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5. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Η συγκεκριµένη ενότητα του εγγράφου αποτελεί έναν πλήρη οδηγό χρήσης 
του συστήµατος που δηµιουργήθηκε περιγράφοντας τις εργασίες που µπορεί να κάνει 
ο χρήστης και ο διαχειριστής βήµα προς βήµα. 

Ο οδηγός χρήσης του συστήµατος Lejos Programming Community χωρίζεται 
σε τέσσερις βασικές ενότητες οι οποίες είναι οι εξής: 

 Οδηγίες Εγκατάστασης 
 Γενικές Εργασίες 
 Υπηρεσίες Χρηστών 
 Υπηρεσίες διαχειριστών 

 
5.1 Οδηγίες εγκατάστασης 

Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο 
lejos.php µε κάποιον editor. Στον κώδικα της php που εµφανίζεται, απλά 
συµπληρώνει κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την σύνδεση µε την MySQL. Πιο 
συγκεκριµένα, για την MySQL θα πρέπει να οριστεί για την µεταβλητή 
$hostname_lejos το όνοµα του υπολογιστή στον οποίο τρέχει αυτή και επιπλέον στις 
µεταβλητές username_lejos και password_lejos θα πρέπει να πληκτρολογηθούν το 
όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση µε αυτήν. 
Οι προεπιλεγµένες τιµές για τις µεταβλητές είναι «localhost», «root», «ΚΕΝΟ» όπως 
φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα: 

 

 
 
 
5.2 Γενικές εργασίες 

Στην κατηγορία των γενικών εργασιών περιλαµβάνονται αυτές που µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν από χρήστες που δεν έχουν ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα. 
Οι υπηρεσίες αυτές είναι όλες προσβάσιµες από την αρχική σελίδα του ιστοχώρου. 
Συγκεκριµένα ένας χρήστης που δεν έχει ενεργό λογαριασµό µπορεί να 
πραγµατοποιήσει τις ακόλουθες εργασίες: 
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∆ηµιουργία λογαριασµού χρήστη 
 

Οποιοσδήποτε επιθυµεί να γίνει µέλος της κοινότητας Lejos Programming 
Community, δεν έχει παρά να εγγραφεί στην κοινότητα. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο 
«Sign Up» από την κεντρική σελίδα εµφανίζεται η αίτηση εγγραφής χρήστη προς το 
σύστηµα. 
 

 
 



 62

Ο χρήστης που θέλει να εγγραφεί στην κοινότητα πρέπει να συµπληρώσει τα 
παρακάτω πεδία: 
 

 UserName: Επιθυµητό όνοµα χρήστη 
 UserPassword: Επιθυµητό Password 
 Re-type UserPassword: Ο χρήστης πρέπει να ξαναγράψει το Password που 
έχει επιλέξει για να πιστοποιήσει το σύστηµα ότι ο χρήστης γνωρίζει και 
θυµάται το Password που έδωσε 

 Email: Το email του χρήστη 
 Phone: Το τηλέφωνο του χρήστη (προαιρετικό) 
 Photo: Μια µικρή φωτογραφία του χρήστη για να εµφανίζεται στην λίστα 
προγραµµάτων 

 PhotoCover: Μια µεσαίου µεγέθους φωτογραφία για να εµφανίζεται στις 
λεπτοµέρειες του προγράµµατος. 

 
Αν κάποια από τα πεδία Photo ή PhotoCover δεν συµπληρωθούν τότε θα 

εµφανίζεται στις αντίστοιχες σελίδες µια Default Image (προκαθορισµένη εικόνα) 
 
 

 
Αν δεν συµπληρωθούν ένα από τα τρία πεδία UserName, UserPassword, Email τότε εµφανίζονται τα 

παραπάνω µηνύµατα 
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Αν συµπληρωθεί µόνο το UserName 

 
 

 
Αν συµπληρωθεί και το UserPassword 

 
 

 
Αν συµπληρωθεί και το Email αλλά µε λανθασµένη µορφή 
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Αν συµπληρωθεί το Email σωστά αλλά δεν συµπληρωθεί το Re-type UserPassword 

 

 
Μετά από την σωστή καταχώριση ο χρήστης πατάει το κουµπί «Register» και εγγράφεται στην 

κοινότητα 
 
 

 
Έπειτα ο χρήστης προτρέπεται να συνδεθεί στο σύστηµα 
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Σύνδεση στο σύστηµα 
 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να συνδεθεί κάποιος χρήστης ή 
administrator µε έναν ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν 
που χρησιµοποιείται σχεδόν σε όλα τα συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης θα 
πρέπει να συµπληρώσει τα πεδία «Username» και «Password». Στην συνέχεια ο 
χρήστης θα πρέπει απλά να πατήσει το κουµπί «Login». Σε περίπτωση που τα 
στοιχεία είναι λανθασµένα θα εµφανιστεί ένα µήνυµα λάθους ακριβώς κάτω από 
κάθε πεδίο, ενώ αν δεν υπάρχει πρόβληµα τότε ο χρήστης οδηγείται στην αντίστοιχη 
σελίδα ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει (απλός χρήστης ή 
administrator). 
 

 
 
Αποσύνδεση από το σύστηµα 
 

Για να αποσυνδεθεί ένας χρήστης θα πρέπει απλώς να επιλέξει τον σύνδεσµο 
«Log Out» ο οποίος εµφανίζεται στο πεδίο «Λειτουργίες» της κάθε εσωτερικής 
σελίδας του συστήµατος. 
 
Προβολή χρήσιµων links 
 

Αν κάποιος χρήστης (εγγεγραµµένος ή µη) θελήσει να επισκεφτεί ή να 
αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τον προγραµµατισµό των Lego 
MindStorms αρκεί να επιλέξει τον σύνδεσµο Links από το κεντρικό µενού και να 
µεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα 
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Προβολή βοήθειας 
 

Για να βοηθηθεί ο χρήστης στον προγραµµατισµό µε τα Lego MindStorms 
παρέχεται από το site αναλυτική βοήθεια πάνω σε ορισµένα θέµατα. Το µόνο που έχει 
να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει τον σύνδεσµο βοήθεια από το κεντρικό µενού 
και να µεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα 
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Επικοινωνία 
 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε το Lejos Programming Community ή 
για βοήθεια για τον προγραµµατισµό µε Lego MindStorms, ο χρήστης µπορεί να 
επιλέξει τον σύνδεσµο «Contact Us» και να µεταβεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, 
όπου µε την βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να επικοινωνήσει µε 
τους δηµιουργούς του ιστοχώρου. 
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5.3 Υπηρεσίες χρηστών 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους απλούς χρήστες είναι όλες προσβάσιµες 
από την κεντρική σελίδα του απλού χρήστη. Με την είσοδο του χρήστη εµφανίζονται 
όλα τα προγράµµατα των χρηστών και των διαχειριστών που υπάρχουν στο σύστηµα.  
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Εµφάνιση λεπτοµερειών ενός προγράµµατος 
 

Από την κεντρική σελίδα του απλού χρήστη επιλέγοντας από την στήλη 
«ProgramName» το όνοµα κάποιου προγράµµατος εµφανίζεται η σελίδα µε τις 
λεπτοµέρειες του προγράµµατος. Επιλέγοντας τους συνδέσµους που βρίσκονται στα 
πεδία «Download Code» και «Download Video», ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει το 
αρχείο µε τον κώδικα του προγράµµατος και το video που αντιστοιχεί στον κώδικα. 

 

 
 

 ProgramName: Το όνοµα του προγράµµατος 
 Category: Η κατηγορία στην οποία ανήκει το πρόγραµµα 
 Description: Μια σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος 
 Upload Date: Η ηµεροµηνία που ο χρήστης πρόσθεσε στο σύστηµα το 
πρόγραµµα 

 Download Code: Σύνδεσµος για το κατέβασµα του κώδικα του 
προγράµµατος 

 Download Video: Σύνδεσµος για το κατέβασµα του video του προγράµµατος 
 Uploader Name: Το όνοµα του χρήστη που έκανε upload το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα 

 E-mail: Το e-mail του χρήστη που έκανε upload το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
 Phone Number: Το τηλέφωνο του χρήστη που έκανε upload το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα 
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Προβολή νέων προγραµµάτων 
 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει τα καινούργια προγράµµατα, που έχουν 
προστεθεί τις τελευταίες 30 µέρες, απλά επιλέγοντας τον σύνδεσµο «New Programs» 
από το κεντρικό µενού. 
 

 
 
Εισαγωγή νέου προγράµµατος 
 

Η υπηρεσία εισαγωγή προγράµµατος παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να 
«ανεβάσει» στο σύστηµα ένα νέο δικό του πρόγραµµα. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο 
«Insert Program» εµφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα. 
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Έπειτα ο χρήστης πρέπει να κάνει τα ακόλουθα: 
 

Στο πεδίο «ProgramName» ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει το όνοµα του 
προγράµµατος που θέλει να «ανεβάσει». Αν δεν συµπληρώσει τίποτα τότε 
εµφανίζονται τρία µηνύµατα, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.  
 

 
 

 
Αν συµπληρωθεί το όνοµα του αρχείου τότε εµφανίζονται δύο µηνύµατα 
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Από την λίστα «Category» µπορεί να επιλέξει µία από τις κατηγορίες που 
υπάρχουν ή να επιλέξει να δηµιουργήσει µία καινούργια κατηγορία, αν το κρίνει 
απαραίτητο, επιλέγοντας από την λίστα την επιλογή «Άλλη...». Επιλέγοντας την 
επιλογή «Άλλη» από την λίστα, εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα. 
 

 
που προειδοποιεί τον χρήστη, ότι οι αλλαγές που έκανε θα χαθούν. Άρα όταν ο 
χρήστης θέλει να εισάγει µια νέα κατηγορία θα πρέπει πρώτα να εισάγει την 
κατηγορία και µετά να συνεχίσει µα την εισαγωγή των υπόλοιπων πεδίων. 
 

Ο χρήστης µεταφέρεται σε µια άλλη σελίδα όπου του ζητείται να 
πληκτρολογήσει το όνοµα της καινούργιας κατηγορίας. Πατώντας το κουµπί «Insert» 
η κατηγορία προστίθεται στην λίστα 
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Στο πεδίο «Description» o χρήστης µπορεί να δώσει µια σύντοµη περιγραφή 
του προγράµµατος που θέλει να προσθέσει. Αν δεν δοθεί κάποια περιγραφή τότε 
εµφανίζεται µήνυµα που προτρέπει τον χρήστη να δώσει µια σχετική περιγραφή. 
 

 
 
 

Στο πεδίο «CodePath» ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει την διαδροµή που 
βρίσκεται το αρχείο µε τον κώδικα .java ή .txt που θέλει να προσθέσει. (Το µέγεθος 
του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4MB). Αν δεν συµπληρωθεί το πεδίο και 
πατήσουµε το κουµπί «Insert», τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα υπενθύµισης και το 
πεδίο κοκκινίζει. 
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Στο πεδίο «VideoPath» ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει την διαδροµή που 
βρίσκεται το αρχείο video .mpg ή .avi ή .divx που θέλει να προσθέσει. (Το µέγεθος 
του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4MB). Το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό 
να συµπληρωθεί. 
 

 
το παράθυρο που χρησιµοποιείται για την επιλογή των αρχείων 
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αφού ο χρήστης επιλέξει ένα αρχείο για το CodePath τότε µπορεί να επιλέξει το κουµπί Insert και να 

ανεβάσει το αρχείο του 
 

 Το πρόγραµµα που προστέθηκε εµφανίζεται µε τα υπόλοιπα προγράµµατα 
 
 
Επεξεργασία και διαγραφή προγραµµάτων χρήστη 
 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί µόνο τα δικά του 
προγράµµατα που έχει προσθέσει στο σύστηµα. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Handle 
Your Programs», ο χρήστης µεταβαίνει σε µια σελίδα όπου εµφανίζονται µόνο τα 
δικά του προγράµµατα και δίπλα από αυτά υπάρχουν δύο σύνδεσµοι «»Edit» και 
«Delete» που δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να επεξεργαστεί και να διαγράψει 
αντίστοιχα ένα πρόγραµµα που επιθυµεί. 
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Εάν ο χρήστης επιθυµεί να γυρίσει στην προηγούµενη σελίδα για να δει όλα 
τα προγράµµατα αρκεί να επιλέξει τον σύνδεσµο «Show Programs». 
 

Για την επεξεργασία ενός προγράµµατος ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον 
σύνδεσµο «Edit» του αντίστοιχου προγράµµατος, που βρίσκεται δίπλα από την στήλη 
«Upload Date». Αν θελήσει να διαγράψει κάποιο πρόγραµµα του τότε πρέπει να 
επιλέξει τον σύνδεσµο «Delete» που βρίσκεται δίπλα στον σύνδεσµο «Edit». 
 

Η επιλογή του συνδέσµου «Edit» µεταφέρει τον χρήστη στην σελίδα 
επεξεργασίας του προγράµµατος του. 
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Στο πεδίο «ProgramName» ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το όνοµα του 
προγράµµατος που είχε προσθέσει 
 

Στο πεδίο «Category» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία άλλη κατηγορία εάν 
το πρόγραµµα έχει αλλάξει κατηγορία. Εάν ο χρήστης θελήσει να προσθέσει µια νέα 
κατηγορία, τότε µπορεί να επιλέξει την επιλογή της λίστας «Άλλη...» και 
εφαρµόζοντας τα ίδια βήµατα όπως και παραπάνω, να προσθέσει µια νέα κατηγορία. 
Καλό είναι ο χρήστης πρώτα να προσθέσει µία νέα κατηγορία και µετά να κάνει τις 
διάφορες αλλαγές στα πεδία που χρειάζονται, γιατί οι αλλαγές που γίνονται στα πεδία  
χάνονται. Άλλωστε εµφανίζεται και ένα µήνυµα προειδοποίησης 
 

 
 

Στο πεδίο «Description» ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την περιγραφή του 
προγράµµατός. 
 

Στο πεδίο «CodePath» ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει την διαδροµή που 
βρίσκεται το αρχείο µε τον κώδικα .java ή .txt που θέλει να αλλάξει. (Το µέγεθος του 
αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500Kb). Αν δεν συµπληρωθεί το πεδίο και 
επιλέξουµε το κουµπί «Edit», τότε υπονοείται ότι δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στο 
αρχείο κώδικα του προγράµµατος. 
 

Στο πεδίο «VideoPath» ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει την διαδροµή που 
βρίσκεται το αρχείο video .mpg ή .avi ή .divx που θέλει να αλλάξει. (Το µέγεθος του 
αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 MB). Αν δεν συµπληρωθεί το πεδίο και 
επιλέξουµε το κουµπί «Edit», τότε υπονοείται ότι δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στο 
αρχείο video του προγράµµατος. 
 

Έστω για παράδειγµα ότι έχουµε κάνει αλλαγές στο όνοµα και στην 
περιγραφή του προγράµµατος και δεν επιθυµούµε να ανεβάσουµε ένα νέο αρχείο 
κώδικα ή video. 



 78

 
 
Τότε το σύστηµα ενηµερώνεται µε τις νέες αλλαγές όπως φαίνεται παρακάτω 
 

 
 
Αν ο χρήστης θελήσει να διαγράψει κάποιο πρόγραµµα από τη βάση τότε 

αρκεί να επιλέξει τον σύνδεσµο «delete» αντί του «edit». π.χ αν ο χρήστης διαγράψει 
το PlayFantasticScale. 
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Με την επιλογή του συνδέσµου «Delete» ο χρήστης µεταφέρεται στη σελίδα 
επιβεβαίωσης διαγραφής του προγράµµατος. 
 

 
 

Επιλέγοντας το κουµπί «Delete» το πρόγραµµα σβήνεται από την βάση 
δεδοµένων του συστήµατος. 
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το πρόγραµµα PlayFantasticScale έχει σβηστεί από το σύστηµα 

 
 
Αναζήτηση µε βάση κάποιο κριτήριο 
 

Το Lejos Programming Community παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη της 
αναζήτησης µε βάση κάποιο κριτήριο. 
 
Αναζήτηση µε βάση το όνοµα κάποιου προγράµµατος (προεπιλεγµένη) 
 

Αν θελήσει ο χρήστης να βρει κάποιο πρόγραµµα µε συγκεκριµένο όνοµα ή ποια 
προγράµµατα έχουν κάποιο γράµµα στο όνοµα τους πρέπει να ακολουθήσει τα 
ακόλουθα βήµατα: 
 

 Επιλογή του radiobutton «ProgramName» 
 Εισαγωγή στο πεδίο κειµένου το όνοµα του προγράµµατος 
 Πάτηµα του πλήκτρου «Search» 

 
π.χ. Αναζήτηση του προγράµµατος PlayScale 
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π.χ. Αναζήτηση των προγραµµάτων που έχουν κάποιο γράµµα στο όνοµα τους 
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Αναζήτηση προγράµµατος µε βάση το όνοµα κάποιου χρήστη 
 

Αν θελήσει ο χρήστης να βρει κάποιο πρόγραµµα µε βάση το όνοµα κάποιου 
χρήστη ή µε βάση κάποιο γράµµα που περιέχεται στο όνοµα χρήστη, πρέπει να 
ακολουθήσει τα ακόλουθα βήµατα: 
 

 Επιλογή του radiobutton «UserName » 
 Εισαγωγή στο πεδίο κειµένου το όνοµα χρήστη του προγράµµατος 
 Πάτηµα του πλήκτρου «Search» 

 
π.χ. Αναζήτηση των προγραµµάτων που έχει προσθέσει ο χρήστης alkis 

 
 

 
 

π.χ Αναζήτηση των προγραµµάτων που έχουν στο όνοµα χρήστη τους κάποιο γράµµα 
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Αναζήτηση µε βάση την κατηγορία 
 

Αν θελήσει ο χρήστης να βρει κάποιο πρόγραµµα µε βάση την κατηγορία που 
ανήκει ένα πρόγραµµα ή µε το αν η κατηγορία περιέχει κάποιο γράµµα πρέπει να 
ακολουθήσει τα ακόλουθα βήµατα: 
 

 Επιλογή του radiobutton «Category » 
 Εισαγωγή στο πεδίο κειµένου το όνοµα χρήστη του προγράµµατος 
 Πάτηµα του πλήκτρου «Search» 

 
π.χ. Αναζήτηση των προγραµµάτων που ανήκουν στην κατηγορία Motion 
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π.χ. Αναζήτηση των προγραµµάτων που ανήκουν στην κατηγορία Motion η οποία 
περιέχει ένα συγκεκριµένο γράµµα 
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Εάν ο χρήστης µετά από την αναζήτηση θελήσει να ξαναδεί όλα τα 
προγράµµατα δεν έχει παρά να επιλέξει τον σύνδεσµο «Show Programs» και να 
επιστρέψει στην κεντρική σελίδα χρήστη. 
 
 

5.4 Υπηρεσίες διαχειριστή 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους administrators είναι όλες προσβάσιµες 
από την κεντρική σελίδα του administrator. Με την είσοδο του administrator στο 
σύστηµα εµφανίζονται όλα τα προγράµµατα που υπάρχουν στο σύστηµα (και των 
χρηστών και των διαχειριστών). Η διαφορά µε την κεντρική σελίδα του απλού 
χρήστη είναι ότι ο administrator έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί ή να σβήσει 
όλα τα προγράµµατα από την κεντρική σελίδα του. 
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Εµφάνιση λεπτοµερειών ενός προγράµµατος 
 

Από την κεντρική σελίδα του administrator επιλέγοντας από την στήλη 
«ProgramName» το όνοµα κάποιου προγράµµατος εµφανίζεται η σελίδα µε τις 
λεπτοµέρειες του προγράµµατος. Επιλέγοντας τους συνδέσµους που βρίσκονται στα 
πεδία «Download Code» και «Download Video», ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει το 
αρχείο µε τον κώδικα του προγράµµατος και το video που αντιστοιχεί στον κώδικα. 
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Προβολή νέων προγραµµάτων 
 

Όπως ο χρήστης έτσι και ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να δει τα 
καινούργια προγράµµατα (αυτά που έχουν προστεθεί τις τελευταίες 30 µέρες), απλά 
επιλέγοντας τον σύνδεσµο «New Programs» από το κεντρικό µενού. 
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Εισαγωγή νέου προγράµµατος  
 

Η υπηρεσία εισαγωγή προγράµµατος παρέχει την δυνατότητα στον 
διαχειριστή να «ανεβάσει» στο σύστηµα ένα νέο δικό του πρόγραµµα. Επιλέγοντας 
τον σύνδεσµο «Insert Program» εµφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα. Η υπηρεσία είναι 
ίδια και λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφηκε για τον χρήστη. 
 

 
 
 
Επεξεργασία και διαγραφή προγραµµάτων 
 

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί όλα τα προγράµµατα του 
συστήµατος. Στην κεντρική σελίδα µε τα προγράµµατα και δίπλα από αυτά υπάρχουν 
δύο σύνδεσµοι «Edit» και «Delete» που δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να 
επεξεργαστεί και να διαγράψει αντίστοιχα ένα πρόγραµµα που επιθυµεί. Οι σελίδες 
επεξεργασίας και διαγραφής προγραµµάτων είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες σελίδες του 
χρήστη. 
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Επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Edit» εµφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα 
επεξεργασίας 
 

 
 

Επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Delete» εµφανίζεται η σελίδα επιβεβαίωσης 
διαγραφής όπως και στη περίπτωση του χρήστη. 
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Επεξεργασία πολλών εγγραφών 
 

Η επεξεργασία πολλών εγγραφών παρέχεται µόνο στον διαχειριστή. Από την 
κεντρική σελίδα του διαχειριστή ο σύνδεσµος «Multiple Process» οδηγεί στην σελίδα 
για πολλαπλή επεξεργασία εγγραφών. 
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Αυτή η σελίδα παρέχει τις εξής δυνατότητες στον διαχειριστή: 
 

Επιλέγοντας κάποιον από τους συνδέσµους «ProgramName», «Category», 
«UserName», «UploadDate», η σελίδα ταξινοµεί τα προγράµµατα ως προς τον 
αντίστοιχο σύνδεσµο. 
 
π.χ. επιλογή του συνδέσµου «Category» 
 

 
 

Κλικάροντας στο checkbox δίπλα από στον σύνδεσµο «ProgramName» 
επιλέγονται όλα τα προγράµµατα για να επεξεργαστούν ή να διαγραφούν. 
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Κάτω στα δεξιά της σελίδας υπάρχει η µπάρα πλοήγησης για τις επόµενες ή 
προηγούµενες σελίδες. Αν τα προγράµµατα είναι περισσότερα από 15 στον αριθµό 
τότε υπάρχουν περισσότερες από µία σελίδες και ο διαχειριστής µπορεί να δει τα 
υπόλοιπα προγράµµατα µε τη βοήθεια της µπάρας. 
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Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει ένα 
πρόγραµµα κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουµπί «Edit» ή «Delete» που βρίσκεται 
δίπλα του. 
 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Edit» για την επεξεργασία ενός προγράµµατος 
εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα.  
 

 
 

Ο διαχειριστής όπως είναι φυσικό µπορεί να αλλάξει τρία χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος (όνοµα προγράµµατος, κατηγορία προγράµµατος και περιγραφή 
προγράµµατος). Αφού επεξεργαστεί την εγγραφή µπορεί να πατήσει το κουµπί 
«Update» για να πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές στην βάση δεδοµένων. Αν θέλει να 
διαγράψει το πρόγραµµα δεν έχει παρά να κάνει κλικ στο κουµπί «Delete». Έπειτα θα 
εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που ρωτά τον διαχειριστή αν είναι σίγουρος για 
αυτή την ενέργεια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αν πάλι θέλει να γυρίσει 
στην προηγούµενη σελίδα κάνει κλικ στο κουµπί «Cancel». 
 

 
Κάνοντας κλικ στο ΟΚ, το πρόγραµµα σβήνεται από την βάση δεδοµένων 
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Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει παραπάνω από ένα προγράµµατα προς 

επεξεργασία 
 

 
 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Edit» εµφανίζεται η σελίδα που επιτρέπει στον 
διαχειριστή να επεξεργαστεί τα επιλεγόµενα προγράµµατα 
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Και πάλι ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει τρία χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος (όνοµα προγράµµατος, κατηγορία προγράµµατος και περιγραφή 
προγράµµατος). Αφού επεξεργαστεί τα χαρακτηριστικά µπορεί να πατήσει το κουµπί 
«Edit» και να πραγµατοποιήσει τις αλλαγές στην βάση δεδοµένων. Αν θέλει να 
διαγράψει τα πρόγραµµα δεν έχει παρά να κάνει κλικ στο κουµπί «Delete». Έπειτα θα 
εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που ρωτά τον διαχειριστή αν είναι σίγουρος για 
αυτή την ενέργεια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αν πάλι θέλει να γυρίσει 
στην προηγούµενη σελίδα κάνει κλικ στο κουµπί «Cancel». 
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Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να διαγράψει ο διαχειριστής ένα ή περισσότερα 
προγράµµατα κατευθείαν από την κεντρική σελίδα επεξεργασίας πολλαπλών 
προγραµµάτων. Αφού επιλέξει τα προγράµµατα που θέλει να διαγράψει, έπειτα 
πρέπει να κάνει κλικ στο κουµπί «Delete» που βρίσκεται κάτω αριστερά στη σελίδα. 

 

 
 

Κάνοντας κλικ στο OK τα προγράµµατα διαγράφονται 
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∆ιαγραφή χρηστών 
 

Η υπηρεσία διαγραφή χρηστών βοηθάει τον διαχειριστή να επιβάλει την τάξη 
στο σύστηµα. Αν κάποιος χρήστης δεν συµπεριφέρεται σωστά, ο διαχειριστής έχει 
την δυνατότητα να τον διαγράψει. Το µόνο που έχει να κάνει είναι να επιλέξει τον 
σύνδεσµο «Delete Users» και να µεταβεί στην σελίδα που εµφανίζει όλους τους 
χρήστες τους συστήµατος. 
 

 
 

Έστω ότι ο χρήστης «tit» δεν συµπεριφέρεται ορθά ως προς την λειτουργία 
του συστήµατος. Τότε το µόνο που έχει να κάνει ο διαχειριστής, είναι να επιλέξει τον 
σύνδεσµο «delete» που βρίσκεται στην αντίστοιχη γραµµή του χρήστη. Τότε 
εµφανίζεται η σελίδα επιβεβαίωσης διαγραφής χρήστη από το σύστηµα. Κάνοντας 
κλικ στο «Delete» ο χρήστης διαγράφεται. 
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Μετά από την διαγραφή: 
 

 
 
Προσθήκη νέων και ανακοινώσεων 
 

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να προσθέσει νέα και ανακοινώσεις 
σχετικά µε το ιστοχώρο. Με την επιλογή του συνδέσµου «add news», εµφανίζεται η 
σελίδα στην οποία ο διαχειριστής µπορεί να προσθέσει νέα και ανακοινώσεις.  
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Πατώντας το κουµπί «Insert News» το νέο προστίθεται στην βάση δεδοµένων, 
εµφανίζεται στην κεντρική σελίδα του συστήµατος και µένει εκεί για 7 ηµέρες. 
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Αναζήτηση µε βάση κάποιο κριτήριο 
 

Το Lejos Programming Community παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη της 
αναζήτησης µε βάση κάποιο κριτήριο. Η αναζήτηση λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο, 
όπως περιγράφηκε στη ενότητα του απλού χρήστη. Όπως και για τον απλό χρήστη, 
έτσι και για τον διαχειριστή η αναζήτηση πραγµατοποιείται µε 3 κριτήρια: 
 

 Αναζήτηση µε βάση το όνοµα κάποιου προγράµµατος (προεπιλεγµένη) 
 Αναζήτηση µε βάση το όνοµα κάποιου χρήστη 
 Αναζήτηση µε βάση την κατηγορία 




