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Η συγκεκριµένη ενότητα του εγγράφου αποτελεί έναν πλήρη 

οδηγό χρήσης του συστήµατος που δηµιουργήθηκε περιγράφοντας τις 
εργασίες που µπορεί να κάνει ο χρήστης βήµα προς βήµα. 
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4 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Ο οδηγός χρήσης του συστήµατος αξιολόγησης µαθητών Online Student 
Trainer χωρίζεται σε πέντε βασικές ενότητες οι οποίες είναι οι εξής: 

 
• Οδηγίες Εγκατάστασης 
• Γενικές Εργασίες 
• Υπηρεσίες Μαθητών 
• Υπηρεσίες Καθηγητών 
• Υπηρεσίες ∆ιαχειριστών 
 

4.1 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 
Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο 

installdb.php. Στην οθόνη που εµφανίζεται απλά συµπληρώνει κάποια βασικά 
στοιχεία που αφορούν την σύνδεση µε την MySQL και επιπλέον τα στοιχεία του 
βασικού διαχειριστή. Πιο συγκεκριµένα, για την MySQL θα πρέπει να οριστεί στο 
πεδίο HOST το όνοµα του υπολογιστή στον οποίο τρέχει αυτή και επιπλέον στα πεδία 
login και password θα πρέπει να πληκτρολογηθούν το όνοµα χρήστη και το 
συνθηµατικό που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση µε αυτήν. Στα δύο πρώτα πεδία  
προεπιλεγµένες είναι οι τιµές  «localhost» και «root». 



 4

Στην συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει επίσης τα στοιχεία του βασικού 
διαχειριστή του συστήµατος συµπληρώνοντας τα πεδία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, 
LOGIN, ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και EMAIL. Η διαδικασία της 
εγκατάστασης ολοκληρώνεται µε το πάτηµα του κουµπιού «ΠΡΟΣΘΗΚΗ». 

Σε περίπτωση που η βάση είναι ήδη εγκατεστηµένη εµφανίζεται το µήνυµα 
της παρακάτω εικόνας. 

 

 
 

 Υποσηµείωση: Για να δουλεύουν οι λειτουργίες email του συστήµατος θα 
πρέπει να επαληθευθεί ότι στο αρχείο php.ini στην µεταβλητή SMTP ορίζεται το 
όνοµα ή η διεύθυνση ενός έγκυρου email Server. 

 

4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Στην κατηγορία των γενικών εργασιών περιλαµβάνονται αυτές που µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν από χρήστες που δεν έχουν ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα. 
Οι υπηρεσίες αυτές είναι όλες προσβάσιµες από την αρχική σελίδα του ιστοχώρου. 
Στις γενικές εργασίες περιλαµβάνεται όµως και η διαδικασία της εισόδου στο 
σύστηµα. 

 

 
Στην κατηγορία των γενικών εργασιών περιλαµβάνονται οι διαδικασίες της 

δηµιουργίας ενός νέου λογαριασµού, της υποβολής µιας Αίτησης Καθηγητού, της 
ανάγνωσης µιας ανακοίνωσης και της σύνδεσης. 
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4.2.1 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 

Εφόσον ένας χρήστης αποφασίσει να δηµιουργήσει έναν νέο λογαριασµό θα 
πρέπει να επιλέξει αρχικά τον σύνδεσµο «Εγγραφή χρήστη», οπότε και του 
εµφανίζεται  η φόρµα για την εισαγωγή των στοιχείων του που φαίνεται στην εικόνα. 

 

 
Στο σηµείο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να συµπληρώσει όλα τα πεδία της 

φόρµας µε ορθό τρόπο και έπειτα να πατήσει το κουµπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ». Σε 
περίπτωση που το όνοµα χρήστη που επιλέχθηκε υπάρχει ήδη θα εµφανιστεί η εξής 
οθόνη: 

 

 
 Αν συµβεί κάτι τέτοιο ο χρήστης µπορεί να ξαναδοκιµάσει κάποιο άλλο 
όνοµα χρήστη επιστρέφοντας στην προηγούµενη φόρµα πατώντας απλά των 
σύνδεσµο «εδώ». Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβληµα µε το login 
εµφανίζεται µία φόρµα σαν αυτήν της παρακάτω εικόνας. 
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 Στην συγκεκριµένη φόρµα ο χρήστης καλείται να επιλέξει τα µαθήµατα στα 
οποία θέλει να εγγραφεί. Αυτό γίνεται τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτί επιλογής που 
βρίσκεται δίπλα από το αντίστοιχο µάθηµα. Αφού τελειώσει και η διαδικασία της 
επιλογής των µαθηµάτων ο χρήστης µπορεί να ολοκληρώσει την δηµιουργία του 
λογαριασµού πατώντας απλά ξανά το κουµπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ». Η δηµιουργία του 
λογαριασµού επιβεβαιώνεται από το πρόγραµµα µε την εµφάνιση του µηνύµατος που 
φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 
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4.2.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυµεί να γίνει καθηγητής στο 
σύστηµα αξιολόγησης θα πρέπει να συµπληρώσει την ανάλογη αίτηση. Για το σκοπό 
αυτό αρχικά θα πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο «Αίτηση καθηγητή» από την αρχική 
σελίδα. Στην συνέχεια του εµφανίζεται η εξής φόρµα: 

 

 
 

Εδώ ο υποψήφιος καθηγητής θα πρέπει να συµπληρώσει όλα τα πεδία της 
φόρµας. Στο πεδίο σχόλια θα πρέπει να τονίσει τον λόγο για τον οποίο θέλει να 
αναλάβει την συγκεκριµένη θέση. Στο τέλος, και αφού ολοκληρωθεί η συµπλήρωση 
των πεδίων, ο χρήστης απλά επιλέγει το κουµπί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για να τελειώσει η 
διαδικασία. Σε περίπτωση όµως που το όνοµα χρήστη που πληκτρολογήθηκε υπάρχει 
ήδη τότε εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα λάθους: 

 

  
 

Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο ο χρήστης µπορεί να ξαναπροσπαθήσει, µε 
διαφορετικό όµως όνοµα χρήστη. Για να επιστρέψει στην προηγούµενη φόρµα 
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µπορεί να πατήσει απλά τον σύνδεσµο «εδώ». Εφόσον δεν υπάρχει πρόβληµα  
εµφανίζεται το εξής µήνυµα επιβεβαίωσης της αποστολής. 

 

 
 

Το αποτέλεσµα της αίτησης θα κοινοποιηθεί στον χρήστη µέσω email το 
οποίο αποστέλλεται από τον διαχειριστή κατά την αξιολόγηση της. 
 

4.2.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Η διαδικασία που ακολουθείται για να συνδεθεί 

κάποιος χρήστης µε έναν ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα 
είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν που χρησιµοποιείται σε σχεδόν 
όλα τα συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης θα πρέπει 
να συµπληρώσει τα πεδία «Login name» και  «Password», τα 
οποία βρίσκονται στην αριστερή µπάρα της αρχικής σελίδας. 
Στην συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει απλά να πατήσει το 
κουµπί «Είσοδος». Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι 
λανθασµένα θα εµφανιστεί ένα µήνυµα λάθους ακριβώς από 
κάτω, ενώ αν δεν υπάρχει πρόβληµα τότε ο χρήστης οδηγείται στην επιθυµητή 
σελίδα. 

 

4.2.4 ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Για να αποσυνδεθεί ένας χρήστης θα πρέπει απλώς να επιλέξει τον σύνδεσµο 

«ΈΞΟ∆ΟΣ» ο οποίος εµφανίζεται στην αριστερή µπάρα της κάθε εσωτερικής 
σελίδας του συστήµατος. 
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4.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους µαθητές είναι όλες προσβάσιµες από την 
κεντρική σελίδα µαθητή. Αυτές µπορούν να χωριστούν στις γενικές, οι οποίες 
περιλαµβάνουν την «Αλλαγή Προφίλ» και την «Αλλαγή Μαθηµάτων», και σε αυτές 
που σχετίζονται µε το εκάστοτε συγκεκριµένο µάθηµα. Για να χρησιµοποιήσει ο 
µαθητής κάποια υπηρεσία της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να επιλέξει πρώτα 
κάποιο µάθηµα από την κεντρική σελίδα µαθητή, η οποία φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 

 

 
 Εφόσον ο µαθητής επιθυµεί να µεταβεί στην κεντρική σελίδα από κάποια 
άλλη τότε απλά πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο «Κεντρική σελίδα». 
 
4.2.1 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ 

 
Η υπηρεσία «Αλλαγή Προφίλ» επιτρέπει στον µαθητή να αλλάξει 

οποιαδήποτε στιγµή θέλει τα στοιχεία του λογαριασµού του. Για να την 
χρησιµοποιήσει θα πρέπει αρχικά να επιλέξει τον οµώνυµο σύνδεσµο από την 
αριστερή µπάρα της κεντρικής σελίδας µαθητή. Στην συνέχεια εµφανίζεται µία 
φόρµα στην οποία θα πρέπει ο χρήστης να ξαναπληκτρολογήσει το όνοµα χρήστη και 
το συνθηµατικό του για λόγους ασφάλειας και έπειτα να πατήσει το κουµπί 
«Είσοδος». Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Στην συνέχεια, και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, εµφανίζεται η φόρµα 

επεξεργασίας στην οποία µπορούν να τροποποιηθούν όλα τα στοιχεία του 
λογαριασµού του χρήστη. Ο χρήστης απλά αλλάζει τα πεδία που επιθυµεί και 
επιβεβαιώνει την µεταβολή πατώντας το κουµπί «ΕΚΤΕΛΕΣΗ». Η συγκεκριµένη 
διαδικασία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 
 
Τέλος ο χρήστης οδηγείται αυτόµατα στην κεντρική σελίδα µαθητή. Εάν η 

αλλαγή στοιχείων δεν γίνει αποδεκτή τότε εµφανίζεται παράλληλα το συγκεκριµένο 
µήνυµα λάθους. 
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4.2.2 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να αλλάξει τα µαθήµατα τα οποία 

θέλει να παρακολουθήσει, τότε θα πρέπει απλά να χρησιµοποιήσει την λειτουργία 
«Αλλαγή Μαθηµάτων» πατώντας τον οµώνυµο σύνδεσµο από την αριστερή µπάρα 
της κεντρικής σελίδας µαθητή. Η ενέργεια αυτή θα οδηγήσει στην εµφάνιση της 
επόµενης φόρµας. 
 

 
 
Η επιλογή των µαθηµάτων γίνεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που 

ακολουθήθηκε και κατά την δηµιουργία του λογαριασµού. Θα πρέπει απλά να 
τσεκαριστούν τα πεδία επιλογής τα οποία αντιστοιχούν στα επιθυµητά µαθήµατα. 
Εάν ο χρήστης θέλει να µην συµµετέχει πλέον σε κάποιο µάθηµα τότε αρκεί απλά ένα 
κλικ στο τσεκαρισµένο πεδίο επιλογής του µαθήµατος αυτού. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται µέσω της επιλογής του κουµπιού «Αλλαγή». Στην συνέχεια 
εµφανίζεται στην οθόνη ένα ενηµερωτικό µήνυµα για το αν έχουν γίνει δεκτές ή όχι 
οι αλλαγές. 
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4.2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Όταν ένας µαθητής επιλέξει κάποιο µάθηµα από την κεντρική σελίδα τότε 
οδηγείται αυτόµατα στην σελίδα του αντίστοιχου µαθήµατος. Εκεί του προσφέρονται 
µια σειρά από υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα ο µαθητής µπορεί να συµπληρώσει ένα 
διαγώνισµα, να διαβάσει τις ανακοινώσεις του µαθήµατος, να ελέγξει την ατζέντα 
του µαθήµατος, να δει τα στατιστικά στοιχεία του ή να εµφανίσει τους συνδέσµους 
που σχετίζονται µε  το συγκεκριµένο µάθηµα. Αυτό γίνεται πολύ απλά µε την επιλογή 
του αντίστοιχου συνδέσµου της σελίδας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 Εφόσον ο µαθητής βρίσκεται σε κάποια σελίδα του µαθήµατος και επιθυµεί 
να µεταβεί στην κεντρική σελίδα του µαθήµατος τότε απλά µπορεί να επιλέξει τον 
αντίστοιχο σύνδεσµο από την αριστερή µπάρα.  
 

 ∆ιαγωνίσµατα 
 
Αν ο χρήστης καταλήξει στην απόφαση να συµπληρώσει ένα 

διαγώνισµα θα πρέπει να πατήσει τον σύνδεσµο «∆ιαγωνίσµατα» από την 
κεντρική σελίδα του µαθήµατος. Η ενέργεια αυτή οδηγεί στην εµφάνιση της 
παρακάτω φόρµας. 
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Στην παραπάνω φόρµα εµφανίζεται για κάθε κεφάλαιο ένα 
διαγώνισµα. Εφόσον το διαγώνισµα είναι διαθέσιµο τότε ο χρήστης µπορεί να 
το επιλέξει µέσω του αντίστοιχου συνδέσµου. Εάν το κεφάλαιο έχει ήδη 
απαντηθεί τότε απλά  εµφανίζεται ο βαθµός που έχει επιτύχει ο µαθητής. 
Τέλος πρέπει να έχει πάντοτε υπ’ όψιν του ότι κάθε κεφάλαιο µπορεί να 
επιλεχθεί το πολύ µέχρι τρεις φορές εφόσον δεν έχει απαντηθεί. Εάν υπερβεί 
το όριο των τριών προσπαθειών ο µαθητής µηδενίζεται στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο. 

Εάν τελικά ο χρήστης προβεί στην επιλογή κάποιου κεφαλαίου τότε 
εµφανίζεται η σελίδα του διαγωνίσµατος όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

 

 
  

Στην παραπάνω φόρµα ο µαθητής καλείται να απαντήσει στις 
ερωτήσεις του διαγωνίσµατος. Το πλήθος του κάθε τύπου ερωτήσεων ορίζεται 
από τον αρµόδιο καθηγητή. Για την απάντηση µιας ερώτησης σωστού-λάθους 
θα πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο (σωστό ή λάθος). Στις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής αρκεί ένα κλικ στο πεδίο που ο µαθητής θεωρεί σωστό. 
Στις ερωτήσεις αντιστοίχισης χρησιµοποιεί ο µαθητής την λίστα επιλογής της 
εκάστοτε ερώτησης για να αντιστοιχίσει κάθε στοιχείο της στήλης Β µε ένα 
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της στήλης Α. Για τις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού θα πρέπει να 
πληκτρολογήσει µια λέξη σε κάθε πεδίο κειµένου δείχνοντας όµως προσοχή 
στην ορθογραφία της. Τέλος στις ερωτήσεις ανάπτυξης ο µαθητής καλείται να 
δώσει την απάντηση στο αντίστοιχο πεδίο.  

Όταν ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του διαγωνίσµατος τότε απλά ο 
χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουµπί «Αποστολή». Όταν συµβεί αυτό 
καλείται η σελίδα επιλογής του διαγωνίσµατος όπου εµφανίζεται ο βαθµός 
που πέτυχε ο µαθητής. Στον βαθµό δεν υπολογίζεται η ερώτηση ανάπτυξης 
επειδή δεν έχει διορθωθεί ακόµα από τον καθηγητή. 

 
 Ανακοινώσεις 

 
Αν ο χρήστης θελήσει να διαβάσει τις ανακοινώσεις του µαθήµατος 

τότε πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο «Ανακοινώσεις» από την κεντρική 
σελίδα του µαθήµατος. Όταν συµβεί αυτό εµφανίζεται µια οθόνη σαν την 
παρακάτω.  

 

 
 
 Εδώ απλά ο χρήστης µπορεί να διαβάσει τις ανακοινώσεις του 
µαθήµατος που εµφανίζονται µε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τις πιο 
πρόσφατες. Εφόσον υπάρχουν πάνω από δέκα ανακοινώσεις τότε 
εµφανίζεται µια µπάρα πλοήγησης µε τέσσερα κουµπιά. Το πρώτο εµφανίζει 
τις πρώτες δέκα ανακοινώσεις, το δεύτερο τις προηγούµενες 10, το τρίτο τις 
επόµενες 10, ενώ το τελευταίο εµφανίζει τις τελευταίες ανακοινώσεις.   
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 Ατζέντα 
 
Μέσω της ατζέντας ο µαθητής µπορεί να ελέγχει το ηµερολόγιο του 

µαθήµατος. Για να την επιλέξει πατάει απλά τον σύνδεσµο «Ατζέντα» από την 
κεντρική σελίδα του µαθήµατος όποτε και εµφανίζεται µια φόρµα όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 Στο πάνω µέρος της σελίδας υπάρχει µια µπάρα επιλογής την οποία 
µπορεί να χρησιµοποιήσει ο µαθητής για να επιλέξει τον µήνα που θέλει. 
Αυτό το πετυχαίνει επιλέγοντας από της πρώτη λίστα επιλογής τον 
επιθυµητό µήνα και από την δεύτερη το επιθυµητό έτος. Το αντίστοιχο 
ηµερολόγιο εµφανίζεται όταν πατηθεί το κουµπί επιλογή. 
 Στις ηµέρες του µήνα για τις οποίες υπάρχουν καταχωρηµένες 
εγγραφές εµφανίζεται από ένας σύνδεσµος µε τον τίτλο της ενηµέρωσης. Ο 
χρήστης µπορεί να εµφανίσει ολόκληρο το κείµενο της ενηµέρωσης 
πατώντας πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσµο. 
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 Στατιστικά 
 
Πολλές φορές ο µαθητής επιθυµεί να ελέγξει τις επιδόσεις του και να 

τις συγκρίνει µε τις συνολικές επιδόσεις του τµήµατος. Αυτό επιτυγχάνεται 
µε την επιλογή του συνδέσµου «Στατιστικά» από την κεντρική σελίδα του 
µαθήµατος. Όταν συµβεί κάτι τέτοιο εµφανίζεται η σελίδα των στατιστικών 
του συγκεκριµένου µαθητή η οποία θα µοιάζει µε αυτή της παρακάτω 
εικόνας   

 
 

 
 
 Στην σελίδα εµφανίζονται οι βαθµολογίες του µαθητή και του 
τµήµατος για κάθε κεφάλαιο στο οποίο έχει απαντήσει. Επίσης 
παρουσιάζεται και η συνολική βαθµολογία του µαθητή σε αντιπαράθεση µε 
αυτή της τάξης.  
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 Σύνδεσµοι 
 
Κάθε µάθηµα του συστήµατος Online Student Trainer µπορεί να 

συνοδεύεται από µία σειρά συνδέσµων οι οποίοι σχετίζονται µε αυτό. Ο 
µαθητής µπορεί να τους εµφανίσει πατώντας απλά το link «Σύνδεσµοι» της 
κεντρικής σελίδας του µαθήµατος. Αυτή η ενέργεια έχει σαν αποτέλεσµα 
την εµφάνιση της οθόνης «Σύνδεσµοι» η οποία θα µοιάζει µε αυτήν της 
παρακάτω εικόνας. 

 

 
 Στην συγκεκριµένη φόρµα εµφανίζεται κάθε σύνδεσµος 
συνοδευόµενος από µία σύντοµη περιγραφή. Η εµφάνιση γίνεται κατά 
αλφαβητική σειρά µε βάση τον τίτλο του link. Ο µαθητής µπορεί να 
µεταφερθεί στην αντίστοιχη σελίδα πατώντας απλά πάνω στον τίτλο του 
ανάλογου συνδέσµου. 
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4.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καθηγητές είναι όλες προσβάσιµες από 
την κεντρική σελίδα καθηγητή. Αυτές µπορούν να χωριστούν στις γενικές, οι οποίες 
περιλαµβάνουν την «Αλλαγή Προφίλ» και την «Αίτηση Μαθήµατος», και σε αυτές 
που σχετίζονται µε το εκάστοτε συγκεκριµένο µάθηµα. Για να χρησιµοποιήσει ο 
καθηγητής κάποια υπηρεσία της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να επιλέξει πρώτα 
κάποιο µάθηµα από την κεντρική σελίδα καθηγητή, η οποία φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 
 

 
Εφόσον ο καθηγητής επιθυµεί να µεταβεί στην κεντρική σελίδα από κάποια 

άλλη τότε απλά πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσµο «Κεντρική σελίδα». 
 
4.3.1 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΙΛ 

 
Όπως και ο µαθητής έτσι και ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να τροποποιεί 

τα στοιχεία του λογαριασµού του. Για το σκοπό αυτό παρέχεται και στον καθηγητή η 
υπηρεσία «Αλλαγή Προφίλ» η οποία επιλέγεται από τον οµώνυµο σύνδεσµο της 
αριστερής µπάρας της κεντρικής σελίδας του καθηγητή. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια µε αυτήν που ακολουθεί και ο µαθητής η οποία 
έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στην προηγούµενη ενότητα (Γενικές Υπηρεσίες 
Μαθητή). 
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4.3.2 ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Κάθε καθηγητής του συστήµατος µπορεί να κοινοποιήσει στους διαχειριστές 

την επιθυµία του για την δηµιουργία ενός νέου µαθήµατος. Για να κάνει κάτι τέτοιο 
θα πρέπει να συµπληρώσει την ανάλογη αίτηση η οποία εµφανίζεται όταν επιλεχθεί ο 
σύνδεσµος «Αίτηση µαθήµατος» από την αριστερή µπάρα της κεντρικής σελίδας του 
καθηγητή. Εφόσον συµβεί κάτι τέτοιο τότε εµφανίζεται η φόρµα της παρακάτω 
εικόνας. 

 

 
Ο καθηγητής θα πρέπει να συµπληρώσει όλα τα πεδία της αίτησης και στην 

συνέχεια µπορεί να πατήσει το κουµπί «Αποστόλη» για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Ο χρήστης στην συνέχεια οδηγείται στην κεντρική σελίδα του καθηγητή 
όπου του εµφανίζεται ένα ενηµερωτικό µήνυµα για το αν αποστάλθηκε ή όχι η 
αίτηση. 

 

4.3.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Όταν ένας καθηγητής επιλέξει κάποιο µάθηµα από την κεντρική σελίδα τότε 
οδηγείται αυτόµατα στην σελίδα του αντίστοιχου µαθήµατος. Εκεί του προσφέρονται 
µια σειρά από υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα ο καθηγητής µπορεί να διαχειριστεί τις 
ερωτήσεις, τις ανακοινώσεις, την ατζέντα, τους συνδέσµους του µαθήµατος, να 
διορθώσει τις ερωτήσεις ανάπτυξης των µαθητών, να δει τα στατιστικά που αφορούν 
το µάθηµα ή να αλλάξει κάποιες βασικές λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε  το 
συγκεκριµένο µάθηµα. Αυτό γίνεται πολύ απλά µε την επιλογή του αντίστοιχου 
συνδέσµου της σελίδας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 
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Εφόσον ο καθηγητής βρίσκεται σε κάποια σελίδα του µαθήµατος και επιθυµεί 

να µεταβεί στην αντίστοιχη κεντρική σελίδα του τότε απλά µπορεί να επιλέξει τον 
αντίστοιχο σύνδεσµο από την αριστερή µπάρα.  
 

 ∆ιαχείριση Ερωτήσεων 
 

Ο καθηγητής µπορεί µέσω της υπηρεσίας «∆ιαχείριση Ερωτήσεων» να 
τροποποιήσει το σύνολο των ερωτηµάτων που θα εµφανίζονται στα 
διαγωνίσµατα του µαθήµατος. Η λειτουργία αυτή επιλέγεται µέσω του 
οµώνυµου συνδέσµου από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος και οδηγεί 
στην εµφάνιση της αντίστοιχης φόρµας η οποία µοιάζει µε αυτήν στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Στην οθόνη αρχικά εµφανίζεται µόνο η µπάρα επιλογής µε την χρήση 
της οποίας ο καθηγητής µπορεί να εµφανίσει τα επιθυµητά σύνολα 
ερωτήσεων. Θα πρέπει απλά να επιλέξει τον αριθµό του κεφαλαίου στην 
πρώτη λίστα επιλογής και τον τύπο της ερώτησης από την δεύτερη. Έπειτα, 
πατώντας το κουµπί «Επιλογή», παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ερωτήσεις. 
Εφόσον δεν υπάρχουν αποθηκευµένα ερωτήµατα εµφανίζεται ένα αντίστοιχο 
µήνυµα που ενηµερώνει τον καθηγητή. 

Προκειµένου να εισάγει ο καθηγητής µία νέα ερώτηση στο σύστηµα 
θα πρέπει αρχικά να επιλέξει τον σύνδεσµο «Εισαγωγή νέας ερώτησης» ο 
οποίος βρίσκεται κάτω από την µπάρα επιλογής. Ο τύπος της νέας ερώτησης 
καθορίζεται από την τιµή που έχει η δεύτερη λίστα της µπάρας. Όταν πατηθεί 
ο σύνδεσµος εµφανίζεται µία φόρµα εισαγωγής η οποία ποικίλεί ανάλογα µε 
τον τύπο ερώτησης. Ενδεικτικά µία φόρµα εισαγωγής ερώτησης φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 
Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για µία ερώτηση πολλαπλής 

επιλογής. Ο καθηγητής θα πρέπει να συµπληρώσει όλα τα πεδία για να στείλει 
την ερώτηση. Επιπλέον µπορεί να καθορίσει µέσω της αντίστοιχης λίστας 
επιλογής σε ποιο κεφάλαιο θα ανήκει. Πατώντας το κουµπί εισαγωγή 
πραγµατοποιείται η καταγραφή της νέας ερώτησης, εφόσον δεν υπάρχει ήδη 
αποθηκευµένη στην βάση. Στην αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται το ακόλουθο 
µήνυµα.  

 
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της εισαγωγής ο καθηγητής οδηγείται 

στο τέλος ξανά στην σελίδα διαχείρισης ερωτήσεων.  
Όσον αφορά την επεξεργασία των ερωτήσεων ακολουθείται περίπου η 

ίδια διαδικασία µε την εισαγωγή. Ο καθηγητής αρχικά εντοπίζει από τον 
πίνακα ποια ερώτηση θέλει να τροποποιήσει και έπειτα πατάει πάνω στον 
σύνδεσµο «Επεξεργασία» που την συνοδεύει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
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εµφανιστεί η αντίστοιχη φόρµα επεξεργασίας, η µορφή της οποίας εξαρτάται 
από τον τύπο της ερώτησης. Οι φόρµες επεξεργασίας είναι ίδιες µε τις φόρµες 
εισαγωγής µε την διαφορά ότι όταν εµφανίζονται έχουν στα πεδία τους ήδη τα 
στοιχεία της επιλεγµένης ερώτησης. Ενδεικτικά µία φόρµα επεξεργασίας 
παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 
Στην προκειµένη περίπτωση ο καθηγητής αλλάζει απλά τα στοιχεία 

της ερώτησης που θέλει να τροποποιήσει. Στην συνέχεια µπορεί να 
καταχωρήσει τις αλλαγές πατώντας απλά το κουµπί τροποποίηση. Σε 
περίπτωση που η τροποποιηµένη ερώτηση είναι ίδια µε µία ήδη υπάρχουσα 
τότε εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα λάθους. 

 

 
 Στο τέλος ο καθηγητής οδηγείται και πάλι στην σελίδα επεξεργασίας 

ερωτήσεων. 
Η διαδικασία της διαγραφής είναι πολύ πιο απλή σε σχέση µε τις 

άλλες λειτουργίες. Ο καθηγητής θα πρέπει απλά να εντοπίσει την προς 
διαγραφή ερώτηση από τον πίνακα και να επιλέξει τον σύνδεσµο «∆ιαγραφή» 
που την συνοδεύει. Στην συνέχεια εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στο 
οποίο καθηγητής καλείται να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την διαγραφή. 
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 ∆ιαχείριση Ανακοινώσεων 
 

Όπως και στην περίπτωση των ερωτήσεων έτσι και στις ανακοινώσεις 
ο καθηγητής µπορεί να εκτελέσει διάφορες εργασίες. Η υπηρεσία της 
διαχείρισης ανακοινώσεων επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει, να τροποποιεί 
και να διαγράφει ανακοινώσεις. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει αρχικά να 
επιλέξει τον σύνδεσµο «∆ιαχείριση ανακοινώσεων» από την κεντρική σελίδα 
του µαθήµατος. Όταν συµβεί αυτό εµφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα η οποία 
είναι παρόµοια µε αυτήν της παρακάτω εικόνας. 

 

 
Στην οθόνη εµφανίζονται σε έναν πίνακα οι ανακοινώσεις του 

µαθήµατος κατά χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες. Ο 
καθηγητής µπορεί να εµφανίσει διάφορα σύνολα ανακοινώσεων 
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά της µπάρας πλοήγησης στο κάτω µέρος του 
πίνακα.  

Για να εισάγει ο καθηγητής µία νέα ανακοίνωση θα πρέπει αρχικά να 
επιλέξει τον σύνδεσµο «Εισαγωγή νέας ανακοίνωσης» που βρίσκεται πάνω 
από τον πίνακα. Η ενέργεια αυτή έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανιστεί η φόρµα 
εισαγωγής ανακοινώσεων που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Στην φόρµα αυτή θα πρέπει να συµπληρωθούν τόσο ο τίτλος όσο και 
το κείµενο της ανακοίνωσης. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή τότε ο 
καθηγητής µπορεί απλά πατώντας το κουµπί «Εισαγωγή» να καταχωρήσει την 
νέα ανακοίνωση στο σύστηµα.  Στο τέλος οδηγείται και πάλι στην σελίδα 
διαχείρισης των ανακοινώσεων. 

Η διαδικασία της επεξεργασίας µιας ανακοίνωσης µοιάζει σε µεγάλο 
βαθµό µε την διαδικασία εισαγωγής. Ο καθηγητής αρχικά θα πρέπει να 
εντοπίσει στον πίνακα την ανακοίνωση την οποία θέλει να τροποποιήσει και 
να πατήσει τον αντίστοιχο σύνδεσµο µε την επιγραφή «Επεξεργασία». Όταν 
συµβεί αυτό παρουσιάζεται η φόρµα επεξεργασίας της συγκεκριµένης 
ανακοίνωσης. Ενδεικτικά µία φόρµα επεξεργασίας φαίνεται στην επόµενη 
εικόνα. 

 

 
 
Στην φόρµα αυτή ο καθηγητής µπορεί να πραγµατοποιήσει τις 

τροποποιήσεις κάνοντας τις επιθυµητές αλλαγές στα στοιχεία των πεδίων. Για 
να ολοκληρωθεί η επεξεργασία θα πρέπει να πατηθεί το κουµπί 
«Τροποποίηση». Στο τέλος ο χρήστης οδηγείται και πάλι στην σελίδα 
διαχείρισης των ανακοινώσεων. 

Η διαδικασία της διαγραφής µιας ανακοίνωσης είναι ακόµη πιο απλή 
από τις προηγούµενες. Θα πρέπει να εντοπιστεί η προς διαγραφή ανακοίνωση 
από τον πίνακα και να πατηθεί ο αντίστοιχος σύνδεσµος «∆ιαγραφή». Στην 
συνέχεια παρουσιάζεται το ακόλουθο µήνυµα το οποίο απαιτεί από τον 
καθηγητή την επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση της διαγραφής.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 25

 ∆ιόρθωση Ερωτήσεων 
 

Μία από τις υποχρεώσεις ενός καθηγητή του συστήµατος είναι η 
διόρθωση των ερωτήσεων ανάπτυξης του µαθήµατος του. Αυτό γίνεται µέσω 
της φόρµας διόρθωσης που προσφέρει η διεπιφάνεια του. Για να την επιλέξει 
θα πρέπει αρχικά να χρησιµοποιήσει τον σύνδεσµο «∆ιόρθωση Ερωτήσεων» 
από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος του. Σε περίπτωση που γίνει αυτό 
εµφανίζεται η οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

Στην συγκεκριµένη σελίδα ο καθηγητής ενηµερώνεται για τον αριθµό 
των εκκρεµών ερωτήσεων ανάπτυξης του κάθε κεφαλαίου. Εφόσον δεν 
υπάρχουν διαθέσιµες ερωτήσεις εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα. Ο 
καθηγητής στην συνέχεια µπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριµένο κεφάλαιο 
πατώντας στον ανάλογο σύνδεσµο. Η ενέργεια αυτή έχει τελικώς σαν 
αποτέλεσµα να εµφανιστεί η φόρµα διόρθωσης που είναι παρόµοια µε αυτήν 
της επόµενης εικόνας. 
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 Στο συγκεκριµένο σηµείο ο καθηγητής καλείται να κρίνει αν η 
απάντηση που έχει δώσει ο εκάστοτε µαθητής είναι ορθή ή λανθασµένη. Η 
αξιολόγηση γίνεται µε την βοήθεια µιας λίστας επιλογής που βρίσκεται στην 
ίδια φόρµα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου της συγκεκριµένης 
απάντησης ο καθηγητής καταχωρεί τα αποτελέσµατα πατώντας το κουµπί 
«∆ιόρθωση». Στην συνέχεια εµφανίζεται η επόµενη ερώτηση που είναι 
καταχωρηµένη στην βάση. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται µέχρι να 
διορθωθούν όλες οι ερωτήσεις του επιλεγµένου κεφαλαίου. 
 

 ∆ιαχείριση Συνδέσµων 
 

Ως γνωστόν ο καθηγητής µπορεί να παρέχει στους µαθητές µία 
συλλογή από συνδέσµους οι οποίοι σχετίζονται µε το µάθηµα του. Η 
διαχείριση των συνδέσµων πραγµατοποιείται µε την βοήθεια της υπηρεσίας 
«∆ιαχείριση συνδέσµων» η οποία καλείται µέσω της επιλογής του οµώνυµου 
link από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος. Σε περίπτωση που συµβεί κάτι 
τέτοιο εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα η οποία θα µοιάζει µε αυτήν της 
παρακάτω εικόνας.  

 
   

 
 

Στην οθόνη εµφανίζονται όλοι οι σύνδεσµοι του µαθήµατος µέσα σε 
ένα πίνακα. Η εµφάνιση τους γίνεται κατά αλφαβητική σειρά σύµφωνα µε τον 
τίτλο του κάθε συνδέσµου. Πάνω από τον πίνακα υπάρχει ο σύνδεσµος 
«Εισαγωγή Νέου Συνδέσµου» που επιτρέπει στον καθηγητή να δηµιουργήσει 
µια νέα εγγραφή συνδέσµου. Εφόσον γίνει επιλεχθεί ο σύνδεσµος αυτός 
εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα εισαγωγής. 
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 Εδώ ο καθηγητής πρέπει να συµπληρώσει όλα τα πεδία του 
συνδέσµου. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων θα πρέπει απλά να 
πατηθεί το κουµπί «Εισαγωγή» για να καταχωρηθεί ο σύνδεσµος στο 
σύστηµα. Εφόσον ο σύνδεσµος υπάρχει ήδη καταχωρηµένος τότε εµφανίζεται 
το ακόλουθο µήνυµα λάθους. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της 
καταχώρησης ο καθηγητής οδηγείται στην σελίδα διαχείρισης συνδέσµων   
 

 
 

Εάν ο καθηγητής αποφασίσει ότι θέλει να επεξεργαστεί την εγγραφή 
ενός συνδέσµου θα πρέπει αρχικά να την εντοπίσει στον πίνακα και στην 
συνέχεια να πατήσει τον σύνδεσµο «Επεξεργασία» που την συνοδεύει. Σε 
αυτή την περίπτωση εµφανίζεται η φόρµα επεξεργασίας που µοιάζει µε αυτή 
της παρακάτω εικόνας. 
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 Εδώ θα πρέπει να γίνουν οι επιθυµητές  τροποποιήσεις στα 
περιεχόµενα των πεδίων οι οποίες καταχωρούνται στο σύστηµα όταν πατηθεί 
το κουµπί τροποποίηση. Σε περίπτωση που ο αλλαγµένος σύνδεσµος είναι 
ίδιος µε κάποιον που υπάρχει ήδη στην βάση τότε εµφανίζεται το ακόλουθο  
µήνυµα λάθους. 
 

 
 
 Τέλος, στην περίπτωση που ο καθηγητής θελήσει να διαγράψει έναν 
σύνδεσµο θα πρέπει αρχικά να τον εντοπίσει στον πίνακα και στην συνέχεια 
να πατήσει το link «∆ιαγραφή» που τον συνοδεύει. Για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της διαγραφής ζητείται η επιβεβαίωση του χρήστη όπως φαίνεται 
και παρακάτω. 
 

 
 

 ∆ιαχείριση Ατζέντας 
 

  Στο σύστηµα αξιολόγησης Online Student Trainer ο καθηγητής του 
εκάστοτε µαθήµατος έχει στην διάθεση του ένα ηµερολόγιο στο οποίο µπορεί 
να καταγράφει κάποιες πληροφορίες τις οποίες ο ίδιος θεωρεί σηµαντικές. Το 
λογισµικό του δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεται της εγγραφές µέσω της 
αντίστοιχης υπηρεσίας η οποία είναι προσβάσιµη µέσω του συνδέσµου 
«Ατζέντα» της κεντρικής σελίδας του µαθήµατος. Όταν επιλεχθεί ο 
συγκεκριµένος σύνδεσµος εµφανίζεται µία οθόνη σαν αυτήν της παρακάτω  
εικόνας. 
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 Στο πάνω µέρος της οθόνης υπάρχει µία µπάρα επιλογής η οποία 
επιτρέπει στον καθηγητή να διαλέξει κάποιον συγκεκριµένο µήνα του 
ηµερολογίου. Θα πρέπει απλώς να καθορίσει τον µήνα στην πρώτη λίστα 
επιλογής και το έτος στην δεύτερη. Ο επιθυµητός µήνας εµφανίζεται όταν 
πατηθεί το κουµπί «Επιλογή». 

 Όπως και στην  περίπτωση του µαθητή έτσι και ο καθηγητής µπορεί 
να εµφανίσει µία συγκεκριµένη ανακοίνωση πατώντας στον αντίστοιχο τίτλο 
του ηµερολογίου. Η ανακοίνωση εµφανίζεται ολόκληρη στο κάτω µέρος της 
φόρµας. 

Εφόσον ο καθηγητής επιθυµεί να εισάγει µία νέα εγγραφή τότε µπορεί 
πολύ απλά να χρησιµοποιήσει τον σύνδεσµο «Εισαγωγή νέας ενηµέρωσης» 
που βρίσκεται κάτω από το ηµερολόγιο. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί το 
συγκεκριµένο link εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής της παρακάτω εικόνας στο 
κάτω µέρος της οθόνης. 

 

 
 

 Στο σηµείο αυτό ο καθηγητής καλείται να συµπληρώσει τον τίτλο και 
το κείµενο της ενηµέρωσης. Επιπλέον θα πρέπει να καθορίσει την ηµεροµηνία 
της αλλάζοντας τις τιµές των τριών λιστών επιλογής της φόρµας. Η νέα 
εγγραφή καταχωρείται τελικώς όταν πατηθεί το κουµπί «Εισαγωγή». Σε 
περίπτωση που υπάρχει η ίδια ανακοίνωση στην ίδια ηµεροµηνία εµφανίζεται 
το παρακάτω µήνυµα λάθους. 
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 Σε περίπτωση που ο καθηγητής θέλει να επεξεργαστεί κάποια 
ενηµέρωση θα πρέπει αρχικά να την εµφανίσει, κάνοντας κλικ στον τίτλο της 
µέσα στο ηµερολόγιο, και έπειτα να επιλέξει τον σύνδεσµο «Επεξεργασία» 
που προστίθεται ακριβώς από κάτω της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
εµφανιστεί η φόρµα επεξεργασίας η οποία είναι ακριβώς ίδια µε την φόρµα 
εισαγωγής µόνο που έχει συµπληρωµένα τα πεδία της σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της επιλεγµένης εγγραφής. Ο καθηγητής µπορεί να τροποποιήσει 
όποια στοιχεία θέλει και έπειτα να καταχωρίσει τις αλλαγές πατώντας το 
κουµπί «Τροποποίηση». Μετά την συγκεκριµένη διαδικασία οδηγείται και 
πάλι στην αρχική σελίδα µε το ηµερολόγιο. Σε περίπτωση που η τροποποίηση 
οδηγήσει στη δηµιουργία µιας ενηµέρωσης η οποία είναι πανοµοιότυπη µε 
µία ήδη υπάρχουσα (και ίδια ηµεροµηνία) τότε εµφανίζεται το ακόλουθο 
µήνυµα λάθους. 
 

 
 
 Η διαγραφή µιας εγγραφής είναι εξίσου απλή µε τις δύο προηγούµενες 
διαδικασίες. Ο καθηγητής επιλέγει αρχικά την προς διαγραφή ενηµέρωση και 
έπειτα πατάει τον σύνδεσµο διαγραφή που εµφανίζεται ακριβώς από κάτω. 
Για να οριστικοποιηθεί η διαγραφή ο καθηγητής θα πρέπει να την 
επιβεβαιώσει στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (βλέπε εικόνα). 
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 Στατιστικά  
 

 Στο σύστηµα αξιολόγησης Online Student Trainer ο καθηγητής του 
εκάστοτε µαθήµατος έχει επίσης την δυνατότητα να ελέγχει διάφορα 
στατιστικά στοιχεία που έχουν σχέση µε το µάθηµα του. Για το σκοπό αυτό 
έχει σχεδιαστεί η αντίστοιχη υπηρεσία η οποία είναι προσβάσιµη µέσω του 
συνδέσµου «Στατιστικά» από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος. Όταν 
επιλεχθεί το συγκεκριµένο link εµφανίζεται µία οθόνη σαν αυτήν της 
παρακάτω εικόνας. 
 

 
 Στο πάνω µέρος κάθε σελίδας της συγκεκριµένης υπηρεσίας 
εµφανίζονται τρεις σύνδεσµοι. Ο πρώτος έχει τίτλο «Στατιστικά Μαθήµατος» 
και οδηγεί στην σελίδα µε τα γενικά στοιχεία του µαθήµατος. Ο δεύτερος έχει 
την επιγραφή «Στατιστικά Ερωτήσεων» και οδηγεί σε µία φόρµα όπου ο 
καθηγητής µπορεί να ελέγξει διάφορες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τις 
ερωτήσεις του µαθήµατος του. Ο τρίτος σύνδεσµος, που φέρει το όνοµα 
«Στατιστικά Μαθητών», οδηγεί τον χρήστη σε µία σελίδα όπου µπορεί να 
τσεκάρει τις επιδόσεις του εκάστοτε µαθητή ξεχωριστά. 

Στην συγκεκριµένη φόρµα της εικόνας, που αντιστοιχεί στον πρώτο 
σύνδεσµο, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για το επιλεγµένο µάθηµα. 
Ο καθηγητής µπορεί να ελέγξει τόσο τις επιδόσεις του συνόλου των µαθητών 
για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά, όσο και την συνολική επίδοση των µαθητών σε 
όλα τα κεφάλαια. Σε περίπτωση που επιλεχθεί το δεύτερο link εµφανίζεται µία 
φόρµα παρόµοια µε αυτήν της επόµενης εικόνας. 

 



 32

 
 Στον χώρο αυτό ο καθηγητής αρχικά θα πρέπει να επιλέξει ποιο  
σύνολο ερωτήσεων επιθυµεί να δει. Αυτό γίνεται µε την βοήθεια της µπάρας 
επιλογής η οποία βρίσκεται στο πάνω µέρος της οθόνης. Ο καθηγητής µπορεί 
να εµφανίσει τα επιθυµητά στοιχεία πατώντας το κουµπί «Επιλογή», αφού 
πρώτα καθορίσει µέσω των δύο λιστών επιλογής  το κεφάλαιο και τον τύπο 
ερώτησης που τον ενδιαφέρει. Το πάτηµα του κουµπιού έχει σαν αποτέλεσµα 
να εµφανιστεί ένας πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τόσο η ερώτηση όσο 
και το ποσοστό των επιτυχηµένων αποπειρών απάντησης της. Τα κουµπιά 
πλοήγησης του επιτρέπουν επίσης να µετακινείται ανάµεσα στα ερωτήµατα. 
 Τέλος, η χρήση του συνδέσµου «Στατιστικά Μαθητών» οδηγεί σε µία 
σελίδα σαν αυτήν της παρακάτω εικόνας. 
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 Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται όλοι οι µαθητές του τµήµατος µαζί 
µε τις επιδόσεις τους µέσα σε έναν πίνακα. Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει το 
όνοµα κάποιου µαθητή για να εµφανιστούν πιο αναλυτικά στοιχεία. Πιο 
συγκεκριµένα το πρόγραµµα µεταπηδά στην σελίδα των στατιστικών του 
αντίστοιχου µαθητή η οποία έχει περιγραφεί και στην προηγούµενη ενότητα 
που αφορούσε τις υπηρεσίες του µαθήµατος για τον µαθητή. 
 

 Αλλαγή Στοιχείων Μαθήµατος 
 

 Όπως είναι φυσιολογικό, σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ο κάθε 
καθηγητής πολλές φορές επιθυµεί να αλλάξει διάφορα στοιχεία που αφορούν 
τα µαθήµατα για τα οποία είναι υπεύθυνος. Η συγκεκριµένη υπηρεσία στο 
Online Student Trainer µπορεί να επιλεχθεί µέσω ενός κλικ στον σύνδεσµο 
«Αλλαγή Στοιχείων Μαθήµατος» ο οποίος βρίσκεται στην κεντρική σελίδα 
του µαθήµατος. Σε περίπτωση που συµβεί αυτό ο καθηγητής θα οδηγηθεί σε 
µία διεπιφάνεια παρόµοια µε αυτήν της παρακάτω εικόνας. 
 
 

 
 
 Στον χώρο αυτό παρέχονται διάφορες δυνατότητες. Πρώτα απ’ όλα ο 
καθηγητής µπορεί να αλλάξει το όνοµα και την περιγραφή του µαθήµατος του  
τροποποιώντας απλά το περιεχόµενο των δύο οµώνυµων πεδίων. Οι αλλαγές 
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καταχωρούνται µόλις πατηθεί το κουµπί «Τροποποίηση». Σε περίπτωση όµως 
που το τροποποιηµένο όνοµα είναι ίδιο µε αυτό ενός ήδη καταχωρηµένου 
µαθήµατος τότε εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα λάθους. 
 

 
 
 Επίσης ο καθηγητής µπορεί να αλλάξει τον αριθµό των ερωτήσεων 
κάθε τύπου που θα εµφανίζονται στα διαγωνίσµατα του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. Αυτό γίνεται αλλάζοντας τις τιµές των αντίστοιχων λιστών 
επιλογής που υπάρχουν για κάθε τύπο ερώτησης. Και πάλι οι αλλαγές 
καταχωρούνται όταν πατηθεί το κουµπί «Τροποποίηση». 
 Τέλος ο καθηγητής µπορεί αρκετά  εύκολα να προσθαφαιρεί 
κεφάλαια, εφόσον επιθυµεί να αλλάξει την ύλη του µαθήµατος. Η προσθήκη 
του κεφαλαίου γίνεται µέσω της επιλογής του συνδέσµου «Προσθήκη Νέου 
Κεφαλαίου». Το νέο κεφάλαιο τοποθετείται µετά από όλα τα υπόλοιπα. Η 
διαγραφή γίνεται εξίσου απλά. Ο καθηγητής θα πρέπει να πατήσει πάνω στον 
σύνδεσµο που αντιστοιχεί στο προς διαγραφή κεφάλαιο. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται εφόσον ο καθηγητής επικυρώσει την ενέργειά πατώντας το 
κουµπί «ΟΚ» του παρακάτω πλαισίου διαλόγου.  
 

 
 

 Κάθε φορά που γίνεται προσθήκη ή αφαίρεση ενός κεφαλαίου του 
µαθήµατος προστίθεται και µία ανάλογη ανακοίνωση στον πίνακα 
ανακοινώσεων του µαθήµατος. 
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4.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 

Οι υπηρεσίες του διαχειριστή, όπως συνηθίζεται σε πολλά προγράµµατα, του 
επιτρέπουν να επέµβει πρακτικά σε όλα στοιχεία του συστήµατος. Οι λειτουργίες 
αυτές είναι προσβάσιµες από κάθε σελίδα του διαχειριστή. Στις υπηρεσίες αυτές 
συγκαταλέγονται η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων καθηγητών, η 
αξιολόγηση των αιτήσεων για την δηµιουργία νέων µαθηµάτων, η διαχείριση 
χρηστών, η διαχείριση των µαθηµάτων και η διαχείριση των ανακοινώσεων. 
Παρακάτω παρουσιάζονται µία µία όλες οι προαναφερθέντες υπηρεσίες. 

 

4.4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

 
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες ενότητες του παρόντος εγγράφου 

παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν µια αίτηση για να αποκτήσουν την 
ιδιότητα του καθηγητή. Η αξιολόγηση της αίτησης εναπόκειται τελικώς σε κάποιον 
από τους διαχειριστές. Αυτό γίνεται µέσω της αντίστοιχης φόρµας η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω του συνδέσµου «Αιτήσεις Καθηγητών» που βρίσκεται στην 
αριστερή µπάρα των σελίδων του διαχειριστή. Η οθόνη στην οποία οδηγείται είναι 
παρόµοια µε αυτή της παρακάτω εικόνας. 

     
 

 
 

 Όπως φαίνεται, στην οθόνη παρουσιάζονται τα στοιχεία της αίτησης µέσα σε 
ένα πίνακα. Για να απορρίψει ή να κάνει αποδεκτή  την αίτηση ο διαχειριστής, απλά 
θα πρέπει να διαλέξει την αντίστοιχη ένδειξη της λίστας επιλογής και στην συνέχεια 
να πατήσει το κουµπί «αποστολή». Ο υποψήφιος καθηγητής θα ενηµερωθεί 
αυτόµατα µέσω ενός email για την απόφαση του διαχειριστή. Στην φόρµα αυτή 
εµφανίζονται µε την σειρά όλες οι εκκρεµείς αιτήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες 
παρουσιάζεται το αντίστοιχο µήνυµα. 
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4.4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Στην ενότητα του καθηγητή αναφέρθηκε ότι του παρέχεται η δυνατότητα για 

την σύνταξη αίτησης που αφορά την δηµιουργία ενός νέου µαθήµατος. Η αξιολόγηση 
της αίτησης, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, εναπόκειται τελικώς σε 
κάποιον από τους διαχειριστές. Αυτό γίνεται µέσω της αντίστοιχης φόρµας η οποία 
είναι προσβάσιµη µέσω του συνδέσµου «Αιτήσεις Μαθηµάτων» που βρίσκεται στην 
αριστερή µπάρα των σελίδων του διαχειριστή. Η οθόνη στην οποία οδηγείται είναι 
παρόµοια µε αυτή της παρακάτω εικόνας. 
 

 
 

Όπως φαίνεται, στην οθόνη παρουσιάζονται τα στοιχεία της αίτησης µέσα σε 
ένα πίνακα. Για να απορρίψει ή να κάνει αποδεκτή  την αίτηση ο διαχειριστής, απλά 
θα πρέπει να διαλέξει την αντίστοιχη ένδειξη της λίστας επιλογής και στην συνέχεια 
να πατήσει το κουµπί «αποστολή». Ο καθηγητής διαπιστώνει την δηµιουργία του 
νέου µαθήµατος κατά την σύνδεσή του στο σύστηµα, αφού θα εµφανιστεί στην λίστα 
µε τα µαθήµατά του. Στην φόρµα αυτή εµφανίζονται µε την σειρά όλες οι εκκρεµείς 
αιτήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες παρουσιάζεται το αντίστοιχο µήνυµα. 

 

4.4.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 
Η «διαχείριση των χρηστών» αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες 

που προσφέρονται  στους διαχειριστές του συστήµατος. Η λειτουργία αυτή µπορεί να 
επιλεχθεί µέσω του οµώνυµου συνδέσµου από την αριστερή µπάρα. Η οθόνη που 
εµφανίζεται θα είναι παρόµοια µε την παρακάτω.    
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 Στην φόρµα αυτή ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να εµφανίζει πρακτικά 
οποιοδήποτε σύνολο χρηστών µε την βοήθεια της µπάρας αναζήτησης. Η αναζήτηση 
µπορεί να γίνει µε βάση οποιαδήποτε στοιχείο του χρήστη σε κάθε κατηγορία 
χρηστών. Αυτό γίνεται αλλάζοντας τις τιµές στις δύο λίστες επιλογής της µπάρας. 
Επιπλέον, εφόσον το επιθυµεί ο διαχειριστής, µπορεί να συµπληρώσει στο πεδίο µε 
την επιγραφή «Λέξη αναζήτηση» για να εξειδικεύσει τα επιστρεφόµενα 
αποτελέσµατα σε µεγαλύτερο βαθµό. Όταν πατηθεί το κουµπί «αναζήτηση» 
εµφανίζονται, εάν υπάρχουν, οι εγγραφές των χρηστών που πληρούν τα κριτήρια.  
   Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιθυµεί να εισάγει έναν νέο χρήστη στο 
σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τον σύνδεσµο «Εισαγωγή Νέου Χρήστη» που 
βρίσκεται κάτω από την µπάρα αναζήτησης. Η επιλογή του αυτή οδηγεί στην 
εµφάνιση της παρακάτω φόρµας.  
 

 
  
 Για την δηµιουργία του νέου λογαριασµού θα πρέπει να συµπληρωθούν όλα 
τα πεδία. Ο διαχειριστής µπορεί επίσης να καθορίσει τον τύπο του συγκεκριµένου 
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χρήστη αλλάζοντας την ένδειξη της λίστας επιλογής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
αφού πατηθεί το κουµπί «Εισαγωγή». Στην συνέχεια ο διαχειριστής οδηγείται στην 
σελίδα διαχείρισης χρηστών. Εάν όµως έχει επιλεχτεί ένα όνοµα χρήστη το οποίο 
χρησιµοποιείται ήδη στο σύστηµα τότε εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα λάθους. 
 

 
 
 Εφόσον ο διαχειριστής επιθυµεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία κάποιου 
εγγεγραµµένου χρήστη θα πρέπει αρχικά να εντοπίσει την εγγραφή του στον πίνακα 
µε τους χρήστες και έπειτα να πατήσει τον αντίστοιχο σύνδεσµο µε την επιγραφή 
«Επεξεργασία» για να οδηγηθεί στην φόρµα επεξεργασίας. Η φόρµα αυτή έχει 
ακριβώς την ίδια µορφή µε την φόρµα εισαγωγής. Ενδεικτικά µία τέτοια οθόνη 
παρουσιάζεται στην επόµενη εικόνα. 
 

 
 
 Τα πεδία της φόρµας είναι συµπληρωµένα µε τα στοιχεία του επιλεγµένου 
χρήστη. Ο διαχειριστής µπορεί να πραγµατοποιήσει τις επιθυµητές αλλαγές και στην 
συνέχεια να τις καταχωρήσει πατώντας το κουµπί «Τροποποίηση». Το συνθηµατικό 
του χρήστη αλλάζει µόνο στην περίπτωση που ο διαχειριστής συµπληρώσει τα 
αντίστοιχα πεδία. Όπως και στην εισαγωγή, έτσι και στην επεξεργασία η αλλαγή του 
Login µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα αφού το σύστηµα δεν επιτρέπει δύο 
χρήστες µε ίδια Login. Εάν συµβεί αυτό εµφανίζεται το µήνυµα λάθους της 
παρακάτω εικόνας. 
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 Εφόσον ο διαχειριστής έχει αποφασίσει να διαγράψει κάποιον λογαριασµό 
τότε θα πρέπει απλά να επιλέξει τον σύνδεσµο «∆ιαγραφή» από τον αντίστοιχο 
χρήστη που εµφανίζεται στον πίνακα της οθόνης και έπειτα να επιβεβαιώσει την 
ενέργεια του στο επόµενο πλαίσιο διαλόγου. 
 

 
 
 Τέλος ο διαχειριστής µπορεί να στείλει και email σε οποιονδήποτε χρήστη 
επιθυµεί. Αυτό γίνεται στην αντίστοιχη φόρµα η οποία εµφανίζεται όταν πατηθεί η 
διεύθυνση email του συγκεκριµένου χρήστη από τον πίνακα. Η φόρµα σύνθεσης 
email παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
 Στην οθόνη αυτή απαιτείται απλά η συµπλήρωση των πεδίων «Θέµα» και 
«Μήνυµα». Το email αποστέλλεται όταν πατηθεί το  οµώνυµο κουµπί της φόρµας. 
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4.4.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
 Η διεπιφάνεια του διαχειριστή του επιτρέπει να εκτελεί και κάποιες 
λειτουργίες διαχείρισης όσον αφορά τα µαθήµατα που παρέχονται από το σύστηµα. 
Αυτές είναι προσβάσιµες µέσω του συνδέσµου «∆ιαχείριση Μαθηµάτων» από την 
αριστερή µπάρα των σελίδων του διαχειριστή. Η οθόνη στην οποία οδηγείται θα είναι 
παρόµοια µε αυτήν της παρακάτω εικόνας. 
 

 
 Στην οθόνη παρουσιάζονται όλα τα µαθήµατα µαζί µε τις περιγραφές τους 
µέσα σε έναν πίνακα. Εφόσον ο διαχειριστής επιθυµεί να εισάγει ένα νέο µάθηµα 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τον οµώνυµο σύνδεσµο ο οποίος υπάρχει στο πάνω µέρος 
της φόρµας. Η ενέργεια αυτή προκαλεί την εµφάνιση της φόρµας εισαγωγής ενός 
νέου µαθήµατος η οποία φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 
 

 
 
 Η δηµιουργία ενός νέου µαθήµατος απαιτεί απλά την συµπλήρωση του 
ονόµατος και της περιγραφής του στα αντίστοιχα πεδία. Επιπλέον ο διαχειριστής θα 
πρέπει να ορίσει τον αρµόδιο καθηγητή και τον αριθµό των κεφαλαίων για το µάθηµα 
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χρησιµοποιώντας τις ανάλογες λίστες επιλογής Για να καταχωρηθεί το νέο µάθηµα 
θα πρέπει να πατηθεί το κουµπί «Εισαγωγή». Σε περίπτωση που υπάρχει το ίδιο 
µάθηµα ήδη καταχωρηµένο στο σύστηµα εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα λάθους. 
 

 
 

 Εάν ο διαχειριστής επιθυµεί να επεξεργαστεί τα βασικά στοιχεία κάποιου 
υπάρχοντος µαθήµατος τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει τον σύνδεσµο «Επεξεργασία» 
από την αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα µαθηµάτων. Η ενέργεια αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα να εµφανιστεί η φόρµα επεξεργασίας που είναι σχεδόν ίδια µε την φόρµα 
εισαγωγής. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η πρώτη έχει τα πεδία της 
συµπληρωµένα µε τα στοιχεία του επιλεγµένου µαθήµατος. Ο διαχειριστής µπορεί να 
αλλάξει τα στοιχεία και έπειτα να καταχωρίσει τις τροποποιήσεις πατώντας το κουµπί 
«Τροποποίηση». Σε περίπτωση όµως που το τροποποιηµένο µάθηµα είναι ίδιο µε 
κάποιο που υπάρχει ήδη στο σύστηµα εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα λάθους. 
 

 
 

 Τέλος, εφόσον ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει κάποιο µάθηµα, δεν έχει 
παρά να επιλέξει τον σύνδεσµο «∆ιαγραφή» του αντίστοιχου µαθήµατος από τον 
πίνακα µαθηµάτων. Η διαγραφή επικυρώνεται αν πατηθεί το κουµπί «OK» στο 
επόµενο πλαίσιο διαλόγου. 
 

 
 

 Κάθε φορά που πραγµατοποιείται διαγραφή κάποιου µαθήµατος τότε 
προστίθεται µία ανάλογη ανακοίνωση η οποία εµφανίζεται στην αρχική σελίδα του 
συστήµατος. 
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4.4.5 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 
 Η διαχείριση των ανακοινώσεων του διαχειριστή είναι ακριβώς ίδια µε την 
αντίστοιχη λειτουργία του καθηγητή, η οποία έχει περιγραφεί αναλυτικά στην 
προηγούµενη ενότητα (Υπηρεσίες Μαθηµάτων Καθηγητή). Η µόνη διαφορά έγκειται 
στο ότι οι ανακοινώσεις του διαχειριστή εµφανίζονται στην αρχική σελίδα του 
συστήµατος. 


