
1 

 

 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ:Ανάπτυξη Δικτυακού Ιστότοπου Μάθησης Προγραμματισμού Ruby  
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια εργασίας: Οικονόμου Μαρία 
Α.Μ. 77/06  

 
 
 

Επιβλέποντες καθηγητές:  
Σατρατζέμη Μαρία – Καθηγήτρια 

Σαμαράς Νικόλαος-Επίκουρος Καθηγητής  
Σακελλαρίου Ηλίας- Λέκτορας 

 
 



2 

Περιεχόμενα 
 
Ευχαριστίες..............................................................................................................4 
Πρόλογος..................................................................................................................5 
Ανάπτυξη Τεχνολογιών............................................................................................6 
Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού......................................................8 
  1.Εισαγωγή............................................................................................................8 

1.1 Σκοπός .........................................................................................................8 
1.2  Γενική Άποψη..............................................................................................8 
1.3 Ορισμοί, Ακρωνύμια και Συντομογραφίες...................................................8 
1.4 Αναφορές.....................................................................................................8 
1.5 Επισκόπηση..................................................................................................8 
    2.Γενική Περιγραφής.......................................................................................9 

2.1 Προοπτική Προϊόντος.........................................................................9 
2.2 Λειτουργίες Προϊόντος.......................................................................10 

2.3 Χαρακτηριστικά Χρηστών.............................................................................14 
2.4 Περιορισμοί..................................................................................................15 

              2.5 Παραδοχές................................................................................................... 15 
      3.Ειδικές Απαιτήσεις..................................................................................................16 
           3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις.................................................................................16 
Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου Λογισμικού.....................................................................28 

      1. Εισαγωγή......................................................................................................28 
  1.1Σκοπός..................................................................................................28 

             1.2 Ορισμοί, Ακρωνύμια και Συντομογραφίες   .......................................28  
1.3Επισκόπηση......................................................................................................28 

      2. Σχέδιο Δεδομένων ..................................................................................................28 
            2.1 Βάσεις Δεδομένων............................................................................................28 
      3. Σχέδιο Μονάδων......................................................................................................37 
      4. Παράρτημα...............................................................................................................47 
             4.1Συσχετίσεις Πινάκων.........................................................................................47 
             4.2 Πίνακας Ιχνιλάτησης.........................................................................................50 
Εγχειρίδιο Χρήσης..............................................................................................................51 
     1.Γενικά..........................................................................................................................51 
    2. Εγχειρίδιο χρήσης Χρήστη‐Επισκέπτη.........................................................................52 
      2.1Εγγραφή Μαθητή .....................................................................................................52 
      2.2Εγγραφή Καθηγητή ..................................................................................................54 
   3. Εγχειρίδιο χρήσης Χρήστη‐Καθηγητή...........................................................................54 
        3.1Είσοδος Χρήστη......................................................................................................54 
        3.2Προσθήκη Ενότητας...............................................................................................56 
            3.2.1 Προβολή Συνολικών ενοτήτων......................................................................57 
            3.2.2 Προβολή Προσωπικών Ενοτήτων..................................................................58 
           3.2.3 Διαγραφή υποενότητας..................................................................................59 
      3.3 Προσθήκη Άσκησης  ...............................................................................................59 

3.4Προβολή Ασκήσεων................................................................................................62 



3 

        3.4.1Προβολή‐Τροποποίηση‐Διαγραφή Ασκήσεων Ανοικτού Τύπου....................66 
        3.4.2Προβολή‐Τροποποίηση‐Διαγραφή Ασκήσεων Σωστού‐Λάθους....................68 
         3.4.3Προβολή‐Τροποποίηση‐Διαγραφή Ασκήσεων Πολλαπλής Επιλογής............70 
4.Εγχειρίδιο χρήσης Χρήστη‐Μαθητή.........................................................................72 
      4.1Είσοδος στο σύστημα .........................................................................................72 

        4.2Προβολή Μαθημάτων.........................................................................................73 
        4.3Αναζήτηση Άσκησης ............................................................................................74 

 4.4Βαθμολογήση Ασκήσεων..................................................................................... 77 
 4.5Συμπλήρωση Ασκήσεων ................................................................................. ... 78 
 4.6Προβολή Επιδόσεων ............................................................................................ 83 

5.Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή και Καθηγητή................................................................ ..85 
   5.1Αλλαγή Προφίλ ...................................................................................................... ..85 
      5.1.1Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης ............................................................................ .86 
      5.1.2Αλλαγή Στοιχείων ............................................................................................... 87 
   5.2Συμμετοχή σε Συζητήσεις........................................................................................ 89 
      5.2.1Δημιουργία Νέας Κατηγορίας ............................................................................89 
      5.2.2Δημιουργία Υποκατηγορίας .............................................................................. 90 
      5.2.3Συμμετοχή σε Συζητήσεις .................................................................................. 91 
       5.2.4Αποσύνδεση....................................................................................................... 92 

6.Εγχειρίδιο χρήσης Διαχειριστή.................................................................................. .....93 
   6.1 Εμφάνιση όλων των χρηστών...................................................................................93 
   6.2Διαγραφή Χρηστών.............................................................................................. .....95 
   6.3Αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή και αναβάθμιση σε διαχειριστή................. ....95 
   6.4Αναζήτηση χρήστη .....................................................................................................96 
   6.5Εμφάνιση Ενοτήτων/Υποενοτήτων........................................................................... .97 
   6.6Προβολή Υποενοτήτων ........................................................................................... ..98 
   6.7Διαγραφή Ενοτήτων/Υποενοτήτων ........................................................................ ..99 
   6.8Επαναφορά Διεγραμμένης Άσκησης ....................................................................... .99 
  6.9Εμφάνιση Ασκήσεων ............................................................................................. ...100 
   6.10ΠροβολήΑσκήσεων ............................................................................................... 101 
   6.11Διαγραφή Άσκησης...................................................................................... ...........103 
   6.12Σύνθετη αναζήτηση Άσκησης.................................................................................. 103 
   6.13Προβολή Θεμάτων Συζήτησης ................................................................................ 104 
   6.14Διαγραφή Θέματος‐Υποκατηγορίας .......................................................................106 
   6.15Διαγραφή Απάντησης από συζήτηση.......................................................................106 
   6.16Συμμετοχή σε συζήτηση ...........................................................................................107 
   6.17 Δημιουργία Νέου Θέματος.......................................................................................108 
   6.18. Δημιουργία Υποκατηγορίας Θέματος......................................................................109 
Βάσεις Δεδομένων.............................................................................................................111 
Βιβλιογραφία.....................................................................................................................115 

 
 
 
 



4 

 
 

 
Ευχαριστίες 
 
   Στην κ. Μάγια Σατρατζέμη οφείλω τις θερμές μου ευχαριστίες για την καθοδήγηση και την 
υποστήριξη της καθ 'όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης της παρούσας πτυχιακής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 

Πρόλογος 
 
 

   O Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο επίτευγμα του σύγχρονου πολιτισμού. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει τη δική του τοποθεσία Ιστού και να παρουσιάζει στο κοινό του 
Internet αυτό που τον ενδιαφέρει. Υπάρχουν ιστοσελίδες  που ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις οι 
οποίες παρέχουν υπηρεσίες προς πώληση, είτε  σε μεμονωμένα άτομα που προσφέρουν 
πληροφορίες για κοινή χρήση. Η μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών είναι το βασικό  
χαρακτηριστικό του Ιντερνετ και  γι΄αυτό καθημερινά συναντούμε ιστοσελίδες που έχουν 
δημιουργηθεί με σκοπό την περιγράφή , κατανόηση και ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου 
αντικείμενου με μορφή on-line μαθημάτων. 

Λόγω, λοιπόν, αυτής της συνεχώς αυξανόμενης τάσης, αλλά και του προσωπικού μου 
ενδιαφέροντος πάνω στον προγραμματισμό του διαδικτύου, αποφάσισα στην πτυχιακή μου 
εργασία να ασχοληθώ με τις διαδικτυακές τεχνολογίες. Ετσι δημιουργήσα μία σελίδα με 
δυναμικό περιεχόμενο που να μπορεί να αναπτύσεται  και να βελτιώνεται συνεχώς με τη χρήση 
αυτών των τεχνολογιών και που κύριο άξονα της εχει την περιγραφή μιας σχετικά νεας  γλώσσας 
προγραμματισμου, τη Ruby, και στόχο της να καταστήσει αποτελεσματική την εκμάθηση της εν 
λόγω γλώσσας μέσω της σελίδας. 

Η Ruby είναι μια εύκολη γλώσσα, από τις πιο εύκολες γλώσσες που υπάρχουν, και ιδανική 
για να ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει προγραμματισμό. Είναι επίσης ιδιαίτερα εκφραστική ενώ 
βασικός της στόχος είναι να κάνει τον προγραμματισμό μια ευχάριστη δημιουργία και να 
βοηθήσει στην παραγωγικότητα. Όπως ο Matz ( ο δημιουργός της) λέει χαρακτηριστικά: «Η ruby 
δημιουργήθηκε για να κάνει τους προγραμματιστές ευτυχισμένους».  
   Αυτό δε σημαίνει όμως ότι είναι μια γλώσσα – παιχνίδι. Είναι μια πλήρης αντικειμενοστραφής 
γλώσσα και θεωρείται η πιο  δυναμική metaprogramming γλώσσα. Αυτός είναι άλλωστε ένας 
από τους λόγους της επιτυχίας της. Με την Ruby μπορείς να κάνεις ότι και με τις άλλες γλώσσες 
(από δημιουργία και διαχείριση threads μέχρι ανάπτυξη desktop application), όμως το 
πλεονεκτημα που προσφερει η Ruby είναι η εύκολια  γράφής ένος πρόγραμματος και  το πόσο 
ευανάγνωστο αυτό ειναι. 

Η παρούσα εφαρμογή δίνει την δυνατότητα εγγραφής σε δυο τύπους χρηστών. Ο πρωτος 
τύπος  χρηστών έχει τον ρόλο του διδάσκοντος(καθηγητή) και αντιστοιχεί στους γνώστες της 
Ruby, οι οποίοι βοηθούν στην επέκταση της γλώσσας προσθέτοντας δικό τους  υλικό μαθημάτων 
και συνεισφέροντας ετσι στην δημιουργία μιας σελίδας που  θα καλύπτει πολύπλευρα και 
ολοκληρωμένα τη λειτουργια και τις εφαρμογες της Ruby. Ο δεύτερος τύπος χρήστη  παιζει το 
ρόλο του μαθητή και αντιστοιχεί σε όσους δεν γνωρίζουν τη Ruby αλλά επιθυμουν να μάθουν. 
Κάθε χρήστης μπορεί να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες οι οποίες αναπτύσονται αναλυτικά 
στην συνέχεια. 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής μου χρησιμοποίησα πολλές διαφορετικές 
τεχνολογίες. Συκγεκριμένα, από την πλευρά του client  οι βασικές γλώσσες που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι η HTML σε συνδυασμό με το CSS και javascript ενώ από την πλευρά 
του server χρησιμοποιήθηκε η PHP, μια γλώσσα πολύ δημοφιλής και με υψηλή απόδοση. Ακόμη, 
για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η MySQL, ένα 
σύστημα που παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια και ταχύτητα.  
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Ανάπτυξη Τεχνολογίας 

 
Σε αυτό το τμήμα της εργασίας περιγράφονται περιληπτικά οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία. 
 

 
Τι είναι η HTML 
 

  Όλες οι ιστοσελίδες γράφονται με τη χρήση κάποιας μορφής της γλώσσας HTML. Έτσι και 
στην περίπτωση της δικής μου ιστοσελίδας χρησιμοποίησα την HTML για την μορφοποίηση και 
σύνταξη των σελίδων που δημιούργησα. 

Η HTML επιτρέπει την μορφοποίηση του κειμένου, την προσθήκη γραφικών, ήχου και βίντεο 
και την αποθήκευση όλων σε ένα αρχείο ASCII απλού κειμένου που μπορούν να διαβάσουν οι 
υπολογιστές. Η γλώσσα HTML(Hypertext Markup Language) δεν είναι μία γλώσσα 
προγραμματισμού.Είναι μια γλώσσα σήμανσης , δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο 
web browser αναγνωρίζει τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. 
Η HTML χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες(tags) για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον 
browser. Τα tags είναι εντολές, που συνήθως ορίζουν την αρχή και το τέλος μιας λειτουργίας και 
βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων “<” και “>”. 

Η γλώσσα HTML έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά, το υπέρ-κείμενο(hypertext) και την 
καθολικότητα(universality). Χρησιμοποιώντας το υπέρ-κείμενο, είναι δυνατή η δημιουργία σε 
μία ιστοσελίδα ενός συνδέσμου, που θα οδηγεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει 
ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στον Ιστό είναι προσπελάσιμες από πολλά και διαφορετικά 
σημεία. Η καθολικότητα της HTML σημαίνει ότι, επειδή τα έγγραφα HTML αποθηκεύονται σαν 
αρχεία “text-only” μία ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για ανάγνωση σε κάθε σχεδόν υπολογιστή, 
ανεξάρτητα από το υλικό και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί. 

 
 
 

Τι προσφέρει το σύστημα CSS 
 

Οι άνθρωποι του Word Wide Web Consortium οραματίσθηκαν ένα σύστημα, στο οποίο οι 
οδηγίες μορφοποίησης θα αποθηκεύονται χωριστά από το περιεχόμενο και τη δομή, έτσι ώστε να 
μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο σε μία ιστοσελίδα αλλά σε μία ολόκληρη τοποθεσία Ιστού, 
αν ήταν επιθυμητό από τον σχεδιαστή. Έτσι, στην έκδοση HTML4 “σημαδεύτηκαν” τα 
περισσότερα στοιχεία μορφοποίησης(ως deprecated), ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους στο 
μέλλον από τις προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, δημιούργησαν ένα νέο σύστημα μορφοποίησης 
προκειμένου να καλύψουν το κενό. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε Cascading Style Sheets(CSS). 
Έτσι και εγώ δημιούγησα κάποια αρχεία css που είναι υπεύθυνα για την μορφοποίηση των 
σελίδων. 
 
 
JavaScript 
 

H JavaScript αποτελεί μία γλώσσα script βασισμένη σε αντικείμενα (αντικειμενοστραφής) 
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από την πλευρά του πελάτη(client-side) . Αυτή η γλώσσα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 
για να προσθέσει δυναμικότητα σε μία ιστοσελίδα. Η JavaScript τρέχει στον browser, αφού 
προστεθεί κατευθείαν σε ένα υπάρχον HTML έγγραφο. Είναι δυνατή η πρόσθεση ειδικών 
ετικετών και εντολών στον κώδικα HTML , οι οποίες “λένε” στον browser ότι πρέπει να τρέξει 
ένα script. Μόλις δει ο browser αυτές τις ειδικές ετικέτες διερμηνεύει και εκτελεί τις JavaScript 
εντολές. Η τοποθέτηση του script μπορεί να γίνει είτε μεταξύ των ετικετών <HEAD> και 
</HEAD>,είτε μεταξύ των ετικετών <BODY> και </BODY> του HTML εγγράφου. Οι ετικέτες 
SCRIPT και το ίδιο το script εισάγονται μεταξύ αυτών των γραμμών. 
 

 
PHP 
 

H PHP είναι μία γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή(server-side), σχεδιασμένη 
ειδικά για το Web.  Η ονομασία της άλλαξε σύμφωνα με τη σύμβαση GNU από “Personal Home 
Page” σε “PHP Hypertext Preprocessor”(προεπεξεργαστής κειμένου PHP). Η PHP σε σχέση με 
τους ανταγωνιστές της (Perl, JSP, ASP κ.α.) προσφέρει υψηλή απόδοση, μεταφερσιμότητα, 
χαμηλό κόστος και διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων. 

Μέσα σε μία HTML σελίδα υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης PHP κώδικα, που θα 
εκτελείται κάθε φορά που η σελίδα επισκέπτεται. Ο PHP κώδικας μεταφράζεται στον Web server 
και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει ο χρήστης. Πιο συγκεκριμένα ο κώδικας PHP 
είναι μία ετικέτα μέσα στο HTML αρχείο, ξεκινώντας με το σύμβολο “<” και τελειώνοντας με το 
“>”, που συνοδεύονται από ένα λατινικό ερωτηματικό(?) για να ξεχωρίζουν από τις ετικέτες της 
HTML. Παρακάτω φαίνεται πως ο PHP κώδικας έχει ενσωματωθεί σε ένα HTML έγγραφο: 
 
MySQL 
 

H MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο, δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μια 
βάση δεδομένων επιτρέπει την αναζήτηση, την αποθήκευση, την ταξινόμηση και την ανάκτηση 
δεδομένων. Ο MySQL server ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα της βάσης, για να μπορούν να 
δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει 
ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς, η MySQL είναι ένας 
πολυσημαντικός server πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL(Structured Query 
Language), την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, η MySQL είναι 
διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα(OpenSource). 
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 Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού  
 
 
 
 
1. Εισαγωγή  
1.1 Σκοπός  
O σκοπός αυτού του εγγράφου είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων και των 

χαρακτηριστικών της διαδικτυακής εφαρμογής on-line μαθήματα της γλώσσας 
προγραμματισμού Ruby, κατά τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και επαληθεύσιμο. Το 
έγγραφο απευθύνεται στους επιβλέποντες καθηγητές.  

 

1.2 Γενική Άποψη  
 
 Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρόκειται να υλοποιήσει ένα δυναμικό  σύστημα προβολής, 

προσθήκης και αναζήτησης μαθημάτων και ασκήσεων για την εκμάθηση της γλώσσας 
προγραμματισμού Ruby. Ο  χρήστης που εγγράφεται στο σύστημα ως καθηγητής έχει την 
δυνατότητα να ανεβάσει δικό του υλικό (ασκήσεις και μαθήματα) και ο χρήστης που 
εγγράφεται στο σύστημα ως μαθητής έχει την δυνατότητα προβολής και αναζήτησης των 
αναρτημένων μαθημάτων και ασκήσεων κάθως και την συμπλήρωση ασκήσεων.  

 

1.3 Ορισμοί, Ακρωνύμια και Συντομογραφίες  

Β/Δ : Βάση Δεδομένων.  

1.4 Αναφορές  
Πρότυπο ANSI/IEEE Std 830 

1.5 Επισκόπηση  
Το έγγραφο αυτό βασίζεται στο πρότυπο IEEE standards for software requirements 

specification [1]. Για την παραγωγή του εγγράφου χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειμένου 
MS Word XP.  To έγγραφο περιγράφει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς υπό 
τους οποίους θα λειτουργεί η εφαρμογή.  

Οι ενότητες οι οποίες απαρτίζουν το Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού 
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:  
Η ενότητα ‘’Γενική Περιγραφή’’ περιέχει μια επισκόπηση όλων των λειτουργιών και 

υπηρεσιών της εφαρμογής και περιορισμών του λογισμικού το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί.  
Η ενότητα ‘’Ειδικές Απαιτήσεις’’ παρέχει μία περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος, 

των εισόδων, εξόδων καθώς και λεπτομερειών που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων.  
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2. Γενική Περιγραφή  

2.1 Προοπτική του Προϊόντος  
Το On-Line σύστημα εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού Ruby πρόκειται να 

αναπτυχθεί για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας για το τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
     Πρόκειται για ένα αυτόνομο προϊόν το οποίο δεν θα σχετίζεται με άλλα μεγαλύτερα έργα.  

 
 
2.2 Λειτουργίες του Προϊόντος 
 
  
2.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΧΡΗΣΤΗ-ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ 
 
Αρχικά θα γίνει μια αναφορά στις λειτουργίες του  μη εγγεγραμμένου χρήστη.    
 
 
Εγγραφή στο Σύστημα. 
 
 Με την λειτουργία αυτή ο κάθε επισκέπτης της σελίδα μπορεί να γραφτεί στο σύστημα είτε 

ως καθηγητής είτε ως μαθητής και γίνει  μέλος σε αυτό, αποκτώντας τα αντίστοιχα δικαιώματα 
.  

 
 
2.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 
Για την αποφυγή των επαναλήψεων οι λειτουργίες που είναι κοινές και για τους δύο τύπους 

χρηστών(καθηγητή και μαθητή) αναπτύσσονται μια φορά σε αυτό το σημείο και όχι για τον 
κάθε χρήστη ξεχωριστά. 

 
Εισαγωγή στο σύστημα 
 
Με την λειτουργία αυτή μπορεί ο χρήστης να πληκτρολογήσει τα στοιχεία πρόσβασης του 

και να εισαχθεί στο σύστημα ως καθηγητής ή ως μαθητής με τα αντίστοιχα δικαιώματα, 
εφόσον έχει εγγραφεί κανονικά.  

 
 
 Επεξεργασία Προφίλ 
 
Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία του, καθώς και να 

αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.  
 
 
 Δημιουργία νέου θέματος προς συζήτηση 
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Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει ένα νέο θέμα προς συζήτηση αν δεν 
υπάρχει κάποιο αντίστοιχο. 

 
 

Δημιουργία υποκατηγορίας σε υπάρχον θέμα 
 
Με αυτή την λειτουργία ο χρήστη μπορεί να προσθέσει μία υποκατηγορία σε ένα από τα 

θέματα   προς συζήτηση που έχουν σταλεί και υπάρχουν στην Β/Δ της εφαρμογής. 
 
Συμμετοχή σε Συζητήσεις 

 
Ο χρήστη μπορεί να δει τις υπάρχουσες συζητήσεις πάνω στα διάφορα θέματα και να 

συμμετέχει σε αυτές στέλνοντας το δικό του μήνυμα. 
 
  
Αποσύνδεση από το σύστημα. 
  
Με την λειτουργία αυτή αποσυνδέεται ο χρήστης από το σύστημα, και επανέρχεται ως 

απλός επισκέπτης στην αρχική σελίδα.  
 
 
2.2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 
Το δικαίωμα να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες το έχει μόνο ο χρήστης που είναι 

εγγεγραμμένος ως καθηγητής. 
 
  Δημιουργία νέας ενότητας μαθημάτων 
 
Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει μία νέα ενότητα μαθημάτων αν δεν   

υπάρχει αντίστοιχη στις μέχρι τώρα ενότητες. 
 
   Προσθήκη   υποενότητας σε μια υπάρχουσα ενότητα. 
 
 Ο καθηγητής έχει την δυνατότητατα να προσθέσει μια  υποενότητα σε μία ενότητα 

μαθημάτων Ruby-προγραμματισμού  ανεβάζοντας το αντίστοιχο αρχείο. 
 
  Προβολή συνολικών ενοτήτων και υποενοτήτων. 
 
Με την λειτουργία αυτή παρέχεται η προβολή όλων των μαθημάτων που έχουν αναρτηθεί 

από όλους τους καθηγητές. 
 
 Προβολή προσωπικών υποενοτήτων 
 
Παρέχεται η δυνατότητα προβολής μόνο των υποενοτήτων που έχει ανεβάσει στο σύστημα ο 

χρήστης-καθηγητής. 
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       Διαγραφή Υποενότητας  
 
 Ο χρήστης-καθηγητής μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε από της προσωπικές του 

υποενότητες. 
 
  
    Προσθήκη Άσκησης 
 
 Δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να ανεβάσει ασκήσεις τριών διαφορετικών τύπων. 

Ανοικτού τύπου, τύπου σωστό-λάθος και τύπου πολλαπλής επιλογής για μία συγκεκριμένη 
ενότητα  μαθήματος. 

 
Προβολή Ασκήσεων 

 
 Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε από τις προσωπικές του 

ασκήσεις για προβολή, επιλέγοντας τον τύπο της άσκησης (ανοικτού τύπου, σωστό- λάθος, 
πολλαπλής επιλογής) και την ενότητα μαθημάτων που αυτή ανήκει. 

 
    Τροποποίηση Ασκήσεων 
 
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την τροποποίηση των προσωπικών ασκήσεων του καθηγητή. 
 
    Διαγραφή Ασκήσεων 
 
Δίνεται το δικαίωμα με αυτήν την λειτουργία στο χρήστη-καθηγητή, να διαγράψει 

οποιαδήποτε  άσκηση, οποιουδήποτε τύπου επιθυμεί από την Β/Δ του συστήματος, η οποία 
έχει καταχωρηθεί από τον ίδιο.  

 
 
 
 2.2.4  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΗ 
  
 
     Προβολή Μαθημάτων 
 
Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται στον χρήστη, όλες οι ενότητες και οι υποενότητες των 

μαθημάτων Ruby που έχουν σταλεί από τους καθηγητές  και είναι αποθηκευμένα στη Β/Δ του 
συστήματος. 

 
     Αναζήτηση Άσκησης 
 
Με αυτή την λειτουργία εμφανίζονται στον χρήστη οι ασκήσεις ανοικτού τύπου που είναι  

αποθηκευμένες στη Β/Δ του συστήματος, σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης που έχει 
εισάγει ο χρήστης. Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης, ως προς την κατηγορία της άσκησης  και 
ως προς τον καθηγητή που δημιούργησε την άσκηση. 
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   Βαθμολόγηση Ασκήσεων 
 
Μετά την αναζήτηση και προβολή της ασκήσεων ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

βαθμολογήσει οποιαδήποτε άσκηση  επιθυμεί. 
 
 
    Συμπλήρωση Ασκήσεων 
 
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποια από τις ενότητες μαθημάτων οι οποίες 

είναι αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων και να επιλέξει ένα σετ ασκήσεων τύπου σωστό-
λάθος ή πολλαπλής επιλογής και να  συμπληρώσει. 

 
    Προβολή Επιδόσεων 
 
Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει τις επιδόσεις του στα σετ ασκήσεων τύπου σωστό-

λάθος και πολλαπλής επιλογής που έχει συμπληρώσει, καθώς και να δει τις επιδόσεις του 
επιλέγοντας κάποια ενότητα μαθημάτων. 

 
 
 
2.2.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ 
 
 
Ο Διαχειριστής  μπορεί να είναι είτε μαθητής είτε καθηγητής αρκεί να του έχουν δοθεί τα 

κατάλληλα δικαιώματα. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της 
σελίδας για αυτό του έχουν αποδοθεί σημαντικότερες λειτουργίες, οι οποίες περιγράφονται 
παρακάτω:  

 
 
Εμφάνιση όλων των Χρηστών( Χρήστης Μαθητής και Χρήστης Καθηγητής) 

 
Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει είτε την εμφάνιση των χρηστών-μαθητών είτε των 

χρηστών-καθηγητών. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με όλους 
τους χρήστες και τα προσωπικά τους στοιχεία. 

 
    Διαγραφή Χρηστών(Απλός Χρήστης και Χρήστης Καθηγητής) 
 
Με αυτήν την λειτουργία εκτελείται η διαγραφή ενός χρήστη  ο οποίος είναι καταχωρημένος 

στο σύστημα, από την Β/Δ της εφαρμογής.  
 
 
   Αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή και αναβάθμιση ενός χρήστη σε διαχειριστή 
 
Ο διαχειριστής του συστήματος έχει την δυνατότητα  να αφαιρέσει το δικαίωμα διαχειριστή 

από κάποιον άλλο χρήστη καθώς και να δώσει το δικαίωμα διαχειριστή σε κάποιον που δεν το 
έχει. 
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   Αναζήτηση Χρήστη(Απλός Χρήστης και Χρήστης Καθηγητής) 
 

    Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να κάνει αναζήτηση χρήστη με βάση το  
Όνομα Χρήστη (username)  του κάθε χρήστη. 

 
 
    Εμφάνιση ενοτήτων και υποενοτήτων μαθημάτων 
 
Επιλέγοντας αυτή την λειτουργία  εμφανίζονται αλφαβητικά όλες οι ενότητες που είναι 

καταχωρημένες στην Β/Δ του συστήματος καθώς και οι υποενότητες που αντιστοιχούν σε κάθε 
ενότητα. Εμφανίζονται επιπλέον κάποιες πληροφορίες όπως το όνομα καθηγητή που 
δημιούργησε την ενότητα/υποενότητα και η ημερομηνία δημιουργίας τους. 

 
    Προβολή Υποενοτήτων 
   
Δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή  να δει το περιεχόμενο κάθε μίας υποενότητας 

μαθήματος. 
 
    Επαναφορά διεγραμμένης υποενότητας 
 
Ο διαχειριστής μπορεί να κρίνει ότι το περιεχόμενο μιας υποενότητας είναι αρκετά αξιόλογο 

και δεν θα έπρεπε να είχε διαγραφεί από τον καθηγητή που την ανέβασε. Αυτή η λειτουργία 
του δίνει το δικαίωμα να επαναφέρει  μια διαγραμμένη υποενότητα. Πρέπει να τονίσουμε ότι 
την λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελέσει μόνο ο διαχχειριστής που είναι καθηγητής. Το 
δικαίωμα για την δημιουργία υποενοτήτων το έχει μόνο ο καθηγητής οπότε δεν θα 
μπορούσαμε να δώσουμε στον μαθητή το δικαίωμα μιας τέτοιας λειτουργίας ακόμα και αν 
αυτός ο μαθητής είναι και διαχειριστής του συστήματος. 

 
    Διαγραφή Ενότητα-Υποενότητας 
 
Δίνεται η δυνατότητα  στο διαχειριστή να διαγράψει είτε μια ενότητα είτε μία υποενότητα 

που είναι καταχωρημένη στο σύστημα. Αν διαγραφεί μία ενότητα  τότε ταυτόχρονα 
διαγράφονται όλες  οι υποενόητες αυτής της ενότητας καθώς και όλες οι καταχωρήσεις 
ασκήσεων  όλων των τύπων (ανοικτού, σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής) από την Β/Δ του 
συστήματος που ανήκουν σε αυτήν την ενότητα. 

 
    Εμφάνιση Ασκήσεων 
 
Με την λειτουργία αυτή προβάλλονται όλες οι ασκήσεις όλων των τύπων ταξινομημένες με 

βάση την ενότητα στην οποία ανήκουν. Επίσης εμφανίζονται και κάποιες πληροφορίες για την 
άσκηση όπως το όνομα καθηγητή που της δημιούργησε, ημερομηνία δημιουργίας και 
ημερομηνία τροποποίησης καθώς και σε ποια ενότητα μαθημάτων ανήκει.  

 
    Προβολή Άσκησης 
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Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την προβολή μίας συγκεκριμένης άσκησης οποιουδήποτε 
τύπου. 

 
   Σύνθετη Αναζήτηση Άσκησης 
 
Με την λειτουργία της σύνθετης αναζήτησης, δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να 

επιλέξει ορισμένα κριτήρια για την αναζήτηση μιας άσκησης ώστε να επιτευχθούν 
συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

 
 
  Προβολή θεμάτων συζήτησης 
 
Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να δει τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί 

μέχρι τώρα μαζί με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος καθώς και κάποιες πληροφορίες όπως τον 
χρήστη που δημιούργησε το θέμα ή την υποκατηγορία την ημερομηνία δημιουργίας του 
θέματος καθώς και τον αριθμό των απαντήσεων σε κάθε υποκατηγορία. Επιπλέον ο 
διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την προβολή θεμάτων που δημιουργήθηκαν μόνο από 
καθηγητές, μόνο από απλούς χρήστες καθώς και την προβολή θεμάτων που δημιουργήθηκαν 
την τελευταία εβδομάδα. 

 
 
  Διαγραφή θέματος- υποκατηγορίας συζήτησης 
 
Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε θέμα η οποιαδήποτε 

υποκατηγορία θέματος συζήτησης.  
  
  Προβολή συζήτησης 
 
Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει μία συζήτηση καθώς και να λάβει μέρος σε αυτή 

στέλνοντας το δικό του μήνυμα. 
 
 
Διαγραφή Απάντησης από συζήτηση 
 
 Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει την απάντηση ενός χρήστη από 

μία  συγκεκριμένη συζήτηση. 
 
 
2.3 Χαρακτηριστικά Χρηστών 
 
        Χαρακτηριστικά Διαχειριστή 
 
Ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει σχεδόν όλες τις λειτουργίες του 

συστήματος, καθώς και να επέμβει όποτε χρειαστεί για να εξασφαλίσει την εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος.  
Για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών, που σχετίζονται με τον διαχειριστή δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, ωστόσο χρειάζεται εξοικείωση με το δυαδίκτιο 
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και εφαρμογές που σχετίζονται με αυτό, καθώς και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
 

      Χαρακτηριστικά Χρήστη-Καθηγητή 
 
Για την εκτέλεση των λειτουργιών που σχετίζονται με τον χρήστη-καθηγητή  και την 

καταχώριση και διαχείριση των ενοτήτων και των ασκήσεων για τον προγραμματισμό σε Ruby, 
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στην Ruby. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις 
πληροφορικής.  Παρόλα αυτά όμως απαιτείται ένας σχετικά μέτριος βαθμός εξοικείωσης με 
διαδικτιακές εφαρμογές και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 
 
 Χαρακτηριστικά  Χρήστη-Μαθητή  
 
Δεν απαιτούνται από μέρος του ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Απαιτούνται όμως οι 

στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με το διαδύκτιο και την πλοήγηση σε αυτό, και φυσικά η χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή . 

 
 
 
Χαρακτηριστικά  Χρήστη-Επισκέπτη  
 
Δεν απαιτούνται από μέρος του ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Απαιτούνται όμως οι 

στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με το διαδύκτιο και την πλοήγηση σε αυτό, και φυσικά η χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή . 

 
2.4 Περιορισμοί 
 
Απαιτήσεις Ασφαλείας:  Για να εισέλθει κάποιος χρήστης στο σύστημα πρέπει να έχει 

δημιουργήσει ένα κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη ( user name) το οποίο 
θα είναι και μοναδικό. Δηλαδή κανένας άλλος χρήστης δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα 
χρήστη. Ο κάθε χρήστης επομένως θα αναγνωρίζεται μέσω user name και password. Για 
λόγους ασφάλειας το password αποτελείται από τουλάχιστον έξι χαρακτήρες.  

 
 
  2.5 Παραδοχές 
  
Η εφαρμογή θα υλοποιηθεί με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP για τον 

προγραμματισμό της ιστοσελίδας, και της γλώσσας προγραμματισμού MSQL για τον 
προγραμματισμό της βάσης δεδομένων  
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3. Ειδικές Απαιτήσεις  

 

3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

3.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις για χρήστη-επισκέπτη 
 
Εγγραφή στο Σύστημα 
 
Εισαγωγή:Με τη λειτουργία αυτή ο χρήστης καταχωρείται στο σύστημα είτε ως καθηγητής 

είτε ως μαθητής  ώστε να του αποδοθούν τα δικαιώματα του αντίστοιχου χρήστη  
Είσοδοι: Ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, δηλαδή το όνομα(Ο χρήστης 

μπορεί να συμπληρώσει το όνομα του ή και το επίθετο) και το e-mail καθώς και  τα στοιχεία 
πρόσβασης δηλαδή το  όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).  
Επεξεργασία:Με το πάτημα του κουμπιού «Εγγραφή» τα στοιχεία που εισήχθησαν στα 

παραπάνω πεδία, καταχωρούνται ή στον πίνακα loginuser της Β/Δ, αν πρόκειται για εγγραφή 
μαθητή ή στον πίνακα loginkathhghth αν πρόκειται για καθηγητή. 
Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί τότε με το πάτημα του 

κουμπιού «Εγγραφή», εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση. Στο 
κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το οποίο είναι ασυμπλήρωτο.  
Σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης είναι μικρότερος από 6 χαρακτήρες ή το Όνομα 

Χρήστη (username) μικρότερος από 3 χαρακτήρες εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Επίσης στην 
περίπτωση που το username ή το e-mail που εισάγει ο χρήστης χρησιμοποιείται από άλλο 
μέλος τότε το σύστημα του το γνωστοποιεί με ένα μήνυμα και προτρέπει τον χρήστη να εισάγει 
ξανά τα στοιχεία του. 
Έξοδος: Η αρχική σελίδα της εφαρμογής  όπου ο χρηστής καλείται να δώσει τα στοιχεία 

πρόσβασης του, ώστε να αναγνωριστεί από το σύστημα και να περιηγηθεί σαν μέλος.  
 
 
 
3.1.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις κοινές για χρήστη-μαθητή και χρήστη-καθηγητή  
       
 
 
Είσοδος του χρήστη στο σύστημα 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, αναγνωρίζεται ο χρήστης  από το σύστημα, ελέγχοντας 

το Όνομα Χρήστη(username) και τον Κωδικό Πρόσβασης(password) που αυτός εισάγει.  
Είσοδοι:Το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που πληκτρολογεί ο χρήστης.  
Επεξεργασία:Ο χρήστης εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης του. Στη 

συνέχεια γίνεται έλεγχος για το αν τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη είναι έγκυρα, δηλαδή 
για το αν υπάρχει αντιστοιχία με κάποια έγγραφη στη Β/Δ του συστήματος.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια αντιστοιχία στους πίνακες της Β/Δ του συστήματος 

με τα στοιχεία πρόσβασης που πληκτρολόγησε ο χρήστης, είτε γιατί δεν είναι εγγεγραμμένος, 
είτε λόγο λάθους πληκτρολόγησης, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.  
Έξοδος: Η αναγνώριση του χρήστη και η μεταφορά του σε μία από τις κεντρικές σελίδες 
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του συστήματος(κεντρική σελίδα καθηγητή ή μαθητή). 
 
 
Επεξεργασία του Προφίλ Χρήστη 
 
Εισαγωγή:Η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη  να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες του προφίλ 

του είτε πρόκειται για πληροφορίες για τον χρήστη είτε πρόκειται για τα στοιχεία  πρόσβασης 
του. 
Είσοδοι: Για  την αλλαγή των στοιχείων του χρήστη μπορούμε να έχουμε ως είσοδο το νέο 

Όνομα του χρήστη, το νέο Όνομα Χρήστη (username )του χρήστη ή το νέο του e-mail. Σε 
περίπτωση αλλαγής κωδικού ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τρία πεδία, τον Παλιό 
Κωδικό του, τον Νέο Κωδικό του  καθώς και ένα πεδίο όπου επαναλαμβάνεται ο νέος κωδικός 
για λόγους επιβεβαίωσης. 
Επεξεργασία:Με το πάτημα του κουμπιού Αλλαγή αποθηκεύονται οι αλλαγές των 

στοιχείων του χρηστή στο πίνακα loginkathhghth της Β/Δ αν πρόκειται για καθηγητή και ή 
στον πίνακα loginuser αν πρόκειται για μαθητή .  

      Έξοδος: Αλλαγή των στοιχείων του χρήστη στην Β/Δ του συστήματος.  
  
 
 
Δημιουργία νέου θέματος προς συζήτηση 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή γίνεται η εισαγωγή ενός νέου θέματος προς συζήτηση  

στη Β/Δ του συστήματος από τον συγκεκριμένο χρήστη. 
Είσοδοι: Είσοδος του ονόματος νέου θέματος. 
Επεξεργασία: Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο ονόματος του  νέου θέματος η εγγραφή 

καταχωρείται στον πίνακα forum_thema  με το πάτημα του κουμπιού Δημιουργία Νέας 
Κατηγορίας. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί το όνομα της νέου θέματος ή αν ήδη υπάρχει 
κάποιο θέμα  με αυτό το όνομα εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους.  
Έξοδος: Αν δεν εμφανιστεί κάποιο λάθος τότε  η εγγραφή καταχωρείται επιτυχώς στη Β/Δ. 
  
 
Δημιουργία υποκατηγορίας σε υπάρχον θέμα 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή γίνεται η εισαγωγή μιας νέας υποκατηγορίας στη Β/Δ 

του συστήματος από τον χρήστη  η οποία αντιστοιχεί σε ένα από τα θέματα προς συζήτηση που 
είναι καταχωρημένες στην Β/Δ. 
Είσοδοι: Ως είσοδο για την δημιουργία της υποκατηγορίας θέματος έχουμε, ένα θέμα από 

αυτά που υπάρχουν στην Β/Δ, το όνομα της υποκατηγορίας και μια περιγραφή όπου 
περιγράφεται το θέμα προς  συζήτηση.  
Επεξεργασία: Εφόσον συμπληρωθούν σωστά τα απαιτούμενα πεδία, με το πάτημα του 

κουμπιού Προσθήκη Υποκατηγορίας καταχωρείται η εγγραφή στον πίνακα forum_upo της 
Β/Δ .  
Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί καθόλου τότε με το πάτημα 

του κουμπιού Προσθήκη Υποκατηγορίας εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει την 
αποθήκευση. Στο μήνυμα που εμφανίζεται  περιγράφεται το πεδίο το οποίο είναι 
ασυμπλήρωτο.  
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Σε περίπτωση επίσης που το όνομα υποκατηγορίας υπάρχει ήδη για το επιλεγμένο θέμα  με 
το πάτημα του κουμπιού Προσθήκη Υποκατηγορίας εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο 
εμποδίζει την αποθήκευση και δηλώνει πιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα. 
Έξοδος: Αφού η εγγραφή καταχωρηθεί επιτυχώς στη Β/Δ, εμφανίζεται η νέα υποκατηγορία 

στον πίνακα συζητήσεων. 
 
 
 
Συμμετοχή σε Συζητήσεις 
 
Εισαγωγή:  Με αυτή την επιλογή ο χρήστης μπορεί να πάρει μέρος σε ήδη υπάρχουσες 

συζητήσεις στέλνοντας το δικό του μήνυμα. 
Είσοδος: Το μήνυμα του χρήστη. 
Επεξεργασία: Αφού ο χρήστης εισέλθει σε μια συζήτηση συμπληρώνει το μήνυμα του στο 

πεδίο απάντηση και πατώντας το κουμπί Απάντηση γίνεται η καταχώρηση της απάντησης του 
στην Β/Δ. Σε περίπτωση που μείνει κενό το πεδίο παράγεται μήνυμα λάθους που αποτρέπει την 
αποθήκευση.  
Έξοδος: Καταχώρηση της απάντησης στη Β/Δ και εμφάνιση της απάντησης στην 

συγκεκριμένη συζήτηση. 
 
 Αποσύνδεση από το σύστημα.  
 
Εισαγωγή:Με την λειτουργία αποσύνδεσης από το σύστημα ο χρήστης αποσυνδέεται από 

το σύστημα, και πλέον αναγνωρίζεται σαν απλός επισκέπτης  
Είσοδοι: ---  
Επεξεργασία: ----  
Έξοδος: Μεταφορά στην αρχική σελίδα με τα δικαιώματα του απλού χρήστη  
 
3.1.3Λειτουργίες καθηγητή 
 
 
 Δημιουργία νέας ενότητας μαθημάτων. 
 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή γίνεται η εισαγωγή μιας νέας ενότητας μαθημάτων στη 

Β/Δ του συστήματος από τον συγκεκριμένο καθηγητή. 
Είσοδοι: Το όνομα της νέας ενότητας. 
Επεξεργασία: Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο ονόματος της νέας κατηγορίας η εγγραφή 

καταχωρείται στον πίνακα enothtes  με το πάτημα του κουμπιού Προσθήκη.  
Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί το όνομα της νέας κατηγορίας ή αν υπάρχει ήδη κάποια 

κατηγορία με αυτό το όνομα εμφανίζεται μήνυμα λάθους.  
Έξοδος: Η εγγραφή  της νέας ενότητας καταχωρείται επιτυχώς στη Β/Δ. 
  
 
 
 Δημιουργεία νέας υποενότητας μαθημάτων. 
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 Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή γίνεται η εισαγωγή μιας νέας υποενότητας στη Β/Δ του 
συστήματος από το καθηγητή η οποία αντιστοιχεί σε μια από τις ενότητες που είναι 
καταχωρημένες στην Β/Δ. 
Είσοδοι: Ως είσοδο για την δημιουργία της υποενότητας έχουμε, μια ενότητα από αυτές που 

υπάρχουν στην Β/Δ, το όνομα της υποενότητας και το αρχείο όπου βρίσκεται το υλικό για την 
συγκεκριμένη υποενότητα.  
Επεξεργασία: Εφόσον συμπληρωθούν σωστά τα απαιτούμενα πεδία, στον πίνακα 

upoenothtes της Β/Δ η εγγραφή καταχωρείται, και στην συνέχεια το αρχείο που ανέβασε ο 
χρήστης εισάγεται στον φάκελο upload, με το πάτημα του κουμπιού Προσθήκη.  
Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί καθόλου τότε με το πάτημα 

του κουμπιού Προσθήκη εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση. Στο 
μήνυμα που εμφανίζεται  περιγράφεται το πεδίο το οποίο είναι ασυμπλήρωτο.  
Σε περίπτωση επίσης που το όνομα υποενότητας υπάρχει ήδη στην επιλεγμένη ενότητα  η αν 

υπάρχει κάποιο αρχείο με όνομα ίδιο με το όνομα του  αρχείου που ανέβασε ο χρήστης  τότε με 
το πάτημα του κουμπιού Προσθήκη εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει την 
αποθήκευση και δηλώνει πιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα. 
Έξοδος: Αφού η εγγραφή καταχωρηθεί επιτυχώς στη Β/Δ, εμφανίζεται στην σελίδα το 

περιεχόμενο του αρχείου που ανέβασε ο χρήστης. 
 
 
 
 Προβολή συνολικών ενοτήτων και υποενοτήτων. 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, προβάλλονται όλες οι υποενότητες που έχουν ανεβεί 

από τους καθηγητές .  
Είσοδοι: Επιλογή μιας υποενότητας. 
Επεξεργασία: Από μία λίστα όπου εμφανίζονται οι ενότητες μαθημάτων και οι αντίστοιχες 

υποενότητες, ο καθηγητής καλείται να επιλέξει μια  συγκεκριμένη υποενότητα για να δει το 
αντίστοιχο υλικό μαθήματος.  
Έξοδος: Το υλικό μαθήματος της υποενότητας που επιλέχθηκε προβάλλεται πλήρως στον 

καθηγητή. 
 
Προβολή προσωπικών υποενοτήτων 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, προβάλλονται όλες οι υποενότητες που έχει ανεβάσει ο 

συγκεκριμένος καθηγητής .  
Είσοδοι: Επιλογή μιας υποενότητας από τον πίνακα προσωπικών υποενοτήτων του 

καθηγητή.  
Επεξεργασία: Από έναν πίνακα όπου εμφανίζονται οι υποενότητες του συγκεκριμένου 

καθηγητή, επιλέγεται μια για προβολή. 
Έξοδος: Το υλικό μαθήματος της υποενότητας που επιλέχθηκε προβάλλεται πλήρως στον 

καθηγητή. 
 
Διαγραφή Υποενότητας  
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή δίνεται το δικαίωμα στο καθηγητή να διαγράψει μια 

από τις υποενότητες τις οποίες έχει ο ίδιος καταχωρήσει στη Β/Δ του συστήματος. 
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Είσοδοι: Μια καταχωρημένη από τον συγκεκριμένο καθηγητή υποενότητα. 
Επεξεργασία: Επιλέγοντας  Διαγραφή, η συγκεκριμένη υποενότητα δεν εμφανίζεται στον 

πίνακα υποενοτήτων του συγκεκριμένου χρήστη. Η επιλογή της διαγραφής της υποενότητας 
από τον καθηγητή δεν συνεπάγεται και διαγραφή της υποενότητας από την βάση δεδομένων. Η 
υποενότητα σημειώνεται ως διεγραμμένη. Οριστική διαγραφή μπορεί να γίνει μόνο από 
κάποιον διαχειριστή. 
Έξοδος: Η ενότητα σημειώνεται ως διαγραμμένη και δεν εμφανίζεται πλέον στον πίνακα 

υποενοτήτων του συγκεκριμένου καθηγητή  αλλά και ούτε στην λίστα συνολικών 
ενοτήτων/υποενοτήτων.  

 
 
Προσθήκη Άσκησης 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή γίνεται η εισαγωγή μιας νέας άσκησης στη Β/Δ του 

συστήματος από το καθηγητή, μια άσκηση μπορεί να είναι τριών διαφορετικών τύπων, 
ανοικτού τύπου, σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής. 
Είσοδοι: Ως είσοδο έχουμε τα χαρακτηριστικά της άσκησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

διαφέρουν από τύπο σε τύπο άσκησης. Για τις ασκήσεις ανοικτού τύπου καταχωρεί ο 
καθηγητής την ενότητα μαθημάτων στην οποία θα αναφέρεται η άσκηση, την εκφώνηση της 
άσκησης και την λύση της. Για τον τύπο σωστό λάθος ο καθηγητής  καταχωρεί την ενότητα 
μαθημάτων στην οποία θα αναφέρεται η άσκηση, την εκφώνηση   της και επιλέγει μια από τις 
πιθανές απαντήσεις Σωστό -Λάθος ως λύση της άσκησης. Στην τρίτη περίπτωση των 
ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, ο καθηγητής επιλέγει  την ενότητα μαθημάτων στην οποία θα 
αναφέρεται η άσκηση, συμπληρώνει την εκφώνηση, τρεις πιθανές απαντήσεις και επιλέγει ποια 
από αυτές τις τρεις είναι η σωστή. 
Επεξεργασία: Εφόσον συμπληρωθούν σωστά τα απαιτούμενα πεδία, καταχωρείται η 

άσκηση στην Β/Δ του συστήματος. Κάθε  άσκησης διαφορετικού τύπου καταχωρείται και σε 
διαφορετικό πίνακα.  
Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί καθόλου τότε με το πάτημα 

του κουμπιού Καταχώρηση εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση. 
Στο κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το οποίο είναι ασυμπλήρωτο.  
Έξοδος: Η άσκση καταχωρείται  επιτυχώς στη Β/Δ. 
 
 
Προβολή  Προσωπικών Ασκήσεων 
 
 
 Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, προβάλλονται όλες οι ασκήσεις που έχει ανεβάσει ο 

συγκεκριμένος καθηγητής . 
Είσοδοι: Επιλογή μιας ενότητας στην οποία θα ανήκει η άσκηση και ο τύπος της άσκησης .  
Επεξεργασία: Επιλέγεται από μια λίστα ο τύπος της άσκησης και στην συνέχεια η ενότητα 

στην οποία ανήκει η άσκηση που επιθυμεί να δει  ο καθηγητής.  
Έξοδος: Όλα τα χαρακτηριστικά της άσκησης που επιλέχθηκε προβάλλονται  στον 

καθηγητή. 
 
 
Τροποποίηση Ασκήσεων 
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Εισαγωγή: Με την λειτουργία της τροποποίησης δίνεται το δικαίωμα στο καθηγητή  να 

επεξεργάστεί και να τροποποιήσει τις ασκήσεις που έχει καταχωρίσει  ο ίδιος στο σύστημα.  
Είσοδοι: Μια καταχωρημένη από τον συγκεκριμένο καθηγητή άσκηση και η καταχώρηση 

των νέων χαρακτηριστικών της άσκησης(ενότητα, εκφώνηση,λύση κ.τ.λ.). 
Επεξεργασία:Εφόσον πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στην άσκηση, η εγγραφή καταχωρείται 

στη Β/Δ , με το πάτημα του κουμπιού Τροποποίηση Άσκησης. Όλα τα πεδία μπορούν να 
υποστούν αλλαγές. 
Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί τότε με το πάτημα του 

κουμπιού Τροποποίηση Άσκησης εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει την 
αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το οποίο είναι ασυμπλήρωτο.  
Έξοδος: Η εγγραφή  τροποποιείται και αποθηκευεται επιτυχώς στη Β/Δ. 
 
 
Διαγραφή Ασκήσεων 
 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή δίνεται το δικαίωμα στο καθηγητή να διαγράψει μια  

από τις  ασκήσεις τις οποίες έχει ο ίδιος καταχωρήσει στη Β/Δ του συστήματος.  
Είσοδοι: Μια καταχωρημένη από τον συγκεκριμένο καθηγητή άσκηση.  
Επεξεργασία: Επιλέγοντας Διαγραφή η άσκηση διαγράφεται από το σύστημα .  
Έξοδος: Η άσκηση  διαγράφεται επιτυχώς από τη Β/Δ. 
 
 
 
2.1.4  Λειτουργίες μαθητή 
 
Προβολή Μαθημάτων 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, προβάλλονται όλες οι ενότητες υποενότητες που έχουν 

δημιουργηθεί από τους καθηγητές .  
Είσοδοι: Επιλογή μιας υποενότητας.  
Επεξεργασία: Από μία λίστα όπου εμφανίζονται οι ενότητες μαθημάτων και οι αντίστοιχες 

υποενότητες, ο χρήστη καλείται να επιλέξει μια  συγκεκριμένη υποενότητα για να δει το 
αντίστοιχο υλικό μαθήματος.  
Έξοδος: Το υλικό μαθήματος της υποενότητας που επιλέχθηκε προβάλλεται πλήρως στον 

μαθητή. 
 
Αναζήτηση Άσκησης 
 
Εισαγωγή:Ο απλός χρήστης μπορεί με τη λειτουργία αυτή να αναζήτησει μία άσκηση 

ανοικτού τύπου κάνοντας αναζήτηση είτε προς την κατηγορία που ανήκει η άσκηση είτε ως 
προς έναν καθηγητή, οπου θα εμφανιστούν όλες οι ασκήσεις του συγκεκριμένου καθηγητή. 
Είσοδοι: Κατηγορία άσκησης ή όνομα καθηγητή.  
Επεξεργασία: Αφού επιλέξει ο χρήστης ένα από τα δύο κριτήρια εμφανίζονται οι ασκήσεις 

που επιθυμεί.  
Έξοδος:Εμφάνιση όλων των  ασκήσεων που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης.  
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Βαθμολόγηση Ασκήσεων 
 
Εισαγωγή:Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει κάποια άσκηση 

ανοικτού τύπου. 
Είσοδοι: Βαθμός άσκησης.  
Επεξεργασία: Κάτω από  κάθε άσκηση ανοικτού τύπου που προβάλλεται υπάρχει μία 

φόρμα όπου ο χρήστης μπορεί να διαλέξει μία από τις παρακάτω επιλογές. Πολύ καλή,Αρκετά 
Καλή,Καλή,Μέτρια,Όχι και τόσο καλή. Αφού επιλέξει , πατώντας το κουμπί Ψηφίστε 
καταχωρείται η ψήφος του και συμψηφίζεται με τις παλιές ψήφους για τον υπολογισμό του  
μέσου όρου. Η βαθμολογία καταχωρείται σε ένα αρχείο όπου αποθηκεύονται οι βαθμοί για την 
συγκεκριμένη άσκσηση. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει κάποια από τις πιθανές επιλογές 
εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Κάθε χρήστης επιτρέπεται να ψηφίσει μόνο μια φορα. Αν 
επιχειρήσει να ψηφίσει και δεύτερη εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα λάθους.  
Έξοδος:Εμφάνιση μηνύματος για την καταχώρηση της ψήφου και υπολογισμός του νέου 

μέσου όρου βαθμολογίας.  
 
 
Συμπλήρωση Ασκήσεων 
 
Εισαγωγή:Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ένα σετ ασκήσεων 

αφού επιλέξει την κατηγορία της άσκησης και τον τύπο της άσκησης. 
Είσοδοι: Επιλογή κατηγορίας και τύπο άσκηση και στην συνέχεια συμπλήρωση των 

απαντήσεων της άσκησης .  
Επεξεργασία: Ο χρήστης επιλέγει μια ενότητα  από αυτές που είναι καταχωρημένες στην 

Β/Δ. Έπειτα διαλέγει τον τύπο της άσκησης που επιθυμεί να συμπληρώσει (σωστό-λάθος και 
πολλαπλής επιλογής) για την επιλεγμένη ενότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άσκηση στην 
κατηγορία που επέλεξε εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.  Αφού επιλέξει τον τύπο καλείται να 
απαντήσει στις ερωτήσεις που εμφανίζονται. Για την καταχώρηση των απαντήσεων του 
χρήστη, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλες οι απαντήσεις της άσκησης. Σε περίπτωση που  
κάποια απάντηση δεν συμπληρωθεί τότε το πεδίο της απάντησης αλλάζει χρώμα 
υποδεικνύοντας στον χρήστη τα ασυμπλήρωτο πεδίο. 
Έξοδος:Μετά την συμπλήρωση της άσκησης καταχωρείται στην βάση δεδομένων το 

ποσοστό επιτυχίας του συγκεκριμένου χρήστη για την συγκεκριμένη άσκηση. 
 
 
Προβολή Επιδόσεων 
 
Εισαγωγή:Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης μπορεί να δει τις επιδόσεις του σε μια 

κατηγορία ασκήσεων (σωστό-λάθος και πολλαπλής επιλογής) και τον μέσο όρο σε κάθε 
κατηγορία. Επιπλέον μπορεί να επιλέξει μια ενότητα  μαθημάτων και να δει τις επιδόσεις του 
σε αυτή την ενότητα.  
Είσοδοι:  Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο της άσκηση(σωστό λάθος/πολλαπλής επιλογής) ή 

μία ενότητα  μαθημάτων .  
Επεξεργασία: Επιλέγεται ένας από τους δύο τύπους ασκήσεων και ο χρήστη βλέπει τις 

επιδόσεις του για κάθε άσκηση που έχει συμπληρώσει αυτού του τύπου καθώς και ένα 
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συνολικό μέσο όρο. Επιπλέον μπορεί να επιλέξει και μια συγκεκριμένη ενότητα  μαθημάτων 
όπου θα εμφανιστούν και οι δύο τύποι ασκήσεων που έχει συμπληρώσει ο χρήστης για την 
ενότητα αυτή μαζί με ένα συνολικό μέσο όρο. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει 
συμπληρώσει καμία άσκηση στην κατηγορία ή στον τύπο που επέλεξε εμφανίζεται αντίστοιχο 
μήνυμα.  
Έξοδος:Ο χρήστης βλέπει τις επιδόσεις του για την επιλεγμένη ενότητα ή τον επιλεγμένο 

τύπου άσκησης. 
 
 
3.1.5 Λειτουργίες διαχειριστή 
 
Εμφάνιση όλων των Χρηστών( Χρήστης Μαθητής και Χρήστης Καθηγητής) 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, προβάλλονται  όλοι οι χρήστες του συστήματος, 

χρήστες-μαθητές  ή  χρήστες-καθηγητές.  .  
Είσοδοι: Επιλογή τύπου χρήστη, μαθητή ή καθηγητή.  
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει  είτε προβολή μαθητών είτε προβολή 

καθηγητών. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται ένας πίνακας με όλους τους χρήστες της 
επιλεγμένης κατηγορίας που είναι καταχωρημένοι στην Β/Δ μαζί με πληροφορίες για τους 
χρήστες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση στην Β/Δ για την κατηγορία που 
επιλέχτηκε εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα. 
Έξοδος: Προβολή όλων των χρηστών της κατηγορίας που επιλέχτηκε. 
 
Διαγραφή Χρηστών(Απλός Χρήστης και Χρήστης Καθηγητής) 
 
Εισαγωγή: Με αυτήν την λειτουργία εκτελείται η διαγραφή ενός χρήστη-μαθητή ή χρήστη-

καθηγητή  ο οποίος είναι καταχωρημένος στο σύστημα.  
Είσοδος: Ένας χρήστης (μαθητής ή καθηγητής). 
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει Διαγραφή για κάποιον χρήστη. Αν πρόκειται για 

χρήστη-καθηγητής τότε ταυτόχρονα διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις ασκήσεων  ανοικτού 
τύπου από την Β/Δ του συστήματος. Αν πρόκειται για  χρήστη- μαθητή τότε ταυτόχρονα 
διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις για τις επιδόσεις του χρήστη στις ασκήσεις σωστό-λάθος 
και πολλαπλής επιλογής από την Β/Δ του συστήματος.  
Έξοδος:Διαγράφεται ο χρήστης από την Β/Δ του συστήματος. 
  
Αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή και αναβάθμιση ενός χρήστη σε διαχειριστή. 
 
 
Εισαγωγή: Ο διαχειριστής του συστήματος έχει την δυνατότητα  να αφαιρέσει το δικαίωμα 

διαχειριστή από κάποιον άλλο χρήστη καθώς και να δώσει το δικαίωμα διαχειριστή σε κάποιον 
που δεν το έχει. 
Είσοδος:Ένας χρήστης. 
Επεξεργασία:Αν κάποιος χρήστης δεν έχει το δικαίωμα διαχειριστή μπορεί να αναβαθμιστει 

σε διαχειριστή. Αν κάποιος χρήστης έχει αυτό το δικαίωμα, ο διαχειριστής μπορεί να το 
αφαιρέσει. Σε περίπτωση που πάει να αφαιρέσει το δικαίωμα διαχειριστή από τον λογαριασμό 
του εμφανίζεται μήνυμα που αποτρέπει αυτή την ενέργεια. 
Έξοδος: Αφαιρείται το δικαίωμα διαχειριστή από κάποιο χρήστη  ή κάποιος χρήστης 
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αναβαθμίζεται σε διαχειριστής.  
 
 
 
Αναζήτηση Χρήστη(Απλός Χρήστης και Χρήστης Καθηγητής) 
 
Εισαγωγή: Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να κάνει αναζήτηση χρήστη με 

βάση το πεδίο Όνομα Χρήστη(username) του χρήστη . 
Είσοδος: Όνομα Χρήστη του χρήστη. 
Επεξεργασία:Ο διαχειριστής πληκτρολογεί το όνομα ή μέρος ονόματος του χρήστη, και 

εμφανίζεται μία εγγραφή με τα στοιχεία του συγκεκριμένου χρήστη. Αν ο  διαχειριστής δεν 
συμπληρώσει το πεδίο ονόματος του χρήστη ή αν δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στην 
συγκεκριμένη αναζήτηση εμφανίζεται ανάλογο μηνύματα λάθους. 

 
 
Εμφάνιση ενοτήτων και υποενοτήτων μαθημάτων 
 
Εισαγωγή: Επιλέγοντας αυτή την λειτουργία  εμφανίζονται αλφαβητικά όλες οι ενότητες 

που είναι καταχωρημένες στην Β/Δ του συστήματος καθώς και οι υποενότητες που 
αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα.  
Είσοδος: 
Επεξεργασία:  Επιλέγοντας Προβολή Ενοτήτων  εμφανίζονται αλφαβητικά όλες οι 

ενότητες που είναι καταχωρημένες στην Β/Δ του συστήματος καθώς και οι υποενότητες που 
αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα. Εμφανίζονται επιπλέον κάποιες πληροφορίες όπως το όνομα 
καθηγητή που δημιούργησε την ενότητα/υποενότητα και η ημερομηνία δημιουργίας τους 
Έξοδος: Εμφανίζονται όλων των ενοτήτων και υποενοτήτων. 
 
 
 
Προβολή Υποενοτήτων 
 
Εισαγωγή: Δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή  να δει το περιεχόμενο κάθε μίας 

υποενότητας. 
Είσοδος:  Μια υποενότητα. 
Επεξεργασία: Επιλέγοντας  Προβολή για μία συγκεκριμένη υπένοτητα , εμφανίζεται ένα 

νέο παράθυρο με το περιεχόμενο του αρχείου που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη υποενότητα. 
Επεξεργασία: Πλήρης προβολή του περιεχομένου της ενότητας. 
 
 
Επαναφορά διεγραμμένης υποενότητας 
*Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον διαχειριστή ο οποίος είναι και  καθηγητής. 
 
Εισαγωγή: Ο διαχειριστής μπορεί να κρίνει ότι το περιεχόμενο μιας υποενότητας είναι 

αρκετά αξιόλογο και δεν θα έπρεπε να είχε διαγραφεί από τον καθηγητή που την ανέβασε. 
Αυτή η λειτουργία του δίνει το δικαίωμα να επαναφέρει σε λειτουργία μια διαγραμμένη 
υποενότητα. 
Είσοδος: Μια διαγραμμένη υποενότητα. 
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Επεξεργασία: Για κάθε  υποενότητα που  έχει σημειωθεί ως διαγραμμένη, εμφανίζεται 
δίπλα της η επιλογή Επαναφορά. Ο διαχειριστής επιλέγοντας για μία υποενότητα  Επαναφορά 
επαναφέρει την υποενότητα σημειώνοντας την ως μη διεγραμμένηαλλά πλέον η υποενότητα 
θεωρείται  ότι δημιουργήθηκε από τον καθηγητή-διαχειριστή που την επανέφερε. 
Έξοδος: Επαναφορά της διεγραμμένης υποενότητας. 
 
Διαγραφή Ενότητα-Υποενότητας 
 
Εισαγωγή:Δίνεται η δυνατότητα  στο διαχειριστή να διαγράψει είτε μια ενότητα είτε μία 

υποενότητα που είναι καταχωρημένη στο σύστημα. 
Είσοδος:Μία υποενότητα ή μία ενότητα. 
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει Διαγραφή για μία ενότητα ή υποενότητα με 

αποτέλεσμα να διαγραφεί η ενότητα αυτή από την βάση δεδομένων. Αν διαγραφεί μία ενότητα  
τότε ταυτόχρονα διαγράφονται όλες  οι υποενόητες αυτής της ενότητας καθώς και όλες οι 
καταχωρήσεις ασκήσεων  όλων των τύπων (ανοικτού, σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής) από 
την Β/Δ του συστήματος που ανήκουν σε αυτή την ενότητα. 
Έξοδος: Διαγραφή της επιλεγμένης ενότητας ή υποενότητας από την Β/Δ του συστήματος. 
 
Εμφάνιση Ασκήσεων 
 
Εισαγωγή:Με την λειτουργία αυτή προβάλλονται όλες οι ασκήσεις όλων των τύπων 

ταξινομημένες  με βάση την ενότητα στην οποία ανήκουν. 
Είσοδος: 
Επεξεργασία: Επιλέγοντας Προβολή Ασκήσεων προβάλλονται όλες οι ασκήσεις όλων των 

τύπων ταξινομημένες  με βάση την ενότητα στην οποία ανήκουν. Επίσης εμφανίζονται και 
κάποιες πληροφορίες για κάθε άσκηση όπως το όνομα καθηγητή που την δημιούργησε, η 
ημερομηνία δημιουργίας και η ημερομηνία τροποποίησης ,αν η άσκηση έχει τροποποιηθεί , 
καθώς και σε ποια ενότητα μαθημάτων ανήκει.  
Έξοδος:  Προβάλλονται όλες οι ασκήσεις όλων των τύπων ταξινομημένες  με βάση την 

ενότητα στην οποία ανήκουν 
 
Προβολή Άσκησης 
 
Εισαγωγή: Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την προβολή μίας 

συγκεκριμένης άσκησης. 
Είδοδος: Μια άσκηση οποιουδήποτε τύπου. 
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει Προβολή για μια άσκηση οποιουδήποτε τύπου από 

αυτές που είναι καταχωρημένες στην Β/Δ του συστήματος. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με 
το περιεχόμενο της άσκηση. 
Έξοδος:Προβολή του περιεχομένου της άσκησης που επιλέχθηκε. 
 
Σύνθετη Αναζήτηση Άσκησης 
 
Εισαγωγή:Με την λειτουργία της σύνθετης αναζήτησης, δίνεται η δυνατότητα στον 

διαχειριστή να επιλέξει ορισμένα κριτήρια για την αναζήτηση μιας άσκησης ώστε να 
επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
Είσοδος:  Ο διαχειριστής δίνει ως είσοδο ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά της 
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άσκησης ή οποιοδήποτε συνδυασμό τους. Τα χαρακτηριστικά της άσκησης είναι: Κατηγορία: 
επιλέγεται μία από τις ενότητες μαθημάτων που είναι καταχωρημένες στην Β/Δ του 
συστήματος. Καθηγητής: επιλέγεται ένας από τους καθηγητές που είναι καταχωρημένοι στην 
Β/Δ του συστήματος. Τύπος άσκησης: ανοιχτού τύπου, σωστό λάθος και πολλαπλής επιλογής.  
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της άσκησης. Αν 

υπάρχουν ασκήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά τότε εμφανίζεται ένας πίνακας με τις ασκήσεις 
αυτές. Αν δεν συμπληρωθεί κανένα πεδίο ή αν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση στα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους. 

 Έξοδος:  Εμφανίζεται ένας πίνακας με τις ασκήσεις με τα χαρακτηριστικά που 
επιλέχθηκαν. 

 
 
 
Προβολή θεμάτων συζήτησης 
 
Εισαγωγή:Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να δει τα θέματα που έχουν 

δημιουργηθεί μέχρι τώρα μαζί με τις υποκατηγορίες κάθε θέματος καθώς και κάποιες 
πληροφορίες όπως τον χρήστη που δημιούργησε το θέμα ή την υποκατηγορία την ημερομηνία 
δημιουργίας του θέματος καθώς και τον αριθμό των απαντήσεων σε κάθε υποκατηγορία. 
Είσοδος: Κατηγορία θεμάτων συζήτησης προς προβολή.  
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις εξής κατηγορίες θεμάτων 

συζήτησης:  την προβολή θεμάτων που δημιουργήθηκαν μόνο από καθηγητές, μόνο από 
απλούς χρήστες καθώς και την προβολή θεμάτων που δημιουργήθηκαν την τελευταία 
εβδομάδα. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στην αναζήτηση τότε εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα 
λάθους. 
Έξοδος: Εμφανίζεται ένας πίνακας με τα θέματα συζήτησης της κατηγορίας που επιλέχθηκε. 

 
 
Διαγραφή θέματος- υποκατηγορίας. 
 
Εισαγωγή:Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε θέμα η οποιαδήποτε 

υποκατηγορία θέματος.  
Είσοδος: Ένα θέμα ή μία υποκατηγορία θέματος. 
Επεξεργασία:Επιλέγεται Διαγραφή για ένα θέμα ή μια υποκατηγορία θέματος.  Αν 

διαγραφεί ένα θέμα  τότε ταυτόχρονα διαγράφονται όλες  οι υποκατηγορίες αυτού του θέματος 
καθώς και όλες οι απαντήσεις των αντίστοιχων υποκατηγοριών. Αν διαγραφή μια 
υποκατηγορίας συνεπάγεται και την διαγραφή όλων των αντίστοιχων απαντήσεων.  

 Έξοδος: Διαγραφή του επιλεγμένου θέματος ή της επιλεγμένης υποκατηγορίας από την Β/Δ 
του συστήματος. 

 
 
 
 
Διαγραφή Απάντησης σε συζήτηση 
 
Εισαγωγή: Με αυτή την λειτουργία ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει την απάντηση ενός 

χρήστη από μία συζήτηση. 
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Είσοδος: Μια απάντηση σε θέμα συζήτησης  
Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει το κουμπί Διαγραφή  που βρίσκεται κάτω από την 

απάντηση που θέλει να διαγράψει. 
Έξοδος: Διαγραφή απάντησης από την Β/Δ του συστήματος. 
 

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

3.2.1 Διεπαφές Χρήστη  
Η διεπαφή χρήστη βασίζεται σε γραφικό περιβάλλον με φόρμες εισαγωγής στοιχείων, 

κουμπιά και είναι οργανωμένη σε μενού επιλογών.  

3.2.2 Διεπαφές Υλικού  
Οι χρήστες της εφαρμογής επικοινωνούν με το σύστημα μέσω των συσκευών του 

πληκτρολογίου και ποντικιού, για την εισαγωγή δεδομένων, και μέσω της οθόνης για την 
εξαγωγή δεδομένων.  

3.3 Απαιτήσεις επίδοσης  
Υποστηρίζονται πολλοί χρήστες κάθε φόρα.  

3.4 Ιδιώματα 

 
• Συντηρησιμότητα  
Για τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησης, το λογισμικό θα είναι δομημένο και θα έχει 

επαρκή σχόλια.  
 
• Αξιοπιστία  
Το σύστημα θα λειτουργεί πάντοτε, ακόμη και σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων 

στοιχείων ή μη επιτρεπτών δεδομένων από το χρήστη.  
 
• Ευχρηστία  
Οποιοσδήποτε χρήστης κατέχοντας τις βασικές γνώσεις πληροφορικής, θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε σημείο της 
ιστιοσελίδας.  

 
• Ασφάλεια  
Η πρόσβαση σε λειτουργίες που αντιστοιχούν στα μέλη και στους διαχειριστές του 

συστήματος θα γίνεται με έλεγχο των στοιχείων πρόσβασης, Όνομα Χρήστη και Κωδικό 
πρόσβασης. Σε περίπτωσης λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων η είσοδος θα απαγορεύεται. 
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ΕΓΧΕΙΡΗΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 
1.Γενικά 
 
 

Η διαδικτυακή εφαρμογή On-Line μαθήματα για την γλώσσα προγραμματισμού Ruby 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 (επισκέπτης, χρήστης-μαθητής , χρήστης-καθηγητής, 
διαχειριστής) 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. 

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

 
                          
                                             Εικόνα 1.1 Μορφή της κεντρικής σελίδας      
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   Στην σελίδα αυτή περιγράφονται συνοπτικά οι δυνατότητες που θα έχει ένας χρήστη αν 
εγγραφεί ως μαθητής και οι δυνατότητες που θα έχει αν γραφτεί στο σύστημα ως καθηγητής. 
Επιπλέον δίνονται κάποιες πληροφορίες για το τι ακριβώς είναι η Ruby. Ο μη εγγεγραμμένος 
χρήστης έχει την δυνατότητα να γραφτεί στο σύστημα επιλέγοντας Εγγραφή Μαθητή αν 
επιθυμεί να εγγραφεί ως μαθητής και Εγγραφή Καθηγητή αν θέλει να εγγραφεί στο σύστημα ως 
καθηγητής. Επιπλέον εμφανίζονται και οι φόρμες εισόδου για τους εγγεγραμμένους μαθητές και 
καθηγητές. 

 
 
 
2.Εγχειρίδιο χρήσης  Χρήστη- Επισκέπτη  
 
2.1Εγγραφή Μαθητή 
 
  Ένας χρήστης ο οποίος θέλει να εγγραφεί στο σύστημα ως μαθητής μπορεί να επιλέξει 

Εγγραφή Μαθητή     που βρίσκεται στο κάτω μέρος στα αριστερά της κεντρικής σελίδας 
(εικόνα 1.1). Κατόπιν, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα προς συμπλήρωση: 

Εικόνα 2.1.1 Φόρμα Εγγραφής Μαθητή        
 
  
Ο επισκέπτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας. Αναλυτικότερα, στο πρώτο 

πεδίο ο επισκέπτης συμπληρώνει το όνομα του, μπορεί να συμπληρώσει μόνο το όνομα ή και το 
επίθετο, στο δεύτερο πεδίο συμπληρώνει το Όνομα Χρήστη δηλαδή το όνομα που θα 
χρησιμοποιεί για να εισέρχεται στο σύστημα (username). Στο τρίτο πεδίο ο χρήστης 
συμπληρώνει τον κωδικό πρόσβασης και στο τέταρτο πεδίο ζητείται από τον  χρήστη να ξανά-
πληκτρολογήσει τον κωδικό του για λόγους επιβεβαίωσης. Αν ο χρήστης αφήσει κενό 
οποιοδήποτε πεδίο εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει  ποίο από τα πεδία είναι κενό. Αν 
είναι κενά παραπάνω του ενός πεδίου το μήνυμα θα αναφέρεται στο πρώτο μη συμπληρωμένο 
πεδίο. Αν αφήσουμε κενό το πρώτο πεδίο της φόρμας , το πεδίο Όνομα, θα εμφανιστεί στον 
χρήστη το παρακάτω παράθυρο. 
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 Εικόνα 2.1.2 Μήνυμα Κενού Πεδίου 
 
 
 
Αν ο χρήστης συμπληρώσει ένα Όνομα Χρήστη που χρησιμοποιείται από άλλο χρήστη 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα και ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ξανά τα στοιχεία του 
χρησιμοποιώντας ένα νέο Όνομα Χρήστη. 

 

                              Εικόνα 2.1.3 Μήνυμα λάθους ίδιου ονόματος χρήστη                                        
 
Σε περίπτωση που ο χρήστης  συμπληρώσει ένα e-mail που χρησιμοποιείται από άλλο 

χρήστη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα και ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ξανά τα 
στοιχεία του χρησιμοποιώντας ένα νέο  e-mail. 

 

 Εικόνα 2.1.4 Μήνυμα λάθους ίδιου e-mail 
 
 
Για τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να 

πληρούνται για την σωστή εγγραφή του χρήστη. Το πεδίο Όνομα Χρήστη πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τριών χαρακτήρων. Αν συμπληρωθεί όνομα μικρότερο των τριών χαρακτήρων 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.  

 
 

 Εικόνα 2.1.5 Μήνυμα λάθους μεγέθους όνομα χρήστη 
 
 
Το πεδίο Κωδικός πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρων. Αν συμπληρωθεί κωδικός 

μικρότερος των 6 χαρακτήρων εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 
 

 Εικόνα 2.1.6 Μήνυμα λάθους μεγέθους κωδικού 
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Επίσης το e-mail που συμπληρώνει ο χρήστη θα πρέπει να είναι στην σωστή μορφή δηλαδή 

του τύπου κατι@κατι.κατι αν δεν είναι συμπληρωμένο στην σωστή μορφή εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

 

 Εικόνα 2.1.7 Μήνυμα λάθους για μορφή e-mail 
 
 
Ένας τελευταίος έλεγχος που γίνεται στην φόρμα αυτή είναι η αντιστοίχηση των πεδίων 

Κώδικας και Επιβεβαίωση Κώδικα. Αν τα δύο πεδία δεν είναι ίδια τότε εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

 

 Εικόνα 2.1.8 Μήνυμα λάθους επιβεβαίωσης κωδικού 
 
2.2Εγγραφή Καθηγητή 
 
  Ένας χρήστης ο οποίος θέλει να εγγραφεί στο σύστημα ως καθηγητής μπορεί να επιλέξει 

Εγγραφή Καθηγητή  που βρίσκεται στο κάτω μέρος στα αριστερά της κεντρικής σελίδας(εικόνα 
1.1).  Κατόπιν, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα προς συμπλήρωση μέσα σε μια νέα σελίδα: 

 

Εικόνα 2.1.1 Φόρμα Εγγραφής Καθηγητή       
 
 
Η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων  εγγραφής καθηγητή είναι ίδια με την φόρμα 

συμπλήρωσης στοιχείων εγγραφής μαθητή. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι επίσης οι ίδιοι.  
 
 
3.Εγχειρίδιο χρήσης Καθηγητή 
 
 
3.1Είσοδος Καθηγητή 
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Στο αριστερό μενού της κεντρικής σελίδας (εικόνα 1.1)  ο χρήστης μπορεί να δει τη φόρμα 
Είσοδος Καθηγητή (εικόνα ) . 

 
 

 
Εικόνα 3.1.1. Φόρμα Εισόδου Καθηγητή 

 
 
Ένας εγγεγραμμένος καθηγητής  στο σύστημα (δηλαδή που διαθέτει ενεργό λογαριασμό) θα 

πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία username και password, και να πατήσει το κουμπί Είσοδος για 
να συνδεθεί με το σύστημα. Εάν ο χρήστης έχει αφήσει κάποιο από τα παραπάνω πεδία κενό 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

Εικόνα 3.1.2 Μήνυμα κενών πεδίων 
 
 
 
Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος τον πεδίο username εμφανίζεται το μήνυμα: 
  

Εικόνα 3.1.3 Μήνυμα λάθους ονόματος χρήστη. 
 
 
Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει σωστά τον κωδικό του στο πεδίο password εμφανίζεται το 

μήνυμα. 
 

Εικόνα 3.1.4 Μήνυμα λάθους κωδικού πρόσβασης. 
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Εάν, η διαδικασία  εισόδου του καθηγητή στο σύστημα ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται 

στο χρήστη η κεντρική σελίδα «Σελίδα Καθηγητή», η οποία έχει την μορφή που φαίνεται στην  
εικόνας 3.1.5. 

 
 

Εικόνα 3.1.5 Κεντρική σελίδα καθηγητή  
   
Στο κέντρο της κεντρικής σελιδας του καθηγητή  εμφανίζεται ένα μήνυμα που καλώς ορίζει 

τον καθηγητή και του επισημαίνει περιληπτικά τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει. 
Επιπλέον εμφανίζεται ένα κεντρικό μενού αναφέροντας τις κύριες λειτουργίες του καθηγητή. 

 

Εικόνα 3.1.6 Κεντρικό μενού Καθηγητή 
 
Το μενού της εικόνας 3.1.6 είναι  το κεντρικό μενού του καθηγητή και εμφανίζεται σε κάθε 

πιθανή σελίδα του καθηγητή εκτός από την σελίδα των συζητήσεων. Το μενού του καθηγητή 
μπορεί να έχει ακόμα μία επιλογή ,το Τμήμα Διαχείρισης, αν εισέλθει στο σύστημα ένας 
καθηγητής ο οποίος είναι και διαχειριστής. 

 
 
 
 
3.2Προσθήκη Ενότητας 
 
 
Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού του καθηγητή (εικόνα 3.1.6) την επιλογή  Προσθήκη 

Ενότητας εμφανίζεται στον χρήστη η παρακάτω σελίδα: 
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Εικόνα 3.2.1 Επιλέγοντας Προσθήκη Ενότητας  
 
 
Αριστερά της σελίδας (εικόνα 3.2.1) εμφανίζεται μία στήλη με όλες τις μέχρι τώρα ενότητες 

και υποενότητες που έχουν προστεθεί από τους καθηγητές. Δεξιά στο κέντρο της σελίδας 
εμφανίζεται ένα μικρότερο  μενού με τις τρεις ακόλουθες επιλογές,  Οι ενότητες μου, 
Δημιουργία Νέας Ενότητας και Προσθήκη Υποενότητας. 

 
 

Εικόνα 3.2.2 Μενού Ενοτήτων 
 
3.3.1 Προβολή Συνολικών Ενοτήτων 
 
 
Ο καθηγητής μπορεί να δει οποιαδήποτε από της ενότητες  και υποενότητες που έχουν 

προσθέσει οι καθηγητές επιλέγοντας κάποια  υποενότητα από την αριστερή λίστα που 
εμφανίζεται στην εικόνα 3.2.1. Αν για παράδειγμα ο χρήστης επιλέξει να δει την υποενότητα 
Κατηγορίες της ενότητας Μεταβλητές θα εμφανιστεί το περιεχόμενο της υποενότητας στην 
δεξιά πλευρά της σελίδας όπως φαίνεται παρακάτω:  
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Εικόνα 3.2.1.1 Προβολή Μαθημάτων 
 
 
3.3.2Προβολή Προσωπικών Ενοτήτων 
 
 Επιλέγοντας Οι ενότητες μου από το μενού  ενοτήτων της εικόνας 3.2.2   εμφανίζεται στον 

καθηγητή ένας πίνακας με πληροφορίες για της ενότητες που ο ίδιος έχει προσθέσει. 
 
 

Εικόνα 3.2.2.1 Πίνακας Προσωπικών Ενοτήτων 
 
Στον παραπάνω πίνακα οι υποενότητες έχουν τεθεί με αλφαβητική σειρά. 
 
Οι πληροφορίες που δίνονται για κάθε υποενότητα που έχει ανεβάσει ο καθηγητής είναι οι 

εξής: Το όνομα της υποενότητας, η ενότητα στην οποία ανήκει η υποενότητα, το όνομα του 
αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας της υποενότητας. Επιπλέον ο καθηγητής μπορεί να 
επιλέξει από την στήλη του πίνακα Ενέργειες είτε προβολή είτε διαγραφή μιας συγκεκριμένης 
υποενότητας. Εν επιλέξει Προβολή εμφανίζεται μια νέα σελίδα με το  περιεχόμενο της 
υποενότητας. 
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Εικόνα 3.2.2.2 Προβολή Προσωπικής Ενότητας. 
 
 
3.2.3Διαγραφή Υποενότητας 
 
Επιλέγοντας Διαγραφή   από την στήλη Ενέργειες του πίνακα της εικόνας 3.2.2.1 ο 

καθηγητής μπορεί να διαγράψει μία από τις υποενότητες που έχει ανεβάσει ο ίδιος. Αν μια 
υποενότητα διαγραφεί δεν εμφανίζεται στην λίστα μαθημάτων αλλά ούτε και στον προσωπικό 
πίνακα υποενοτήτων του καθηγητή. Παρόλα αυτό η οριστική διαγραφή όπως θα δούμε και στην 
συνέχεια μπορεί να γίνει μόνο από τον διαχειριστή του συστήματος. Όταν διαγράφεται  μία 
υποενότητα από τον καθηγητή, σημειώνεται ως διαγραμμένη αλλά δεν διαγράφεται τελείως από 
το σύστημα.  

 
 
3.2.4Δημιουργία Νέας Ενότητας 
 
Ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος μια νέα  ενότητα μαθημάτων. Επιλέγοντας 

Δημιουργία Νέας Ενότητας  από το μενού ενοτήτων της εικόνας 3.2.2  και  εμφανίζεται η 
παρακάτω φόρμα: 

 

Εικόνα 3.2.4.1 Δημιουργία Νέας Ενότητας 
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Η φόρμα αποτελείται από ένα πεδίο όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το όνομα της 

νέας ενότητας. Αν ο χρήστης αφήσει κενό το πεδίο και πατήσει το κουμπί Προσθήκη 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Εικόνα 3.2.4.2 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
 
 
Αν  υπάρχει κάποια ενότητα ίδια με το όνομα που συμπλήρωσε ο χρήστης εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα λάθους. 
 
 

                                  Εικόνα 3.2.4.2 Μήνυμα λάθους ίδιας ενότητας  
 
 
Αν η ενότητα που συμπλήρωσε ο χρήστης δεν υπάρχει τότε προστίθεται στη λίστα  ενότητες 

και υποενοτήτων  που παρουσιάζεται  στην εικόνα 3.2.1. 
 
 
3.2.5Προσθήκη Υποενότητας 
 
Ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει μια υποενότητα σε μια υπάρχουσα ενότητα μαθημάτων. 

Επιλέγοντας Προσθήκη Υποενότητας από το μενού ενοτήτων που παρουσιάζεται στην 
εικόνα(3.2.2)  εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα: 
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Εικόνα 3.2.5.1 Δημιουργία Υποενότητας 
 
Η φόρμα αποτελείται από τρία πεδία. Στο πρώτο πεδίο ο καθηγητής επιλέγει μία από τις 

ενότητες που είναι διαθέσιμες, και στο δεύτερο πεδίο συμπληρώνει το όνομα της 
υποκατηγορίας. Για την συμπλήρωση του τρίτου πεδίου επιλέγουμε το κουμπί Αναζήτηση με το 
πάτημα του οποίου  εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου των windows για άνοιγμα αρχείων. Στην 
συνέχεια επιλέγεται το αρχείο που περιέχει το υλικό που θα ανεβάσει ο καθηγητής από το 
προσωπικό του υπολογιστή. 

  Σε περίπτωση που ο χρήστης αφήσει κενό ένα από τα παραπάνω πεδία εμφανίζεται μήνυμα 
λάθος αναφέροντας το πεδίο που είναι ασυμπλήρωτο. Αν για παράδειγμα δεν επιλέξει ο 
καθηγητής κάποια ενότητα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. 

 
 

  
Εικόνα 3.2.5.2 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 

 
 
 
Αν ο χρήστης δώσει στο πεδίο Υποενότητα το όνομα μιας υποενότητας που υπάρχει ήδη στην 

επιλεγμένη ενότητα τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 

Εικόνα 3.2.5.2 Μήνυμα λάθους ίδιας υποενότητας 
 
 
Αν ο καθηγητής ανεβάσει ένα αρχείο με όνομα αρχείου ένα ήδη υπάρχον αρχείο, τότε 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 
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Εικόνα 3.2.5.2 Μήνυμα λάθους ίδιου ονόματος αρχείου 

 
 
 
3.3Προσθήκη Άσκησης 
 
 
Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού του καθηγητή(εικόνα 3.1.6) Προσθήκη Άσκησης ο 

καθηγητής μεταφέρεται στην σελίδα <<Προσθήκη Άσκησης>> και του εμφανίζεται η 
παρακάτω σελίδα: 

 

 
Εικόνα 3.3.1 Προσθήκη Άσκησης 

 
Σε αυτή την σελίδα ο καθηγητής επιλέγει τον τύπο της άσκησης που θέλει να προσθέσει. 

Επιλέγοντας  Ανοικτού τύπου εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. 
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Εικόνα 3.3.2 Φόρμα Προσθήκης Άσκησης Ανοικτού Τύπου 

 
Στις ασκήσεις ανοικτού τύπου ο καθηγητής επιλέγει την ενότητα στην οποία θα ανήκει η 

άσκηση, συμπληρώνει την εκφώνηση της στο πεδίο Εκφώνηση και και την λύση στο πεδίο 
Λύση. Αν αφήσει κενό ένα από τα πεδία εμφανίζεται μήνυμα λάθους που αναφέρει το πεδίο που 
δεν έχει συμπληρωθεί. Για παράδειγμα αν αφήσουμε κενό το πεδίο Λύση θα εμφανιστεί το 
παρακάτω παράθυρο. 

 

 Εικόνα 3.2.3 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
 
 
Αν συμπληρωθούν όλα τα πεδία άσκηση καταχωρείται και  εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα: 
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 Εικόνα 3.2.4 Μήνυμα επιτυχίας καταχώρησης άσκησης  
 
Αν ο καθηγητής επιλέξει να προσθέσει μία άσκηση  τύπου σωστό-λάθος εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα 
 
 
 

Εικόνα 3.2.5 Φόρμα Προσθήκης Άσκησης Σωστό-Λάθος 
 
 
 
 
Ο καθηγητής επιλέγει την ενότητα στην οποία ανήκει η άσκηση που θα προσθέσει, στην 

συνέχεια προσθέτει την εκφώνηση της άσκησης και κατόπιν την λύση της (Σωστό-Λάθος).  Αν 
αφήσει κενό ένα από τα πεδία εμφανίζεται μήνυμα λάθους που αναφέρει το πεδίο που δεν έχει 
συμπληρωθεί. Για παράδειγμα αν αφήσουμε κενό το πεδίο Εκφώνηση θα εμφανιστεί το 
παρακάτω παράθυρο. 

 
 

Εικόνα 3.3.6 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
 
 
Αν συμπληρωθούν όλα τα πεδία και ο καθηγητής πατήσει το κουμπί Καταχώρηση 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
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Εικόνα 3.3.7 Μήνυμα επιτυχίας καταχώρησης άσκησης  
 
 
Αν ο καθηγητής επιλέξει να προσθέσει μία άσκηση  τύπου πολλαπλής επιλογής εμφανίζεται 

η παρακάτω φόρμα: 
 
 
 
 

Εικόνα 3.3.8 Φόρμα Προσθήκης Άσκησης Πολλαπλής Επιλογής 
 
 
Ο καθηγητής επιλέγει την ενότητα στην οποία ανήκει η άσκηση που θα προσθέσει, στην 

συνέχεια προσθέτει την εκφώνηση της άσκησης , συμπληρώνει τρεις πιθανές απαντήσεις και 
σημειώνει ποια από τις τρεις είναι η σωστή . Αν αφήσει κενό ένα από τα πεδία εμφανίζεται 
μήνυμα λάθους που αναφέρει το πεδίο που δεν έχει συμπληρωθεί. Για παράδειγμα αν αφήσουμε 
κενό το πεδίο Εκφώνηση θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. 

 
 

 
Εικόνα 3.3.9 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 

 
 
Αν συμπληρωθούν όλα τα πεδία εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
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Εικόνα 3.4.8 Μήνυμα επιτυχίας καταχώρησης άσκησης. 
 
 
3.4Προβολή Ασκήσεων  
 
 
Επιλέγοντας Οι Ασκήσεις μου από το κεντρικό μενού ο καθηγητής μεταφέρεται στην 

παρακάτω σελίδα: 
 
 
 

Εικόνα 3.4.1 Σελίδα Οι Ασκήσεις Μου 
 
3.4.1Προβολή-Τροποποίηση-Διαγραφή Ασκήσεων Ανοικτού Τύπου 
 
 
Αριστερά υπάρχει μια λίστα με όλους τους τύπους ασκήσεων και ο καθηγητής μπορεί να 

επιλέξει όποιον από αυτούς επιθυμεί να δει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει.  Αν επιλέξει 
Ανοικτού τύπου εμφανίζεται ένας πίνακας με τις ασκήσεις ανοικτού τύπου που έχει 
δημιουργήσει ο συγκεκριμένος χρήστης μαζί με κάποιες πληροφορίες για αυτές. Πάνω από τον 
πίνακα υπάρχει μια φόρμα όπου ο καθηγητής μπορεί να κάνει αναζήτηση ως προς μια 
συγκεκριμένη ενότητα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.4.1.1 Πίνακας ασκήσεων ανοικτού τύπου 
 
 
Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση ως προς μια συγκεκριμένη ενότητα στην παραπάνω 

φόρμα. Αν ο χρήστης επιλέξει μία κατηγορία στην οποία δεν έχει ανεβάσει κάποια άσκηση 
ανοικτού τύπου τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. 

 

Εικόνα 3.4.1.2 Μήνυμα μηδενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 
 
Μετά την αναζήτηση εμφανίζονται μόνο οι ασκήσεις ανοικτού τύπου της συγκεκριμένης 

ενότητας. Στον πίνακα αναφέρονται και κάποιες πληροφορίες για κάθε άσκηση όπως είναι η 
κατηγορία (ενότητα) της άσκησης η ημερομηνία που δημιουργήθηκε η άσκηση και η 
ημερομηνία τροποποίησης αν η άσκηση έχει τροποποιηθεί. Επιπλέον υπάρχουν και δύο 
ενέργειες που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης την Προβολή και την Διαγραφή. Άν ο χρήστης 
επιλέξει προβολή εμφανίζεται το περιεχόμενο της συγκεκριμένης άσκησης όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.4.1.3 Προβολή Άσκησης Ανοικτού τύπου 
 
 
Ο καθηγητής μπορεί να δει το περιεχόμενο της άσκησης δηλαδή την εκφώνηση και την λύση 

και να την τροποποιήσει αν το κρίνει απαραίτητο αλλάζοντας τα επιθυμητά πεδία και  πατώντας 
το κουμπί Τροποποίηση Άσκησης. Το  μήνυμα που εμφανίζεται μετά την τροποποίηση της 
άσκησης είναι. 

 
 
 

Εικόνα 3.4.1.4 Μήνυμα επιτυχίας τροποποίησης άσκησης  
 
Ο καθηγητής μπορεί να γυρίσει  πίσω επιλέγοντας  Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. 
 
 
Γυρίζοντας πίσω στον πίνακα της εικόνας 3.4.1.1  ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει από την στήλη Ενέργειες την επιλογή Διαγραφή και με αυτόν τον τρόπο να διαγράψει 
την συγκεκριμένη άσκηση. Μετά την διαγραφή η διαγραμμένη άσκηση δεν εμφανίζεται πλέον 
στον πίνακα ασκήσεων του καθηγητή και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Εικόνα 3.4.1.5 Μήνυμα επιτυχίας διαγραφής 
 
3.4.2 Προβολή-Τροποποίηση-Διαγραφή Ασκήσεων Σωστού-Λάθους 
 
Αν ο καθηγητής επιλέξει Σωστό Λάθος  από την εικόνα 3.4.1 εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα 

αναζήτησης: 
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Εικόνα 3.4.2.1 Φόρμα Αναζήτηση Άσκησης 
 
 
Ο καθηγητής κάνει αναζήτηση ως προς την ενότητα στην οποία ανήκει  η άσκηση που 

επιθυμεί να δει, να τροποποιήσει ή ακόμα και να διαγράψει. Αν επιλεχθεί μια ενότητα στην 
οποία δεν υπάρχουν ασκήσεις τύπου σωστό-λάθος για τον συγκεκριμένο καθηγητή τότε 
εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους.         

 

Εικόνα 3.4.2.2 Μήνυμα μηδενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 
Επιλέγοντας μια κατηγορία εμφανίζονται όλες οι ασκήσεις τύπου σωστού λάθους που 

ανήκουν στην επιλεγμένη ενότητα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 
 

Εικόνα 3.4.2.3 Προβολή Ασκήσεων Σωστού-Λάθους 
 
 Ο καθηγητής μπορεί να τροποποιήσει μια άσκηση αλλάζοντας την εκφώνηση της άσκησης ή 

την απάντηση (σωστό ή λάθος) και πατώντας το κουμπί Τροποποίηση. Μετά την τροποποίηση 
της άσκησης,η άσκηση εμφανίζεται με τα νέα τροποποιημένα στοιχεία. Επιπλέον εμφανίζεται 
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στον καθηγητή το μήνυμα: 
 
 

Εικόνα 3.4.2.4 Μήνυμα Επιτυχίας Τροποποίησης  
 

 
 
 
Αν επιλέξει Διαγραφή για  μια άσκηση,  η άσκηση διαγράφεται και εμφανίζεται το μήνυμα 
 
 

Εικόνα 3.4.2.5 Μήνυμα Επιτυχίας Διαγραφής 
 
3.4.3Προβολή-Τροποποίηση-Διαγραφή Ασκήσεων Σωστού-Λάθους 
 
Αν ο καθηγητής επιλέξει Πολλαπλής Επιλογής από την εικόνα 3.4.1 τότε εμφανίζεται η 

παρακάτω φόρμα: 
 

Εικόνα 3.4.3.1 Φόρμα Αναζήτησης 
 
 
Ο καθηγητής κάνει αναζήτηση ως προς την ενότητα στην οποία ανήκει η άσκηση  που 

επιθυμεί να δει, να τροποποιήσει ή ακόμα και να διαγράψει.  Αν επιλεχθεί μια ενότητα στην 
οποία δεν υπάρχουν ασκήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής  για τον συγκεκριμένο καθηγητή τότε 
εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους.         

 

Εικόνα 3.4.3.2 Μήνυμα μηδενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 
 
Επιλέγοντας μια κατηγορία εμφανίζονται όλες οι ασκήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής  που 

ανήκουν στην επιλεγμένη ενότητα. 
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Εικόνα 3.4.3.3 Προβολή Ασκήσεων Πολλαπλής Επιλογής 
 
      
 
    Ο καθηγητής μπορεί να τροποποιήσει μια άσκηση αλλάζοντας την εκφώνηση της 

άσκησης, τις πιθανές απαντήσεις της άσκησης ή την απάντηση (επιλέγοντας μια από τις πιθανές 
απαντήσεις) , αλλάζοντας τα επιθυμητά πεδία και  πατώντας το κουμπί Τροποποίηση.  Μετά 
την τροποποίηση η άσκηση εμφανίζεται με τα νέα στοιχεία και επιπλέον εμφανίζετα στον 
καθηγητή το μήνυμα: 

 
 

Εικόνα 3.4.3.3 Μήνυμα Επιτυχίας Τροποποίησης 
  
 
 
Αν επιλέξει Διαγραφή για μια άσκηση,  η άσκηση διαγράφεται και εμφανίζεται το μήνυμα: 
 

Εικόνα 3.4.3.4 Μήνυμα Επιτυχίας Διαγραφής 
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4.Εγχειρίδιο χρήσης  Μαθητή  
 
4.1Είσοδος στο σύστημα 
 
Στο αριστερό μενού της κεντρικής σελίδας (εικόνα 1.1)  ο χρήστης μπορεί να δει τη φόρμα 

Είσοδος Μαθητή . 

Εικόνα 4.1.1 Φόρμα Εισόδου Χρήστη 
 
 
Ένας εγγεγραμμένος μαθητής στο σύστημα (δηλαδή που διαθέτει ενεργό λογαριασμό) θα 

πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία username και password, και να πατήσει το κουμπί Είσοδος για 
να συνδεθεί με το σύστημα. Εάν ο χρήστης έχει αφήσει κάποιο από τα παραπάνω πεδία κενό 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

Εικόνα 4.1.2 Μήνυμα κενών πεδίων 
 
 
 
Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος τον πεδίο username εμφανίζεται το μήνυμα: 
  

Εικόνα 4.1.3 Μήνυμα λάθος ονόματος χρήστη. 
 
 
Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει σωστά τον κωδικό του στο πεδίο password εμφανίζεται το 

μήνυμα. 
 

Εικόνα 4.1.4 Μήνυμα λάθος κωδικού πρόσβασης. 
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Αν ο χρήστης συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία του τότε μεταφέρεται στην αρχική σελίδα του 
μαθητή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 
 

Εικόνα 4.1.5 Κεντρική Σελίδα χρήστη. 
 
 
 
Στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται το κεντρικό μενού του μαθητή: 
 

Εικόνα 4.1.6 .Κεντρικό μενού μαθητή 
 
όπου παρουσιάζονται όλες οι πιθανές επιλογές του χρήστη. Η επιλογή Τμήμα Διαχείρισης 

εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που εισέλθει στο σύστημα ένας μαθητής που έχει 
δικαιώματα διαχειριστή.  

 
 
4.2Προβολή Μαθημάτων 
 
Αριστερά της εικόνας 4.1.5 υπάρχει μια λίστα με τα μαθήματα που έχουν ανεβάσει οι 

καθηγητές. Επιλέγοντας ένα οποιοδήποτε μάθημα για προβολή εμφανίζεται το περιεχόμενο του 
μαθήματος στο δεξιό τμήμα της σελίδας όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 4.2.1 .Προβολή Μαθημάτων 
 
 
 
4.3Αναζήτηση Άσκησης 
 
 
Επιλέγοντας Έτοιμες Ασκήσεις από το κεντρικό μενού (εικόνα 4.1.6) ο μαθητής μεταφέρεται 

στην σελίδα  <<Ασκήσεις >> η οποία έχει την παρακάτω μορφή: 
 
 
 

Εικόνα 4.3.1 .Σελίδα Αναζήτησης Άσκησης 
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 Αριστερά της σελίδας υπάρχουν δύο φόρμες για την αναζήτηση ασκήσεων. Πρέπει να 
επισημάνουμε ότι οι ασκήσεις που εμφανίζονται σε αυτή την σελίδα είναι ασκήσεις μόνο 
ανοικτού τύπου. Στην πρώτη φόρμα ο χρήστης επιλέγει μία από τις ενότητες  μαθημάτων για 
την οποία επιθυμεί να δει ασκήσεις ανοικτού τύπου. 

 
           

Εικόνα 4.3.2 Αναζήτηση ως προς την ενότητα 
 
Οι κατηγορίες που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής εμφανίζονται αλφαβητικά. 
 
Στην δεύτερη φόρμα ο μαθητής μπορεί να αναζητήσει ασκήσεις με βάση  έναν καθηγητή. 
 
                                                          

 
Εικόνα 4.3.3 Επιλογή καθηγητή  

 
Αν αφήσει ασυμπλήρωτη είτε την μία φόρμα είτε την άλλη  ή αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα 

για την επιλεγμένη αναζήτηση   εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 
 

Εικόνα 4.3.4 Μήνυμα μηδενικού αποτελέσματος αναζήτησης 
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Αν υπάρχουν αποτελέσματα στην αναζήτηση τότε εμφανίζονται  οι ασκήσεις ανοικτού τύπου 

ενδιαφέροντος του μαθητή. 
 
 

Εικόνα 4.3.5 Αποτελέσματα αναζήτησης 
 
Αρχικά εμφανίζεται ένα μήνυμα που επισημαίνει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που 

επιστράφηκαν από την αναζήτηση 
 

Εικόνα 4.3.6 Αριθμός Αποτελεσμάτων 
 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι ασκήσεις. Αρχικά αναφέρεται η κατηγορία στην οποία 

ανήκει η άσκηση στην συνέχει η εκφώνηση της, η λύση της, το όνομα του καθηγητή που την 
ανέβασε και η ημερομηνία αποστολής, καθώς και μία φόρμα για την βαθμολόγηση της 
άσκησης.  

 
Οι ασκήσεις ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία αποστολής τους, εμφανίζονται πρώτα οι 

ασκήσεις που στάλθηκαν πιο πρόσφατα. Οι ασκήσεις εμφανίζονται στον χρήστη σε ένα μπλοκ 
των τριών ασκήσεων. Δηλαδή σε κάθε σελίδα εμφανίζονται το πολύ μέχρι τρεις ασκήσεις. 

 
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα με το νέο μπλοκ ασκήσεων γίνεται επιλέγοντας   

Επόμενη>> που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε και 
να μεταβούμε  απευθείας σε μία συγκεκριμένη σελίδα επιλέγοντας τον αριθμό της. 
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Εικόνα 4.3.7 Μετάβαση σε επόμενη σελίδα ασκήσεων  
 
 
 
4.4Βαθμολογήση Ασκήσεων 
 
 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω κάτω από κάθε άσκηση υπάρχει μία φόρμα όπου ο χρήστης 

μπορεί να βαθμολογήσει μια άσκηση. Η φόρμα βαθμολόγησης είναι η παρακάτω. 
 
 

Εικόνα 4.4.1 Φόρμα Βαθμολόγησης. 
 
 
Οι επιλογές του χρήστη και οι αντίστοιχη βαθμολογία που δίνουν στην άσκηση φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα.    
 
 
Επιλογή Πολύ Καλή Αρκετά Καλή Καλή Μέτρια Όχι τόσο καλή
Βαθμολογία 5 4 3 2 1 

Εικόνα 4.4.2 Φόρμα Βαθμολόγησης. 
 
Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Ψηφίστε χωρίς να έχει επιλέξει κάποια βαθμολογία 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 
 

Εικόνα 4.4.3 Μήνυμα λάθος κενού πεδίου. 
 
Αν ο χρήστης επιλέξει μια από της πιθανές επιλογές ψήφου και πατήσει το κουμπί Ψηφίστε 

τότε η ψήφος του καταχωρείται και συμπεριλαμβάνεται στον νέο μέσο όρο της άσκησης. 
Επίσης εμφανίζεται το μήνυμα <<Ευχαριστούμε που ψηφίσατε>> όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 4.4.4 Φόρμα μετά την καταχώρηση Ψήφου 
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Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μόνο μια φορά για μια συγκεκριμένη άσκηση. Αν ο 

χρήστης προσπαθήσει να ψηφίσει ξανά τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 
 
 

Εικόνα 4.4.5 Μήνυμα λάθους για τον παραπάνω έλεγχο  
 
4.5Συμπλήρωση Ασκήσεων 
 
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συμπληρώσει κάποιες ασκήσεις σε μία ενότητα 

μαθημάτων επιλέγοντας Εξάσκηση από το μενού μαθητή  της εικόνας 4.1.6. Ο χρήστης 
μεταφέρεται στην σελίδα <<Συμπλήρωση Ασκήσεων>> η οποία παρουσιάζεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

 

Εικόνα 4.5.1Σελίδα συμπλήρωσης Ασκήσεων 
 
 
Εμφανίζεται μία φόρμα όπου ο χρήστης θα επιλέξει την κατηγορία στην οποία που θέλει να 

συμπληρώσει ασκήσεις. 
  Αν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποια ενότητα  και πατήσει το κουμπί Αναζήτηση εμφανίζεται 

το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 
 
 

 
Εικόνα 4.5.2 Μήνυμα λάθους  κενού πεδίου 

 
Αν επιλέξει μια ενότητα στην οποία δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη άσκηση τότε εμφανίζεται 

το ακόλουθο μήνυμα: 
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Εικόνα 4.5.3 Μήνυμα μηδενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 
Αν επιλεγεί μία ενότητα όπου υπάρχουν διαθέσιμες άσκησης, ο μαθητής θα πρέπει να 

επιλέξει τον τύπο της άσκησης που επιθυμεί να συμπληρώσει. Δηλαδή να επιλέξει ανάμεσα σε 
ασκήσεις τύπου Σωστό -Λάθος και Πολλαπλής επιλογής 

 
 

 Εικόνα 4.5.4 Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 
 
Επιλέγοντας την κατηγορία της άσκησης εμφανίζονται οι διαθέσιμες ασκήσεις σε κάθε 

κατηγορία. Κάθε άσκηση χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό (Άσκηση_1). 
 

 Εικόνα 4.5.5 Εμφάνιση των ασκήσεων  
 
Επιλέγοντας μία άσκηση τύπου σωστό-λάθος  εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο η άσκηση 

που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης. Κάθε άσκηση αποτελείται από ένα σετ  πέντε 
ασκήσεων τύπου σωστού λάθους που έχουν προστεθεί από τους καθηγητές. Η άσκηση που 
εμφανίζεται εμφανίζεται έχει την παρακάτω μορφή. 
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 Εικόνα 4.5.6 Εμφάνιση άσκησης σωστού-λάθους  
 
Αν ο χρήστης  δεν συμπληρώσει κάποια ερώτηση σωστού λάθους τότε το πεδίο της 

απάντησης της συγκεκριμένης ερώτησης αλλάζει χρώμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 
υποδεικνύοντας στο χρήστη το πεδίο που πρέπει να συμπληρώσει. 

 

 Εικόνα 4.5.7 Εμφάνιση Φόρμας σε περίπτωση κενού πεδίου   
 
 
Μετά την συμπλήρωση όλων των πεδίων, αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Καταχώρηση, 

εμφανίζονται όλες οι σωστές απαντήσεις στις οποίες απάντησε λάθος ο χρήστης όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα.    
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 Εικόνα 4.5.8 Εμφάνιση σωστών απαντήσεων   
 
Στο τέλος αναφέρεται ο αριθμός των σωστών απαντήσεων που έδωσε ο χρήστης. 
 
 
Επιλέγοντας μία άσκηση τύπου Πολλαπλής Επιλογής  εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο η 

άσκηση που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης. Κάθε άσκηση αποτελείται από ένα σετ  πέντε 
ασκήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής που έχουν προστεθεί από τους καθηγητής. Η άσκηση που 
εμφανίζεται είναι όπως η παρακάτω εικόνας . 
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 Εικόνα 4.5.9 Εμφάνιση άσκησης πολλαπλής επιλογής   
 
Αν ο χρήστης  δεν συμπληρώσει κάποια ερώτηση σωστού λάθους τότε το πεδίο της 

απάντησης της συγκεκριμένης ερώτησης αλλάζει χρώμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 Εικόνα 4.5.10 Εμφάνιση Φόρμας σε περίπτωση κενού πεδίου 
 
 
 
Μετά την συμπλήρωση όλων των πεδίων, αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

<<Καταχώρηση>>, εμφανίζονται όλες οι σωστές απαντήσεις στις οποίες απάντησε λάθος ο 
χρήστης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.    

 
 
 

 Εικόνα 4.5.11 Εμφάνιση σωστών απαντήσεων   
 
 
Στο τέλος αναφέρεται ο αριθμός των σωστών απαντήσεων που έδωσε ο χρήστης. 
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4.6 Προβολή Επιδόσεων 
 
 
Ο χρήστης επιλέγοντας Επιδόσεις από το κεντρικό μενού μαθητή(εικόνα 4.1.6) μεταβαίνει 

στην παρακάτω σελίδα που του επιτρέπει να δει τα ποσοστά επιτυχίας των ασκήσεων που έχει 
συμπληρώσει. 

 
 

Εικόνα 4.6.1 Σελίδα Επιδόσεων  
 
Στην παραπάνω σελίδα υπάρχει ένα μικρότερο μενού με τις επιλογές Σωστό-Λάθος και 

Πολλαπλής Επιλογής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Εικόνα 4.6.2 Μενού επιλογή τύπου άσκησης  
 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει τα ποσοστά μόνο στις ασκήσεις σωστού -λάθους 

επιλέγοντας Σωστό-Λαθος ή μόνο τις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής επιλέγοντας Πολλαπλής 
Επιλογής. 
Αν επιλέξει Σωστό-Λάθος  τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην εξής μορφή. 
 

 
Εικόνα 4.6.3Εμφάνηση επιδόσεων στις ασκήσεις Σωστού Λάθους 

 
Αναφέρεται αρχικά η Άσκηση (πχ. Άσκηση1, Άσκηση 2), στην συνέχεια η κατηγορία στην 

οποία ανήκει η άσκηση και δίπλα το ποσοστό επιτυχίας στην συγκεκριμένη άσκηση. Στο τέλος 
εμφανίζεται ένας μέσος όρος τον συνολικών ασκήσεων τύπου σωστό-λάθος που έχει 
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συμπληρώσει ο χρήστης με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. 
 
 
Αν επιλέξει Πολλαπλής Επιλογής  τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην εξής μορφή: 
 

 
Εικόνα 4.6.4 Εμφάνιση επιδόσεων των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής   

 
Αναφέρεται αρχικά η Άσκηση (πχ. Άσκηση1, Άσκηση 2), στην συνέχεια η κατηγορία στην 

οποία ανήκει η άσκηση και δίπλα το ποσοστό επιτυχίας στην συγκεκριμένη άσκηση. Στο τέλος 
εμφανίζεται ένας μέσος όρος τον συνολικών ασκήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής που έχει 
συμπληρώσει ο χρήστης με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. 
Στην εικόνα 4.6.1 παρατηρούμε πως υπάρχει μία φόρμα αναζήτησης. Σε αυτή την φόρμα ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει την ενότητα στην οποία επιθυμεί να δει τις επιδόσεις του. 
 
 

Εικόνα 4.6.5 Φόρμα αναζήτησης   
 
Αν ο χρήστης επιλέξει μία κατηγορία στην οποία δεν έχει συμπληρώσει κάποια άσκηση 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

Εικόνα 4.5.5 Μήνυμα μηδενικών αποτελεσμάτων  
 
Αν ο χρήστης επιλέξει μια κατηγορία για την οποία έχει συμπληρώσει κάποιες ασκήσεις, τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται όπως στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 4.6.7 Εμφάνιση αποτελεσμάτων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
 
Εμφανίζονται πρώτα οι ασκήσεις τύπου σωστό-λάθος που συμπλήρωσε ο χρήστη, στην 

συνέχεια οι ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  και έπειτα ένας γενικός μέσος όρος για τις ασκήσεις 
σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής  αυτής της κατηγορίας. 

 
 
5.Εγχειρίδιο χρήσης μαθητή και καθηγητή 
 
Παρατηρώντας το μενού του καθηγητή(εικόνα 3.1.3) και το μενού του μαθητή(εικόνα 4.1.6) 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο επιλογές οι οποίες είναι κοινές και για τους δύο τύπους 
χριστών. 
Οι επιλογές αυτές είναι η Αλλαγή Προφίλ και η Forum. Οι λειτουργίες που εξυπηρετούν 

αυτές οι επιλογές είναι κοινές για του δύο τύπους χρηστών και περιγράφονται σε αυτό το 
τμήμα. 

 
 
5.1Αλλαγή Προφίλ  
 
Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού  την επιλογή Αλλαγή Προφίλ ο χρήστης  μεταφέρεται 

στην σελίδα <<Αλλαγή Προφίλ>> στην οποία εμφανίζεται ένα μικρότερο μενού επιλογών της 
παρακάτω μορφής: 

 
 

Εικόνα 5.1.1Αλλαγή Προφίλ 
 
 
Μέσα από αυτήν την σελίδα ο χρήστης έχει δύο δυνατές επιλογές  για την αλλαγή στοιχείων 

του προφίλ του,  Αλλαγή Κωδικού ή  Αλλαγή στοιχείων . 
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5.1.1Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 
 
 
Αν ο χρήστης επιλέξει  Αλλαγή κωδικού  από την παραπάνω σελίδα μεταφέρεται στην σελίδα 

<<Αλλαγή Κωδικού>> όπου του εμφανίζεται μία φόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 
 

 Εικόνα 5.1.1.1 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 
 
Ο χρήστης σε αυτήν την φόρμα καλείται να συμπληρώσει τρία πεδία για την έγκυρη αλλαγή 

του κωδικού πρόσβασης. Για λόγους ασφάλειας στο  πρώτο πεδίο συμπληρώνεται ο παλιός 
κωδικός πρόσβασης του χρήστη. Στην συνέχεια ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τον νέο 
κωδικό δύο φορές για λόγους επιβεβαίωσης. 

    Αν δεν συμπληρωθεί κάποιο από τα πεδία εμφανίζεται μήνυμα λάθους υποδεικνύοντας το 
πεδίο που έμεινε ασυμπλήρωτο. Αν για παράδειγμα αφήσουμε κενό το  πεδίο  Παλιός Κωδικός  
θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: 

 

Εικόνα 5.1.1.2 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
  
  Σε περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος τον κωδικό πρόσβασης του 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 
 

Εικόνα 5.1.1.3 Μήνυμα λάθους αστοχίας παλιού κωδικού 
 
 
Γίνεται έλεγχος για το μήκος του Κωδικού που χρησιμοποιείται. Όπως γίνεται και στην 

εγγραφή νέου χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι 
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χαρακτήρες. Αν ο κωδικός που συμπληρώσει ο χρήστης είναι μικρότερος από έξι χαρακτήρες 
εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

 
 

 Εικόνα 5.1.1.4 Μήνυμα λάθους χαρακτήρων κωδικού  
 
Ένας τελευταίος έλεγχος που γίνεται στην φόρμα αυτή είναι η αντιστοίχηση των πεδίων 

Κώδικας και Επιβεβαίωση Κώδικα. Αν τα δύο πεδία δεν είναι ίδια τότε εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

 

Εικόνα 5.1.1.5 Μήνυμα λάθους επιβεβαίωσης κωδικού 
  
 
5.1.2Αλλαγή Στοιχείων 
 
Ο χρήστης έχει επίσης την δυνατότητα να αλλάξει και τα υπόλοιπα στοιχεία του προφίλ του 

όχι μόνο τα στοιχεία πρόσβασης. Επιλέγοντας  Αλλαγή στοιχείων   ο χρήστης μεταφέρεται στην 
σελίδα <<Αλλαγή Στοιχείων>>  όπου εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα: 

 
 
 

 Εικόνα 5.1.2.1 Αλλαγή στοιχείων χρήστη  
 
    Η φόρμα αποτελείται από τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο αντιστοιχεί στο Όνομα του 

καθηγητή  το δεύτερο στο Όνομα Χρήστη (username)  του καθηγητή και το τρίτο πεδίο 
αναφέρεται στην Email  Adress του. 
Όπως φαίνεται στην φόρμα αυτή είναι ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία του χρήστη και ο 

χρήστης μπορεί να αλλάξει όποια από αυτά θέλει. 
    Αν ο χρήστης σβήσει το περιεχόμενο από κάποιο πεδίο και το αφήσει ασυμπλήρωτο 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους που επισημαίνει το πεδίο που είναι ασυμπλήρωτο. Αν για 
παράδειγμα αφήσουμε κενό το πεδίο Όνομα Χρήστη θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: 
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 Εικόνα 5.1.2.2 Μήνυμα λάθους ασυμπλήρωτου πεδίου 
    
 
Αν ο χρήστης θελήσει να αλλάξει τον Όνομα Χρήστη εξετάζεται αν υπάρχει χρήστης που να 

χρησιμοποιεί αυτό το όνομα αν υπάρχει εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

Εικόνα 5.1.2.3 Μήνυμα ίδιου ονόματος χρήστη. 
 
Σε περίπτωση που ο χρήστης  συμπληρώσει ένα e-mai που χρησιμοποιείται από άλλο χρήστη 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα και ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ξανά τα στοιχεία του 
χρησιμοποιώντας ένα νέο  e-mail. 

 
 

Εικόνα 5.1.2.4 Μήνυμα λάθους ίδιου emailadress 
 
Επίσης το e-mail που συμπληρώνει ο χρήστη θα πρέπει να είναι στην σωστή μορφή δηλαδή 

του τύπου κατι@κατι.κατι αν δεν είναι συμπληρωμένο στην σωστή μορφή εμφανίζεται το 
ακόλουθο μήνυμα λάθους. 

 
 

Εικόνα 5.1.2.5 Μήνυμα λάθους για την μορφή του emailadress 
 
 
Επιλέγοντας το κουμπί   Αλλαγή, αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει σωστά τα πεδία που 

επιθυμεί να αλλάξει εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 
  
 

Εικόνα 5.1.2.6 Μήνυμα επιτυχίας αλλάγής στοιχείων 
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5.2Συμμετοχή σε Συζήτηση(Forum) 
 
Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις χρηστών και καθηγητών 

επιλέγοντας από το κεντρικό μενού την επιλογή Forum ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα 
<<RUBY FORUM>> η οποία εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 
 
 
 

Εικόνα 5.2.1 Σελίδα RUBY FORUM 
 
Στην αρχική σελίδα του Forum  παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα μέχρι τώρα θέματα προς 

συζήτηση και τις υποκατηγορίες που υπάρχουν στο κάθε θέμα. Δίνονται επιπλέον κάποιες 
πληροφορίες για τις υποκατηγορίες  όπως είναι το όνομα του χρήστη που τις δημιούργησε, οι 
απαντήσεις που έχει δεχθεί ,  καθώς και η ημερομηνία δημιουργίας τους. 

 
5.2.1Δημιουργία Νέας Κατηγορίας 
 
Πάνω δεξιά, στην σελίδα που παρουσιάζεται στην εικόνα 5.2.1   υπάρχει η επιλογή 

Προσθήκη Νέας Κατηγορίας. Επιλέγοντας το εμφανίζεται μια φόρμα όπου ο χρήστης θα 
συμπληρώσει το όνομα της νέας κατηγορίας που επιθυμεί να δημιουργήσει. Η φόρμα έχει την 
παρακάτω μορφή: 
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Εικόνα 5.2.1.1 Φόρμα Δημιουργίας Νέας Κατηγορίας 
 
 
Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει το πεδίο Όνομα Κατηγορίας και πατήσει το κουμπί  

Δημιουργία Νέας Κατηγορίας τότε εμφανίζεται στην οθόνη του το παρακάτω μήνυμα 
 
 
 

Εικόνα 5.2.1.2 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
 
Αν συμπληρωθεί ένα όνομα από ένα θέμα που υπάρχει ήδη εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα: 
 

Εικόνα 5.2.1.3 Μήνυμα λάθους ίδιας κατηγορίας 
 
Έστω ότι δημιουργούμε ένα νέο θέμα που το ονομάζουμε Πίνακες 
 
 

Εικόνα 5.2.1.4 Δημιουργία κατηγορίας Πίνακες 
 
Το μήνυμα που θα εμφανιστεί αν πατήσουμε το κουμπί Δημιουργία Νέας Κατηγορίας είναι: 
 

Εικόνα 5.2.1.5 Μήνυμα επιτυχίας καταχώρησης νέας κατηγορίας 
 
 
5.2.2Δημιουργία Υποκατηγορίας Θέματος 
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Πάνω δεξιά, στην σελίδα που παρουσιάζεται στην εικόνα 5.2.1 υπάρχει η επιλογή Προσθήκη 

Υποκατηγορίας. Επιλέγοντας το εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. 
 

Εικόνα 5.2.2.1 Φόρμα Προσθήκης Νέας Υποκατηγορίας 
 
 
Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα υπάρχοντα θέματα για να προσθέσει την νέα υποκατηγορία, 

στην συνέχεια συμπληρώνει το όνομα της υποκατηγορίας στο πεδίο Όνομα υποκατηγορίας και 
περιγράφει το θέμα προς συζήτηση στο πεδίο Περιγραφή. Αν κάποιο από τα πεδία μείνει κενό 
και ο χρήστης πατήσει το κουμπί Προσθήκη υποκατηγορίας  εμφανίζεται μήνυμα λάθους 
αναφέροντας το πεδίο που έμεινε ασυμπλήρωτο. Αν αφήσουμε κενό το πεδίο Περιγραφή θα 
εμφανιστεί στην οθόνη  το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Εικόνα 5.2.2.2 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
Αν συμπληρωθεί ένα όνομα υποκατηγορίας που υπάρχει ήδη για το επιλεγμένο θέμα τότε 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 
 
 

Εικόνα 5.2.2.3 Μήνυμα λάθους ίδιας υποκατηγορίας 
 
Αν προσθέσουμε μια  νέα υποκατηγορία σε ένα θέμα τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα που 

επιβεβαιώνει την καταχώρηση της. Αν προσθέσουμε την υποκατηγορία Πρόσθεση Πινάκων 
στην κατηγορία Πίνακας τότε θα εμφανιστεί στο χρήστη το ακόλουθο μήνυμα.  

 

Εικόνα 5.2.2.4  Μήνυμα επιτυχίας καταχώρησης υποκατηγορίας 
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5.2.3 Συμμετοχή σε Συζήτηση 
 
Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί επίσης να απαντήσει σε ένα θέμα συζήτησης .Για την 

προβολή μιας συζήτησης ο χρήστης δεν έχει παρά να κάνει κλικ στο θέμα της συζήτησης 
(εικόνα 5.2.1.). Τότε ανοίγει η σελίδα προβολής της συγκεκριμένης συζήτησης: 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5.2.3.1  Προβολή συζήτησης 
 
κάτω από μια συζήτηση εμφανίζεται μία  φόρμα αποστολής απάντησης στη συγκεκριμένη 

συζήτηση. Εάν ο χρήστης προσπαθήσει να στείλει μια κενή απάντηση τότε εμφανίζεται 
μήνυμα σφάλματος: 

 Εικόνα 5.2.3.2 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
 
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. 
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5.2.4 Αποσύνδεση από το σύστημα 
 
Ανα πάσα στιγμή, αν ο χρήστης επιθυμεί να αποσυνδεθεί από το σύστημα μπορεί  να επιλέξει 

από το κεντρικό μενού του την επιλογή Logout . Πριν την αποσύνδεση από το σύστημα 
εμφανίζεται στον  χρήστη το παρακάτω μήνυμα: 

 

Εικόνα 5.2.4.1 Αποσύνδεση Από Το Σύστημα 
 
Αν ο χρήστης θέλει να αποσυνδεθεί από το σύστημα επιλέγει ΟΚ αν όχι επιλέγει Ακύρωση. 

Αν επιλέξει ΟΚ τότε μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα (εικόνα 1.1). 
 
 
6. Εγχειρίδιο χρήσης Διαχειριστής 
 
Αν κάποιος χρήστης είτε καθηγητής είτε μαθητής είναι και διαχειριστής του συστήματος τότε 

στο κεντρικό μενού του εμφανίζεται και μια επιπλέον επιλογή Τμήμα Διαχείρισης. 
 
Επιλέγοντας την επιλογή Τμήμα Διαχείρισης ο χρήστης μεταβαίνει στην παρακάτω σελίδα. 

 Εικόνα 6.1  Σελίδα διαχείρισης 
 
 
Σε αυτή την σελίδα παρουσιάζεται το κεντρικό μενού του διαχειριστή  όπως  αυτό φαίνεται 

στην παραπάνω εικόνα. 
 
6.1Εμφάνηση Όλων των Χρηστών 
 
 
 Ο χρήστης επιλέγοντας Διαχείριση Μαθητών από το κεντρικό μενού μπορεί να επιλέξει είτε 

Προβολή Μαθητών είτε Αναζήτηση Μαθητή 
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 Εικόνα 6.1.1   
 
Επιλέγοντας Προβολή Μαθητών εμφανίζεται ένας πίνακας με όλους τους εγγεγραμμένους 

μαθητές μαζί με κάποιες πληροφορίες για αυτούς. Ο πίνακας είναι της παρακάτω μορφής: 
 
 

 Εικόνα 6.1.2 Πίνακας Μαθητών 
   
Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού  Διαχείριση Καθηγητών και στην συνέχεια Προβολή 

Καθηγητών  

 Εικόνα 6.1.3  
 
 
 
εμφανίζεται ένας πίνακας ίδιος με τον πίνακα μαθητών μόνο που τώρα περιέχει τους 

καθηγητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα. 
 
Πίνακας με καθηγητές. 
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 Εικόνα 6.1.4 Πίνακας Καθηγητών 
 
 
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται για τους χρήστες είναι το 'Όνομα, Όνομα Χρήστη, το e-

mail του χρήστη, και αν ο συγκεκριμένος χρήστης είναι και διαχειριστής του συστήματος. 
 
6.2Διαγραφή χρηστών  

 
Στον πίνακα προβολής μαθητών και καθηγητών υπάρχει μία στήλη Ενέργειες με τις επιλογές 
Διαγραφή και Αναβάθμιση σε διαχειριστή αν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής ή Αφαίρεση 
δικαιωμάτων διαχειριστή αν ο χρήστης είναι και διαχειριστής του συστήματος. 
  Επιλέγοντας Διαγραφή ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει από το σύστημα έναν 
οποιοδήποτε χρήστη. Αν ο διαχειριστής διαγράψει κάποιον χρήστη εμφανίζεται το ακόλουθο 
μήνυμα: 

 
 

 Εικόνα 6.2.1 Μήνυμα επιτυχίας διαγραφής 
 
Αν ο χρήστης διαγράψει τον δικό του λογαριασμό τότε μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα 

του συστήματος εικόνα 1.1. 
 
 
 
 
 
6.3Αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή και αναβάθμιση ενός χρήστη σε διαχειριστή 
  
Στον πίνακα προβολής μαθητών και καθηγητών υπάρχει μία στήλη Ενέργειες με τις επιλογές 

Διαγραφή και Αναβάθμιση σε διαχειριστή αν ο χρήστης δεν είναι διαχειριστής ή Αφαίρεση 
δικαιωμάτων διαχειριστή αν ο χρήστης είναι και διαχειριστής του συστήματος. 

  Επιλέγοντας Αναβάθμιση σε διαχειριστή ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αναβαθμίσει σε 
διαχειριστή έναν οποιοδήποτε χρήστη. Το μήνυμα που εμφανίζεται μετά από αυτή την ενέργεια 
είναι: 
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  Εικόνα 6.3.1 Μήνυμα Επιτυχίας Αναβάθμισης Χρήστη 
 
Επιλέγοντας Αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή ο διαχειριστής αφαιρεί τα δικαιώματα  

διαχειριστή από τον συγκεκριμένο χρήστη. Το μήνυμα που εμφανίζεται μετά από αυτή την 
ενέργεια είναι: 

Εικόνα 6.3.2 Μήνυμα Επιτυχίας Αφαίρεσης Δικαιωμάτων 
  
Αν ο διαχειριστής επιλέξει να αφαιρέσει το δικαίωμα διαχειριστή από τον προσωπικό του 

λογαριασμό εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 

 
Εικόνα 6.3.3 Μήνυμα απαγόρευσης αφαίρεση δικαιωμάτων προσωπικού λογαριασμού 

 
 
 
 
 
 
6.4Αναζήτηση Χρήστη 
 
Ο διαχειριστής μπορεί να αναζητήσει κάποιον συγκεκριμένο χρήστη (μαθητή -καθηγητή) 
 

Εικόνα 6.4.1 
 
 επιλέγοντας από το μενού Αναζήτηση Μαθητή αν πρόκειται για χρήστη-μαθητή  
και Αναζήτηση  Καθηγητή αν πρόκειται για χρήστη-καθηγητή. 
 

Εικόνα 6.4.2 
 
Οι φόρμες που εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση είναι 
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α)Για αναζήτηση Μαθητή 
 

 
Εικόνα 6.4.3 Φόρμα αναζήτησης Μαθητή 

 
β)Για αναζήτηση Καθηγητή 

 
Εικόνα 6.4.4 Φόρμα αναζήτησης Καθηγητή 

 
Ο διαχειριστής μπορεί να γράψει το Όνομα Χρήστη του χρήστη προς αναζήτηση ή ένα τμήμα 

του Ονόματος Χρήστη. Για παράδειγμα συμπληρώνοντας το τμήμα   “Κυρ” στην φόρμα 
αναζήτησης καθηγητή  

 

Εικόνα 6.4.5 Αναζήτηση Καθηγητή  
  
θα  έχουμε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί ο πίνακας: 
 

Εικόνα 6.4.6 Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναζήτησης 
 
 
 
6.5Εμφάνιση ενοτήτων και υποενοτήτων μαθημάτων 
 
 

Εικόνα 6.5  
 
Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού Διαχείριση Ενοτήτων, Προβολή Ενοτήτων ο 
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διαχειριστής μπορεί να δει σε μορφή πίνακα όλες τις μέχρι τώρα ενότητες και υποενότητες. 
 

Εικόνα 6.5.2 Πίνακας Ενοτήτων και Υποενοτήτων 
 
 
 
Δίπλα από κάθε ενότητα εμφανίζεται το όνομα του καθηγητή που δημιούργησε αυτή την 

ενότητα και κάτω ακριβώς ένας πίνακας με όλες τις υποενότητες της. Για την κάθε υποενότητα 
δίνονται πληροφορίες όπως το όνομα Χρήστη που την δημιούργησε , και η  ημερομηνία 
δημιουργίας της ενότητας.  Πάνω από τον πίνακα Ενοτήτων/Υποενοτήτων εμφανίζεται μία 
φόρμα αναζήτησης με την οποία ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει την προβολή μιας 
συγκεκριμένης ενότητας και των υποενοτήτων της. 

 

Εικόνα 6.5.3 Επιλογή Ενότητας 
 
6.6Προβολή υποενοτήτων 
 
 
Στον παραπάνω πίνακα ενοτήτων/υποενοτήτων υπάρχει η στήλη Ενέργειες η οποία 

περιλαμβάνει δύο επιλογές: Προβολή και Διαγραφή. Επιλέγοντας Προβολή  εμφανίζεται ένα 
νέο παράθυρο με το περιεχόμενο της επιλεγμένης υποενότητας. 
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ΔτηΕικόνα 6.6.2 Πίνακας Προβολή Υποενότητας 
 
6.7Διαγραφή ενότητας-υποενότητας 
 
Στον πίνακα ενοτήτων/υποενοτητων υπάρχει η επιλογή Διαγραφή Ενότητας δίπλα από το 

όνομα κάθε ενότητας. Αν διαγραφεί μία ενότητα διαγράφονται αυτόματα και όλες οι 
υποενότητες αυτής της ενότητας. Μετά την διαγραφή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Εικόνα.7.1 Μήνυμα επιτυχίας διαγραφής 
 

Για την διαγραφή μιας συγκεκριμένης υποενότητας ο διαχειριστής επιλέγει Διαγραφή από 
την στήλη Ενέργειες. Το μήνυμα που εμφανίζεται και σε αυτή την περίπτωση είναι: 

 

Εικόνα.7.2 Μήνυμα επιτυχημένης διαγραφής 
 
 
6.8Επαναφορά Διεγραμμένης Υποενότητας 
 
Όταν κάποιος καθηγητής διαγράφει μία από τις ενότητες που έχει ανεβάσει ο ίδιος τότε η 

υποενότητα δεν διαγράφεται οριστικά από το σύστημα, παρά μόνο σημειώνεται ως 
διεγγραμμένη. 
Στον πίνακα των υποενοτήτων εικόνα (6.5.2) υπάρχει η στήλη Διεγραμμένη όπου 

εμφανίζεται Όχι αν η υποενότητα  δεν έχει διαγραφεί  και η επιλογή Επαναφορά αν η 
συγκεκριμένη υποενότητα έχει διαγραφεί από τον καθηγητή που την δημιούργησε. 
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Εικόνα 6.8.1 Επαναφορά υποενότητας 
 
 
Πρέπει να τονίσουμε πως η στήλη Διεγραμμένη εμφανίζεται μόνο σε διαχειριστές-καθηγητές. 

Επομένως το δικαίωμα επαναφοράς το έχει μόνο ένας διαχειριστής που ταυτόχρονα είναι και 
καθηγητής. Όταν επιλέγεται επαναφορά τότε η υποενότητα αλλάζει κάτοχο. Δημιουργός της 
θεωρείται πλέον ο καθηγητής που την επανέφερε. 

 
 
6.9Εμφάνιση Ασκήσεων 
 
Για την προβολή των ασκήσεων ο διαχειριστής επιλέγει Διαχείριση Ασκήσεων και Προβολή 

Ασκήσεων από το μενού του διαχειριστή της εικόνας(6.1) 
 

Εικόνα 6.9.1  
 
 
 
Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας για κάθε ενότητα με τις ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί για 

την συγκεκριμένη ενότητα μαζί με κάποιες πληροφορίες για τις ασκήσεις αυτές. Οι πίνακες 
είναι της μορφής που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 6.9.2 Πίνακας Ασκήσεων 
 
Οι πληροφορίες που δίνονται για τις ασκήσεις είναι , ο τύπος της άσκησης, ο καθηγητής ο 

οποίος την δημιούργησε, η ημερομηνία δημιουργίας της άσκησης καθώς και η ημερομηνία 
τροποποίησης αν η άσκηση έχει τροποποιηθεί. 

 
6.10Προβολή Άσκησης 
 
Στον παραπάνω πίνακα υπάρχει η στήλη Ενέργειες που περιλαμβάνει τις επιλογές Προβολή 

και Διαγραφή. 
 
Επιλέγοντας Προβολή εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με το περιεχόμενο της άσκησης.Αν ο 

διαχειριστής επιλέξει προς προβολή μία άσκηση ανοικτού τύπου το παράθυρο που θα 
εμφανιστεί θα έχει την παρακάτω μορφή: 
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Εικόνα 6.10.1 Προβολή ασκήσεων ανοικτού τύπου 
 
Αν επιλέξει προς προβολή μία άσκηση τύπου σωστό-λάθος το παράθυρο που θα εμφανιστεί 

θα έχει την παρακάτω μορφή: 
 

Εικόνα 6.10.2 Προβολή ασκήσεων σωστού-λάθους 
 
 
 
Αν επιλέξει προς προβολή μία άσκηση  τύπου πολλαπλής επιλογής το παράθυρο που θα 

εμφανιστεί θα έχει την παρακάτω μορφή: 
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Εικόνα 6.10.3 Προβολή ασκήσεων πολλαπλής επιλογής 
 
Σημειώνεται με κόκκινο η σωστή απάντηση. 
 
 
6.11Διαγραφή Άσκησης 
 
Επιλέγοντας Διαγραφή  από την στήλη Ενέργειες του πίνακα της εικόνας (6.9.2) ο χρήστης 

μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε άσκηση. Το μήνυμα που εμφανίζεται μετά την διαγραφή 
είναι: 

Εικόνα 6.11.1 Μήνυμα Επιτυχημένης Διαγραφής 
 
 
 
6.12Σύνθετη Αναζήτηση Άσκησης 
 
 
Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αναζητήσει μία άσκηση με βάση ορισμένα κριτήρια. 
 
 
Επιλέγοντας Διαχείριση Ασκήσεων και Αναζήτηση Άσκησης από το κεντρικό μενού του 

διαχειριστή (εικόνα 6.1) 
 
 

Εικόνα 6.12.1  
 
 
εμφανίζεται μία φόρμα με την παρακάτω μορφή: 
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Εικόνα 6.12.2 Σύνθετη Αναζήτηση Άσκησης 
 

Τα πεδία που καλείται να συμπληρώσει ο διαχειριστής είναι αρχικά η κατηγορία που ανήκει 
η άσκηση, στην συνέχεια  καλείται να επιλέξει τον καθηγητή που ανήκει η άσκηση, και τέλος 
να επιλέξει τον τύπο της άσκησης. Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία για 
την πραγματοποίηση της αναζήτησης. Μπορεί για παράδειγμα να γίνει αναζήτηση των 
ασκήσεων τύπου Σωστό- Λάθος  και Πολλαπλής Επιλογής από την κατηγορία Πίνακες, χωρίς 
να επιλέξουμε καθηγητή. Αντίστοιχα μπορούμε να επιλέξουμε τις ασκήσεις που ανέβασε ο 
καθηγητής Κυριάκος στην κατηγορία Πίνακες χωρίς να επιλέξουμε τύπο 
άσκησης.(Εμφανίζονται όλες οι ασκήσεις του συγκεκριμένου καθηγητή στην συγκεκριμένη 
κατηγορία).Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μόνο τον τύπο άσκησης για παράδειγμα μόνο τις 
ασκήσεις Σωστό-Λάθος και θα εμφανιστούν όλες οι ασκήσεις τύπου σωστού λάθους. 

 
 
6.13 Προβολή θεμάτων συζήτησης 
 
Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού Διαχείριση Forum και Προβολή θεμάτων   
 

Εικόνα 6.13.1  
 
ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να δει τα μέχρι τώρα θέματα και τις υποκατηγορίες των 

θεμάτων μαζί με κάποιες πληροφορίες. 
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Εικόνα 6.13.2 Προβολή Θεμάτων Συζήτησης 
 
Για κάθε θέμα εμφανίζεται το όνομα χρήστη  που δημιούργησε την κατηγορία και από κάτω 

ακολουθεί ένας πίνακας με τις υποκατηγορίες του  θέματος μαζί με πληροφορίες όπως το όνομα 
του χρήστη που δημιούργησε την υποκατηγορία, τον αριθμό των απαντήσεων της 
υποκατηγορίας θέματος και την ημερομηνία δημιουργίας του θέματος. 

  Επιπλέον πάνω από των πίνακα εμφανίζεται μια φόρμα αναζήτησης με την οποία ο 
διαχειριστής μπορεί να επιλέξει θέματα που δημιουργήθηκαν από μαθητές ή θέματα που 
δημιουργήθηκαν από καθηγητές. 

 

Εικόνα 6.13.2 Προβολή Συγκεκριμένων Θεμάτων  
 
Δίνεται επίσης και η δυνατότητα στον διαχειριστή να δει τα θέματα της τελευταίας 

εβδομάδας επιλέγοντας Διαχείριση Forum και Προβολή Πρόσφατων Θεμάτων. 
 

Εικόνα 6.13.3  
 
 
Το αποτέλεσμα είναι να εμφανιστούν μόνο οι τα θέματα που δημιουργήθηκαν την τελευταία 

εβδομάδα. 
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Εικόνα 6.13.4 Πίνακας Πρόσφατων Θεμάτων 
 
6.14 Διαγραφή Θέματος-Υποκατηγορίας 
 
Στον πίνακα προβολής Θεμάτων  υπάρχει η επιλογή Διαγραφή Θέματος για κάθε θέμα. 

Επιλέγοντας το, διαγράφεται το θέμα αυτό και όλες οι υποκατηγορίες που αντιστοιχούν σε αυτό 
το θέμα. Στον Πίνακα  θεμάτων υπάρχει η επιλογή Διαγραφή 
στην στήλη του πίνακα Ενέργειες. Επιλέγοντας το διαγράφεται η συγκεκριμένη 

Υποκατηγορία. Το μήνυμα που εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις είναι:  
 

Εικόνα 6.14.1 Μήνυμα Επιτυχημένης Διαγραφής 
 

 
 
6.15Διαγραφή απάντησης από συζήτηση 
  
Επιλέγοντας Προβολή από την στήλη Ενέργειες  του πίνακα 6.14.1 εμφανίζεται ένα νέο 

παράθυρο με την επιλεγμένη προς προβολή υποκατηγορία θέματος. Το παράθυρο που 
εμφανίζεται είναι της παρακάτω μορφής. 
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Εικόνα 6.15.1 Διαγραφή Απάντησης 

 
Κάτω από κάθε απάντηση υπάρχει το κουμπί Διαγραφή. Πατώντας το ο διαχειριστής μπορεί 

να διαγράψει την συγκεκριμένη απάντηση. 
 
6.16 Συμμετοχή σε συζήτηση 
 
Κάτω από μια συζήτηση εμφανίζεται μία  φόρμα αποστολής απάντησης για την  

συγκεκριμένη συζήτηση όπου ο διαχειριστής μπορεί να συμπληρώσει το δικό του μήνυμα. 
 
 

Εικόνα 6.16.1 Προσθήκη Απάντησης 
 
 
Εάν ο διαχειριστής προσπαθήσει να στείλει μια κενή απάντηση τότε εμφανίζεται μήνυμα 

σφάλματος: 
 



109 

Εικόνα 6.16.2 Μήνυμα λάθους κενής απάντησης 
 
 
 
Όταν η απάντηση σταλεί με επιτυχία, τότε η σελίδα «Προβολή Συζήτησης» ανανεώνεται 

αυτόματα και ο διαχειριστής βλέπει την απάντησή του να έχει προστεθεί, ως τελευταία 
απάντηση της τρέχουσας συζήτησης. 

 
 
6.17 Δημιουργία Νέου Θέματος  

 
Δίνεται επίσης και η δυνατότητα στον διαχειριστή να προσθέσει ένα νέο θέμα προς  

συζήτηση επιλέγοντας Διαχείριση Forum  και  Προσθήκη Νέου Θέματος.  
 

Εικόνα 6.17.1  
 
 
Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα: 
 

Εικόνα 6.17.2 Φόρμα Δημιουργίας Νέας Κατηγορίας 
 
 
Αν ο διαχειριστής δεν συμπληρώσει το πεδίο Όνομα Κατηγορίας και πατήσει το κουμπί  

Δημιουργία Νέας Κατηγορίας τότε εμφανίζεται στην οθόνη του το παρακάτω μήνυμα 
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Εικόνα 6.17.3 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 

 
 
Αν συμπληρωθεί ένα όνομα από ένα θέμα που υπάρχει ήδη εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα: 
 

Εικόνα 6.17.3 Μήνυμα λάθους ίδιας κατηγορίας 
 
Έστω ότι δημιουργούμε ένα νέο θέμα που το ονομάζουμε Μεταβλητές 
 
 

 
Εικόνα 6.17.4 Δημιουργία κατηγορίας Μεταβλητές 

 
Το μήνυμα που θα εμφανιστεί αν πατήσουμε το κουμπί Δημιουργία Νέας Κατηγορίας είναι: 
 

Εικόνα 6.17.5 Μήνυμα επιτυχία καταχώρησης νέας κατηγορίας 
 

 
6.18 Δημιουργία Υποκατηγορίας Θέματος 

 
Δίνεται επίσης και η δυνατότητα στον διαχειριστή να προσθέσει μία υποκατηγορία σε ένα   

θέμα προς  συζήτηση επιλέγοντας Διαχείριση Forum  και  Προσθήκη Υποκατηγορίας. 
 

 Εικόνα 6.18.5  
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Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα: 
 

Εικόνα 6.18.2 Φόρμα Προσθήκης Νέας Υποκατηγορίας 
 
Ο διαχειριστής επιλέγει ένα από τα υπάρχοντα θέματα για να προσθέσει την νέα 

υποκατηγορία, στην συνέχεια συμπληρώνει το όνομα της υποκατηγορίας στο πεδίο Όνομα 
υποκατηγορίας και περιγράφει το θέμα προς συζήτηση στο πεδίο Περιγραφή. Αν κάποιο από τα 
πεδία μείνει κενό και ο χρήστης πατήσει το κουμπί Προσθήκη υποκατηγορίας  εμφανίζεται 
μήνυμα λάθους αναφέροντας το πεδίο που έμεινε ασυμπλήρωτο. Αν αφήσουμε κενό το πεδίο 
Περιγραφή θα εμφανιστεί στην οθόνη  το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Εικόνα 6.18.3 Μήνυμα λάθους κενού πεδίου 
 
Αν συμπληρωθεί ένα όνομα υποκατηγορίας που υπάρχει ήδη για το επιλεγμένο θέμα τότε 

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 
 

Εικόνα 6.18.4 Μήνυμα λάθους ίδιας υποκατηγορίας 
 
Αν προσθέσουμε μια  νέα υποκατηγορία σε ένα θέμα τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα που 

επιβεβαιώνει την καταχώρηση της. Αν προσθέσουμε την υποκατηγορία Πρόσθεση Πινάκων 
στην κατηγορία Πίνακας τότε θα εμφανιστεί στο χρήστη το ακόλουθο μήνυμα.  

 

Εικόνα 6.18.5  Μήνυμα επιτυχίας καταχώρησης υποκατηγορίας 
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Από Ιστοσελίδες:  
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