εγγεγραμμένο χρήστη, στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

 
Εικόνα 9.2.23. Μήνυμα σφάλματος κατά την Εγγραφή Νέου Χρήστη 

 
 Τέλος, εάν η εγγραφή ολοκληρωθεί επιτυχώς τα στοιχεία του χρήστη 

καταχωρούνται στη Β/Δ του συστήματος και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα 

επιβεβαίωσης εγγραφής: 

 

 
Εικόνα 9.2.24. Μήνυμα Επιβεβαίωσης Εγγραφής Νέου Χρήστη 

 
 
Επικοινωνία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του δικτυακού τόπου 
 
 Σε οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης μπορεί να βρει στο 

κάτω μέρος της σελίδας το σύνδεσμο «Επικοινωνία». Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στη 

σελίδα επικοινωνίας, που έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα 9.2.25.): 
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Εικόνα 9.2.25. Μορφή Σελίδας Επικοινωνίας 

 

 Κάνοντας κλικ ο επισκέπτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στη 

σελίδα, ανοίγει το πρόγραμμα - πελάτης διαχείρισης αλληλογραφίας του χρήστη με 

διεύθυνση παραλήπτη τη διεύθυνση mindstorms_programming@yahoo.gr, που 

αντιστοιχεί σε κεντρικό λογαριασμό αλληλογραφίας που έχει δημιουργηθεί για το παρόν 

σύστημα και παρακολουθείται από τους διαχειριστές. Ο επισκέπτης μπορεί έτσι να 

γράψει και να αποστείλει το e-mail του. 

 

Αναζήτηση  πληροφορίας στο δικτυακό τόπο  

 

 Στα αριστερά κάθε σελίδας του δικτυακού τόπου βρίσκεται η φόρμα  «Αναζήτηση 

στο site» (εικόνα 9.2.26.). Σ’ αυτήν κάθε επισκέπτης μπορεί να πληκτρολογήσει λέξεις 

κλειδιά, που σχετίζονται με την πληροφορία που επιθυμεί να αναζητήσει. 

mailto:mindstorms_programming@yahoo.gr
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Εικόνα 9.2.26. Μορφή Φόρμας Αναζήτησης στο δικτυακό τόπο 

 

 Ο επισκέπτης αφού πληκτρολογήσει τις λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με την 

πληροφορία που θέλει να αναζητήσει, μπορεί να επιλέξει είτε «Αναζήτηση στο Site» 

(προεπιλεγμένη λειτουργία) για αναζήτηση πληροφορίας στον παρόντα δικτυακό τόπο, 

είτε «Αναζήτηση στο Web» για να αναζητήσει κάποια πληροφορία γενικά στο διαδίκτυο. 

Η αναζήτηση γίνεται μέσω της μηχανής αναζήτησης του Google. Με το πάτημα του 

κουμπιού «Αναζήτηση», αρχίζει η αναζήτηση και στην οθόνη του επισκέπτη εμφανίζεται 

η γνώριμη στους χρήστες του διαδικτύου ιστοσελίδα του «Google» με τα αποτελέσματα 

της αναζήτησης. Η σελίδα αυτή περιέχει λίστα των ιστοσελίδων του ιστότοπου  ή του 

διαδικτύου που περιλαμβάνουν τις λέξεις κλειδιά που πληκτρολόγησε ο επισκέπτης. 

 
9.3. Εγχειρίδιο χρήσης για τον εγγεγραμμένο χρήστη 
 
Είσοδος χρήστη 
 
 Στο αριστερό μενού της κεντρικής σελίδας (εικόνα 9.2.1.) ή και οποιαδήποτε άλλης 

σελίδας που ανήκει σε μια από τις τέσσερις λογικές ενότητες περιεχομένου του 

ιστότοπου ο χρήστης μπορεί να δει τη φόρμα «Είσοδος Χρήστη» (εικόνα 9.3.1.) .  

 
Εικόνα 9.3.1. Φόρμα Εισόδου Χρήστη 

 Ένας εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα (δηλαδή που διαθέτει ενεργό 

λογαριασμό) θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία «Όνομα χρήστη» και «Συνθηματικό» 
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και να πατήσει το κουμπί «Είσοδος» για να συνδεθεί με το σύστημα. Εάν ο χρήστης έχει 

αφήσει κάποιο από τα παραπάνω πεδία κενό ή έχει πληκτρολογήσει σε κάποιο από αυτά 

μη αποδεκτούς χαρακτήρες εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους:  

 

 
Εικόνα 9.3.2. Μήνυμα λάθους Συμπλήρωσης Στοιχείων κατά την Είσοδο Χρήστη 

  

 Εάν, τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία κανενός 

εγγεγραμμένου χρήστη τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος (εικόνα 

9.3.3.): 

 
Εικόνα 9.3.3. Μήνυμα σφάλματος κατά την Είσοδο Χρήστη 

 
 Εάν, η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται  στο χρήστη η σελίδα 

«Είσοδος Χρήστη», η οποία μπορεί να έχει τη μορφή της εικόνας 9.3.4. ή της εικόνας 

9.3.5., ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη. 
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Εικόνα 9.3.4. Επιτυχής είσοδος απλού εγγεγραμμένου χρήστη 

 

 Εάν, ο χρήστης που συνδέθηκε είναι εγγεγραμμένος χρήστης με δικαιώματα 

διαχειριστή, εμφανίζεται στη σελίδα και επιλογή για αυτόματη σύνδεση με το 

περιβάλλον διαχείρισης (εικόνα 9.3.5.) : 

 

Εικόνα 9.3.5. Επιτυχής είσοδος εγγεγραμμένου χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή 

 
 
Έξοδος χρήστη 
 
 Στο αριστερό μενού της κεντρικής σελίδας (εικόνα 9.3.1.) ή και οποιαδήποτε άλλης 

σελίδας που ανήκει σε μια από τις τέσσερις λογικές ενότητες περιεχομένου του 

ιστότοπου, ο χρήστης μπορεί να βρει και την επιλογή «Αποσύνδεση Χρήστη» . Εάν ο 

χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και κάνει κλικ σε αυτή την επιλογή 

αποσυνδέεται από το σύστημα, χωρίς να μεταφέρεται σε κάποια άλλη σελίδα (ο χρήστης 
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αντιλαμβάνεται την αποσύνδεση γιατί το εικονίδιο   εξαφανίζεται από τη 

σελίδα στην οποία βρίσκεται) .  

 
 Σε περίπτωση που ένας μη συνδεδεμένος χρήστης πατήσει στην επιλογή 

«Αποσύνδεση Χρήστη» ή συμβεί κάποιο άλλο λάθος κατά την αποσύνδεση εμφανίζεται 

σελίδα με το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.3.6.) : 

 
Εικόνα 9.3.6. Μήνυμα σφάλματος κατά την Αποσύνδεση Χρήστη 

 
 
 
Υπενθύμιση συνθηματικού 

 

 Εάν ένας εγγεγραμμένος χρήστης ξεχάσει το συνθηματικό του, έχει τη δυνατότητα 

να το ανακτήσει με e-mail που θα του αποσταλεί. Μέσα στη φόρμα εισόδου χρήστη 

(εικόνα 9.3.1.) βρίσκεται και η επιλογή «Ξέχασες το password σου?».Η λειτουργία αυτή 

επιτρέπει σε έναν εγγεγραμμένο χρήστη να λάβει e-mail με το Όνομα Χρήστη του και το 

Συνθηματικό του. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή  μεταφέρεται σε σελίδα, όπου 

εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (εικόνα 9.3.7.): 

 
Εικόνα 9.3.7. Φόρμα συμπλήρωσης e-mail για την Αποστολή Συνθηματικού 

 
 Εάν ο χρήστης συμπληρώσει το πεδίο με μια μη αποδεκτή διεύθυνση e-mail ή 

αφήσει το πεδίο κενό εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους (εικόνα 9.3.8.): 
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Εικόνα 9.3.8. Μήνυμα λάθους ορθής συμπλήρωσης e-mail για την Αποστολή 

Συνθηματικού 
 

 Εάν ο χρήστης συμπληρώσει σωστά το πεδίο και πατήσει «Αποστολή», η 

λειτουργία συνεχίζεται και συγκρίνεται η διεύθυνση e-mail που έδωσε ο χρήστης με 

αυτές που είναι καταχωρημένες στη Β/Δ του συστήματος. Εάν το e-mail που έδωσε ο 

χρήστης δεν αντιστοιχεί σε κανέναν χρήστη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους 

(εικόνα 9.3.9.): 

 
 

 
Εικόνα 9.3.9. Μήνυμα σφάλματος κατά την αποστολή συνθηματικού  

 
 Εάν συμβεί λάθος κατά την αποστολή του συνθηματικού λόγω εσωτερικού 

σφάλματος(π.χ. δεν υπάρχει ή δε λειτουργεί ο SMTP) εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα 

σφάλματος (εικόνα 9.3.10.): 

 

 
Εικόνα 9.3.10. Μήνυμα σφάλματος κατά την αποστολή συνθηματικού 

 
 Εάν το e-mail υπενθύμισης συνθηματικού σταλεί κανονικά εμφανίζεται σχετικό 

μήνυμα (εικόνα 9.3.11.): 
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Εικόνα 9.3.11. Μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς αποστολής συνθηματικού 

 
 
Αποστολή νέας άσκησης  

 

 Ένας εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να στείλει στο σύστημα μία άσκηση που 

αφορά τον προγραμματισμό των Mindstorms, με λύση στο  Robolab ή στο R.I.S. ή και 

στα δύο λογισμικά ή και σε κανένα (άσκηση που δεν περιέχει λύση). Στην ενότητα 

«Προγραμματίζω» (εικόνα 9.3.6.) είναι διαθέσιμη η επιλογή «Αποστολή νέας άσκησης», 

η οποία ανοίγει τη σελίδα αποστολής. Εάν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος στο 

σύστημα τη στιγμή που θα  πατήσει στην επιλογή εμφανίζεται το μήνυμα  : 

 
Εικόνα 9.3.12. Μήνυμα λάθους κατά  την προσπάθεια πρόσβασης σε σελίδα  

 
 
Διαφορετικά εμφανίζεται επιτυχώς η φόρμα δημιουργίας νέας άσκησης (εικόνα 9.3.13): 
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Εικόνα 9.3.13. Φόρμα δημιουργίας νέας άσκησης  

 

 



Δικτυακός τόπος εκμάθησης προγραμματισμού των Mindstorms με το Robolab και το R.I.S. 

 

 - 118 - 

Τα πεδία-στοιχεία της άσκησης που ζητούνται είναι : 

 

Κατηγορία Άσκησης: Ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει από μια λίστα 

κατηγοριών ασκήσεων την κατηγορία στην οποία θέλει να εντάξει την άσκηση που θα 

στείλει. Εάν καμία κατηγορία, από τις ήδη καταχωρημένες στο σύστημα, δεν τον 

ικανοποιεί τότε μπορεί να επιλέξει «Άλλη κατηγορία», ώστε να μεταφερθεί στη σελίδα 

καταχώρησης νέας κατηγορίας. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται τα ακόλουθο 

μήνυμα στο χρήστη (εικόνα 9.3.14.) : 

 

 
Εικόνα 9.3.14. Προειδοποίηση απώλειας δεδομένων πριν την καταχώρηση νέας 

κατηγορίας κατά τη δημιουργία νέας άσκησης 
 

 Εάν ο χρήστης συνεχίσει, δηλαδή πατήσει «OK» μεταφέρεται σε σελίδα, στην 

οποία εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (εικόνα 9.3.15): 

 

Εικόνα 9.4.15. Καταχώρηση νέας κατηγορίας κατά τη δημιουργία νέας άσκησης 

 

 Εδώ ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον τίτλο της νέας κατηγορίας (μέγιστο 

πλήθος χαρακτήρων:60) που θέλει να καταχωρήσει και να πατήσει στη συνέχεια 

«Καταχώρηση Κατηγορίας». Εάν συνεχίσει την καταχώρηση χωρίς να έχει συμπληρώσει 

το πεδίο «Τίτλος Κατηγορίας» εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους (εικόνα 

9.3.16.): 
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Εικόνα 9.3.16. Μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης πεδίου κατά την καταχώρηση νέας 

κατηγορίας 
  

 Όταν η καταχώρηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, ξαναεμφανίζεται στην οθόνη του 

χρήστη η φόρμα αποστολής νέας άσκησης και στο πεδίο «Κατηγορία» είναι πλέον προ-

επιλεγμένη η κατηγορία που μόλις εισήχθη. Διπλό-καταχώρηση κατηγορίας δεν 

επιτρέπεται από το σύστημα. Σε περίπτωση που ο χρήστης προσπάθησε κατά την 

καταχώρηση νέας κατηγορίας να εισάγει έναν τίτλο κατηγορίας που προϋπήρχε, το 

σύστημα απλώς αγνοεί την καταχώρηση, χωρίς να εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 

 

Τίτλος Άσκησης: Ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να δώσει έναν τίτλο στην άσκηση που 

πρόκειται να στείλει (μέγιστο πλήθος χαρακτήρων 80). 

 

Εκφώνηση Άσκησης: Επίσης, πρέπει υποχρεωτικά να δώσει και την εκφώνηση της 

άσκησης, ώστε αυτή να αποτελεί ολοκληρωμένη άσκηση που μπορεί να προβληθεί στο 

δικτυακό τόπο. Εάν ο χρήστης δε δώσει τίτλο και εκφώνηση στην άσκησή του, 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους (εικόνα 9.3.16.): 

 
Εικόνα 9.3.16. Μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης πεδίων κατά  την δημιουργίας νέας 

άσκησης 
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Αρχείο Λύσης Robolab: Ο χρήστης μπορεί να «ανεβάσει» στο σύστημα το αρχείο της 

λύσης της άσκησης στο Robolab. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσει ένα πρόγραμμα μόνο με 

την κατάληξη vi . Εάν ο χρήστης προσπαθήσει σε αυτό το πεδίο έχει δώσει αρχείο άλλου 

τύπου και πατήσει «Υποβολή Άσκησης» εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος 

(εικόνα 9.3.17.): 

 
Εικόνα 9.3.17. Μήνυμα λάθους μη αποδεκτού τύπου αρχείου για το Robolab 

 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη λύση στο Robolab: Το πεδίο αυτό είναι ένας επεξεργαστής 

κειμένου με παρόμοιες λειτουργίες με αυτές του Ms Word. Γίνεται χρήση του ελεύθερου 

λογισμικού FCKEditor (βλ. ενότητα 9.5.). Εδώ ο χρήστης, μπορεί να συντάξει το κείμενο 

της περιγραφής της λύσης της άσκησης του, να το μορφοποιήσει όπως επιθυμεί, και να 

συμπεριλάβει σ’ αυτό εικόνες, αρχεία flash ή και συνδέσμους (links). Όλα αυτά 

επιτυγχάνονται με τη χρήση μιας μπάρας εργαλείων που εμφανίζεται πάνω από το πεδίο 

κειμένου (εικόνα 9.3.18.) .  

 

 
Εικόνα 9.3.18. Μπάρα εργαλείων του πεδίου «Επιπρόσθετες Πληροφορίες για τη λύση στο 

Robolab» 
 

 

Αρχείο Λύσης R.I.S.: Όπως και για το Robolab ο χρήστης μπορεί να «ανεβάσει» και το 

αρχείο της λύσης της άσκησης στο R.I.S.. Ένα πρόγραμμα  του R.I.S. που είναι αποδεκτό 

από το σύστημα έχει την κατάληξη lsc. Εάν ο χρήστης προσπαθήσει σε αυτό το πεδίο να 
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ανεβάσει αρχείο άλλου τύπου και πατήσει «Υποβολή Άσκησης», εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.3.18.): 

 
Εικόνα 9.3.18. Μήνυμα λάθους μη αποδεκτού τύπου αρχείου για τοR.I.S.  

 

Επιπλέον Πληροφορίες για τη λύση στο R.I.S.: Στο πεδίο αυτό ο χρήστης  μπορεί να 

συντάξει ένα κείμενο περιγραφής της λύσης της άσκησης του στο R.I.S.. Το πεδίο έχει 

ακριβώς την ίδια μορφή με αυτή του αντίστοιχου πεδίου του Robolab. 

 
 Εάν ο χρήστης συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία που απαιτούνται και η 

λειτουργία της δημιουργίας νέας άσκησης ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα (εικόνα 9.3.19.): 

 

 
Εικόνα 9.3.19. Μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς δημιουργίας νέας άσκησης 

 

 Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί λόγω σφάλματος του συστήματος  (π.χ. 

αποτυχία ανεβάσματος αρχείων λύσης) εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.  

 
Εικόνα 9.3.20. Μήνυμα σφάλματος μη επιτυχούς δημιουργίας νέας άσκησης 

 
Διαχείριση Ασκήσεων Χρήστη 
 
 Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει κάθε άσκηση 

που έχει στείλει ο ίδιος. Στην ενότητα «Προγραμματίζω» (εικόνα 9.3.6.), υπάρχει η 

επιλογή «Διαχείριση των ασκήσεων μου». Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο 
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σύστημα τη στιγμή που θα πατήσει στην επιλογή, εμφανίζεται η σελίδα «Διαχείρισης 

Ασκήσεων» που έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα 9.3.21.).   

 

 
Εικόνα 9.3.21. Μορφή σελίδας διαχείρισης ασκήσεων 

 
 Στη σελίδα διαχείρισης ασκήσεων παρουσιάζεται μια λίστα με πληροφορίες για 

κάθε άσκηση που έχει στείλει ο συγκεκριμένος εγγεγραμμένος χρήστης. Πατώντας στην 

«Επικεφαλίδα» κάθε άσκησης ο χρήστης μπορεί να δει μια προεπισκόπηση κάθε 

άσκησης που έχει στείλει και προβάλλεται στο δικτυακό τόπο (εικόνα 9.3.22.), η οποία 

εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο(popup window).  
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Εικόνα 9.3.22. Αναδυόμενο παράθυρο προεπισκόπησης άσκησης 

 

 Επίσης ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να διαγράψει μια άσκηση, πατώντας στο 

σύνδεσμο “delete” στη γραμμή της άσκησης που θέλει να διαγράψει. Στη συνέχεια 

εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης της διαγραφής (εικόνα 9.3.23.). 

 
Εικόνα 9.3.23. Ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής άσκησης 

 

 Εάν ο χρήστης επιλέξει “OK” η λειτουργία της διαγραφής άσκησης συνεχίζεται και 

εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (εικόνα 9.3.24.):   

 

 
Εικόνα 9.3.24. Μήνυμα επιτυχούς διαγραφής άσκησης 
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 Εάν ο χρήστης προσπαθήσει να διαγράψει την άσκηση κάποιου άλλου χρήστη 

(καλώντας τη σελίδα διαγραφής με τη διεύθυνση url της)  εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.3.25.): 

 
Εικόνα 9.3.25. Μήνυμα σφάλματος διαγραφής άσκησης 

 
 
 Η τροποποίηση άσκησης λειτουργεί παρόμοια με την εισαγωγή νέας άσκησης. 

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή «edit» στη γραμμή της άσκησης την οποία 

θέλει να τροποποιήσει, εμφανίζεται η ίδια φόρμα με αυτή που χρησιμοποιείται κατά την 

αποστολή νέας άσκησης (εικόνα 9.3.13.), μόνο που σε αυτή την περίπτωση είναι ήδη 

συμπληρωμένη με τα στοιχεία της άσκησης. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όποιο 

στοιχείο επιθυμεί και να πατήσει «Τροποποίηση  Άσκησης».  

 
Εικόνα 9.3.26. Το πρώτο μέρος της φόρμας για την τροποποίηση άσκησης 

 
 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τροποποιήσει κανένα στοιχείο και πατήσει  

«Τροποποίηση  Άσκησης» η άσκηση δεν θα αλλάξει (συμπεριλαμβανομένων και των 

αρχείων λύσης στο Robolab και το R.I.S.). Εάν η τροποποίηση άσκησης ολοκληρωθεί 

επιτυχώς εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα (εικόνα 9.3.27.) και ανανεώνεται η ημερομηνία 

της τελευταίας τροποποίησης της άσκησης στη λίστα των ασκήσεων χρήστη (εικόνα 

9.3.21.).  
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Εικόνα 9.3.27. Μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης άσκησης 
 
Δημιουργία νέου θέματος συζήτησης 
 
  Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις χρηστών της 

ενότητας  “LegoFun”. Στην ενότητα «LegoFun» (εικόνα 9.3.20.), ο χρήστης μπορεί να 

βρει την επιλογή «Lego…συζητήσεις», η οποία είναι σύνδεσμος για την αρχική σελίδα 

των συζητήσεων. Στη σελίδα αυτή προβάλλεται λίστα των συζητήσεων που λαμβάνουν 

χώρα στο δικτυακό τόπο (εικόνα 9.3.28.). Όταν ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι 

συνδεδεμένος στο σύστημα εμφανίζεται κάτω από τη λίστα των συζητήσεων η επιλογή 

«Δημιούργησε ένα νέο θέμα συζήτησης».   

 
Εικόνα 9.3.28. Ενότητα LegoFun - Προβολή συζητήσεων 

 
 Εάν ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει νέο θέμα συζήτησης, εμφανίζεται η φόρμα  

(εικόνα 9.3.29.) δημιουργίας νέας συζήτησης. Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα 

πεδία «Θέμα» με το θέμα της συζήτησης που θέλει να δημιουργήσει και το πεδίο 

«Λεπτομέρειες» με κείμενο που να επεξηγεί περισσότερο το θέμα. Στο πεδίο 

«Λεπτομέρειες» ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει ένα κείμενο, να το μορφοποιήσει, 

να προσθέσει στο κείμενό του εικόνες ή συνδέσμους (links). Εάν ο χρήστης δε 

συμπληρώσει κάποιο από τα δύο πεδία και πατήσει «Δημιουργία» εμφανίζεται μήνυμα  

που πληροφορεί το χρήστη για το ποια πεδία άφησε κενά (εικόνα 9.3.30.). 
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 Εικόνα 9.3.29. Φόρμα δημιουργίας νέου θέματος συζήτησης 

 
 

 
 Εικόνα 9.3.30. Μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης πεδίων κατά τη δημιουργία νέου 

θέματος συζήτησης 
 

 Εάν η αποστολή νέου θέματος ολοκληρωθεί με επιτυχία τότε εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα (εικόνα 9.3.31.):   

 
Εικόνα 9.3.31. Μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας νέου θέματος συζήτησης 
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Απάντηση σε υπάρχον θέμα συζήτησης  
 
 Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί επίσης να απαντήσει σε ένα θέμα συζήτησης . 

Για να προβάλλει μια συζήτηση, καθώς και τις απαντήσεις που αφορούν τη συζήτηση ο 

χρήστης δεν έχει παρά να κάνει κλικ στο θέμα της συζήτησης (εικόνα 9.3.28.). Τότε 

ανοίγει η σελίδα προβολής της συγκεκριμένης συζήτησης (εικόνα 9.3.32.): 

 
Εικόνα 9.3.32. Προβολή Συζήτησης 

 
 Όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα εμφανίζεται κάτω από μια 

συζήτηση και φόρμα αποστολής απάντησης στη συγκεκριμένη συζήτηση που 

προβάλλεται (εικόνα 9.3.33.). Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες και 

συνδέσμους (links). 
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 Εικόνα 9.3.33. Φόρμα αποστολής απάντησης σε συζήτηση 

 
 Εάν ο χρήστης προσπαθήσει να στείλει μια κενή απάντηση τότε εμφανίζεται 

μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.3.34.) .  

 

 
 Εικόνα 9.3.34. Μήνυμα λάθους  για την προσπάθεια καταχώρησης κενής 

απάντησης 
  

 Όταν η απάντηση σταλεί με επιτυχία, τότε η σελίδα «Προβολή Συζήτησης» 

ανανεώνεται αυτόματα και ο χρήστης βλέπει την απάντησή του να έχει προστεθεί, ως 

τελευταία απάντηση της τρέχουσας συζήτησης (εικόνα 9.3.35.). 
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Εικόνα 9.3.35. Επιτυχής αποστολή της απάντησης «Συμφωνώ κι εγώ.» 
 
 
 
9.4. Εγχειρίδιο χρήσης για το διαχειριστή 
 
 Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους διαχειριστές του συστήματος είναι 

διαθέσιμες μόνο στο περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος. Υπάρχουν δύο 

εναλλακτικές για τη σύνδεση με το περιβάλλον διαχείρισης. Όταν ένας εγγεγραμμένος 

χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή συνδεθεί στον δικτυακό τόπο, τότε στη σελίδα 

«Είσοδος Χρήστη» εμφανίζεται και η επιλογή σύνδεσης με το υποσύστημα διαχείρισης 

(εικόνα 9.2.5.). Εάν ο διαχειριστής πατήσει σε αυτή την επιλογή μεταφέρεται στο 

περιβάλλον διαχείρισης, ως συνδεδεμένος διαχειριστής και δεν απαιτείται ξανά 
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πιστοποίηση του (εικόνα 9.4.1.). Η άλλη εναλλακτική είναι να καλέσει την πρώτη σελίδα 

του περιβάλλοντος διαχείρισης (διεύθυνση url: http://hostname/LPMRobRis/admin/, 

όπου hostname το domain name ή η διεύθυνση server όπου φιλοξενούνται οι σελίδες) και 

να εισάγει τα στοιχεία του εκεί, ώστε να πιστοποιηθεί ως διαχειριστής (βλ. την ενότητα 

«Είσοδος Διαχειριστή» ).  

 

 
Εικόνα 9.4.1. Αρχική σελίδα περιβάλλοντος διαχείρισης όταν καλείται από ήδη 

συνδεδεμένο διαχειριστή  

 
Είσοδος διαχειριστή 
 
 Στην κεντρική σελίδα του διαχειριστή εμφανίζεται η φόρμα  εισόδου διαχειριστή 

(εικόνα 9.4.2.): 

 
Εικόνα 9.4.2. Φόρμα Εισόδου Διαχειριστή 

 
 Ένας διαχειριστής του συστήματος (δηλαδή ένας εγγεγραμμένος χρήστης με 

δικαιώματα διαχείρισης) θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία «Όνομα Διαχειριστή» και 

«Συνθηματικό» και να πατήσει το κουμπί «Είσοδος». Εάν ο διαχειριστής έχει αφήσει 

κενό κάποιο από τα παραπάνω πεδία ή δώσει σε κάποιο μη αποδεκτούς χαρακτήρες  

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους (εικόνα 9.4.3.):  

 

http://hostname/LPMRobRis/admin/
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Εικόνα 9.4.3. Μήνυμα λάθους συμπλήρωσης στοιχείων κατά την Είσοδο Διαχειριστή 

  

 Εάν, τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης δεν αντιστοιχούν σε διαχειριστή  του 

συστήματος τότε στην ίδια σελίδα  εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 

 
Εικόνα 9.3.4. Μήνυμα Λάθους κατά την Είσοδο Διαχειριστή 

 
 Εάν, η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, η μορφή της σελίδας αλλάζει και 

εμφανίζεται σε αυτή το μενού εργαλείων του περιβάλλοντος και μήνυμα επιτυχούς 

εισόδου: 

 
Εικόνα 9.4.5. Επιτυχής είσοδος διαχειριστή στο περιβάλλον διαχείρισης 
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Έξοδος διαχειριστή 
 
 Στο επάνω μέρος κάθε σελίδας του περιβάλλοντος διαχείρισης είναι ορατή η 

επιλογή «Έξοδος Χρήστη». Εάν ο διαχειριστής κάνει κλικ σε αυτή την επιλογή 

αποσυνδέεται από το σύστημα (από το υποσύστημα διαχείρισης, αλλά και από το κύριο 

σύστημα) και εμφανίζεται νέα σελίδα που περιέχει το ακόλουθο μήνυμα:  

 
Εικόνα 9.4.6. Επιτυχής έξοδος διαχειριστή από το σύστημα 

 
 
Αλλαγή Συνθηματικού διαχειριστή 

 

 Σε κάθε σελίδα του περιβάλλοντος διαχείρισης είναι διαθέσιμη η επιλογή «Αλλαγή 

Password». Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να αλλάξει το  συνθηματικό 

του. Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στην επιλογή  μεταφέρεται σε σελίδα, όπου 

εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (εικόνα 9.4.7.): 

 
Εικόνα 9.4.7. Φόρμα συμπλήρωσης για την Αλλαγή Συνθηματικού Διαχειριστή 

 
 Εφόσον ο διαχειριστής έχει αφήσει κενό κάποιο από τα παραπάνω πεδία ή έχει 

δώσει σε κάποιο μη αποδεκτούς χαρακτήρες ή τα δύο πεδία «Νέο Συνθηματικό» και 

«Επιβεβαίωση Συνθηματικού» δεν περιέχουν την ίδια τιμή εμφανίζεται το παρακάτω 

μήνυμα λάθους (εικόνα 9.4.8.):  
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Εικόνα 9.4.8. Μήνυμα λάθους συμπλήρωσης πεδίων κατά  την Αλλαγή Συνθηματικού 

Διαχειριστή 
 

 Εάν ο διαχειριστής συμπληρώσει σωστά τα πεδία και πατήσει «Συνέχεια» η 

λειτουργία συνεχίζεται και συγκρίνονται τα στοιχεία «Όνομα Διαχειριστή» και 

«Συνθηματικό Διαχειριστή» που έδωσε ο διαχειριστής με αυτά που είναι καταχωρημένα 

στη Β/Δ του συστήματος. Εάν τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης δεν αντιστοιχούν σε 

κανέναν λογαριασμό διαχειριστή εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.4.9.) και 

βέβαια το συνθηματικό δεν αλλάζει. 

 
 

 
Εικόνα 9.4.9. Μήνυμα σφάλματος κατά την Αλλαγή Συνθηματικού Διαχειριστή 

 
 
 Εάν η λειτουργία ολοκληρωθεί με επιτυχία, το συνθηματικό του διαχειριστή 

αλλάζει και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της λειτουργίας (εικόνα 

9.3.10.): 

 
 

Εικόνα 9.4.10. Μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς Αλλαγής συνθηματικού Διαχειριστή 
 
 
Προβολή Χρηστών 
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 Κάθε διαχειριστής μπορεί να ενημερωθεί για τους εγγεγραμμένους χρήστες του 

συστήματος, να αλλάξει τα δικαιώματα τους  και να διαγράψει όσους χρήστες κρίνει ότι 

συμπεριφέρνονται απρεπώς. Σε κάθε σελίδα του περιβάλλοντος διαχείρισης υπάρχει το 

μενού εργαλείων του διαχειριστή, από το οποίο μπορεί να επιλέξει «Διαχείριση 

Χρηστών». Κάτω από το μενού αυτό εμφανίζονται δύο επιλογές: Η «Προβολή 

Χρηστών» και η «Αναζήτηση Χρήστη». Όταν ο διαχειριστής επιλέξει «Διαχείριση 

Χρηστών», ενεργοποιείται η επιλογή «Προβολή Χρηστών» (εικόνα 9.4.11.).    

 
Εικόνα 9.4.11. Διαχείριση Χρηστών-Προβολή Χρηστών 

 
 Η προεπιλεγμένη προβολή είναι «Προβολή: Όλων των χρηστών», όμως από τη 

λίστα προβολή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την προβολή σε «Προβολή 

χρηστών που έχουν στείλει ασκήσεις» ή «Χρηστών που είναι και διαχειριστές». Ανάλογα 

με την επιλογή του, αλλάζει και ομάδα χρηστών που εμφανίζεται στον πίνακα της 

σελίδας. Επίσης, έχει και τη δυνατότητα να ταξινομήσει τους χρήστες (φθίνουσα ή 

αύξουσα ταξινόμηση)  ανάλογα με το όνομα χρήστη τους, το e-mail τους (αλφαβητικές 

ταξινομήσεις), των αριθμό των ασκήσεων που έχουν στείλει ή και το εάν έχουν 

δικαιώματα διαχείρισης.  

 
 
Διαγραφή Χρήστη 
 

 Επίσης, ένας διαχειριστής μπορεί να διαγράψει έναν χρήστη από το σύστημα. 

Διαγράφοντας το χρήστη διαγράφονται και όλες οι ασκήσεις που έχει στείλει (δε 

Μενού 
εργαλείων  
περιβάλλοντος 
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διαγράφονται όμως οι συζητήσεις του). Για τη διαγραφή ενός χρήστη ο διαχειριστής θα 

πρέπει να πατήσει στην επιλογή «Διαγραφή Χρήστη» του πίνακα χρηστών, στη γραμμή 

του χρήστη θέλει να διαγράψει. Στη συνέχεια εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης της 

διαγραφής (εικόνα 9.4.12.). 

 

 
Εικόνα 9.4.12. Ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής χρήστη 

 

 Εάν ο διαχειριστής επιλέξει “OK” η λειτουργία της διαγραφής χρήστη συνεχίζεται. 

Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία, τότε ο χρήστης διαγράφεται από τη Β/Δ του συστήματος 

και η λίστα των χρηστών ανανεώνεται αυτόματα, αμέσως μετά από τη διαγραφή χρήστη. 

 

 Εάν ο διαχειριστής προσπαθήσει να διαγράψει το δικό του λογαριασμό  

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.3.13.): 

 
Εικόνα 9.3.13. Μήνυμα σφάλματος κατά τη διαγραφή  χρήστη 

 
Αλλαγή Δικαιωμάτων Χρήστη 
 
 Κάθε διαχειριστής μπορεί όμως και να αλλάξει τα δικαιώματα κάθε άλλου χρήστη. 

Έτσι, μπορεί να δώσει σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη δικαιώματα διαχειριστή ή να 

στερήσει τα δικαιώματα διαχείρισης ενός άλλου διαχειριστή. Γι’ αυτό το λόγο στον 

πίνακα προβολής χρηστών στη γραμμή κάθε χρήστη εμφανίζεται είτε η επιλογή 

«Αναβάθμιση χρήστη σε διαχειριστή» (εάν ο χρήστης είναι απλός εγγεγραμμένος 

χρήστης), είτε  η επιλογή «Αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή» (εάν ο χρήστης είναι 

διαχειριστής). Πατώντας ο διαχειριστής σε κάθε τέτοια επιλογή εμφανίζεται μήνυμα 

ερώτημα επιβεβαίωσης αλλαγής δικαιωμάτων χρήστη (εικόνα 9.4.14. και 9.4.15.). 
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Εικόνα 9.4.14. Ερώτημα επιβεβαίωσης αφαίρεσης δικαιωμάτων διαχειριστή 

 

 
Εικόνα 9.4.15. Ερώτημα επιβεβαίωσης αναβάθμισης χρήστη σε διαχειριστή 

 

 Εάν ο διαχειριστής επιλέξει “OK” η λειτουργία της αλλαγής δικαιωμάτων 

συνεχίζεται. Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία τότε τα δικαιώματα του χρήστη 

μεταβάλλονται και στη λίστα χρηστών που συνεχίζεται να προβάλλεται, κάτω από το 

πεδίο «Διαχειριστής» εμφανίζονται  τα νέα δικαιώματα λογαριασμού του χρήστη . 

 

 Εάν ο διαχειριστής προσπαθήσει αλλάξει τα δικαιώματα του δικού του 

λογαριασμού  εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.4.13.): 

 
Εικόνα 9.4.16. Μήνυμα σφάλματος κατά την αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη 

 
 Αυτός ο περιορισμός επιβάλλεται ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα δε θα 

μείνει ποτέ χωρίς τουλάχιστον ένα διαχειριστή και ότι ο διαχειριστής δε θα προβεί ποτέ 

σε εκ παραδρομής, όμως μη αναστρέψιμης ενέργειας αφαίρεσης των δικαιωμάτων του.  

  

 
Αναζήτηση Χρήστη 
  

 Χάριν της ευχρηστίας του συστήματος υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης 

χρήστη. Όταν ο διαχειριστής επιλέξει «Αναζήτηση Χρήστη εμφανίζεται η παρακάτω 

σελίδα  (εικόνα 9.4.17.).    
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Εικόνα 9.4.17. Διαχείριση Χρηστών – Αναζήτηση Χρήστη 

 
 Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» ο διαχειριστής πρέπει να δώσει τμήμα του ονόματος 

χρήστη ή ολόκληρο το όνομα χρήστη του εγγεγραμμένου χρήστη που αναζητεί. Εάν ο 

διαχειριστής αφήσει το πεδίο κενό ή πληκτρολογήσει στο πεδίο μη επιτρεπτούς 

χαρακτήρες και πατήσει  το πλήκτρο «Αναζήτηση», τότε εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα λάθους (εικόνα 9.4.18.): 

 

 
Εικόνα 9.3.18. Μήνυμα λάθους στην αναζήτηση χρήστη 

 
 

 Μόλις η αναζήτηση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται ο πίνακας χρηστών που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και είναι παρόμοιος με αυτόν της «Προβολής 

Χρηστών». Π.χ. σε μία αναζήτηση με λέξη-κλειδί “e” θα εμφανιστεί ο ακόλουθος 

πίνακας χρηστών (εικόνα 9.4.19.): 
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Εικόνα 9.4.19. Αποτελέσματα Αναζήτησης Χρήστη 
 
 
 Και από αυτόν τον πίνακα ο διαχειριστής μπορεί διαγράψει έναν χρήστη ή να 

αλλάξει τα δικαιώματα ενός χρήστη (με τον τρόπο που περιγραφικέ παραπάνω).  

 
Διαχείριση Ασκήσεων και Κατηγοριών 
 
 Κάθε διαχειριστής μπορεί να ενημερωθεί και για τις ασκήσεις που είναι 

καταχωρημένες στη Β/Δ του συστήματος, είτε αυτές προβάλλονται ακόμα στο δικτυακό 

τόπο, είτε είναι διαγεγραμμένες από τον αποστολέα τους και δεν προβάλλονται πλέον. 

Από αυτές έχει τη δυνατότητα να διαγράψει όσες θεωρεί ακατάλληλες ή όσες έχουν 

διαγραφεί ήδη από το χρήστη τους (οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν 

εντολή διαγραφής στη Β/Δ του συστήματος, έτσι μόνο οι διαχειριστές μπορούν να 

διαγράψουν οριστικά μια άσκηση). Πάντως, ακόμα κι αν μία άσκηση έχει διαγραφεί από 

τον αποστολέα της, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαγραφεί οριστικά. Ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να την επαναφέρει, όμως πλέον σαν αποστολέας της 

άσκησης ορίζεται ο ίδιος. Επίσης, ένας διαχειριστής μπορεί να προσθέσει νέες 

κατηγορίες ασκήσεων, να διαγράψει κατηγορίες και να τροποποιήσει τίτλους 

υπαρχουσών κατηγοριών.  

 

 

Προβολή Ασκήσεων  
 
 Σε κάθε σελίδα του περιβάλλοντος διαχείρισης υπάρχει στο μενού εργαλείων του 

διαχειριστή η επιλογή «Διαχείριση Ασκήσεων». Κάτω από το μενού αυτό εμφανίζονται 
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τέσσερις επιλογές : Η «Προβολή Ασκήσεων», η «Αναζήτηση Ασκήσεων», η «Προβολή 

Κατηγοριών» και η «Δημιουργία Νέας Κατηγορίας». Όταν ο διαχειριστής επιλέξει 

«Διαχείριση Ασκήσεων», ενεργοποιείται η επιλογή «Προβολή Ασκήσεων» (εικόνα 

9.4.20.).    

 
Εικόνα 9.4.21. Διαχείριση Χρηστών-Προβολή Ασκήσεων 

 
 Η προεπιλεγμένη προβολή είναι «Προβολή: Όλων των ασκήσεων», όμως από τη 

λίστα «Προβολή» ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την προβολή σε 

«Προβολή ασκήσεων προς διαγραφή» ή «Προβολή ασκήσεων αυτής της εβδομάδας». 

Ανάλογα με την επιλογή του, αλλάζει και η λίστα των ασκήσεων που εμφανίζεται στον 

πίνακα της σελίδας. Επίσης, έχει και τη δυνατότητα να ταξινομήσει τις ασκήσεις 

(φθίνουσα ή αύξουσα ταξινόμηση)  ανάλογα με την κατηγορία τους, τον τίτλο τους, τον 

αποστολέα τους, το πότε στάλθηκαν, το πότε τροποποιήθηκαν και το εάν είναι 

διαγεγραμμένες από τον αποστολέα τους (δεν προβάλλονται πλέον στο δικτυακό τόπο).  

 

 Στη σελίδα «Προβολής Ασκήσεων» δίπλα σε κάθε άσκηση εμφανίζεται η επιλογή 

«Προβολή». Κάνοντας ο διαχειριστής προβολή μιας άσκησης ο χρήστης μπορεί να δει 

μια προεπισκόπηση της άσκησής (εικόνα 9.4.22.) που εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο 

παράθυρο(popup window), ώστε να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της.  
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Εικόνα 9.4.22. Προβολή μεμονωμένης άσκησης 

  

Διαγραφή  Άσκησης 

 

 Ένας διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μια άσκηση που θεωρεί ακατάλληλη, 

πατώντας στην επιλογή «Διαγραφή» στη γραμμή της άσκησης που θέλει να διαγράψει. 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης της διαγραφής της άσκησης (εικόνα 

9.4.23.). 

 

 
Εικόνα 9.4.23. Ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής άσκησης 

  

 Εάν ο διαχειριστής επιλέξει “OK”  η άσκηση διαγράφεται από τη Β/Δ του 

συστήματος και η λίστα των ασκήσεων ανανεώνεται αυτόματα αμέσως μετά τη 

διαγραφή. 
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Επαναφορά Διαγεγραμμένης Άσκησης 

 

 Ο διαχειριστής μπορεί και να επαναφέρει μια άσκηση που έχει διαγραφεί από τον 

αποστολέας της και έτσι δεν προβάλλεται πλέον στο δικτυακό τόπο, όταν θεωρήσει ότι 

διαγράφτηκε μια αξιόλογη άσκηση. Μετά την επαναφορά η άσκηση αναδημοσιεύεται, 

όμως με στοιχεία αποστολέα τα στοιχεία του διαχειριστή που έκανε την επαναφορά. Έτσι, 

ο εν λόγω διαχειριστής, μπορεί να έχει πλέον και το δικαίωμα της τροποποίησης της 

άσκησης. Η επαναφορά άσκησης γίνεται με το πάτημα στην επιλογή «Επαναφορά» στη 

γραμμή της άσκησης στον πίνακα προβολής των ασκήσεων. Η λίστα των ασκήσεων 

ανανεώνεται αυτόματα αμέσως μετά την επιτυχημένη επαναφορά της άσκησης. 

 

Αναζήτηση Άσκησης 

 

 Και για τις ασκήσεις υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης. Όταν ο διαχειριστής 

επιλέξει «Αναζήτηση Άσκησης» εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα  (εικόνα 9.4.24.).    

 

 
Εικόνα 9.4.24. Διαχείριση Ασκήσεων – Αναζήτηση Άσκησης 
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 Στη σελίδα αυτή ο διαχειριστής μπορεί να δει τα στοιχεία που μπορούν να 

αποτελέσουν κριτήρια της αναζήτησης και είναι η κατηγορία της άσκησης, ο τίτλος της, 

η εκφώνησή της, ο αποστολέας της, το εάν περιέχει λύση και το εάν είναι πρόσφατη 

(σταλμένη τον τελευταίο μήνα).  Το κριτήριο «Κατηγορία Άσκησης» ενεργοποιείται 

όταν ο διαχειριστής επιλέξει από τη λίστα  με τις κατηγορίες ασκήσεων κάποια 

κατηγορία (η προκαθορισμένη επιλογή είναι «Αδιάφορο» και δεν ενεργοποιεί το 

συγκεκριμένο κριτήριο). Τα κριτήρια «Τίτλος Άσκησης» και «Εκφώνηση Άσκησης», 

ενεργοποιούνται όταν ο διαχειριστής εισάγει τουλάχιστον μια λέξη κλειδί στα αντίστοιχα 

πεδία. Στο κριτήριο «Αποστολέας Άσκησης» πρέπει να δοθεί αυτούσιο ένα Όνομα 

Χρήστη. Τα κριτήρια «Μόνο Λυμένες Ασκήσεις» και «Μόνο Πρόσφατες Ασκήσεις» 

ενεργοποιούνται μόνο όταν ο διαχειριστής τσεκάρει το checkbox δίπλα από το κάθε 

κριτήριο. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν επηρεάζονται 

από το αν οι λέξεις-κλειδιά είναι δοσμένες με πεζά η κεφαλαία γράμματα. Όταν ο 

διαχειριστής δεν ενεργοποιήσει κανένα κριτήριο, τότε η αναζήτηση εκτελείται και όπως 

είναι λογικό επιστρέφει όλες τις ασκήσεις που υπάρχουν στο σύστημα .  

 

 Όταν η αναζήτηση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται ο πίνακας ασκήσεων που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και είναι παρόμοιος με αυτόν της «Προβολής 

Ασκήσεων». Π.χ. σε μία αναζήτηση όλων των ασκήσεων της κατηγορίας «Ασκήσεις στις 

Μεταβλητές» εμφανίζεται το παρακάτω αποτέλεσμα (εικόνα 9.4.25.): 

 

Εικόνα 9.4.25. Αποτελέσματα Αναζήτησης Ασκήσεων 
 
 Και από αυτόν τον πίνακα ο διαχειριστής μπορεί  να προβάλλει ή να διαγράψει  μια 

άσκηση (με τον τρόπο που περιγραφικέ παραπάνω).  
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Διαχείριση Κατηγοριών  

 

 Όταν ο διαχειριστής επιλέξει «Προβολή Κατηγοριών», εμφανίζεται αντίστοιχη 

σελίδα με αυτής της «Προβολής Ασκήσεων». Πάλι ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να 

αλλάξει την προβολή σε «Προβολή όλων των κατηγοριών» ή «Προβολή κατηγοριών που 

δεν περιέχουν ασκήσεις». Ανάλογα με την επιλογή του, αλλάζει και η λίστα των 

κατηγοριών που εμφανίζεται στον πίνακα της σελίδας. Ο διαχειριστής έχει και εδώ τη 

δυνατότητα να ταξινομήσει τις κατηγορίες (φθίνουσα ή αύξουσα ταξινόμηση)  ανάλογα 

με τον τίτλο τους και το πλήθος των ασκήσεων που περιέχουν (εικόνα 9.4.26.).   

 
Εικόνα 9.4.26. Διαχείριση Ασκήσεων- Προβολή Κατηγοριών 

  
 Ο διαχειριστής μπορεί να  τροποποιήσει τον τίτλο κάθε κατηγορίας ή και να 

διαγράψει μια κατηγορία που δεν περιέχει ασκήσεις. Πατώντας «Τροποποίηση» π.χ. στη 

γραμμή της κατηγορίας «Ασκήσεις με αναμονή βάσει συμβάντων» εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα (εικόνα 9.4.27.):  
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Εικόνα 9.4.27. Σελίδα τροποποίησης κατηγορίας 

 
 Εάν  ο διαχειριστής προσπαθήσει να καταχωρήσει κενό τίτλο κατηγορίας ή τίτλο 

κατηγορίας που ήδη υπάρχει εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος (εικόνες 9.4.31. και 

9.4.32.), αλλιώς  εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της τροποποίησης (εικόνα 

9.4.28.) 

 
Εικόνα 9.4.27. Μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης κατηγορίας 

 
 Επίσης, ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μια κατηγορία, όταν αυτή δεν περιέχει 

ασκήσεις. Δίπλα από τις κατηγορίες που δεν περιέχουν ασκήσεις εμφανίζεται η επιλογή 

«Διαγραφή». Ένας διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μια κατηγορία, κάνοντας απλά κλικ 

στην επιλογή «Διαγραφή» στη γραμμή της κατηγορίας που θέλει να διαγράψει. Στη 

συνέχεια εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής κατηγορίας (εικόνα 9.4.23.). 

 

 
Εικόνα 9.4.28. Ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής κατηγορίας 

  

 Εάν ο διαχειριστής επιλέξει “OK”  η κατηγορία διαγράφεται και η λίστα των 

κατηγοριών ανανεώνεται αυτόματα. Επίσης, εάν ο διαχειριστής προσπαθήσει να 
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διαγράψει μια κατηγορία που περιέχει ασκήσεις (καλώντας τη σελίδα διαγραφής με τη 

διεύθυνση url της) εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.4.29.): 

 

 
Εικόνα 9.4.29. Μήνυμα σφάλματος κατά τη διαγραφή κατηγορίας 

 

 Τέλος ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μια νέα κατηγορία 

ασκήσεων επιλέγοντας «Δημιουργία Νέας Κατηγορίας» που βρίσκεται στο μενού 

εργαλείων του περιβάλλοντος, στην ενότητα «Διαχείριση ασκήσεων».  Τότε εμφανίζεται 

η παρακάτω σελίδα (εικόνα 9.4.30.): 

 

 
Εικόνα 9.4.30. Διαχείριση Ασκήσεων- Δημιουργία Νέας Κατηγορίας 

 
 Εδώ ο διαχειριστής πρέπει να πληκτρολογήσει τον τίτλο της νέας κατηγορίας 

(μέγιστο πλήθος χαρακτήρων:60) που θέλει να δημιουργήσει και να πατήσει στη 

συνέχεια «Καταχώρηση Κατηγορίας». Εάν συνεχίσει την καταχώρηση χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το πεδίο «Τίτλος Κατηγορίας» εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους 

(εικόνα 9.4.31.): 
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Εικόνα 9.4.31. Μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης τίτλου κατηγορίας κατά την καταχώρηση 

νέας κατηγορίας 
  

 Διπλό-καταχώρηση  κατηγορίας δεν επιτρέπεται από το σύστημα. Σε περίπτωση 

που ο χρήστης προσπαθήσει να καταχωρήσει τίτλο κατηγορίας που ήδη υπάρχει 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.4.32.):  

 

 

 
Εικόνα 9.4.32. Μήνυμα σφάλματος  κατά τη δημιουργία νέας κατηγορίας 

 

 Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στο 

χρήστη (εικόνα 9.4.33.): 

 
Εικόνα 9.4.33. Μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας νέας κατηγορίας 

 
Διαχείριση Ανακοινώσεων 
 
 Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί ανακοινώσεις οι οποίες 

εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα και τη σελίδα ανακοινώσεων του ιστότοπου. Μόνο 

οι τρεις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα. Από το μενού 

εργαλείων του περιβάλλοντος διαχείρισης ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει «Διαχείριση 

Ανακοινώσεων». Κάτω από το μενού αυτό εμφανίζονται δύο επιλογές : Η «Προβολή 

Ανακοινώσεων» και η «Προσθήκη Νέας Ανακοίνωσης». Όταν ο διαχειριστής επιλέξει 

«Διαχείριση Ανακοινώσεων», ενεργοποιείται η επιλογή «Προβολή Ανακοινώσεων» 

(εικόνα 9.4.34.).    
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Εικόνα 9.4.34. Διαχείριση Ανακοινώσεων-Προβολή Ανακοινώσεων 

  

 Η προεπιλεγμένη προβολή είναι «Προβολή όλων των ανακοινώσεων», όμως από τη 

λίστα προβολή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την προβολή σε «Προβολή 

ανακοινώσεων αυτής της εβδομάδας». Επίσης, έχει και τη δυνατότητα να ταξινομήσει τις 

ανακοινώσεις (φθίνουσα ή αύξουσα ταξινόμηση)  ανάλογα με τον τίτλο τους και την 

ημερομηνία δημιουργίας τους.  

 

 Ένας διαχειριστής μπορεί να δει την προεπισκόπηση μιας ανακοίνωσης 

(εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο/popup window), ώστε να ενημερωθεί για το 

περιεχόμενό της, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προβολή» στη γραμμή της ανακοίνωσης 

που θέλει να δει. 

 

 Επίσης, μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει μια ανακοίνωση. Οι λειτουργίες 

αυτές δουλεύουν παρόμοια με τις αντίστοιχες λειτουργίες που περιγράφτηκαν στην 

ενότητα διαχείρισης κατηγοριών. Η διαγραφή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης 

διαγραφής και εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ανακοίνωση απλά παύει να 

εμφανίζεται στον πίνακα προβολής ανακοινώσεων.  

 

 Ο διαχειριστής μπορεί να  τροποποιήσει τον τίτλο ή το περιεχόμενο μιας 

ανακοίνωσης. Πατώντας «Τροποποίηση» π.χ. στη γραμμή της ανακοίνωσης «Νέος 

Διαγωνισμός Mindstorms» εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (εικόνα 9.4.35.):  
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Εικόνα 9.4.35. Σελίδα τροποποίησης ανακοίνωσης 

 
 Εάν  ο διαχειριστής προσπαθήσει να καταχωρήσει κενό τίτλο ανακοίνωσης ή κενό 

περιεχόμενο ανακοίνωσης εμφανίζεται μηνύματα σφάλματος (εικόνες 9.4.37.), αλλιώς  

εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της τροποποίησης (εικόνα 9.4.36.) 

 
Εικόνα 9.4.36. Μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης ανακοίνωσης 

 

 Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μια νέα ανακοίνωση επιλέγοντας 

«Προσθήκη Νέας Ανακοίνωσης» που βρίσκεται στο μενού εργαλείων του διαχειριστή 

στην ενότητα «Διαχείριση Ανακοινώσεων». Σε αυτή την  περίπτωση εμφανίζεται σελίδα 

με την παρακάτω φόρμα προς συμπλήρωση (εικόνα 9.4.37.): 
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Εικόνα 9.4.37. Διαχείριση Ασκήσεων- Δημιουργία Νέας Κατηγορίας 

 
 
 Εδώ ο διαχειριστής πρέπει να πληκτρολογήσει τον τίτλο της νέας ανακοίνωσης 

(μέγιστο πλήθος χαρακτήρων:100) που θέλει να δημιουργήσει, καθώς και το περιεχόμενό 

της. Το περιεχόμενο μιας ανακοίνωσης μπορεί να αποτελείται από κείμενο, εικόνες και 

συνδέσμους (links). Για να καταχωρηθεί η νέα ανακοίνωση, ο διαχειριστής πρέπει να 

πατήσει «Καταχώρηση Ανακοίνωσης». Εάν πατήσει καταχώρηση χωρίς να έχει 

συμπληρώσει τα πεδία «Τίτλος Ανακοίνωσης» ή «Περιεχόμενο» εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα λάθους (εικόνα 9.4.38.): 

 
Εικόνα 9.4.38. Μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης πεδίων κατά την καταχώρηση νέας 

ανακοίνωσης 
  

 

 Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στο 

χρήστη (εικόνα 9.4.39.): 
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Εικόνα 9.4.39. Μήνυμα επιτυχούς προσθήκης  νέας ανακοίνωσης 
 
 Διπλό-καταχώρηση ανακοινώσεων με τον ίδιο τίτλο επίσης δεν επιτρέπεται. Η 

απόπειρα διπλό-καταχώρησης καταλήγει σε μήνυμα σφάλματος (εικόνα 9.4.40.). 

 
Εικόνα 9.4.40. Μήνυμα σφάλματος προσθήκης  νέας ανακοίνωσης 

 

Διαχείριση Συζητήσεων 
 

 Τέλος, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τις 

συζητήσεις χρηστών. Οι επιλογές διαχείρισης συζητήσεων εμφανίζονται στη «Διαχείριση 

Lego…συζητήσεων» στο μενού εργαλείων. Κάτω από το μενού αυτό εμφανίζονται ξανά 

δύο επιλογές : Η «Προβολή Συζητήσεων» και η «Δημιουργία Νέας Συζήτησης». Όταν ο 

διαχειριστής επιλέξει «Διαχείριση Lego…συζητήσεων», ενεργοποιείται η επιλογή 

«Προβολή Συζητήσεων» (εικόνα 9.4.41.).    

 
Εικόνα 9.4.41. Διαχείριση Lego…συζητήσεων -Προβολή Συζητήσεων 

  

 Η προεπιλεγμένη προβολή είναι «Προβολή όλων των συζητήσεων», όμως από τη 

λίστα «Προβολή» ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την προβολή σε «Προβολή 

συζητήσεων αυτής της εβδομάδας», ώστε στον πίνακα συζητήσεων να εμφανίζονται 

μόνο πρόσφατες συζητήσεις. Επίσης, έχει και τη δυνατότητα να ταξινομήσει τις 

συζητήσεις (φθίνουσα ή αύξουσα ταξινόμηση)  ανάλογα με  θέμα τους, το πόσες φορές 
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έχουν προβληθεί, το πόσες απαντήσεις έχουν σταλεί σ’ αυτές και με την ημερομηνία 

δημιουργίας τους.  

 

 Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προβολή» στη γραμμή της συζήτησης που θέλει να 

δει ο διαχειριστής, μπορεί όχι απλώς να δει μια προεπισκόπηση της συζήτησης, αλλά και 

να συμμετέχει σ’ αυτή στέλνοντας μια απάντηση ή διαγράφοντας την απάντηση κάποιου 

άλλου χρήστη (εικόνα 9.4.42.). Η φόρμα απάντησης εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τη 

συζήτηση που προβάλλεται και αφορά φυσικά τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ο 

διαχειριστής μπορεί να γράψει το κείμενο του και να πατήσει αποστολή για να 

δημοσιευθεί. Μια απάντηση όταν αποστέλλεται από το περιβάλλον διαχείρισης, φαίνεται 

ως απάντηση «Διαχειριστή» και όχι ως απάντηση χρήστη. Σε περίπτωση που η απάντηση 

του διαχειριστή είναι κενή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος πριν την αποστολή και 

δημοσίευση της. Επίσης, ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει τις απαντήσεις των άλλων 

χρηστών απλά κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» που εμφανίζεται κάτω από κάθε 

απάντηση. 

 

 
Εικόνα 9.4.42. Διαχείριση Lego…συζητήσεων -Προβολή μεμονωμένης συζήτησης 
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 Πριν από τη διαγραφή μιας απάντησης εμφανίζεται το ερώτημα επιβεβαίωσης 

(εικόνα 9.4.43.). Όταν η απάντηση διαγραφεί απλά παύει να εμφανίζεται στη σελίδα 

προβολής της συζήτησης, που παραμένει ανοιχτή. 

 

 
Εικόνα 9.4.43. Ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής απάντησης σε συζήτηση 

 

 Εάν επιθυμεί, μπορεί βέβαια ο διαχειριστής να διαγράψει και ολόκληρη τη 

συζήτηση, απλά κάνοντας κλικ στην επιλογή «Διαγραφή» στη γραμμή της συζήτησης 

που θέλει να διαγράψει. Όπως είναι λογικό, μαζί με το θέμα και τις λεπτομέρειες μιας 

συζήτησης διαγράφονται και όλες οι απαντήσεις που έχουν αποσταλεί γι’ αυτή. Πριν τη 

διαγραφή εμφανίζεται το παρακάτω ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής (εικόνα 9.4.44.):  

 
Εικόνα 9.4.44. Ερώτημα επιβεβαίωσης διαγραφής συζήτησης 

 
  Όταν η συζήτηση διαγραφεί απλά παύει να εμφανίζεται στον πίνακα προβολής 

συζητήσεων, ο οποίος ανανεώνεται αυτόματα αμέσως μετά τη διαγραφή.  

  

 Η τελευταία δυνατότητα που έχει ο διαχειριστής, όσο αφορά τις συζητήσεις, είναι 

να δημιουργήσει μια νέα συζήτηση επιλέγοντας «Δημιουργία Νέας Συζήτησης» που 

βρίσκεται στο μενού εργαλείων του διαχειριστή στην ενότητα «Διαχείριση 

Lego…συζητήσεων». Μια συζήτηση που δημιουργείται από το περιβάλλον αυτό, 

δημοσιεύεται ως συζήτηση «διαχειριστή» και όχι κάποιου συγκεκριμένου χρήστη. Σε 
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αυτή την περίπτωση εμφανίζεται η φόρμα της εικόνας 9.4.45. προς συμπλήρωση. Ο 

διαχειριστής πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία «Θέμα» με το θέμα της νέας συζήτησης 

που θέλει να δημιουργήσει και το πεδίο «Λεπτομέρειες» με κείμενο που να επεξηγεί 

περισσότερο το θέμα. Στο πεδίο «Λεπτομέρειες» μπορεί να πληκτρολογήσει ένα κείμενο, 

να το μορφοποιήσει, να προσθέσει στο κείμενό του εικόνες ή συνδέσμους (links). 

 
Εικόνα 9.4.45. Φόρμα δημιουργίας νέας συζήτησης 

  Εάν ο διαχειριστής δε συμπληρώσει κάποιο από τα δύο πεδία και πατήσει 

«Καταχώρηση Συζήτησης» εμφανίζεται μήνυμα  που πληροφορεί το διαχειριστή για το 

ποια πεδία άφησε κενά (εικόνα 9.4.46.). 

 
 

 
 Εικόνα 9.4.46. Μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης πεδίων κατά τη δημιουργία νέου 

θέματος συζήτησης 
 

 Εάν η δημιουργία νέου θέματος συζήτησης ολοκληρωθεί με επιτυχία τότε 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (εικόνα 9.4.47.):   

 
Εικόνα 9.4.47. Μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας νέου θέματος συζήτησης  
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9.5. Εγχειρίδιο χρήσης του FCKEditor 
 
 

Εικονίδιο Λειτουργία  
 Προεπισκόπηση του κειμένου, ως  HTML σελίδα.  
 Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου.  
 Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου.  

 
Επικόλληση αντιγραμμένου κειμένου (με ή χωρίς τη 
διατήρηση της μορφοποίησης που είχε).  

 
Επικόλληση κειμένου που έχει αντιγραφεί από το 
Microsoft Word. 

 Εκτύπωση HTML σελίδας.  

 
Αναίρεση ή ακύρωση αναίρεσης της πιο πρόσφατης 
ενέργειας.  

 
Εύρεση και αντικατάσταση λέξης που υπάρχει στο 
κείμενο του editor.   

 Επιλογή όλου του κειμένου.  

 Καθαρισμός της μορφοποίησης επιλεγμένου κειμένου.  

 Έντονη, πλάγια, υπογεγραμμένη ή διαγεγραμμένη γραφή.  
 Δείκτης ή εκθέτης.  

 Αλλαγή χρώματος επιλεγμένου κειμένου.  
 Αλλαγή χρώματος φόντου επιλεγμένου κειμένου.  

 
Προσθήκη αρίθμησης ή κουκίδων σε επιλεγμένες γραμμές 
του κειμένου.  

 Αύξηση ή μείωση των εσοχών επιλεγμένου κειμένου.  

 
Στοίχιση επιλεγμένου κειμένου (αριστερή, στο κέντρο, 
δεξιά, πλήρης).  

 
Εισαγωγή ή αφαίρεση υπερσύνδεσης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης και για το «ανέβασμα» αρχείων 
κειμένου στο web server. 

 Εισαγωγή εικόνας στo κείμενο.  

 Εισαγωγή πίνακα.  

 Εισαγωγή οριζόντιας γραμμής (horizontal rule).  
 Εισαγωγή εικονιδίων (π.χ. smiley faces).  

 
Εισαγωγή συμβόλων και  ειδικών χαρακτήρων 
(trademarks, σύμβολο νομίσματος, κ.τ.λ.).  
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Τα στυλ και η μορφοποίηση καθορίζει πως το κείμενο θα 
δείχνει μέσα σε μια html σελίδα.  
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 

 

Περιήγηση 
στον ιστότοπο

Εγγραφή 

Απλή/Σύνθετη 
Αναζήτηση 

Πληροφορίας, Εντολής, 
Άσκησης 

Βαθμολόγηση 
Άσκησης

Είσοδος / 
Έξοδος 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΗΣ 

Διαχείριση 
Προσωπικών 
Ασκήσεων

Υπενθύμιση 
Συνθηματικού

Αποστολή νέας  
Άσκησης

Δημιουργία νέου 
θέματος 
συζήτησης 

Αποστολή 
Απάντησης σε 
συζήτηση 
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Είσοδος/ Έξοδος 
στο υποσύστημα 
διαχείρισης 

Αλλαγή  
Συνθηματικού

Διαχείριση  
Χρηστών 

Διαχείριση 
Κατηγοριών 
Ασκήσεων

Διαχείριση 
Ασκήσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

Διαχείριση  
Συζητήσεων 

Διαχείριση 
Ανακοινώσεων
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ 
 
Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Μονάδα 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7

Λειτουργική απαίτηση                                   
3.1.2.1. Είσοδος Χρήστη      χ                             
3.1.2.2. Έξοδος Χρήστη        χ                           

3.1.2.3. Υπενθύμιση 
συνθηματικού          χ                χ         

3.1.2.4. Αποστολή νέας  
άσκησης                χ        χ    χ    χ   

3.1.2.5. Διαχείριση Ασκήσεων 
Χρήστη            χ  χ    χ            χ     

3.1.2.6. Δημιουργία νέου 
θέματος συζήτησης                      χ            χ 

3.1.2.7. Αποστολή απάντησης 
σε υπάρχον θέμα συζήτησης                    χ               

 

Μονάδα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Λειτουργική απαίτηση                                         

3.1.1.1. Περιήγηση στον ιστότοπο  Χ  Χ  Χ  Χ    Χ    Χ  Χ  Χ      Χ  Χ  Χ  Χ    Χ  Χ  Χ 
3.1.1.2. Εγγραφή Χρήστη             Χ                           

3.1.1.3. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο 
διαχείρισης         Χ                               

3.1.1.4. Αναζήτηση πληροφορίας στο 
δικτυακό τόπο  Χ                                       

3.1.1.5. Αναζήτηση εντολής στο 
ευρετήριο                  Χ   Χ                       

3.1.1.6. Βαθμολόγηση Άσκησης                                  Χ       
3.1.1.7. Αναζήτηση Άσκησης                      Χ                   

3.1.1.8. Σύνθετη αναζήτηση Άσκησης                        Χ                 

Μονάδα Β1 Β2
Λειτουργική απαίτηση     

3.1.1.1. Περιήγηση στον ιστότοπο     
3.1.1.2. Εγγραφή Χρήστη Χ   

3.1.1.3. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο 
διαχείρισης     

3.1.1.4. Αναζήτηση πληροφορίας στο 
δικτυακό τόπο     

3.1.1.5. Αναζήτηση εντολής στο 
ευρετήριο      

3.1.1.6. Βαθμολόγηση Άσκησης     
3.1.1.7. Αναζήτηση Άσκησης     

3.1.1.8. Σύνθετη αναζήτηση Άσκησης     Χ 
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Β3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 

Μονάδα 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Λειτουργική απαίτηση                                         

3.1.3.1. Είσοδος διαχειριστή στο 
υποσύστημα διαχείρισης  χ                                       

3.1.3.2. Έξοδος διαχειριστή από το 
υποσύστημα διαχείρισης    χ                                     

3.1.3.3. Αλλαγή συνθηματικού 
διαχειριστή                                         

3.1.3.4. Προβολή εγγεγραμμένων 
χρηστών        χ                                 

3.1.3.5. Διαγραφή χρήστη          χ                               
3.1.3.6. Αλλαγή δικαιωμάτων 

χρήστη            χ  χ                           
3.1.3.7. Αναζήτηση Χρήστη                χ                         

3.1.3.8. Διαχείριση Ασκήσεων                  χ  χ  χ  χ                 
3.1.3.9. Αναζήτηση Ασκήσεων                          χ               

3.1.3.10. Διαχείριση κατηγοριών 
ασκήσεων                           χ   χ           

3.1.3.11. Δημιουργία νέας 
κατηγορίας ασκήσεων                                χ         

3.1.3.12. Διαχείριση ανακοινώσεων                                  χ  χ  χ   
3.1.3.13. Προσθήκη νέας 

ανακοίνωσης                                        χ 

3.1.3.14. Διαχείριση συζητήσεων                                         
3.1.3.15. Διαχείριση μεμονωμένης 

συζήτησης                                         
3.1.3.16. Δημιουργία νέας 

συζήτησης                                         
 
 
Μονάδα 53 54 55 56 57 58 Β8 Β9 Β10 Β11 Β12 

Λειτουργική απαίτηση                       
3.1.3.9. Αναζήτηση Ασκήσεων                       

3.1.3.10. Διαχείριση κατηγοριών 
ασκήσεων              χ         

3.1.3.11. Δημιουργία νέας 
κατηγορίας ασκήσεων                χ       

3.1.3.12. Διαχείριση ανακοινώσεων                  χ     
3.1.3.13. Προσθήκη νέας 

ανακοίνωσης  χ                  χ   
3.1.3.14. Διαχείριση συζητήσεων     χ  χ   χ              
3.1.3.15. Διαχείριση μεμονωμένης 

συζήτησης        χ               
3.1.3.16. Δημιουργία νέας 

συζήτησης            χ          χ 
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