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2 Προδιαγραφές 

2.1 Υλοποίησης 

Συμφώνα με τον σκοπό της εργασίας οι βασικοί ρόλοι που θα υποστηρίζει η εφαρμογή 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα είναι τρεις, 

1. ο χρήστης-εκπαιδευόμενος 

2. ο χρήστης -καθηγητής και 

3. ο Διαχειριστής . 

Ο χρήστης Διαχειριστής θα έχει εξειδικευμένες επιπρόσθετες δυνατότητες 

Κάθε χρήστης έχει διαφορετικό προφίλ εργασίας πάνω στο σύστημα με διαφορετικές 

δυνατότητες. 

Ειδικότερα : 
• Χρήστης Διαχειριστής 

Ο διαχειριστής θα έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας . Δημιουργεί κι ελέγχει 

τους λογαριασμούς των χρηστών, έχει δυνατότητες επεξεργασίας , εισαγωγής και 
διαγραφής οποιουδήποτε από τους υπόλοιπους χρήστες . Ο διαχειριστής , επίσης , θα 
έχει πλήρεις δυνατότητες για αλλαγές στα στοιχεία χρηστών χωρίς κανέναν 

περιορισμό. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τα μαθήματα 

• Χρήστης Καθηγητές 

Ο χρήστης - καθηγητής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των 
ηλεκτρονικών μαθημάτων που επιθυμεί και των τμημάτων του . Ο λογαριασμός του 
θα δημιουργείται από τον διαχειριστή της πλατφόρμας , κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερόμενου. Ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει και να τροποποιήσει όσα 

τμήματα και μαθήματα επιθυμεί, να επικοινωνεί με τους χρήστες-μαθητές των 
μαθημάτων του, να εισάγει το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (κείμενα, εικόνες , 

παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, Ανακοινώσεις κλπ) . Θα 
μπορεί να έχει προβολή πληροφοριών του προφίλ του και να διαχειριστεί τον κωδικό 
πρόσβασης του 
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• Χρήστης Μαθητής 

Θα μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του επιτρέπεται, να έχει πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας, περιοχές 
συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης , να προβάλλει το προσωπικό του 
χαρτοφυλάκιο καθώς και να διαχειριστεί τα προσωπικά του στοιχεία και το κωδικό του 

Αναλυτικότερα 

1. Θα έχει πρόσβαση στο τμήμα του και στα μη κλειδωμένα μαθήματα 
2. Θα μπορεί να δει την περιγραφή του μαθήματος 
3. Θα μπορεί να δει την ατζέντα του μαθήματος 

4. να δει τις ανακοινώσεις του καθηγητή 
5. θα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος 
6. θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον καθηγητή και τον Διαχειριστή 

Κατηγορίες Μαθημάτων 

Τα μαθήματα χωρίζονται ως εξής 

• Ανοικτά μαθήματα είναι τα μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν 
πρόσβαση ακόμα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα . 

• Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης μπορεί να έχει 
πρόσβαση μόνο αν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. 

• Τέλος κλειστά μαθήματα είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης που έχει 
λογαριασμό στην πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο αν του το επιτρέψει ο 

υπεύθυνος καθηγητής. 
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Δομή Ηλεκτρονικού Μαθήματος 

Κάθε μάθημα θα αποτελεί μια ξεχωριστή ενότητα στην πλατφόρμα η οποία θα 
ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα σε σπονδυλωτή μορφή , 

Θα μπορεί ο καθηγητής να οργανώνει και να διαχειρίζεται τα μαθήματα του ανάλογα με 
το υλικό που διαθέτει . 

Για το κάθε μάθημα Θα αναφέρονται στην σελίδα του κάποιες βασικές πληροφορίες 

• Βαθμίδα τίτλος Γυμνάσιο -Λύκειο - ΕΠΑΛ 

• Τάξη 

• Τμήμα 

• Υπεύθυνος καθηγητής 

• Τύπος μαθήματος 

• θα υπάρχει επίσης η επιλογή "Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές" η οποία επιτρέπει 
στους εγγεγραμμένους χρήστες - μαθητές , που έχουν ορίσει email διεύθυνση στο 
προφίλ τους, να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο 

καθηγητή του μαθήματος. 

Η σπονδυλωτή μορφή θα αποτελείται από : 

1. Υποσυστήματα και 

2. Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος. 

Ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να τα διαχειρίζεται ανάλογα με τη δομή και το υλικό του 
μαθήματος που διαθέτει . 

Αναλυτικότερα τα υποστηριζόμενα Υποσυστήματα που θα συνθέτουν το ηλεκτρονικό 
μάθημα θα είναι τα εξής: 

1. Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά 
με την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες , τα βοηθήματα , 
τους τρόποι αξιολόγησης, κλπ του μαθήματος 

2. Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθμοί του μαθήματος 

(διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). 

3. Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους 
εγγεγραμμένους χρήστες - φοιτητές. 

4. εκπαιδευτικό Υλικό όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το 
εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Ειδικότερα το υποσύστημα αυτό παρέχει 

έναν εύχρηστο μηχανισμό για τη διαχείριση, την οργάνωση και την 

ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών αρχείων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες , 
διαγράμματα, κλπ οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού . ) 

5. Σύνδεσμοι - χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα και 
ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. 

6. Εργασίες Εκπαιδευόμενων, ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την 
ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών του 

μαθήματος. 
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2.2 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την δημιουργία της απομακρυσμένης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στους χρήστες της 

σε περιβάλλον web , χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνολογίες HTML (HyperText 
Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) , JaνaScript. Για τη δημιουργία του 
περιεχομένου της απομακρυσμένης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης , αφού θα πρέπει να 
αλλάζει δυναμ ι κά σύμφωνα με την επιλογή των χρηστών, χρησιμοποιηθήκαν η MySQL 
και η ΡΗΡ. Παρακάτω δίνονται μερικά στοιχεία για τις βασικές δυνατότητες - ιδιότητες 
των γλωσσών που χρησιμοποίησα. 
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2.2.1 HyperText Markup Language 

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. 
Η html δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup 

language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Αποτελεί υποσύνολο της 
γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την ΙΒΜ 
προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα 
διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και 
εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν . Η HTML χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή της δομής μιας ιστοσελίδας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής 
της δομής μιας ιστοσελίδας . Η html χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες (τα tags) για να 
δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον browser. Τα tags (ετικέτες) είναι εντολές που 
συνήθως ορίζουν την αρχή ή το το τέλος μιας λειτουργίας. 

Τα tags βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων< και> . 

Π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case insensitiνe, δεν επηρεάζονται από το αν έχουν 
γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία . 
Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή htrnl. 

Παράδειγμα σε HTML: 

<html> 
<head> 
<title> 
Τίτλος ... Εμφανίζομαι μόνο στη μπάρα τίτλου 

</title> 
</head> 

<body> 
Μέσα στην ετικέτα body γράφουμε το κείμενο που 
θέλουμε να εμφανίζεται στη σελίδα . 

</body> 
</html> 

" ,,.--= -<-~-" '"'"" >~ > ν-')<>ν +'Ψ'>!!41 <'+<~;f':~>AY;;W"&')>IJ>Δ'5<M''"~~~~A');»W~#Nfi~~<;1;χ;:<:-,W">ι~M<O'>''*i*'~;'\<~'~ψ~ψ}'<~~-#»/$ 

·'i Τίτλος ... Εμφανίζομαι μόνο στη μπάρα τiτλοu - Microsoft)nternet ExRLorer ~~~ 
Eile !;.dit lf)ew Favorίtes I ools t:!elp 

~lέσα στη\' ετικέτα body γράφουμε το κείμενο που θέλουμε vα εμφανiζεται στη 

σελίδα. 

---·-------~---

Done ~ My Computer 

Εικόνα 1 Παράδειγμα HTML 
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2.2.2 JAVASCRIPT 

Η JaνaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή 

δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) 
σε ιστοσελίδες . Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA 
ονομάζεται ECMAscript. 

Η JaνaScript είναι γλώσσα σεναρίων (scripting language), Αυτό σημαίνει ότι η τελική 
μορφή του κώδικα HTML θα δημιουργηθεί στον web browser από τον χρήστη με την 
εκτέλεση του κώδικα της JaνaScript. 

Όπως και η ΡΗΡ , η Jaνascript έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του κώδικά 
της στη γλώσσα προγραμματισμού C, με την οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες . 

Όμως ενώ η ΡΗΡ είναι μια server side γλώσσα προγραμματισμού, η Jaνascript είνα ι 
client side. 

Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Jaνascript και η παραγωγή του τελικού 

περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στον server, αλλά στο πρόγραμμα 
περιήγησης των επισκεπτών . Αυτή η διαφορά έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
για καθεμιά από τις δύο γλώσσες . Συγκεκριμένα , η Jaνascript δεν έχει καμία απαίτηση 

από πλευράς δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί (επεξεργαστική ισχύ, συμβατό 
λογισμι κό διακομιστή) , αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του browser των επισκεπτών . 
Επίσης μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Παρόλα αυτά , οι δυνατότητές 

της είνα ι σημαντικά μικρότερες από αυτές της ΡΗΡ και δεν παρέχει συνδεσιμότητα με 

βάσεις δεδομένων 

Ο κώδι κας Jaνascript μιας σελίδας περικλείεται από τις ετικέτες της HTML <script 
la nguage="jaνascript"> και </script>. 

Για παράδειγμα , ο ακόλουθος κώδικας Jaνascript: 

<script la nguage="jaνascript"> 
document.write('Hello world!') ; 
</script> 

·~ c:\Users\NTINA\D~kto;\~ar:;~igmal .htmJ~"WindQWs ln;~r~~-EX ... ΕΕ:ΞιπiΒ~ 
Q Ο ,7 1 ~-' C:\Users\NTINA\ D• .... ] +,. 1 χ ] 1 ~t Google Ρ .... 

''" ,. , ~~,. .. ,,,.,, ...... ..,~,.,,;,,_<j:,,.,,~..<~i<' 

Αρχείο Επεξιργασία Προβολή Αγαπημένα Εργαλεία Βοήθεια 

····::.~~~~-~[ΞJC - ~~ ~ Musίc Videos >> 
-··· ....-~~~~~·~· ~·~· - - --···---·-·- . -- ·····-·-----

χ SopCast Ο. -
...... ~~-,-~~~..,...-.,,,,...,--

χ ιnyΡιιcο .... . 

'~ Αγαπημένα ~ S ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ-ΒΕΡΑΝΤ... -ιt Google 

- \'ι(/ Jaνa... :ιti C ... Χ F:'iJ .... mJ • '-2) ~ .... Σελίδα .... 

Hello world! 

~Υπολογιστής Ι Προστατευ μένη κατάσταση λειτουργίας:/! • ίι. ... <if-~ 100% ... 

Εικόνα 1 Παράδειγμα JavaScript 
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2.2.3 Cascading Style Sheets 

Από την html 4.0 ο web deνeloper ειχε τη δυνατότητα να ενσωματωσει διαφορα στυλ 
(styles) που οριζαν πως θα εμφανίζονται τα στοιχεια της HTML. 
Η CSS είναι μια γλώσσα επικαλυπτομενων φυλλων στυλ (cascading sheet style) η όποια 
χρησιμοποιείται από τον Web browser για να ορίσει την τελική μορφή μιας ιστοσελίδας 
HTML (δηλαδή, την εμφάνιση και μορφοποίηση). 
Χρησιμοποιώντας τη CSS σε ένα αρχείο HTML διαχωρίσουμε το περιεχόμενο μιας 
ιστοσελίδας από το τρόπο παρουσίασης της σελίδας ώστε οι αλλαγές στο περιεχόμενο 
και την εμφάνιση να γίνονται ανεξάρτητα . 
Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο , να 
δώσει ευελιξία και έλεγχο στη συγγραφή παρουσίασης, ώστε πολλές σελίδες να 

μοιράζονται τη μορφοποίηση, ώστε να μειώνεται η πολυπλοκότητα και η επανάληψη της 
συνεχούς διάρθρωσης του περιεχομένου . 
CSS ορίζει ένα σύστημα προτεραιότητας, όταν δηλώνονται πολλαπλά στυλ . 
Αυτό δίνει μια καθολικότητα στη σχεδίαση διότι για να αλλάξουμε τη μορφή ενός 
αντικειμένου δε χρειάζεται να τροποποιήσουμε όλα τα αντικείμενα μέσα στην ιστοσελίδα 
αλλά μόνο τον αρχικό ορισμό του . Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της 

γλώσσας. 

Παράδειγμα : 
<html> 

<title> Παράδειγμα CSS by Τ asos </title> 
<head> 

<style type="text/css"> 
body {background-color: COCOCO} 

h1 {background-color: RED} 
h2 {background-color: ORANGE} 
ρ {background-color: #OOffFF} 

</style> 

</head> 
<body> 

<h 1 >Αυτή είναι η επικεφαλίδα 1 : </h 1 > 
<h2>Αυτή είναι η επικεφαλίδα 2 :<h2> 
<ρ alίgn=center > 

Αυτή είναι η παράγραφος 
<br> 

HELLO !!! 
<br> 

</ρ> 

</body> 
</html> 
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.. . 
~ Παράδειγμα CSS by Tasos · Wi.ndows lnternet Expιorer ~@ί.8] 

- ------------------· 
: File Edit Vie•N Favorites Tools Helρ - - ----
χ Go_~ie i------ -·--·--- ~--Ξ1 ...... ~· Α~-~~~ Τ · : ~ . a Κοινή χρήση .. . » ~ Τ v Σύνδεση Τ 
χ Τ ι-·--~-·~~--~~--~--~=: ·-~ : :-~:·_-~:- -- --- :;Jr> Go • oll Ι ii Login • ~ Games • ~ • » 

{,j Faνorites ~ Παράδε ιγμα CSS by Tasos ί"Ι • ~ ..J::::L - l κ Ι ( .• ~·.. ~ >> _J ι~ • Page • Safety • Tools • li - ι.;.;..ι ~ ΕΜ 
.,.... _______________ _ 

Αυτή είναι η επικεφαλίδα 2 : 

.Α.υτ1Ί είναι η παράγραφος 

.HELLO !!! 

4"a • ~ 100% 

Εικόνα 2 Παράδειγμα Cascading Style Sheets 
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2.2.4 ΡΗΡ 

Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα script (γλώσσα σεναρίων) από την πλευρά του διακομιστή , 
σχεδιασμένη ειδικά για το Web για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο 
.Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορεί να ενσωματώθει ΡΗΡ κώδικας , που θα εκτελείται 
κάθε φορά που η σελίδα επισκέπτεται 
. Ο ΡΗΡ κώδικας μεταφράζετε στο Web διακομιστή από έναν διερμηνέα της ΡΗΡ (ΡΗΡ 
interpreter) που είναι συμβατός με όλους τους γνωστούς διακομιστές (server) του 
Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει ο 
επισκέπτης. 

Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου , του Rasmus 
Lerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από τρεις βασικές 
εκδόσεις. Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντε εκατομμύρια τομείς 
παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα . 

Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικα . Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page ( 
προσωπική αρχική σελίδα), αλλά άλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα 
σημαίνει ΡΗΡ Hypertext Preprocessor ( προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ ). 
Η ΡΗΡ δίνει δυνατότητες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων για εισαγωγή, τροποποίηση 

αλλά και ανάκτηση πληροφοριών. Έτσι, στη συγκεκριμένη εργασία , θα χρησιμοποιηθεί η 
MySQL για τη διαχείριση των πληροφοριών . 
. Παράδειγμα κώδικα : 
<html> 
<head> 
<title>Example#1 TDavid's Very First ΡΗΡ Script 

ever!</title> 
</head> 
<? print(Date(''I F d, Υ")); ?> 

<body> 
Εδώ είναι το κυρίως σώμα της σελίδας 

</body> 
</html> 

8 Example #1 TDa... c:;:ι.., ~ ~ 

1 v.ι· ednesday May 19, 2Ο1 Ο 
~ 

ι 

~ 
~~Ο_λ_σ_Μ_η_ρw_' _θη_Κ_f ~~~~~~--j~ I 

Εικόνα 3 Παράδειγμα ΡΗΡ 
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2.2.5 MYSQL 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό , σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων . Μια βάση δεδομένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να αναζητάτε, να 
ταξινομείτε κα ι να ανακαλείτε τα δεδομένα αποτελεσματικά . 
Η MySQL εκτελείται στον διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π . χ Apache) σαν 
επικαθούμενο λογισμικό (plugin) και χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για την αποθήκευση 
και διαχείρ ι ση των δεδομένων, αλλά και για την αλληλεπίδραση με τον δυναμικό κώδικα 
της ΡΗΡ. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
λόγω των πλεονεκτημάτων του : δωρεάν χρήση , ταχύτητα στην εκτέλεση των 
ερωτημάτων, υποστήριξη από γλώσσες παραγωγής δυναμικού περιεχομένου (ΡΗΡ) , κλπ 
Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα σας , 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 πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την 
SQL (Structured Query Language) την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις 
δεδομένων, παγκόσμια . Η MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της 
ξεκινά από το 1979 . 

Παράδειγμα κώδικα : 
SELECT * FROM Ίessonmaininfo· WHERE lesson_type=1 

tιι· i n· a_id l•>e~:>,_t;-ρ~ le-H:>~oafego1y_ id l e<t~a.n_pu()( ·c l e~ ' on_adminf•Jrator t~<-ί_id νsthn·ίda_i:I 

u / χ ~ ΜσΗΓJΙ~; 1 :'χ 1 11 1 1: 

π / Υχ. 13 Π ΑΗ PO.r<JP.Kf- 3' 1 

ο .t χ 14 ΑΙΙΑΠΙΞΗ E<:1ArMo-0•1 Σ Ε 
nrorr.A.Ι.\kl "-T ΈίlKO ΠΕ~ΒΑfΛΟΗ 

u / χ ,., ~.'1.ηνκir :η 1 11 11! "/ 

ο / ">'-:. 1 ό XHMEl!. 3.d 1 ο ι · 

Εικόνα Παράδειγμα MYSQL 
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3 Ελάχιστες απαιτήσεις 

3. 1 Διακομιστή 
Το σύστημα που θα φιλοξενήσει το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 
έχει τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις : 

• ΡΗΡ Version 5.0 ή ανώτερη 

• MySQL 5.0 ή ανώτερη 

• Apache Web Server (Μπορεί να γίνει χρήση κάποιου άλλου web server, ωστόσο 
θα πρέπει να επαναρυθμιστούν οι παράμετροί του για την ασφάλεια του 

συστήματος) 

3.2 Συστήματος χρήστη 
Ο χρήστης του συστήματος ηλεκτρονικής τάξης , θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο 
σύστημα μέσω κάποιου interface (π.χ. τοπικό δίκτυο, internet). Η πρόσβαση θα γίνεται 
μέσω ενός φυλομετρητή ιστοσελίδων , με επιτρεπόμενη την εκτέλεση κώδικα Jaνascript. 
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4 Υλοποίηση 

4. 1 Δομή συστήματος 

4.1.1 Γενικά 
Ξεκινώντας , το σύστημα φορτώνει το αρχείο index.php, το οποίο είναι κοινό για κάθε 
χρήστη και αναλαμβάνει να φορτώσει το κατάλληλο αρχείο για τη συνέχεια, εξαρτώμενο 
από τις επιλογές του χρήστη. 

4.1.2 Αναλυτική παρουσίαση 
Αρχεία .php - Πίνακες βάσης ανά χρήστη και ενέργεια 

Παρακάτω αναφέρονται οι ενέργειες που γίνονται κατά την περιήγηση στον ιστότοπο 

Η δομή παρουσίασης δείχνει ποιό php αρχείο καλείται κάθε φορά ,τον εμπλεκόμενο πίνακα και 

τον/τους User/users που μπορούν να κάνουν την ενέργεια. 

• Αρχική σελίδα (id= l ) 
Php: main.php 
Table: -

User: μαθητής, καθηγητής 

• Σύνδεση χρήστη από όλες τις σελίδες 

Php: checklogin.php , (login.php - logout.php) 
Table: users 
User: μαθητής, καθηγητής 

• Ξεχάσατε τον κωδικό σας; (id=22) 
Php: lostpassword.php 
Table: users 
User: μαθητής, καθηγητής 

• Εγγραφή χρήστη (id=2) 
Php: register.php 
Table: users 

User: μαθητής, καθηγητής, μαθητής 
• Προφίλ χρήστη (id=2 1) 

Php: useredit.php 
Table: users, userprofile (ν ίew) 

User: μαθητής, καθηγητής, Δ ιαχειριστής 
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• Κατάλογος μαθημάτων (id=3) 
Php: taxeis.php 
Table: taxeis, tmimata 
User: μαθητής, καθηγητής, Διαχειριστής 

• Κατάλογος τμημάτων (id=4) 
Php: tmimata.php 
Table: tmimata, lessons, tmimatafullinfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής, Διαχειριστής 

• Κατάλογος τμημάτων - Πρόσθεση νέου (id=4 l 1) 
Php: tmimataadd.php 
Table: tmimata, users, tmimatafullinfo (view) 
User: καθηγητής, Διαχειριστής 

• Κατάλογος τμημάτων - Διόρθωση (id=412) 
Php: tmimataedit.php 
Table: tmimata, users, tmimatafullinfo (view) 
User: καθηγητής,, Διαχειριστής 

• Κατάλογος μαθημάτων (id=5) 
Php: lessons.php 
Table: lessons, lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής, Διαχειριστής 

• Στοιχεία μαθήματος - Περιγραφή (id=51 Ο) 
Php: lesson_descήption.php 
Table: lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής , Διαχειριστής 

• Στοιχεία μαθήματος - Πρόσθεση νεόυ (id=S 11) 
Php: lesson_add.php 
Table: lessons, users, lessonmaininfo (view) 
User: καθηγητής, Διαχειριστής 

• Στοιχεία μαθήματος - Διόρθωση (id=S 12) 
Php: lesson _ edit.php 
Table: lessons, users, lessonmaininfo (view) 
User: καθηγητής, Διαχειριστής 

• Στοιχεία μαθήματος - Διαγραφή (-) 
Php: del_ lesson.php 
Table: user _lesson, lesson _links, lesson _ homeworks, lesson _ files, lesson _ events, 
lesson _ announcements, lessons 
User: καθηγητής, Διαχειριστής 

• Στοιχεία μαθήματος - Διόρθωση περιγραφής (id=S 13) 
Php: lesson _ descriptionedit.php 
Table: lessons, lessonmaininfo (view) 
User: καθηγητής, Διαχειριστής 
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• Στοιχεία μαθήματος-Ατζέντα (id=520) 
Php: lesson_events.php 
Table: lesson_events, lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής, Διαχειριστής 

• Στοιχεία μαθήματος-Ατζέντα- Πρόσθεση νέου (id=521) 
Php: lesson _ eventsadd. php 
Table: lesson events, lessonmaininfo (view) 
User: , καθηγητής,Διαχειριστής 
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• User: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Ατζέντα - Διόρθωση (id=522) 
Php: lesson _ eventsedit.php 
Table: lesson_events, lessonmaininfo (view) 
υ ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Ατζέντα - Διαγραφή (-) 
Php: del_lessonevent.php 
Table: lesson events 
U ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος-Ανακοινώσεις (id=530) 
Php: lesson _ announcements. php 
Table: lesson_announcements, lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος-Ανακοινώσεις- Πρόσθεση νέου (id=53 l) 
Php: lesson_announcementsadd.php 
Table: lesson_announcements, lessonmaininfo (view) 
U ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος-Ανακοινώσεις- Διόρθωση (id=532) 
Php: lesson _ announcementsedi t. php 
Table: lesson_announcements, lessonmaininfo (view) 
U ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Ανακοινώσεις - Διαγραφή (-) 
Php: del_lessonannouncement.php 
Table: lesson announcements 
υ ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εκπαιδευτικό υλικό (id=540) 
Php: lesson_files.php 
Table: lesson_ files, lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εκπαιδευτικό υλικό - Πρόσθεση νέου (ίd=541) 

Php: lesson _ filesadd. php 
Table: lesson_ files, lessonmaininfo (view) 
U ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εκπαιδευτικό υλικό - Διόρθωση (id=542) 
Php: lesson_filesedit.php 
Table: lesson_ files, lessonmaininfo (view) 
υ ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εκπαιδευτικό υλικό - Διαγραφή (-) 
Php: del_lessonfile.php 
Table: lesson files 
U ser: καθηγητής 
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Στοιχεία μαθήματος - Σύνδεσμοι (id=SSO) 
Php: lesson_links.php 
Table: lesson_ links, lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος- Σύνδεσμοι- Πρόσθεση νέου (id=SS l) 
Php: lesson_linksadd.php 
Table: lesson_links, lessonmaininfo (view) 
υ ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Σύνδεσμοι - Διόρθωση (ίd=552) 

Php: lesson_linksedit.php 
Table: lesson_ links, lessonmaininfo (view) 
User: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Σύνδεσμοι - Διαγραφή (-) 
Php: del_lessonlink.php 
Table: lesson links 
User: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εργασίες (id=560) 
Php: lesson_homeworks.php 
Table: lesson_homeworks, lessonmaininfo (view) 
User: μαθητής, καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος- Εργασίες- Πρόσθεση νέου (id=561) 
Php: lesson_homeworkadd.php 
Table: lesson_homeworks, lessonmaininfo (view) 
υ ser: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εργασίες - Διόρθωση (id=562) 
Php: lesson _ homeworkedit. php 
Table: lesson_homeworks, lessonmaininfo (view) 
User: καθηγητής 

Στοιχεία μαθήματος - Εργασίες - Διαγραφή (-) 
Php: del_lessonhomework.php 
Table: lesson homeworks 
User: καθηγητής 

Εγγραφή/ Απεγγραφή σε μάθημα (id=570) 
Php: reg_lessons.php, reg_lessonsdone.php 
Table: user_lesson, sportfolio (view), userprofile (view) 
User: μαθητής 

Προσωπικό χαρτοφυλάκιο (id=590) 
Php: portfolio_student.php 
Table: studentportfolio (view), userprofile (view) 
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• User: μαθητής 

Προσωπικό χαρτοφυλάκιο (id=591) 
Php: portfolio_teacher.php 
Table: lessonmaininfo (view) 
υ ser: καθηγητής 

Οι μαθητές μου (id=581) 
Php: mystudents.php 
Table: userlessoninfo (view) 
υ ser: καθηγητής 

Επικοινωνία με τον καθηγητή (id=71) 
Php: studentcontact.php 
Table: lessonmaininfo (view), userprofile (view) 
υ ser: μαθητής 

Επικοινωνία με τον μαθητή (id=72) 
Php: teachercontact.php 
Table: lessonmaininfo (view), userprofile (view) 
υ ser: καθηγητής 

Επικοινωνία (id=7) 
Php: contact.php (send email) 
Table: -
User: μαθητής, καθηγητής, guest 
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4.2 Ασφάλεια 

4.2.1 Γενικά 

Το σημαντικότερο ζήτημα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα που 

χρησιμοποιούν περιηγητές για τη διαχείρισή τους είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στο 

σύστημα μ η εξουσιοδοτημένοι χρήστες και να εκτελέσουν εντολές που θα καταστρέψουν 

το σύστημα , για παράδειγμα διαγραφή της βάσης αποθήκευσης δεδομένων του 
συστήματος . Η αμέσως επόμενη απειλή που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σύστημα 

μπορεί να έρθει από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του , για παράδειγμα ένας μαθητής 
(ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε τροποποίηση της ατζέντας ή των στοιχείων του 
μαθήματος) να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα τροποποίησης στοιχείων του μαθήματος 

από τη πλευρά του καθηγητή και να προβεί σε τροποποιήσεις ή αλλαγές .Επίσης 
πιθανή απειλή είναι από άλλον καθηγητή που μπορεί να αποκτήσει έλεγχο στα μαθήματα 
ετέρου καθηγητή . 

4.2.2 Επιθέσεις από εξωτερικούς επισκέπτες 

Το σύστημα απαγορεύει την οποιαδήποτε πρόσβαση σε άτομα τα οποία δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί . Αυτό γίνεται με χρήση αναγνωριστικών (όνομα χρήστη κα ι κωδικού 
πρόσβασης), εάν κάποιος χρήστης δεν έχει τον κατάλληλο συνδυασμό αναγνωριστικών 

τότε το σύστημα δεν του επιτρέπει την πρόσβαση.Ο πηγαίος κώδικας του συστήματος 
δεν είναι διαθέσιμος για προβολή , όπου αυτό είναι δυνατό . 

4.2.3 Επιθέσεις από εξοuσιοδοτημένοuς χρήστες του συστήματος 

Το σύστημα μπορεί να γ ίνει στόχος και των ίδιων των χρηστών του. Γιαυτό το λόγο 

έχουν συμπεριληφθεί κομμάτια κώδικα με τα οποία, αν επιχειρήσει κάποιας χρήστης 
(στέλνοντας μια εντολή στο σύστημα που δεν του επιτρέπεται να εκτελέσει), τότε το 
σύστημα να απορρίπτει την πρόσβαση. Επίσης, τα κομμάτια κώδικα τα οποία 

αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν από 
άλλη ομάδα χρηστών . 

Παράδειγμα κώδι κα ο όποιος είναι προστατευμένος από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες : 
<?php 

?> 

if ($_SESSION['type'] == 'administrator') /*Έλεγχος δικαιώματος πρόσβασης*/ 
{ 

} 
else 
{ 

} 

echo" 

return; 

<dίν id=\"breadcrumb\">Aρχική </div> 
<div class=\"art-post-inner art-article\"> 

<dίν class=\"art-postcontent\"> 
<h3>Είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής</h3> 

</div> 
<div class=\"cleared\"></diν> 

</dίν>" ; 

echo '<h2> Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση! </h2>'; 
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4.3 Βάση δεδομένων 

4.3.1 Σχήμα 

Το σχήμα της βάσης έχει δημιουργηθεί από τις προδιαγραφές του συστήματος . 

~Ο ~.ν;ιtιιηιωe5 ; 
1 
~ νathmidδ_ιd: tinyint(4) 
& νattmda_btle : νarchar (255) 

Ι!_ν.!_~~-~~!f~-~ 

!;!JQ: ''"" taxeίs 
Τ taXJ_ιd : Ιinyint(4J 
11 taxi.900P: in t( ll) 
·Θ tax19oφb~e : νorchor(2SS) 
11 νath~_ιd: bnyint{4) 
1,, ίaxi_title_ :_νarchar{2~5) 

--- ~'~t.a :J 

ΘQ: . • -.u~rs 
:11 ιwjd : int( ll) 
σ UY _l'!δme : Vδfclw(255) 
,i]J usr _sυrname : νarchar(2SS) 
:::Ι tY..r _usernam• : νarchar{32) 
Ίl• "'"' ~'sword : νaι·~r(Ι2$) 
V usr _emoό : νotchN(2SS) 
·· usrJ)hone : VΔfchar (2Ω) 
~ι usr_tγpe: bnyffΊt (4) ----~ 
11 mmo_id : int(11) 
11 ΙΝ _δCbVe : bnγnt( 4} 
r:'j usr _d.ate : tι~stι.ιmp 

&:'.104:~, .user_lesson. 
11 usr_ιd : int( ll} 

ΖΙΟ ,,,. ιι.sς:r_tνιιes 
~ usιtyρe_ιd : 1nt(~) 
ι)_ usrtype_title : ν_orφar(ZSS) 

"' tmimo_id: int ( l l) --+-....... 

11 =-type : tlnyιnt(~} 

Γ" leo$onj d , int(l 1} 

11 vathmidδ_id : tinynt{'!) 
11 taxi_ιd: lin\'i'lt (4) --~-' 
•D tmimo_coά : ν8fchar(2 55) 
Φ --~lle : νιιrcN.r(2S S) 

·11) tmιmδ_smaldi!scriρt!σn : text 
Ι:.' tmimo_f\Jld<sσiρtιon : ιm 
11 tmrna_oάnnιsb'ator : int(!I) 
11 tmimδ_p.t>k: tinyint(4) 

;ο .,..._, ~JOfl....CVe/lts J 
'i eνent_id : '1!(11) 
11 l•sson_id: int(ll) 
:) eν"'1t_btle : νιιrchar(25S} 

,(J tνent_desσiρbon : text 
Φ eνent_dιte : νarchbr(25S) 
·"' eνe11ι_ome : νarctw(255) 
ι r!) eνent_dat:e time : timestamρ 

ι IQQ . .r.;_. Ιessoαs 
'l iι<sson_1d : '1((11) 
:) le$$<>r1_bt!e : «o<ha<(2SS) 
Η 1 ~_desσιpbon : re::ι:t 

'-----11 tmιma_ιd : ιnt( l ! ) 
ll lesson_odmilύstJaιor: int(1 1) i 
·Ο lesson_type : νM:har(ZSS} 

!ΘΟ .,;,.. 16son~c:ategorles : 
l~tegorvJd : .,t( l l) ! 

11 lessorκategory _ld : in t(ll) 
ll lesson_publk : bnl"'t(~) 

~~:: ':~ϊ~omeworkJ l\1 Ιesson_date : ~!ό!n\Ρ 
-~ !<=11-~tion : νΝφιιr(255) ~tegory~t lle '..!:.ίll'E~ill.~J 

11 ~work_id: ιnt(lJ) J 
h1τ<ι<Je :nt{ 1 1) 

!i:2ό ,.,.,.,~_announcenwmts 
111 amooncemen t_ιd : t1t(ιt) 
11 le:ssoo_ιd : in!( l 1} 
ιΤ! amooncemenι_btJe: νarchar( 25 5) 
1J ~me11t de-scrς,oon : text 
:) bnl'oOYΠCe,,,.,.,ϊdai.. : νorch11<(2 SS) 
'[,,Ι ~ent_ome: v.vchar(1.28) 
,rn .νν>α.ιncement_da:c~ : bmestaιrρ 

ι~ο""' ~_1ιιι1<s 
~ link_ιd : n t( ! 1} 
11 le ssan_id : ιn t( l 1) 

lhk_tt~ : νarchar(25S} 
lin1<_dewιpbon : ιext 
Ιι:'\Ι;_.,ι!: νόrd'tδr(Z S S) 

"1 lιnk_dot<; : omestomρ 
link_:ime : νarchor(l28) 

120 ... kuon_ flk:$ 
~ file_od : '1t ( ll) 
11 les.an_id : int(! l) 
.' file_bt!e : νarchar (2 5 5) 
-' file desσipbon : text 
! file:ιννe : νarch.or(l 2a) 
J file,.JΙ:e : νarchar(2 SS) 

'·.! filo_""""' : νorchar(255) 
!!) filo_dare : bmesromρ 
;: file_location : varchar(25S) 

i:\2Q les50<1..homι:works ! 
~ i>001"'Nork_Ιd : t11(!J) 

homowork_bt!e : varcha r(255} 
Γ•:in-.eννorl<_deςσvtκ>n : text 1 
homewori<_de<Jdlne: νarchor(25S}' 
t>omt·.,ork_dote : varchM(2SS} 1 

IHesson_ld :int(l l) . 
'' f1on'<'>γQΙ-\<_nO~ : VMchar(255) t 
•!) home•ι.ιork_tγpe : varchar(255) 

ho<r.e·Nork_SΙze : νarchar(lSS) 
hon>e·,νork locιιbon : varchar(255) 1 

CC t-,c,me.•'Ofk=d•te!Jn<! : tιmes !"'11ρ Ι 

tJO .:... mime_types 
Ί) mime_ld: n t( ll} 
• mιme_"1<~ΠSΙΟΠ : varchor(255} 
• ' ,,,__fuifn<)m~ : ν!>fι;lw(2SS) 

' mιme_mg : νarchar(2SS) 

Εικόνα Σχήμα Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 
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4.3.2 Πηγαίος κώδικας 

Ο παρακάτω παρουσιάζεται πηγαίος κώδικας υλοποιεί το σχήμα της βάσης δεδομένων 

-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- νersion 3.2.4 
-- http://www.phpmyadmin .net 

-- Host: localhost 
-- Generation Time: Jun 22, 2010 at 10:16 ΑΜ 
-- Server νers ion : 5.1.47 
-- ΡΗΡ Version : 5.2 .6 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_ VALUE_ON_ZERO"; 

-- Database: · etaxϊ 

-- Table structure for table Ίessons· 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίessons · ( 
Ίesson_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
Ίesson_title' νarchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_description· text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' tmima_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_administrator' int(11) ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_type ' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίessoncategory_id ' int(11) ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_pub l ic ' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_date' timestamp ΝΟΤ NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
Ίesson_location · νarchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (Ίesson_id ' ) 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=16 ; 

25 



-- Table structure for table Ίesson announcements ' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_announcements' ( 
'announcement_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
Ίesson_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
' announcement_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'announcement_description' text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
·announcement_date' varchar(255) ΝΟΤ NULL, 
'announcement_time· varchar(128) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'announcement_datetime· timestamp ΝΟΤ NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 
ΟΝ UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

PRIMARY ΚΕΥ ('announcement_id') 
) ENGINE=My/SAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=11 ; 

-- Table structure for table Ίesson_categories· 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_categories' ( 
Ίessoncategory_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
Ίessoncategory_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (Ίessoncategory_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7; 

-- Table structure for table Ίesson events' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_events' ( 
'event_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
Ίesson_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
'event_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'event_description' text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' event_date' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'event_time' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'event_datetime' timestamp ΝΟΤ NULL DEFAUL Τ '0000-00-00 00:00:00' ΟΝ UPDATE 

CURRENT _ TIMESTAMP, 
PRIMARY ΚΕΥ ('event_id') 

) ENGINE=My/SAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=16; 

-- Tab/e structure for table Ίesson files· 
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CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_files· ( 
'file_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_\NCREMENT, 
Ίesson_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
' file_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' file_description· text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' file_type' varchar(128) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'file_size' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' file_name· varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'file_date' timestamp ΝΟΤ NULL DEFAUL Τ CURRENT _ TIMESTAMP ΟΝ UPDATE 

CURRENT _ TIMESTAMP, 
' file_location· varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (' file_id' ) 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=1 Ο ; 

-- Table structure for table Ίesson homeworks' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_homeworks' ( 
' homework_id ' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
'homework_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'homework_description· text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'homework_deadline· varchar(255) ΝΟΤ NULL, 
'homework_date' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_id ' int(11) ΝΟΤ NULL, 
' homework_name· varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'homework_tyρe· varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'homework_size· varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' homework_location· varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
' homework_datetime· timestamp ΝΟΤ NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ΟΝ 

UPDATE CURRENT _ TIMESTAMP, 
PRIMARY ΚΕΥ ('homework_id ' ) 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 
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-- Table structure for table Ίesson_links' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_links' ( 
Ίink_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
Ίesson_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
Ίink_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίink_description' text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίink_url' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίink_date' timestamp ΝΟΤ NULL DEFAUL Τ CURRENT _ TIMESTAMP ΟΝ UPDATE 

CURRENT _ TIMESTAMP, 
Ίink_time' varchar(128) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (Ίink_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6; 

-- Table structure for table Ίesson_types' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS Ίesson_types' ( 
Ίessontype_id' tinyint(4) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
Ίessontype_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
Ίessontype_ptitle' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (Ίessontype_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

-- Table structure for table 'mime_types' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'mime_types' ( 
'mime_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
'mime_extension' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'mime_fullname' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'mime_img' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ ('mime_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=41 ; 
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-- Table structure for table ' taxeis · 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'taxeis' ( 
'taxi_id' tinyint(4) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
'taxi_grouρ · int(11) ΝΟΤ NULL, 
'taxi_grouptitle' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'vathmida_id' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
'taxi_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (' taxi_id ' ) 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=46; 
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-- Table structure for table Ίmimata' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'tmimata' ( 
'tmima_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
'vathmida_id' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
'taxi_id' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
'tmima_code' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'tmima_title' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'tmima_smalldescription' text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'tmima_fulldescription' text CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'tmima_administrator' int(11) ΝΟΤ NULL, 
'tmima_public' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ ('tmima_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=35; 

-- Table structure for table 'users' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'users' ( 
'usr_id' int(11) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
'usr_name' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'usr_surname' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'usr_username' varchar(32) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'usr_password' varchar(128) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'usr_email' varchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'usr_phone' varchar(20) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'usr_type' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
'tmima_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
'usr_active' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
'usr_date' timestamp ΝΟΤ NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ΟΝ UPDATE 

CURRENT _ TIMESTAMP, 
PRIMARY ΚΕΥ ('usr_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=15; 
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-- Table structure for table 'user homework' 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'user_homework' ( 
'usr_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
'homework_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
'grade' int(11) ΝΟΤ NULL 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1; 

-- Table structure for table 'user lesson· 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'user_lesson· ( 
'usr_id' int(11) ΝΟΤ NULL, 
'usr_tyρe· tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
Ίesson_id' int(11) ΝΟΤ NULL 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1; 

-- Table structure for table ·user_types· 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'user_types· ( 
' usrtype_id' int(4) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
' usrtype_title' νarchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ ('usrtype_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=S; 

-- Table structure for table ' νathm ides · 

CREATE TABLE IF ΝΟΤ EXISTS 'νathmides· ( 
'νathmida_id' tinyint(4) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
' νathmida_title' νarchar(255) CHARACTER SET utf8 ΝΟΤ NULL, 
'νathmida_public' tinyint(4) ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ ('νathmida_id') 

) ENGINE=MylSAM DEFAUL Τ CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 

Ακολουθεί ο πηγαίος κώδικας SQL με τα ελάχιστα δεδομένα για την εφαρμογή 
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-- Dumping data for table · ιessons · 

INSERT /ΝΤΟ Ίessons· (Ίesson_id', Ίesson_title', Ίesson_description·, 'tmima_id', 
Ίesson_administrator', Ίesson_tyρe·, Ίessoncategory_id', Ίesson_public', 
Ίesson_date', Ίesson_location') VALUES 
(9, 'Μαθηματικά Ι', ", 28, 13, '1 Ί Ο, 1, '2010-06-03 04:52:05', 'courses'), 
(11, 'Σχεδιο Ί 'ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΔΑΣ', 29, 11, '2', Ο, Ο, 
'2010-06-03 04:52:55', 'courses'), 
(12, Ή/Υ Ί 'ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ "ΓΛΩΣΣΑ'", 30, 13, '2', Ο, 1, '2010-06-0515:49:39', 'courses/B1T3T1L12'), 
(13, 'ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ', ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΓΟΡΙΘΜΟΥΣ', 31, 13, '1 ', Ο, 1, '2010-06-06 
05:08:03', 'courses/B1T3T1L13'), 
(14, ΆΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝΊ ' 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ', 32, 13, '1', Ο, Ο, 
'2010-06-06 05:24:28', 'courses/B2T11T2L 14'), 
(15, 'Ελληνικά',", 33, 10, '1', Ο, 1, '2010-06-08 01:44:43', 'courses/B2T5T2L15'); 

-- Dumping data for table Ίesson_announcements' 

JNSERT /ΝΤΟ Ίesson_announcements' ('announcement_id', Ίesson_id', 
'announcement_title', 'announcement_description·, ·announcement_date', 
·announcement_time·, ·announcement_datetime') VALUES 
(8, 14, 'ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ !',ΎΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ', '9/6/2010', '13:26', '2010-06-06 05:26:42'); 

-- Dumping data for table Ίesson_categories' 

JNSERT /ΝΤΟ Ίesson_categories· (Ίessoncategory_id', Ίessoncategory_title') VALUES 
(1, '-'), 
(2, 'Γενικής Παιδείας'), 
(3, 'Θεωρητικής Κατεύθυνσης'), 
(4, 'Θετικής Κατεύθυνσης'), 
(5, 'Τεχνολογικής Κατεύθυνσης'), 
(6, 'Επιλογής'); 

-- Dumping data for table · ιesson _ eνents · 

INSERT ΙΝΤΟ Ίesson_eνents' ('eνent_idΊ Ίesson_idΊ 'eνent_titleΊ 'eνent_descriptionΊ 
'eνent_dateΊ 'eνent_timeΊ 'eνent_datetime') VALUES 
(14, 14, 'ΤΕΣΤ', 'ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ', '15/6/201 Ο', '13:00', '0000-00-00 00:00:00'); 

-- Dumping data for table · ιesson_files' 
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INSERT ΙΝΤΟ Ίesson_files· ('file_id', Ίesson_idΊ 'file_title', 'file_descriptionΊ 'file_type', 
'file_sizeΊ 'file_nameΊ 'file_date', 'file_location') VALUES 
(8, 12, 'ΠΜΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ', 'ΠΜΝΟ', 'application/zip', '98871', '12-05062010235605-
155.zip', '2010-06-05 15:56:05', 'courses/B 1Τ3Τ1L12'), 
(9, 14, ΆΡΧΕΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ', 'ΘΕΩΡΙΑ', 'application/msword', '52224', '14-
06062010132832-156.doc', '2010-06-06 05:28:32', 'courses/B2T11T2L 14'); 
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-- Dumpίng data for table 'lesson_homeworks ' 

INSERT ΙΝΤΟ Ίesson_homeworks' ('homework_id', 'homework_title', 
'homework_descrίptίon', 'homework_deadline·, 'homework_date', Ίesson_id' , 
'homework_name', 'homework_tyρe·, 'homework_size·, 'homework_location·, 
'homework_datetίme') VALUES 
(1, 'go 2', 'test 2', 'Ί 'Ί 1, '1-21052010080835-140.doc', 'applicatίon/msword', '50176', 
'courses/B1T2T3L 1 Ί '2010-05-21 08:25:19'), 
(2, Έργασιες Ί Άσκησεις για λυση και παραδοση', ", '6/6/2010', 12, '12-06062010000050-
156.doc', 'application/msword', '26112', 'courses/B1T3T1L12', '2010-06-05 16:00:50') ; 

-- Dumpίng data for table Ίesson_lίnks' 

INSERT ΙΝΤΟ Ίesson_lίnks' (Ίίnk_ίdΊ Ίesson_idΊ Ίink_titleΊ Ίίnk_descrίptionΊ 
Ίίnk_url ' , Ίink_date', Ίίnk_tίme') VALUES 
(3, 12, Ύλικο Μαθηματος', Έπιπροσθετο υλικο για το μαθημα θα βρειτε στην παραπανω 
ιστοσελιδα- Link', 'http://users.kyk.sch.gr/vskal/bill/', '2010-06-05 15:59:54', "), 
(4, 12, 'Μηχανη Αναζητησης πληροφοριων', 'google ! γρηγορη και ευκολη αναζητηση 
πληροφοριων', 'www.google.gr', '2010-06-05 15:59:32', "), 
(5, 13, 'GOOGLE', 'ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ', 'WWW.GOOGLE.GR', 
'2010-06-06 05:09:36', "); 

-- Dumpίng data for table Ίesson_types' 

INSERT ΙΝΤΟ Ίesson_types' (Ίessontype_idΊ Ίessontype_titleΊ Ίessontype_ptitle') 
VALUES 
(1, 'Θεωρητικό', 'Θεωρητικά'), 
(2, 'Εργαστηριακό', 'Εργαστηριακά'); 

-- Dumping data for table 'mime_types' 

INSERT ΙΝΤΟ 'mime_types· ('mime_id', 'mime_extension·, 'mime_fullname· , 
'mίme_img') VALUES 
(1, 'doc', 'application/msword', 'doc.gif), 
(2, 'pps', 'application/mspowerpoint', 'ppt.gif'), 
(3, 'pps', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'ppt.gif'), 
(4, 'ppt', 'application/mspowerpoίnt', 'ppt.gif), 
(5, 'ppt', 'application/powerpoint', 'ppt.gif), 
(6, 'ppt', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'ppt.gif'), 
(7, 'ppt', 'application/x-mspowerpoint', 'ppt.gif), 
(8, 'zip', 'application/x-compressed', 'zip.gif), 
(9, 'zip', 'application/x-zip-compressed', 'zip.gif), 
(1 Ο, 'zip', 'application/zip', 'zip.gif), 
(11, 'zip', 'multiparUx-zip', 'zip.gif) , 
(12, 'txt', 'text/plain', 'txt.gif'), 
(13, 'xls', 'application/excel', 'xls .gif), 
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(14, 'xls', ' appl ication/νnd.ms-excel', 'xls .gif), 
(15, 'xls', 'application/x-excel', 'xls.gif) , 
(16, 'xls', 'appl ication/x-msexcel' , 'xls.gif), 
(17, 'pdf, 'application/pdf , 'pdf.gif), 
(18, 'htm', 'texUhtml', 'html.gif) , 
(19, 'html', 'texUhtml', 'html.gif'), 
(20, 'jpeg', 'image/jpeg', 'jpg.gif') , 
(21, 'jpeg', 'image/pjpeg', 'jpg.gif'), 
(22, 'jpg', 'image/jpeg', 'jpg.gif) , 
(23, 'jpg', 'image/pjpeg', 'jpg.gif), 
(24, 'png', 'image/png', 'png .gif), 
(25, 'gif, 'image/gif, 'gif.gif), 
(26, 'aνί', 'νideo/aνi ', 'aνi.gif') , 
(27, 'aνί', 'νideo/msνideo', 'aνi.gif), 

(28, 'aνί', 'νideo/x-msνideo', 'aνi.gif), 
(29, 'mpeg', 'νideo/mpeg', 'mpg.gif'), 
(30, 'mpg', 'audio/mpeg', 'mpg .gif) , 
(31, 'mpg', 'ν ideo/mpeg', 'mpg.gif), 
(32, 'mp3', 'audio/mpeg3', 'mp3.gif), 
(33, 'mp3', 'audio/x-mpeg-3', 'mp3.gif), 
(34, 'mp3', 'νideo/mpeg', 'mp3.gif), 
(35, 'mp3', 'ν ideo/x-mpeg', 'mp3.gif) , 
(36, 'rtf', 'appl ication/rtf', 'doc.gif) , 
(37, 'rtf', 'appl ication/x-rtf , 'doc.gif'), 
(38, 'rtf', 'teχUri chtext', 'doc.gif) , 
(39, 'rar', 'appl ication/x-rar-compressed', 'rar.gif') , 
(40, 'wmν', 'νideo/x-ms-wmν', 'mpg.gif) ; 

-- Dumping data for table ' taxeis' 

INSERT ΙΝΤΟ ' taxeis' ( ' taxi_id Ί 'taxi_group', 'taxi_grouptitleΊ 'νathmida_idΊ 'taxi_title') 
VALUES 
(1, 11, Ά Τάξη ', 1, Ά Τάξη') , 

(2, 12, 'Β Τάξη', 1, ' Β Τάξη') , 

(3, 13, 'Γ Τάξη ', 1, 'Γ Τάξη ' ) , 

(4, 21, Ά Τάξη ', 2, Ά Τάξη ' ), 
(5, 22, 'Β Τάξη', 2, ' Β Τάξη - Κατεύθυνση Γενικής Παιδείας'), 
(6, 22, 'Β Τάξη ', 2, 'Β Τάξη - Θετικής Κατεύθυνσης') , 
(7, 22, 'Β Τάξη', 2, 'Β Τάξη - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης'), 
(8, 23, 'Γ Τάξη', 2, 'Γ Τάξη - Κατεύθυνση Γενικής Παιδείας') , 

(9, 23, 'Γ Τάξη', 2, 'Γ Τάξη - Θετικής Κατεύθυνσης') , 
(1 Ο, 23, 'Γ Τάξη', 2, 'Γ Τάξη - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης'), 
(11, 23, 'Γ Τάξη', 2, 'Γ Τάξη - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης') , 

(12, 31, Ά Τάξη ', 3, Ά Τάξη - Τεχνολογικός κύκλος') , 
(13, 31, Ά Τάξη', 3, Ά Τάξη - Υπηρεσιών'), 
(14, 31, Ά Τάξη', 3, Ά Τάξη - Ναυτικός κύκλος' ), 

(15, 32, 'Β Τάξη ', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Μηχανολογίας'), 
(16, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Οχημάτων') , 
(17, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Ηλεκτρολογίας') , 

35 



(18, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Ηλεκτρονικής'), 
(19, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Δομικών Έργων'), 
(20, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών'), 
(21, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Πληροφορικής'), 
(22, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών'), 
(23, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Υγείας και Πρόνοιας'), 
(24, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος'}, 
(25, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Ναυτικού Πλοιάρχων'}, 
(26, 32, 'Β Τάξη', 3, 'Β Τάξη - Τομέας Ναυτικού Μηχανικών'), 
(27, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών'), 
(28, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού') , 

(29, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου'), 

(30, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων'), 
(31, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 

Δικτύων'), 

(32, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών'), 
(33, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων'}, 
(34, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών'), 

(35, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και 
Δικτύων Η/Υ'), 

(36, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών 
Υπηρεσιών'), 

(37, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων'} , 

(38, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων'), 
(39, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων') , 

(40, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών'), 

(41, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων'), 
(42, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος'), 

(43, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας'), 
(44, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού'), 

(45, 33, 'Γ Τάξη', 3, 'Γ Τάξη - Ειδικότητα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού') ; 

-- Dumping data for table 'tmimata' 

INSERT ΙΝΤΟ 'tmimata' ('tmima_idΊ 'νathmida_idΊ 'taxi_idΊ 'tmima_codeΊ 
'tmima_title', 'tmima_smalldescription·, 'tmima_fulldescription·, 'tmima_administrator' , 
'tmima_public') VALUES 
(28, 1, 1, ", Ά1 Τμήμα',",", 13, Ο), 
(29, 1, 2, ", 'Β1 Τμήμα', 11

, 
11

, 11, Ο), 
(30, 1, 3, 11

, 'Γ3', 11
, 

11
, 13, Ο), 

(31, 1, 3, 11
, 'Γ1', 11

, 
11

, 13, Ο), 
(32, 2, 11, ", 'Γ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ', 11

, ", 13, Ο), 
(33, 2, 5, 11

, 'Β1 Τμήμα ΚΓΠ', 11
, 

11
, 13, Ο), 

( 34, 1 , 1 , 11
, Ά 1 ', 11

, 
11

, 13, Ο); 

-- Dumping data for table · users · 
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INSERT Ι ΝΤΟ ' users' ('usr_idΊ 'usr_nameΊ 'usr_surnameΊ 'usr_usernameΊ 
'usr_passwordΊ ' usr_email ', 'usr_phoneΊ 'usr_typeΊ 'tmima_idΊ ' usr_activeΊ 
'usr_date') VALUES 
(1 , 'Admin', 'User', 'admin', 'admin', 'vanast1@otenet.gr', '21 Ο', 3, 1, 1, '2010-05-09 
13:51 :39'), 
(10, 'Νικος', 'Παπαδόπουλος', 'nikos', 'demo', 'nikos@etaxi .net', '210', 2, Ο , Ο , '2010-06-02 
03:37:46') , 
(11, ΆΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ', 'ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ', 'axintar', '12345', 'axintaropoylos@yahoo.gr', 
'2710243614', 2, Ο , Ο , '2010-06-02 07:25:21 ') , 
(12, 'Γιώργος', 'Παπαδόπουλος', 'giorgos', 'demo', 'giorgos@etaxi.net', '210', 1, 28, Ο , 
'2010-06-03 04:59:02') , 
(13, 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ', 'ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ', 'vskal' , '12345', 'mxrider2007@gmail.com', 
'2710222206', 2, Ο , Ο , '2010-06-05 15:47:21 '), 
(14, 'Γιωργος', Έυθuμιου', 'geoef, '12345', 'geo@in.gr', '2710223456', 1, 30, Ο , '2010-06-
05 16:04:20'); 

-- Dumping data for table ' user_lesson' 

INSERT ΙΝΤΟ 'user_lesson ' ( ' usr_id Ί ' usr_typeΊ Ίesson_id') VALUES 
(2, 2, 2), 
(4 , 1, 7) , 
(4, 1, 5), 
(12 , 1, 9) , 
(14, 1,12); 

-- Dumping data for table 'user_types' 

INSERT ΙΝΤΟ 'user_types' ( ' usrtype_idΊ ' usrtype_title') VALUES 
(1 , 'Μαθητής'), 
(2, 'Καθηγητής'), 
(3, 'Administrator'); 
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-- Dumping data for table 'vathmides' 

INSERT ΙΝΤΟ 'vathmides' ('vathmida_id', 'vathmida_title', 'vathmida_public') VALUES 
(1, 'ΓΥΜ ΝΑΣΙΟ', 1 ), 
(2, 'ΓΕΝΙΚΟ Λ ΥΚΕΙΟ', 1 ), 
(3, ΈΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ', 1); 

Ακολουθεί ο πηγαίος κώδικας δημιουργίας Virtual πινάκων 

-- Table structure for table 'sportfolio' 

CREATE VI EW 'etaxϊ.' sportfolio' AS select 'etaxϊ.' user _lesson'.' usr _id' AS 
'usr _id',' etaxϊ.' user _lesson'.' lesson _id' AS 'lesson_id', 'etaxϊ.' lessons' . · ιesson _title · AS 
Ίesson_title' from ('etaxϊ .' user_lesson· left join 'etaxϊ .Ίessons· 
on( (' etaxϊ. · ιessons ·. · ιesson _ίd ' = 'etaxϊ.' user _lesson' .' lesson_id'))); 

-- Table structure for table 'studentportfolio' 

CREATE VIEW 'etaxϊ.'studentportfolio' AS select 'etaxϊ.'user lesson'.' usr id' AS 
- -

· usr _id', · etaxϊ .' user _lesson ·. Ίesson _ίd · AS Ίesson _id ·, Ίesson main ί nfo ·. Ίesson _ title · 
AS Ίesson_titleΊΊessonmaininfo'.'usr_name· AS 
· usr _ name ·,' lessonmaininfo ·. · usr _ surname · AS 
· usr _ surname ·, Ίessonmaininfo ·. Ίesson _ administrator' AS 
Ίesson_administrator' , Ίessonmaininfo'.' usr_email' AS 
·usr_email' ,Ίessonmaininfo' .Ίesson_tyρe· AS 
Ίesson_ type ·, Ίessonmaininfo ·. Ίesson _public · AS Ίesson _publίc · from 
(' etaxϊ .' user _lesson · left join · etaxϊ. Ίessonmaininfo · on( (Ίessonmaininfo Ό Ίesson_id · = 
'etaxϊ .'user_lesson' .Ίesson_id'))); 
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-- Table structure for table 'tmimatafu llίnfo' 

CREATE VIEW 'etaχϊ .'tmimatafullίnfo' AS select 'etaχϊ .'vathmίdes'.'vathmida tίtle' AS 
'vathmida_title', 'etaχϊ . 'taχeίs' .'taχi_tίtle' AS 'taχi_tίtle', 'etaχϊ. 'taχeis'. 'taχi_grouρ· AS 
'taχi_group ·, · etaχϊ. 'taχeίs ·. 'taχi_grouptίtle · AS 
'taχi_grouptitle', 'etaχϊ. 'tmimata' .'tmίma_ίd' AS 
'tmίma_ίd' ,'etaχϊ .'tmίmata' .'vathmida_ίd' AS 'vathmida_id' ,'etaχϊ .'tmimata' .'taχi_id' AS 
'taχi_id' ,'etaχϊ .'tmίmata'. 'tmίma_code' AS 'tmima_code', 'etaχϊ. 'tmimata' .'tmima_title' 
AS 'tmima_tίtleΊ'etaχϊ .'tmimata' .'tmima_smalldescription· AS 
'tmima_smalldescrίption· ,'etaχϊ .'tmίmata· .'tmima_fulldescription' AS 
'tmima_fulldescrίptίon ·, · etaχϊ. 'tmimata · . 'tmίma_adminίstrator' AS 
'tmίma_administrator' ,'etaχϊ .'tmimata' .'tmima_public' AS 'tmίma_public' from 
(('etaχϊ .'taχeίs' join 'etaχϊ .'tmίmata' on(('etaχϊ .'taχeίs' .'taχi_id' = 
'etaχϊ .'tmimata' .'taχi_id'))) joίn 'etaχϊ .'vathmides· on(('etaχϊ .'tmίmata' .'vathmida_id' = 
· etaχϊ. ·vathmides ·. ' vathmίda_ίd'))); 

-- Table structure for table 'userprofile' 

CREATE VIEW ' etaχϊ.'userprofίle' AS select 'etaχϊ.'users'.'usr_id' AS 
'usr_id' ,'etaχϊ .'users· .'usr_name' AS 'usr_name· ,'etaχϊ .'users' .'usr_surname' AS 
· usr _ surname ·, · etaχϊ. · users ·. · usr _ username · AS 
· usr _ username ·, · etaχϊ. · users ·. · usr _ email' AS · usr _ email', · etaχϊ. · users ·. · usr _phone · AS 
'usr_phoneΊ 'etaχϊ .'users· .'usr_tyρe· AS 'usr_typeΊ'etaχϊ .'users' .'usr_active' AS 
'usr_activeΊ'etaχϊ .'users· .'usr_date' AS ·usr_dateΊ'etaχϊ .'users· .'tmίma_id' AS 
'tmima_id', 'tmίmatafullίnfo · . 'taχi_id' AS 'taχi_id', 'tmimatafullίnfo ·. ·vathmida_id' AS 
'vathmida_id', 'tmίmatafullίnfo ·. 'taχi_group · AS 
'taχi_group ·, 'tmίmatafullinfo ·. 'taχi_grouptitle · AS 
'taχi_grouptίtleΊ 'tmίmatafullίnfo' .'vathmida_tίtle' AS 'vathmida_title' from ('etaχϊ .'users' 
left join · etaχϊ. 'tmίmatafullίnfo · on(('tmimatafullίnfo ·. 'tmίma_ίd' = 
'etaχϊ .'users· .'tmima_ίd'))); 

-- Table structure for table 'usersinfo' 

CREATE VIEW 'etaχϊ .'usersίnfo' AS select 'etaχϊ .'users' .'usr id' AS 
'usr_id' ,·etaχϊ .'users· .'usr_name· AS 'usr_name' ,·etaχϊ .'users· .'usr_surname· AS 
'usr_surname' ,·etaχϊ .'users· .'usr_email' AS 'usr_email' ,'etaχϊ .'users· .'usr_type' AS 
'usr_type' ,'etaχϊ .'users' .'usr_actίve· AS 'usr_active· ,'etaχϊ .'users'. 'tmima_id' AS 
'tmίma_idΊ'etaχϊ.'user_lesson'.Ίesson_id' AS Ίesson_id' from ('etaχϊ.'users· joίn 
'etaχϊ. 'user_lesson' on(('etaχϊ. 'users' .'usr_ίd' = 'etaχϊ. 'user_lesson·. ·usr_id'))); 

-- Table structure for table Ίessonfullίnfo' 
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CREATE VIEW 'etaxϊ.Ίessonfullinfo' AS select 'etaxϊ.Ίessons'.Ίesson id' AS 
' lesson_id',' etaxϊ.' lessons'.' lesson _ title' AS ' lesson_ title',' etaxϊ . ' lessons' . 'tmima _id ' 
AS ' tmima_idΊ'etaxϊ . Ίessons'.Ίesson_type' AS 
· lesson_type · , 'etaxϊ .' lessons ·.' lessoncategory _id' AS 
Ίessoncategory _id', 'etaxϊ. Ίessons' . Ίesson _pub lic' AS 
Ίesson_public' ,·etaxϊ . Ίessons' .Ίesson_administrator' AS 
Ίesson_administrator' ,'etaxϊ. 'tmimata' . 'taxi_id' AS 
'taxi_id Ί' etaxϊ.'tmimata'.'vathmida_id' AS 'vathmida_id' from ('etaxϊ.'tmimata· join 
' etaxϊ .Ίessons' on(( ' etaxϊ .'tmimata' .'tmima_id' = 'etaxϊ . Ίessons' .'tmima_id'))) ; 

-- Stand-in structure for view 'lessonfilesmimetypes' 

CREATE VIEW Ίessonfilesmimetypes' ( 
'file_id' int(11) 
, Ίesson_id' int(11) 
, ' file_title · varchar(255) 
,' file_description' text 
, ' file_type · varchar(128) 
,' fi le_size· varchar(255) 
,' file_name' varchar(255) 
,' file_date' timestamp 
, 'file location' varchar(255) 
,'mime extension· varchar(255) 
, 'mime_img' varchar(255) 
); 

-- Table structure for table Ίessonmaininfo' 

CREATE VIEW 'etaxϊ .Ίessonmaininfo' AS select 'etaxϊ . Ίessons'.Ίesson id ' AS 
' lesson_id' , · etaxϊ. · lessons · . · lesson_title · AS 
· lesson_title ·, · etaxϊ . · lessons · . · lesson _ description · AS 
'lesson _ description · ,' etaxϊ.' lessons'. · lesson _ type' AS 
' lesson_type · ,' etaxϊ. ' lessons ·. ' lessoncategory _id' AS 
' lessoncategory _id ' ,' etaxϊ. · lessons'. ' lesson _public' AS 
Ίesson_public' ,'etaxϊ . Ίessons' .Ίesson_date' AS 
' lesson _ date',' etaxϊ . ' lessons'.' lesson _ ad m in istrator' AS 
Ίesson_administrato r' ,' etaxϊ . Ίessons' . Ίesson_location ' AS 
Ίesson_location', 'etaxϊ. Ίessons' . 'tmima_id' AS 'tmima_id' , 'tmimatafullinfo'. ' taxi_id ' AS 
'taxi_id', ' tmimatafullinfo'. ' vathmida_id' AS 'vathmida_id' , 'tmimatafullinfo' . ' tmima_title' 
AS 'tmima_title Ί 'tmimatafullinfo' .' taxi_title' AS 
'taxi_titleΊ ' tmimatafullinfo' .'vathmida_title' AS 
' vathmida_title ·, 'tmimatafullinfo' . ' taxi_group' AS 
'taxi_group' , 'tmimatafullinfo' . 'taxi_grouptitle' AS 'taxi_grouptitle' , ' etaxϊ.' users' . · usr _id' 
AS 'usr_id' , ' etaxϊ .'users' .'usr_name· AS 'usr_name' , ' etaxϊ .' users' .· usr_surname' AS 
'usr_surname' ,'etaxϊ. ' users' .'usr_email' AS 'usr_email' ,'etaxϊ. ' users' .' usr_tyρe· AS 
' usr_typeΊ ' etaxϊ .'users· .'usr_active· AS 'usr_active' from (('etaxϊ . Ίessons' left join 
' etaxϊ .' users' on(('etaxϊ .' users· .' usr_id' = 'etaxϊ. Ίessons'. Ίesson_administrator' )) ) left 
join 'etaxϊ .' tmimatafullinfo' on(('etaxϊ.Ίessons'.'tmima_id' = 
'tmimatafullinfo'. 'tmima _id')) ); 
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-- Table structure for table ' userlessonίnfo' 

CREATE VIEW 'etaxί'. ' userlessoninfo ' AS select 'etaxϊ .' users'. 'usr id' AS 
· usr _id', · etaxϊ. · users ·. · usr _ name · AS · usr _name ·, · etaxϊ . · users · . · usr _ surname · AS 
'usr_surname' , ' etaxϊ .' users' .'usr_email ' AS 'usr_email' , 'etaxϊ .'users' .' usr_type' AS 
'usr_type','etaxϊ .' users' .' usr_actiνe' AS ' usr_actiνeΊ 'etaxϊ .'users' .' tmima_id ' AS 
· tm ima _id', · etaxϊ.' lessons ·.' lesson_id · AS ' lesson _id ', · etaxϊ . · lessons ·. · lesson _ title · AS 
Ίesson_title' ,' etaxϊ .Ίessons' . Ίesson_administrator' AS Ίesson_administrator' from 
(('etaxϊ .'users' join 'etaxϊ .' user_lesson' on(('etaxϊ .' users · .' usr_id' = 
'etaxϊ. 'user_lesson' .' usr_id'))) join 'etaxϊ .Ίessons· on(('etaxϊ . ' user_lesson' .Ίesson_id ' 
= 'etaxϊ .·ιessons ' .'lesson_id'))) ; 

Και η εισαγωγή δεδομένων στους Virtual πίνακες 

-- Dumping data for table · lessonfullinfo · 

INSERT ΙΝΤΟ Ίessonfu ll i nfo' (Ίesson_idΊ Ίesson_titleΊ ' tmima_idΊ Ίesson_typeΊ 
Ίessoncategory_id ', Ίesson_publicΊ Ίesson_admin istrator' , 'taxi_idΊ ' νathmida_id') 
VALUES 
(9, 'Μαθηματικά Ι ', 28, '1 ', Ο , 1, 13, 1, 1 ), 
(11, 'Σχεδιο ', 29, '2', Ο , Ο, 11 , 2, 1 ), 
(12, Ή/Υ ', 30, '2', Ο, 1, 13, 3, 1 ), 
(13, 'ΠΛΗΡΟΦΟΡ Ι ΚΗ ', 31, '1 ', Ο , 1, 13, 3, 1 ), 
(14, ΆΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ', 32, '1', Ο, Ο, 
13,11,2), 
(15, 'Ελληνικά', 33, '1 ', Ο , 1, 1 Ο , 5, 2) ; 

-- Dumping data for table 'lessonmaininfo · 

INSERT ΙΝΤΟ Ίessonmaininfo ' (Ίesson_id ', Ίesson_titleΊ Ίesson_descriptionΊ 
Ίesson_tyρe·, Ίessoncategory_id ', Ίesson_public', Ίesson_date', 

Ίesson_administrator' , Ίesson_location ', ' tmima_id ' , ' taxi_id', ' νathmida_id ', 
'tmima_title', 'taxi_titleΊ 'νathmida_title ', ' taxi_groupΊ ' taxi_grouptitleΊ ' usr_id Ί 
·usr_name', ·usr_surname· , ' usr_email' , 'usr_tyρe·, 'usr_actiνe') VALUES 
(9, 'Μαθηματικά Ι', ", '1 ', Ο, 1, '2010-06-03 04:52:05', 13, 'courses', 28, 1, 1, Ά 1 Τμήμα', Ά 
Τάξη', 'ΓΥΜΝΑΣ ΙΟ', 11 , Ά Τάξη ', 13, 'ΒΑΣ ΙΛΕΙΟΣ', ' ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ', 
'mxrider2007@gmail.com', 2, Ο), 

(11, 'Σχεδιο ', 'ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΔΑΣ', '2', Ο , Ο , '2010-06-
03 04:52:55', 11, 'courses', 29, 2, 1, '81 Τμήμα', 'Β Τάξη', 'ΓΥΜΝΑΣΙΟ', 12, ' Β Τάξη', 11, 
ΆΝΑΣΤΑΣΙΟΣ', 'ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ', 'axintaropoylos@yahoo.gr', 2, Ο) , 

(12, Ή/Υ ','ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΜΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ "ΓΛΩΣΣΑ"', '2', Ο , 1, '2010-06-05 15:49:39', 13, 'courses/B1T3T1L 12', 30, 3, 1, 'Γ3', 'Γ 
Τάξη', 'ΓΥΜΝΑΣΙΟ', 13, 'Γ Τάξη ', 13, 'ΒΑΣΙΛΕ ΙΟΣ', 'ΣΚΜΟΥΜΠΑΚΑΣ', 

'mxrider2007@gmail .com', 2, Ο) , 
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(13, 'ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ', ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΓΟΡΙΘΜΟΥΣ', '1 ', Ο, 1, '2010-06-06 
05:08:03', 13, 'courses/81T3T1L13', 31, 3, 1, 'Γ1 ', 'Γ Τάξη', 'ΓΥΜΝΑΣΙΟ', 13, 'Γ Τάξη', 13, 
'8ΑΣΙΛΕΙΟΣ', 'ΣΚΜΟΥΜΠΑΚΑΣ', 'mxrider2007@gmail .com', 2, Ο), 
(14, ΆΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ8ΜΛΟΝ',' 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ8ΑΛΛΟΝ', '1', Ο, Ο, '2010-06-
06 05:24:28', 13, 'courses/82T11T2L 14', 32, 11, 2, 'Γ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ', 'Γ Τάξη -
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης', 'ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ', 23, 'Γ Τάξη', 13, '8ΑΣΙΛΕΙΟΣ', 
'ΣΚΜΟΥΜΠΑΚΑΣ', 'mxrider2007@gmail.com', 2, Ο), 
(15, 'Ελληνικά', ", '1 ', Ο, 1, '2010-06-08 01 :44:43', 1 Ο, 'courses/82T5T2L 15', 33, 5, 2, '81 
Τμήμα ΚΓΠ', '8 Τάξη - Κατεύθυνση Γενικής Παιδείας', 'ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ', 22, '8 Τάξη', 10, 
'Νικος', 'Παπαδόπουλος', 'nikos@etaxi.net', 2, Ο); 

-- Dumping data for table 'sportfolio' 

INSERT ΙΝΤΟ 'sportfolio' ('usr_idΊ Ίesson_idΊ Ίesson_title') VALUES 
(2, 2, NULL), 
(4, 7, NULL), 
(4, 5, NULL), 
(12, 9, 'Μαθηματικά Ι'), 
(14, 12, Ή/Υ '); 

-- Dumping data for table 'studentportfolίo' 

INSERT ΙΝΤΟ 'studentportfolio' ('usr_idΊ Ίesson_idΊ Ίesson_titleΊ 'usr_nameΊ 
' usr_surname', Ίesson_administrator', 'usr_email', Ίesson_type', Ίesson_public') 
VALUES 
(2, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(4, 7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(4, 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(12, 9, 'Μαθηματικά Ι', '8ΑΣΙΛΕΙΟΣ', 'ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ', 13, 'mxrider2007@gmail.com', 
'1', 1), 
(14, 12, Ή/Υ ', 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ', 'ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ', 13, 'mxrider2007@gmail .com', '2', 1); 

-- Dumping data for table 'tmίmatafullinfo' 

INSERT ΙΝΤΟ 'tmimatafullinfo' ('νathmίda_titleΊ 'taxi_titleΊ 'taxi_group', 'taxi_grouptitleΊ 
'tmima ίdΊ 'νathmida ίdΊ 'taxi ίdΊ 'tmima codeΊ 'tmίma titleΊ - - - - -
'tmima_smalldescription', 'tmima_fulldescription', 'tmίma_administrator', 'tmima_public' ) 
VALUES 
('ΓΥΜΝΑΣΙΟ', Ά Τάξη', 11, Ά Τάξη', 28, 1, 1, ", Ά1 Τμήμα',",", 13, Ο), 
('ΓΥΜΝΑΣΙΟ', '8 Τάξη', 12, 'Β Τάξη', 29, 1, 2, ", '81 Τμήμα',",", 11, Ο), 
('ΓΥΜΝΑΣΙΟ', 'Γ Τάξη', 13, 'Γ Τάξη', 30, 1, 3, ", 'Γ3', ", ", 13, Ο), 
('ΓΥΜΝΑΣΙΟ', 'Γ Τάξη', 13, 'Γ Τάξη', 31, 1, 3, ", 'Γ1 ', ", ", 13, Ο), 
('ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ', 'Γ Τάξη - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης', 23, 'Γ Τάξη', 32, 2, 11, ", 'Γ1 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ', ", ", 13, Ο), 
('ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ', 'Β Τάξη - Κατεύθυνση Γενικής Παιδείας', 22, 'Β Τάξη', 33, 2, 5, ", '81 
Τμήμα ΚΓΠ', '', ", 13, Ο), 
('ΓΥΜΝΑΣΙΟ', Ά Τάξη', 11, Ά Τάξη', 34, 1, 1, ", Ά1', ", ", 13, Ο); 
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-- Dumping data for table · userlessoninfo · 

INSERT ΙΝΤΟ ' userlessoninfo' ('usr_idΊ 'usr_nameΊ 'usr_surnameΊ 'usr_email', 
'usr_typeΊ ' usr_activeΊ 'tmima_idΊ Ίesson_idΊ Ίesson_titleΊ Ίesson_administrator') 
VALUES 
(12, 'Γιώργος', 'Παπαδόπουλος', 'giorgos@etaxi.net', 1, Ο , 28, 9, 'Μαθηματικά 1', 13), 
(14, 'Γιωργος', Έυθυμιου ', 'geo@in .gr', 1, Ο , 30, 12, Ή/Υ ', 13); 

-- Dumping data for table · userprofi le · 

INSERT ΙΝΤΟ ' userprofile' ('usr_idΊ ·usr_nameΊ ·usr_surnameΊ 'usr_usernameΊ 
·usr_email', ' us r_phoneΊ 'usr_typeΊ · usr_activeΊ ·usr_dateΊ 'tmima_idΊ ' taxi_idΊ 

·vathmida_id Ί 'taxi_group', 'taxi_grouptitleΊ 'vathmida_title') VALUES 
(1, Άdmin', 'User', 'admin', 'vanast1@otenet.gr', '21 Ο', 3, 1, '2010-05-09 13:51 :39', 1, 
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(1 Ο, 'Νικος', 'Παπαδόπουλος', 'nikos', 'nikos@etaxi .net', '21 Ο', 2, Ο, '2010-06-02 03:37:46', 
Ο, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(11, ΆΝΑΣΤΑΣΙΟΣ', 'ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ', 'axintar', 'axintaropoylos@yahoo.gr', 
'2710243614', 2, Ο , '2010-06-02 07:25:21', Ο, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(12, 'Γιώργος', 'Παπαδόπουλος', 'giorgos', 'giorgos@etaxi.net', '21 Ο', 1, Ο , '2010-06-03 
04:59:02', 28, 1, 1, 11 , Ά Τάξη', 'ΓΥΜΝΑΣΙΟ') , 

(13, 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ', 'ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ', 'vskal', 'mxrider2007@gmail .com', '2710222206', 
2, Ο, '2010-06-05 15:47:21 ', Ο, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL), 
(14, 'Γιωργος', Έυθυμιου', 'geoef, 'geo@in .gr', '2710223456', 1, Ο, '2010-06-05 16:04:20', 
30, 3, 1, 13, 'Γ Τάξη ', 'ΓΥΜΝΑΣΙΟ') ; 

-- Dumping data for table · usersinfo · 

INSERT ΙΝΤΟ ' usersinfo' ( ' usr_id Ί ' usr_nameΊ 'usr_surnameΊ ·usr_email', ' usr_type', 
'usr_activeΊ 'tmima_idΊ Ίesson_id') VALUES 
(12, 'Γιώργος', 'Παπαδόπουλος', 'giorgos@etaxi.net', 1, Ο , 28, 9) , 
(14, 'Γιωργος', Έυθυμιου ', 'geo@in.gr', 1, Ο, 30, 12); 
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4.4 Οδηγίες Εγκατάστασης ΧΑΜΡΡ 

Για να εγκατασταθεί η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής τάξης τοπικά απαιτούντα ι 
τα εξής βήματα: 

Βήμα 1ο 
Εγκατάσταση και εκκίνηση λογισμικού apache, το οποίο υποστηρίζει την MySQL και την 
ΡΗΡ . Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί το xampp για windows. 

Ξ ΧΑΜΡΡ for WindO'w'S 

χ 

Α 

Μ 

Ρ 

Ρ 

• Press lnstall button to start extraction. 

• Use Browse button to se lect the destir1ation fol-der 
fτom tf1e folders tree . lt caπ be also eπtered manually. 

• lf the destina.tion fold.er does not exist, it will be 
created automatically before extraction. 

• After extraction , the setup sc ript will be started . 

• Το install serνices or start!stop the servers , please 
use tf1e ΧΑΜΡΡ Control Panel . 

Qestinafion folder 

τ ~nse ... 
lnstalιation progress 

[ . lnstal[ ω , ] [ Cancel 

Εικόνα Οθόνη εγκατάστασης xampp 
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Βήμα 2° 
Εκκίνηση του xamp 

[Ε1 ΧΑΜΡΡ Control Panel Aρρlication 

ΧΑΜΡΡ Control Panel Serνic;e... j [ S CM ... 

Modules 

O sνc Apache Start Αdπiι·' .. 

O svc f'.1 ySql Start Adrπιn . 

O svc FileZilla Start Αdιηιn .. 

S1.-c Mercury Start ιι:-dιr~n::: J 

XJ>..MPP Co-ntrol Penel 'Jersion 2 . 5 ( 9. May, 2007) 
Windows 6.0 Build 6002 Platform 2 Se rvice Pack 2 
Current uirectoη,r: c: \ x amppli t e 
Install uirectory: 
"'"'"' WARNING: ::>irectory mismatch 
Status Checl: ΟΚ 

ΙΗ 

Εικόνα Οθόνη διαχείρισης xampp 

.. ___ J 

Status 

Refresh 

E:xplore ••. 

Help 

& i( 

1 

1 

1 
] 

.l 

.,.. 

-1 
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Υ..ΑΜ ΡΡ Control P.a nel 
(Apaϊ:h,e Frίends 6dίtίση} 

rvισdules 

Apache R.unnin'g 

fν1yS·ql R.unning 

File.Zilιa 

Mer·cury 

Tσmcat Sta 

ΧΑΜΡΡ :fσr i\!inda•;r:s \T·er:sion l _ 7 _ 3 
iiindow:s 6 _ 1 Build 7600 Plat:form 2 
Current. Direc:tory: C: \xampp 
Statu:s Chec:l: ΟΚ 
Bus y __ _ 

Apac:he start-e.d 

BU:3 "'.z.'- - -
MySQL start·ed 

Εικόνα Οθόνη διαχείρισης xampp 

~dmτi;J 
[ Admin ] 

Γ Shell 

[ §ιztu.ρ 

[ fort-·Ch:eck ] 

Γ J;:xplore ] 

SCM ) 

B,efresh ] 

Help 

E;?Sit 
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Από τον browser μας πληκτρολογώντας http://localhost βγαίνουμε στην αρχική σελίδα 
του ΧΑΜΡΡ for windows 
:fS ΧΑΜΡΡ Ve:rsion 1.7.1 - Windows lnteme:t Fxplore:r ι~J.IJίUl!Q!I 0 \.) • ι·t:Γ~;;;··-~~-~-;.;~~ ~'"~~~--- ······-·--·-··----·----·-·--·--·--------- ·---~--~-~~~------------------·-·----

~ιιο Ετιφρyο.α10 Οι>cβι;λr'j Α:ι!απημtvα Epyoδιia. ΒοηSιια 

Χ (;} • [Ξ]D • <• ~ _., Vldιos ~>~~~Ο;<; ~ λι, τν t Sσuth λfu 2010 • ~ • ~ • Get More TV Ch•nnelι IJ ''°" • ·" 22'C 
» 1 " ' 

χ SopCast ιlO.~· _________ Jl .. lil" ··-ιrι·• ? "-> L•unch SopC•st D 1""'9"' ΕΙ w ... , .. Ui NEW> • ε:ι Μ•ρs • ;,ι Rffiιr. Jί HighligM e_ Oρtion• • 

" ιιrΡσ • [Ξ]~ • · ΙiΙιι • ι,,n • Sιιιιt1.,._ • rrr• • .u;:;ΊJιl!'i1!.'!Rl>tL~ •τ.,"!J.: __ ft!t! _ • 
~· Aycmημόlc W, S ΕΠ1f1ΛΑ ΚΗΠΟV·ΒΕΡΑΝ1 ... ~J Googl~ .. •t Ktiμcνc και ισtόι, · Googl... ~ Προπι'.t ό~ιιvις 10noθt. .. • 

-~ "' 4'U β~cfthe:ι.st30ytars/ ... ~ΚiνtοcΠΛΗΝΕΤΝ. Φλώρ .•. tiHow tcCre:att!SQLVϊrν..· [Ξ}XAMPPVmionl .71 " , • .. lιλ'6ο • Αοφ6λι;ι!Ι • EgvaM\o • 
·------------···---·-------~------ ··------···-·-··- ········-······-·-·-·-···-··--·-·-·--··-··-;,_, ___ _::::;__;;;;__.:_ ... ··-"'------'==·.;;;--;;.;· ··=--=-=-=-=-=-=-= 

[Ξ] ΧΑΜΡΡ for Windows 
Welcoιηe to ΧΑΜΡΡ for WiιHlows Version 1. 7 .1 ! 

Congrδιulδtions: 
Υου hιινe successfullv ln.sιelled ΧΑΜΡΡ οη this system! 

Now vou can start usino Apache and Co. You should fι rst try :.Status« on the Ιe~ nav1oat1on to make sure eνerγthing wor1<s fine. 

For OρenSSL suρport pleaSE!: use the test certificaM with ~21.Jl.Ω.l or !1tr:p"'. ;.12ςs,Ψ12st 

And most importantly, a bιο thanks for help and support to Carsten, Nemesis, κriS, Boppy, Pc·Dummy and all other friends of ΧΑΜΡΡΙ 

Good Ιuck, Κaν Vooeloesang + Κaι Όswald' Setdler 

Ε) lntNng 1 Πρcστοτωμtνη kατα<nαση λιιτσup·,ιia:ς: Ενεργή ~. • >!\ 100% • 

Εικόνα Οθόνη διαχείρισης ΧΑΜΡΡ 

~χιιο Ε'Υιφρyα·cιο. Qρcβολn Α~~~~ι.tνο. Ερy~ιιο Βt;ηθιιο 

,.., Αyο.11ημινα ιιιt S ΕΓUΠΛΑ ΚΗΠΟΥ·ΒΕΡΑΝΤ •.• ~f Googlt: ~Ί Κιίμινο και ισtός · Goog ι... S' Προtιιvομι1ο>ις τσιtοθι. .. .. 

~ε ~ · ~ ~st of thf: Ι ιsι30 yr:ιrs / ... ..ω., locιlho~flocιlhost Ι Ρ-· Χ 

W Διαιι:ομισπjς: localhost 

@Βάσεις Δι:δομtνων ,/Π SQL Ο Κατάσταση ]) Μιταβλητές [!]Σιτ χαρα.τήρων OOEnglnes @Προνόμια 'fρΔιφγασfcς ι;:>Εξσγωγή l!flmport 

• cdcot (1) 
• infoπna!ion_schama (28) 
• jOOfT1la (94) 
• mysql (23) 
• phpmyadmon (8) 
• tesι 
• webauth (1) 

Παρακαλώ επιλCξτε μfο βάση 
δεδομένων 

Actions 

MySQL localhost 

~ ~.!JP..~.?.~Y..!.~~-~-.P2~l<A~ ffi 
Ξ Co!latιon 

l2J MySOL conn~ct ιon c.ollatιon · ιιtfθ_9eMra!_c1 

lnterface 

~ languag~ (i) Ε λλ.ΓfΥΙκό · Greek 

.φ Theme Ι Slyte· Ongιna ! [Ξ] 

• Custom t olor. α::~~-~.!?.~] 
.. Font SΙΖ'θ 82'~ [ΞJ 

EJ~ 
ίΞ]ω 

MySQL 

)}:] Διακομιστής localhost νιa TCP/IP 

W Έκδοση Διcκομιcnή 5.1 33~ommunιty 
., Protocol νersion · 10 

• Χρήσ1ης root@localhost 

lllJ Σι~ χορσκτήρων της MySQL. UTF-8 Unιcode (utffi) 

Web serνer 

• Apatho/2.2 .11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2 11 
OρenSSL/0 .9 . 81 ΡΗΡΙ5 2.9 

• MySQL cl ι enl νersion · 5 Ο 51a 

• ΡΗΡ extension. mysql 

phpMyAdmln 

• Version 1nrorn-.at1on· 3 1 3 1 

~ Τ ειψηρiwση 
&;! γ{ol<j 

~ Επίση~ιη σελίδα του ρhpMyAdmin 
• (ChangologJ (SutMιrsιon] (lιsts J 

/.i Το αp)εiΟ pι;θμfσε!$ σα-; πιρ1t)'tΙ pveμ1σε !ς r;..ρήcτης root χ:,ωp:ς ι<wδ":ιcο τφόσβοσης; ποιι οvι1σ101χοιr-: σr;:>ν ξξ οpισμοιj λο=rαpιασμό :χΡ!'ΙΟ11) MνSQL Ο ~ι:::Υ.ο μ1σ1ής MySQl 
.. Ι). ~aς π~υ φixr: 11r 1luτή 111 ρίιθ111ση ri-.-c1 ι:rι..-οιχτός :rc tnι~έσ-ε1~ ;.,.α1 θα r.pr1rι1 νa διtJρθώοηι 10 πρόβλημο 

Ρ . ! 
......... J 

ir, 

~ 1ntt:ιnrt J Προστο-τwμtvη κοτaσταοη λιιτοuρyιο.c; Ε1ο>ιpyη 

- Oρen new ptτpMyAdrrnn wίndow 

4& .... ~100% .... 

Εικόνα 10 Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων 
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Από τη Οθόνη της εικόνας 11 μπορούμε να στήσουμε τη βάση δημιουργώντας έναν ένα 

κάθε πίνακα σε άλλον 
'~ !0<•1 0 0 . 1 ~··~·t~~·;;.H,~·~~~.'-~ tψrHJi!~;';~ !. :.:-: .~~r;I~ -~':~ .~db ~ ~:~·; ,&~-,~~~;·~~ ·;:;;3·;.s·3;ι ~;;~5'ζ~~~Ίϊ"ϊ"3~;;·:Ξ~·ο~Ξ!-

··· .... ~~~-~-····· ·~-~~~-~-~-~-~~----···Q~-~-~?.~~--- · ··-~~~!!~~.C:: ....... ~l?.~.~~-~---···~Ξ.~~~~~-
W Αγαnημίνα ~ S ΕΠ!Πι\Α ΚΗΠΟΥ ·ΒΕΡΑΝΤ ... ~t Googie ~~t Κιιμινο κcχι ιστός · Googl ... ~ Πpοτηvόμινις τσποθι ... • 

eιaxi 

~ 

[@~~~ 
Βάση 

etoxi(O) 

.EJ 

Δ<ν βρέθηκσv ΠΝυκες στη βάση. 

~ lσc:ιιlhost / focιιlho~t / e ... Χ 

$ Διακομιστής: localhost .- {@ Βάσ11 : eιιιχί 

ι:2[Δομή ,/Π SQL ,ΡΑναζήτι1σι1 j1 Επφώτι1μα κατά παpάδιιγμο ι®JΕξογωγή o!j1>Ι ιn 1><>rt ;:JN Designer SξΛcιrουργf<ς ι;j) Προνόμιο /ΧΔισγροφή 

Δ<ν βρέθηκαν ΠΝυκες στη βάση . 

{Νομα ; Number of fields·. 
Γ· IJ'?..~.P..Yi~. y~~-u πί~α~ι:~ _στ•.1 ~~?.~J ~-ισχί 

~Ι 

Qf lnternet 1 Πρcστα-t ιvμiν η ιι:ι:rτοοτασ,, .λιπουpγίοc.: E •Jtpyη 'Δ • '°" 100% • 

Εικόνα Δημιουργία πίνακα στη βάση δεδομένων 

Ή να περάσουμε το πηγαίο κώδικα της βάσης από την επιλογή lmport 

~· [@~~~ 
.... [Ξ] 

eιoxl (Ο) 

Δεw βρέθηκαν Π~ιακc.ι; στη βάση_ 

• 1 " · 1 Α ! ir'J G"">'« Ρ • i 

gJ Διακομιστής: locolho.st ., ~ βάση ; etaxl 

dfΔομή 1rJ SQL J_: ; Αvαζήτι1σ11 JμΕπφώ-τημα ιι..mά παράδt:ιγμο ώfΕξογωγι\ ~Ιιτφοn ~Oesigner g,Λειιουργfι.ς ;>1\Προvόμιο σ@Δ1uγρuφi1 

Flltl' tu Ιnφ<>ι1>--------------------------------------------------

Τοποθεσfα ιου αρχείου κειμtvοu ~\ί~ΤϊΝΑ\ΟβSkί~Ρ\eϊ'~i"Sqί [ ~~A~ξ&~ri9,·~ ;~~~~~~:J (Max.imum s ιze 16,384 ΚΒ) 

Σετ χαρακτήρων του αρχείου : !"Uifs · ..... · ίΞJ 
lmponed fite compression wilJ be automatica lly deιected from: Κανtνα , gzip, zιp 

Panίallmpoπ:--------------------------------------------------

f:t..1 Allow inteπupt of ίmpor1 in case script det!.~!~ .. ~ _i~ .. :~.°..~.! .. ~.? time limit This might be good •Nay to impon large files , tιoweνer iι can bιeak transac.tions. 

Number of r~cords(que ries} to sk.ip from start Ο 

F<>ιπιatof Ι ιnροιωd Γιl9----------------------------------------------

Ιi>' SQL 

rOptlo1>• 
:ι comρat ibility mode ΝΟΝΕ 

. ... Open new pnpr-.. i:;·Adrnin \Yindow 

• Ι nι~rn~t Ι Πwcστmιuμίνη Ματο.σ;Qση λzιτονρ·r ίαc.: Evιpyη · ~ • +., 100% • 

Εικόνα Εισαγωγή πηγαίου κώδικα sql στη βάση etaxi 
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Βήμα 5° 

Κατόπιν αντιγράφουμε όλα τα αρχεία του συστήματος ηλεκτρονικής τάξης στον φάκελο 

του apache όπου δημοσιεύονται όλα τα αρχεία , δηλαδή στο htdocs. 

ιt htdocs - ιrJ@Jr-EJ 
8Ρχείο ~πιξεργοοiο llQolJoM Aγorl!J.ll'va Εργa~εία Ι!οήθειο 

Εργασίες αρχιίων Κ(1Ι φuκέλων ~ 

riJ Μιτονομσσiο ουτού του φακέλου 
..Ji- ΜιτοκΜ)ση ουrού του φακέλου 

[) Ανπγροφή aυτού του φακέλου 

~ Δημοσlιuσrι οuτού του φακέλου 
στοννeb 

;;.J Υοr..:Γι χρήση oumύ 1Ό\J ι.f\ΟΚtλου 

~ ΗΛο·τpοwcή mχυδρόμηοη των 
aρχ!kον aι.m:ιύ -τοι.ι ψακl).ι)u 

Χ Διογροφή αυτού του φοκίλου 

Άλλες Οί:σιις 

u xomρρlite 

[.j το ίγγρaφό μου 
u Κοινόχpησrο iyγpaφa 

j Ο Υnολaγ1(1'1ή( μου 

':;$ Θ!ιπ1< δικηJου 

Όνομα • 

e:ιΙ!Ι 
ii:) run 
Qχaιφρ 

~ Ι .9.3 (odmln ok) 

~irdex 
~ index 

Μίγεθος Τίκιοζ ΗμεΡοΙΚJνίο 1j)ΟΠΟ ... 

Φάκελος αρχείων 29/6/2010 1 :23 nμ 

Φάκελος aρχιίων 19/4/2010 9:25 μμ 

Φάκελος αρχείων 19/4/2010 9:25 μμ 

Ι20ΚΒ WlnRAR archiνe 17/4/20108:14μμ 

Ι ΚΒ HTML Document 20/12/2009 12:00 nμ 

1 ΚΒ ΡΗΡ File 20/ 12/2009 12:00 nμ 

Εικόνα Φάκελος htdocs με περασμένα τα αρχεία της εφαρμογής eclass 
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Βήμα 60 
Ακολουθεί η ρύθμιση των παραμέτρων της βάσης δεδομένων στο αρχείο config .php που 
βρίσκεται στον φάκελο της ιστοσελίδας (πχ. C:\xampp\htdocs\e-class\ config.php) . 

Τμήμα του αρχείου config.php με τις σωστές ρυθμίσεις 

11 Variables for MySQL 
11 Usage: 
11 MySQL_Hostname:MySQL_UserName:MySQL_Password:MySQL_Database 
11 Example: 
11 192.168.1 A:MyU:MyPw:MyDb 

$SQLconn = 'localhost:root::eclass'; 
list($hostname, $username, $password, $database) = explode(':', $SQLconn); 

11 MySQL Connection: 
mysql_connect($hostname, $username, $password); 
mysql_ select_ d b($database); 

Εικόνα Αρχείο config.php 
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Αρχική Σ•λlδu 1 t:uτάλοyος Μαθημάτων 1 Εyyραφή Χρήστη Ι Εyχειρlδια Χρήστη ( Εηικοινωνlα 

Καλωσορίσατε στηv Ηλεκτροvικri Τάξη 

Η nλα1r:~όι:ι;.Η.ι Ηλι' ι<τ-pοvική 'J'(1ξη ~..1Πι:"Ηλ'!i ι::νt; σ~,Qr<..\ηρω~ι~νι:ι Σί!στημα 
Δ1r..ι;-:.•.ipωηι: Η/..•_Υ'rpι:ιν;ι·ιiι•: Μf.ιθr-,μό1r~1v. ·f.~.:i σ:-:r.διαι::τι::ί μ;ι; r.ροr:-;Ί1Ψ.ιτrιλισμ1) πιν 
eνίσχιJση 1"η<; r)'UμβCΠ!!•'ήC δtδtJσ~ι:-α.\ir;ς fJξlOΠ•)ιt.ίJY'TQC 1"ΓjV ήδη σ~ uψηλό βαθ ~ιό 
r.ιψι:.ιμοιr.ι1μι,J. .. :η ι'Τ(Ι xci.1,:ιo τηc. ..:κnui61.:ur:.ης r1\Ι'1P'JψΙ.)J:'llt'fJ TCX'oΙQ~.uγi.1 , i~κuλoui:Jt:i ι 
Πι φι/..(Ιι'Η)rr]r,ι Tf)Ι.t λr,1 γΙQ"!ΙΙΚ~Ί1:ι ιlV()!Ι(Πιϊι 1·1,ί1,,Ιι<.ι".Ι ι<(JΙ ι.ιrtϊJστηpί(ι;:ι 'Τ()\' υnηιJΕιJiιΊ 
Ασίιvχρονηc; Τηλe<ηαiδωσηc χωρl4 n<ριορισμούc και δeσμ•ύ~οι~. Η ηρόσβοση 
ι.)'1η·w: ur 1 1·1pι:ai~ γi'<:eτr..ι1 ~Ιt;ι τη ~ι:ιrίση F.':δς ~11!-.ύύ .φυ;.λrJμe:φητr'1 (1 .... •et1 bιτ.11rνs~r) 
χr1φι.:. την csηaιτηση t=ξξ'. Jδ!ι<.ει.ψεvων τεχ•.'11<'r1}V yvl'J.~ίJfι•,ν. 

Σ.τό:ο(Vζ ι2 ίνι, Ι f'1 t'\'iOXUOη ·rης (!~/1Uiδt'*J1"11(11Jζ δ 1 αδ1ΚC1Giι, . .;1 11pOΙJ"ψfpOV'TQζ σ·ω uς 
σuμμe:τΕ:χοντ-::..; ~να δυ":'~'1μ;κό Πξpιβάλλο·.; ςι,'i.,ληλιπiδρεισης κι.,ι συνt~ούc e:nικοινωvίαc ι:κncιιδe.υτή ~κ nr..11 δι;ιιό ~11;νοu . 
Ειδικόηp'1, εnιτpfn.cι \ΠΟV ε~nαιδηιτή την η λ.cκτpvνι...:ή οpγόνωση, αnοθήi-.:cυση κα ι ncφoucriαc;η τοu cκnωδεuτικού 
uX!rcoύ 1·ω nαρlχ..:.: ..,,.σ .,.. ε1·r1α1ιSι1.1(ψι.' ·: ο ~vc ε· .. ·αλ:Ο.uκ.τ1κ6 ι<:..,νiJ,\Ι •;~στ(ψ11·ευμ f'fr 1 ς μά~:Ιηυηc r.ιve.εάμτη τ !J tinό 
χu.ipo~povιt(~ζ δι:σμ:.::ύcr-:1c. 

Εικόνα Αρχική σελίδα 

6 

13 

20 

27 

Τsτόρτη 30 Iou1.•iou 2010 

θ'· -, · .. 
· .. Ι L ' . 

Ιούνιος - 2010 

4 5 

8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 

28 29 30 

.., 
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Οδηγίες χρήσης 

Α. Χρήστης Απλός επισκέπτης 

Α1. Αρχική Σελίδα 

Στην αρχική σελίδα όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα ένας απλός επισκέπτης έχει 
πρόσβαση στο καηiλογο μαΟημιίτωv στην εγγραφ11 χρήστη στα εγχειρίδια '/J)ήστη και στη 

Επιh:οινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος. 

- r);;·-:;;-: ;.::., .::· .Hλt ιι-rj).QV ! Kή Τ'Οξη c;::- :c- :.J : , ~,•;; :; ). ::-: f: - ;- ... ,.,!Y'.: 
t_,...:Χ. Σ';''~""·;:, •· λ !)'ο. " " ~:". :ιι:_,liy Μ' .: Ξ"~-;. ·.>'""' 'Εχ~ :.·y ~;::~ ::,.:ι- ι ,.::: 
!..,_,.; ,:-_,: ι. ·-:-;- -,.: ~;..~~r-,v:f:, '!; .~ -; :-οιι;..:_ ,\ =-.: :::ξι;r:: ~.:. ν-·::~ -·,. , ·'!- ,7~ ::. 

::: ·.;:.ο.:: >::: .. ιγ" .:"'"'~ :;,:~-:' -?";; :ι.:r;: :': !. :,.':"('~ r ί,-;:~; .... r - !:,:" <:.:·λ.:y :;:, 
~=·~:'4'):; -:ο>, );"<;>:' .. i:::"~ i::v ::: ..- ::- ~ t: ..:C~ :,( ';', ~ ;;: , _,.:·:;->"p ::~ -,. ._ ,, ,--0!~:;::-

~=~γΙΙ; j:.:Ζ"-' '' :;Τ<"}::ιι;r ~:. ~· ::;;.;:ι--.; t' Σ~ !: ;: :: .. :~~~ r, :: - - .:<.-:-::.~:.- - :-,. , 
_,.,.:-:=·-=· "'"' !.- -:: ι.!. -~ :-=;-=·· =" '>,:-:.. ._ ... _ 
=' '" :: · - ι::?!" :.': :,·~ ι.: :~. ;.-6;; Λ1;; • '!':'> ,..,;ι,: ~ .... γ\ Λ, :; !.:: , '<ο 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος Μαθημάτων /Βαθμίδων /τάξεων 

uaaa.au 
l 2 :! 

4 s 6 1 s ς ια 

ιΒ 1.; 2V 2"1 2:~ 2-3 1·~ 

25 26 2:7 ) .8 19 Χι 31 

CΞJ 

Επίσης υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης στο site και φόρμα σύνδεσης στο σύστημα ενώ 

ένα μήνυμα καλωσορίσματος κυριαρχεί και προδιαθέτει φιλικά τον επισκέπτη . 
Ταυτόχρονα υπάρχει ένδειξη ημερομηνίας με λογότυπο και ημερολόγιο καθώς και ρολό ι 
ένδειξης της ώρας του συστήματος του επισκέπτη . 
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι χρήστης που έχει ξεχάσει το κωδικό του υπάρχει 
κατάλληλος σύνδεσμος ανάκτησης κωδικού μεσα από συγκεκριμένη διαδικασία που 

περιγράφεται παρακάτω . 
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Α2. Κατάλογος Μαθημάτων 

Μπορούμε να περιηγηθούμε ως απλοί επισκέπτες χωρίς να γίνει σύνδεση (Login) και 
επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο Κατάλογος Μαθημάτων να δούμε τα μαθήματα 
ανά σχολική βαθμίδα -Γυμνάσιο -Λύκειο-Επαγγελματικό και ανά τάξεις κα ι τμήματα 

[ ) ΗλεκτpοVΙ<ή τάξη 

Αρχική Σελίδα 1 ιm:tJΔ'&G111illl!fi12B5 1 Εγγραφή Χρήστη Ι Εyχειρίδιιι Χρήστη Ι Επικοινωνία 

Κατάλογος Βαθμίδων/Τάξεων 

Βαθμίδα / Τύξη 

Θ :- ·_ 
, "' 

' ' ' 

ΓΕΝΙΚΟ /ΙΥΚΕΙ Ο ΕΠΑΓΓΕ/ΙΜΑΤΙΚΟ ΙΙΥΚΕΙΟ 

i 
' Α' ΤΑΞΗ rntNAΣIOY 

Α Τύξη - Τμήμuτn (2) 

ι 
Ιούvιος - 2010 1 Β' ΤΑΞΗ ΓΥ~ΙΝΑΣΙΟΥ 

6
. ίιξη - Τμή11uτα (1) DBDDEIEID 

1 3 4 

ΓV~ΙΝΑΣΙΟΥ 6 7 8 9 10 11 

άξη - Τμήματα (2) 13 14 15 16 17 18 

20 21 22 23 24 25 

27 28 29 30 

Αvuζr\τηοη 

·::· ... ::: .:.Ψ.:Ό:.2~~~ ·:::..) ... ~· _..ι "" 1 "" m?. > 
ι ___ .. ______ --·-·-.. --.... 
;: ι .... f.:,,μ•.Η•κο ;...:μf11:rrrι 1:ρ.?~':'='1,,ιϊ; rd) 
Γ ..... ............... - ........... -- ·-; 

ι_.____ ........ -~! 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος Μαθημάτων /Βαθμίδων /τάξεων 

Από αυτή τη σελίδα ο επισκέπτ 
____ ......... __ .... ________ .... ______________ .,. 
fΊ::Νιιι:ο ΛΥιι:ειο ΕΠΛ.ΓfΈΛΜΑΤΗ~Ο ΛΥiΙCΕιΟ 

και θα εμφανιστούν οι τάξεις με τα τμήματα τους 
π.χ. επιλέγοντας «ΓΥΜΝΑΣIΟ» και «Γ τάξη» εμφανίζονται τα τμήματα της Γ τάξης του 

Γυμνασίου 

5 

12 

19 

26 
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ApyικQ σελίδα ~ Κaτόλc-γcc ~;.~ r; ;.ιότω~-

Κατάλογος Τμ1111ότων 

ΒΌθμiδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Τάξη: Γ Τάξη 

Τμήμmο 

Γ3 • Ηοθt)μο-rα ( 1) 

Γ1 -~ Μαθήμοη.ι ( 1) 

Γ4 - Μαθήματα (1) 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος Τμημάτων 

6 

13 14 

20 21 

27 28 

Αν~ζητrμη) 

10 11 1.2 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 

Σε συνέχεια με επιλογή του επιθυμητού τμήματος μπορούμε να δούμε τα μαθήματα που 
είναι ανοικτά σε όλους τους επισκέπτες όπως στη παρακάτω οθόνη 

eαθμiδσ: ΓVΗΝΑΣ/Ο 

'fόξη: tι. Τάξη 

τμήμα: Α ι 

' ... η 1 Ey):'f:ψiδeα Χρήσrη. 1 Εrn~ωtνιιιvία 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος ανοικτών Μαθημάτων 

13 !Α 

ΖΟ 21 
;:-: ; 2~ 

Λ"'~~cif1ψrη 

10 η 12 

15 16 11 1e 19 

ΖΖ Ζ3 2• 2~ Ζό 

29 311 
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Κάνοντας κλικ πάνω στο μάθημα εμφανίζεται η καρτέλα του μαθήματος με τα αναλυτικά 
στοιχεία του μαθήματος και με τα υποσυστήματα : 
Περιγραφή, Ατζέντα , Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικό υλικό, Σύνδεσμοι , Εργασίες 

------·---·~-·-·--------------·--···· --· .. ············--- --·-···----····-··-····· ... ······················-·-

::ι:τοιχεla μαθήματος 

Ξ ο 3μ i~o: ΓYMf4Al.I C 

τtξη: λ t4ςη 

1μ""\μα: AJ 

Μι:θ--;μα· XHMEJA 

'11ε(1θJ\' CC "~Ξι!'\'/!"'Τ!j ;_ • ΑΝt..Σ•t..ΣJΟΣ ΞΗf'ΙlΑΡσΠΟΥΛΟΣ 

Τ 11 11 11 111=!111 1: ιη; n;..a ,1Jt1 1 1.ct.ι 

Ι Ι cριyρcιφft Ατ(έ:ΥΤd Ανο κοι1ι1tdcrcις ι::κnαιδcuτικό υλ ικό Lύ\ιl δcσpαι ι:pvασίc( 

,CD'~ .. ·-> \ . ' . . . ι • . 
JοWΚ>ς - 2010 

ΣΙ DDmlDD 
) .:; J 

: ε 10 Ll ΙΖ 

" l4 lS 1~ 1? " Η ~~ 
,, 

" '~ ;J " ,. 
=: ~~ 29 30 

L """'_"""'_""""'~"""·~~,;:;w.~J ,Α ... ν ...... " ... ( ... ήτ ...... η .... ~ ... η_ ............... - ....... CΞJ 

1 

Οθόνη στοιχεία Μαθήματος για ανοικτό μάθημα 

Αν κάποιο μάθημα είναι κλειδωμένο θα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με εικονίδιο 
ένδειξης κλειδωμένο και ο χρηστής δεν μπορεί να προχωρήσει να δει τα στοιχεία του 
μαθήματος 

Αρχ~κή Σελlδα Κ11τάλοyος Μuθημάτwv Ι Εyyραφή Χρήστη f Εyχειplδιa Χρήστη 1 Επι•αινωνlu 

4 Aρy1rsή σι-~jδg 1 Κοτάλογος μcθημότωv 

κατάλογος Μαθημότωv 

Βcιθ~ιiδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Τάξη: 8 Τόξη 

Τμήμα~ 81 Τμήμu 

Νitθημιι Υηeόθ . Καθηγητής 

·-Α-Ν=Α1.-:Τ_Μ_.Ί(=Π-: !-ΗΝ-Τ-Λ!-'0-!'1\-)V_/Ι_ΟΣ_ .. --~---_] 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος κλειδωμένων Μαθημάτων 

9 10 11 1 2 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 Ζ3 24 25 26 

27 28 29 30 
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Α3. Υποσυστήματα Μαθήματος 

Από την στιγμή που ο χρήστης επισκέπτης έχει διαλέξει να δει ένα μάθημα που δεν είνα ι 

~ειδωμένο εμφανJ_ζονται _ _QΔ<:J_!9_.Q_Τ._<2!Χ~ίC!_!_~~~_ματ~ς_ __________________ _ 

~
' .•.•... _•_ . ' ΛΡ)ι'Ι!~~ι:λ~ ι 1.:Ι'tό.λ~γι;<; t\ο:~ημάτ~ν ' j ι:vν~φή .Χρήστr; Ό tγ>,τ-tpΪ61(f X,pf,qrη 1 t.r~~-ν-ia r - 1 $ ~-~~,;;~ ~ - ... ~""'- ·'>'~ 

, ~ .:_~ :;t'Wt . \.'ι::•11 ~:: • rl.;.:1j ~coη .... 
Μ Στοιχεlα μαθ1jματος 

~.:ι3ΙJΙδο ~ rVt·1f~A.1.IC Τ\:11~(•1"~ ... . , • "' \l\~,s, ;1,, 

Τ<:.ξη~ Α 1'όΕ,η 

τμ 1μα : AJ 

Νtθ1μ ο: ΧΉΜΕ.JΑ 

'\nΣrJ θJ1.•cς v.a3η'{r 1η:;: ΑΝΑΣΤ~ΣJΟΣ. .ΞΗfΗ ΑΡDΠΟΥ .'\ΟΖ 

ΤΊ11111 . 11 1~>111: 111 .: flι.• •t ••ι ιι., ~ ι 

Ι 1ςριγραφfι A.TCC'Πtι Αvοκοιι.ιι:.~.r:τcιc; ~κπn ιδcυτικό υλικό ι.tί1ι1δισμ α ι t;ργuσίtς 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος κλειδωμένων Μαθημάτων 

Α 3.1. Περιγραφή Μαθήματος 

1 :< "' ::: r: " -· :!Ε 

J 

10 ll 
• 5 , . - t.9: ,, 

" " 2~ 30 

.. .... ........... CΞJ 

1:2 ,. 
;n 

Στη κάρτα εμφανίζονται όλα τα στοιχεια του μαθήματος και η περιγραφή του μαθήματος 
από τον καθ γ τ αθ · ματο 

Στοιχε.fα μοθήμοτος 

&:<;μ;!-:> , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕtΟ 

Τόξl"\ : Γ Τδξη - Ειδικότη-το Η λιtκη:J-όλ()yικών Εyκοτοσ-riιcτι:ων 

T~:f ~,= · Γηλ 

1'r"\~ί.>'9v.~ κ ·:."8rrγι-j-f:;: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έ:Η'ΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

T~r-:1; \-~,~~=-:-.:; : Θ ·ιωρητοcό 

nειι ιγραφή Αr(iντα Αvnιc.01wι;.111εις Ε:κrrιιεδΗιτικ.ό u~ικ.ό 1: uvδ«1vo1 Εpyιι σlει; 

~ ι--~r:ιz r::.p;yy;~ τ:.cς ~=-'; r; ί\ .t.«-pr<tι:. :y·κcτ·::-:-ι-->:~ i..z: ··κ; ~:"'".C'tΙ:ς :::r~ ι\.::ί-- .: 1 :i - ),,.!:ιι:-;;.:-1t~ =~ t:y κ: "'"::-·h-; 
1.!)•~τ-..-:r ·~~.:.=~ 2 . ::yι:.;:.-λ_..::--~:-r :.λ ::ξ ιJ< ::p-:;:~..,.:-1.. J. . η· ,. . .:-.:.:ι-k~·ι.ς y :: ιώ':" .t:-'....!V '1 . ~ ..... ,.. ~ !v r 1(3,)\:,g~f.~:-r
S. ::γl(:-•::i-C~~:; rι.p-:>~~~ 

Εικόνα Στοιχεία μαθήματος -Περιγραφή 

4 

ιι 1:1 

lS lS 

25 :;:,; 

0 -' . 

Jcύλ>aς • 2010 

} 

,5 5 9 1C 

Β ,. 15 16 !] 

lC ll « 23 14 

π 2S r,; ΊQ ~1 

[Ξ:_l 

. • ···- ~:: ·' r ~ 

56 



Α3.2. Ατζέντα Μαθήματος 

~.;.~: ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΟ λΥΚΕΙΟ 

Tb:!.;,.· Γ Τό f,η ·· Ειδικδ-τητο Ηλ.t.ισρ.ολογ1κώv Ey~τau-τf:.oeωv 

Τι- f'..!-;: : Γηο\ 

1-1-~! .. !-: Ει:διιdς Ηλtκτp ι κl:ι:; Εyκc~π:ιtττό"U"tις 

nεριyραφή Ατ(tvισ Α ΥU Ι<.UΙ Υ Ι.:1σε1( fκnω όευr~κ.ό υλικό ΣύνδΗΗJΟΙ Εργιι σίεc 

• Μηνaς Σι:nτtμβpιος 

11.'9:2: 1~ · l : V'S. 

Εικόνα Στοιχεία μαθήματος-Ατζέντα 

Α3.3. Ανακοινώσεις Μαθήματος 

Ιciι-λιΟ<f - 7010 

DDBBDlilB 
1 Ί 3' 

4 s 
11 η υ 14 ιs 

1.& l:9 Χι 21 22 

25 2.δ 27 25 4.,. 

s 
15 

υ 

:!Ο 

..... CΞJ 

10 

" ~4 

31 

Επιλέγοντας Ανακοινώσεις εμφανίζονται τα στοιχεία του μαθήματος και οι ανακοινώσεις 
του αθ · ματο από τον καθ γ τ · . 

Στοιχε.;ο μ.οθήματος 

~~;.13.;; . εnΑΓΓΕΑΜΑΠΚΟ /\ΥΚΕΙΟ 

T~r, ; Γ Τόξf1 - Ε1δικύτη-m Ηλ~κτp-υλΟyιttώv Eyκa1'0tn"iιcrt.wv 

τ .. ~~=- r.,ί\ 

4Μ,.-,,_:: ΕιδΗd.ιt Ηλtκτρ1ιάι; Εyl(aτtιίττδ<tt.ι~ 

1'Ι""Σ~~-V~ ι..: :: ~!"γ~- t-ι;:· ΑΝUΤΑΣ:tΟ Σ ΕΗΝΤΑΡΟΠΟVΛΟΣ 

~ 
~~~~~~~--..._.._l 

Εικόνα Στοιχεία μαθήματος -Ανακοινώσεις 

.. 
11 1> 13 ,,. 1~ ;ο 

;;ι- s l6 v 

s 10 

14 15 16 t? 

l1 l2 ,, :>< ,,. 3 Y.J 31 

CΞJ 
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Α3.4. Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθήματος 

Επιλέγοντας Εκπαιδευτικό υλικό εμφανίζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος που 

εχει ανεβάσει ο καθηγητής και είναι προσβάσιμο εφόσον το μάθημα δεν είναι κλειδωμένο 

και έτσι πο εί κάποιο να το κατε άσει . 

Στο•χεiα μοθήμστος 

Ξι.*~ f~~~ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕ10 

Τ;ιΛι.~ =ι ~ Γηλ 

~1-~!η.,.~: Ειδι-td:ς ΗλLκτρ.ι~ Εyκαταοτiιcιις 

Υ~!:~ι.~ ~~5.ηγ~:. ΑΝΑΠΑΣΙΟΣ :ΞΗΉΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Τ-ί.,-,~ ι..J~~ ........ ~::~ . Θ.e.ωρητικό 

1!j Κiνδuvοι σηο το Ηλι.κτρικδ ρtuμο 

::r.t~\;k>!k:; ':"':'- ,:v~ρ,.1!rtν ~ :Υ~;.; = 

~1!γ .!&'':j : ;ο:χ ::ζ.ι.; 36~ !'>J4 

1 
i 4 s <'> 

11 12 ι3 

1Ε 19 l-C 

15 lf, l7 

1 l l•u>~<;., ,ψη"Τ<1 
·-···_,,,J 

Εικόνα Στοιχεία μαθήματος -Εκπαιδευτικό υλικό 

θέλετε να ανοίξετε ή να αποθηια:ύσeτε αυτό το αρ.χείο; 

Ονομα: .20-30062010231159~180.doc 

Τύπος : Έγγραφο του Microsoft \ι\lord, 356ΚΒ 

Από: vaιιge1is. netiq uette.gr 

Άvοιγμα ] [ ficnοθήκευ<ΞJ ( :Αιαιρο . ] 

[tl Ερώτηση πριν από κάθε άνοιγμα αρχείων αυτοι.J του τύπου 
----------

Ενώ τα αρχεία από το lntemet μπορεί να είναι χρήσιμα, μερικά 
αρχεία μπορεί να βλάψουν τον υπολο'yιστή σας . Αν δεν 
εμπιστεύεστε την προέλευση, μην ανοίξετε ή αποθηκεύσετε 
αυτό το αρχείο . Τι κίνδυνος υπάρχει ; 

,. 
21 

;;Β 

Εικόνα 20 Άνοιγμα ή αποθήκευση αρχείου από εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος 

s 9 '" : s Ιό 17 

22 η 24 

l~ ;ι:. 31 

CΞJ 
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Α3.5. Σύνδεσμοι Μαθήματος 
Επιλέγοντας «Σύνδεσμοι» βλέπουμε χρήσιμους συνδέσμους που έχει τοποθετήσει ο 

καθηγητής για να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία στο μάθημα. 

Στοιχείο μαθήματος 

~ι..~::~ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ11ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Ιούλ~οι; - 2010 

4 s Υ 10 

nεριyροψή ΑΥαvιιι Ανακοινι~σf Ι (, f.κrιnιδ t: uΥΙκίι υλικό tύνΔεu1101 fργuσl•ς 11 η η 14 15 16 17 

ιs 19 10 11 12 23 2• 
lS lS 2? 2S 29 30 :;ι 

• Δ. Ε.Η. 

, •..•... ---···- -···--····-·--·-------------·------------------··-----------
Εικόνα Χρήσιμοι σύνδεσμοι μαθήματος 
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Α3. 6. Εργασίες Μαθήματος 
Επιλέγοντας «Εργασίες » βλέπουμε τις εργασίες που έχει τοποθετήσει ο καθηγητής και 
οδηγίες γι' αυτές 

Αρχιιή Σtλ;&. l Ι«>τάλόγός~ 1 f'γyροψ ι} Χι>iJ<πη ( f'~ΙΟΧρij&τη 1 BnuroινωvC. 

Στσιχεi<> μο6ή μα τος 

&~,.. ί~:: : ΒlΑΓΓΕΛ.Ν.ΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τ~ξ)1 : Γ Τ.όξη ~ Ειδικότητα Ηλι:κ:rpόΑ.(Η(ΙΚ'ώv Εyκατοtτrδύ'e·.ωv 

Yr<.ti:ie:Λ.<~; κ.~~' Α.ΝΑΠΑΣΙΟ:Σ :ΞΗΝ ΤΑΡΟ ΠΟΥΛΟΣ 

Tixr,:-; μ;:·~}j.~::; : βι:ωpηnκό 

J1εριγραφή Λ ι (.iνηr Ανuκσ ι ν ώσε ι ς Ειι< rιn ι δι υη κύ υ λ1κ.ό Σ tίvδΗ.J ~ ι οι Εpγα σίι;ι; 

~ 1η tpyoaίo 
rρ~s~:-μ;: ι..r::-β~· λ 1\; : ?J1o; ro10 

Εικόνα Χρήσιμοι σύνδεσμοι μαθήματος 

~ 

" 
1.8 

25 

10 

" 1 1 Ι < 15 16 '1 
15' 2.C 21 °' Β Η 

26 υ J:S ·~ 3Ό " 
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Α4. Εγχειρίδια Χρήστη 

Πατώντας τον σύνδεσμο εγχειρίδια χρήστη ο επισκέπτης μπορεί να περάσει στην 
παρακάτω οθόνη από όπου μπορεί να ανοίξει και να διαβάσει σε νέο παράθυρο ή να 
κάνε ι download τα εγχειρίδια 

i 
f 

1. Γενικές Οδηγίες 

2. Οδηγίες για το μαθητή 

3. Οδηγίες για το καθηγητή 

L-

Εικόνα Οθόνη κατάλογος κλειδωμένων Μαθημάτων 

(t? .. : .. w 
Ιούλι~c; - 2D10 

DBDBD!iilD 
1 1. 3 

4 5 δ 7 s s 10 

11 12. 13 14 15 16 17 

1S 19 ~ ll 21 23 Η 

25" 26 11 2.3 29 3->Ό 11 
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Α5. Επικοινωνία με Διαχειριστή 

Πατώντας τον σύνδεσμο Επικοινωνία μπορεί ο απλός χρήστης να περάσει τα στοιχεία 
του και το ερώτημα του στα πεδία της φόρμας της εικόνας 22 και πατώντας αποστολή να 
στείλει τα στοι εία και το ε ώτ α στον δια ει ιστ · του συστ · ματο 

Εnικοrνων~α 

'Ονυμο< 

Εnώνιιμό; 

J:χΟλιο; 

,,.. ~. - 1 

Εικόνα Οθόνη επικοινωνίας με διαχειριστή συστήματος 

Συμπλήρωση στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας 

Ιούλιαι; • :ZDHI 

αααοecια 
2 

4. 5 7 .S. '9 l.Ό 

11 12 13 14 :.s. l~ l 7 

Η! 19 2-0 21 ll J'3 l~ 

2'5 26 27 28 ~ 3.ιο 31 

CΞJ 
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Εnικο ινωvία 

"Ονομο : 

Εrιώ:vuμίJ. 

E- mi!ιil: 

Ιούλιοι; - 2010 

DBDBlilEIB 
4 6 jj 1~ 

CΞJ 

11 12 13 14 15 16 17 

lS 19 :ro 21 22 Β l4 

15 26 17 lS 29 :ro 31 

'!"' . -- : 

L~=-
Εικόνα Οθόνη επικοινωνίας με διαχειριστή συστήματος 

Η σ:-οοτο..~.f ·το ... σχο..\~L σας {y: -..~ι μ t. ε :-:·.·ηi-χ:~: 
Ε1.. χ-::ν·σ1.:.·Cν~ 

4 6 ·; 10 

11 12 η 14 15 16 17 

18 1S ;ro 21 2Ζ 23 14 

ιs 26 υ ΖΒ :ι;ι 3J 11 

Εικόνα Οθόνη επι κοινωνίας με διαχειριστή συστήματος -επιβεβαίωση αποστολής σχολίου 

63 



Β. Εγγραφή Χρήστη 

Το σύστημα αναγνωρίζει 3 ειδών χρήστες 

1. Μαθητή 

2. Καθηγητή 

3. Διαχειριστή 

Αλλά εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο σαν χρήστης Μαθητής και χρήστης Καθηγητής . Για 
να εγγραφεί κάποιος στο σύστημα E-learning -ηλεκτρονική τάξη θα πρέπει να πατήσει 
το σύνδεσμο Εγγραφή χρήστη στην αρχική σελίδα . 

Β1. Εγγραφή Χρήστη Μαθητή 

Πατώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής χρήστη με τα πεδία 

• Όνομα 
• Επώνυμο 

• Username 
• Password 
• Email 
• Τηλέφωνο 

• Επιλογής ομάδας χρήστη 

• Επιλογής Βαθμίδας 

• Επιλογής τάξης 

• Επιλογής Τμήματος 

Εγγραφή χρήστη 

Εnώ-νuμυ 

Ε-ι:n&:ίΊ 

Τήλe-..0 
271Wi61i······ ........................... h······ 

Εrηλuγιi Τόξη-r. 

Εικόνα Οθόνη Εγγραφής Χρήστη -Μαθητή 

louA>oι; - :ιο10 

• s 6 

11 12 13 14 iS 1$ :.7 

15 1~ 2'D 21 2.1 2·3 :Η 

25 26 17 ~_s 29 !Ο 3-1 

ι;;1 
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Αφού συ πληρώσουμε τα αντίστοιχα πεδία όπως στην εικόνα 25 πατώντας το πλήκτρο 

[ Υποpο."1Αnφης 1 τα στοιχεία περνάνε στη βάση και επιστρέφει οθόνη με μήνυμα ότι η 
εγγραφή εχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία 

1- c-:-cr ... o\r_ ~, .. ;-.• ~1.:>;ι~U·.- :rσς i.γ-.-ι ι..r ~Τ' -ι.χ~ ' 
Σ.ι; '\' - ο~:~: f.a :!'aς σ!aλr.' ?-"'";- :J Jr6 ϊr\' :>;..:5.5α ~::.χ,ϊrι-:Jr-ς o;r..; Π~~=~μ:r; ::C~ss μ. r:ι στ~χι'·:: ·..:.u 

---------~==-""-'---~-----"WA_,J 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς εγγραφής χρήστη μαθητή 

82 Εγγραφή χρήστη Καθηγητή 

Ιο.;λοαt; - 2010 

DDll&l!DlmlB 
1 l ;. 

~S6ΊS910 

11 12 13 14 15 1ό 17 

lS 19 lC 21 22 23 24 

15 2~ Ζ7 lS ;9 30 3i 

- [Ξ) 

Πατώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής χρήστη με τα πεδία 

• Όνομα 

• Επώνυμο 

• Username 
• Password 
• Email 
• Τηλέφωνο 

• Επιλογής ομάδας χρήστη 

• Επιλογής Βαθμίδας 

• Επιλογής τάξης 

• Επιλογής Τμήματος 
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Με την επιλογή όμως Ομάδας χρήστη -Καθηγητής εξαφανίζονται τα πεδία Βαθμίδας 

,Τάξης και τμήματος διότι ο χρήστης καθηγητής εχει πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες 
, τάξεις και τμήματα . 

Εγγραφή χρήστη 

'Ονομο 

fnώνu_μο ΔIΜχ>Σ 

ustom•me AR1S . 

f-mhίl 

Τηλ.ί:φωνό 

.:Χ". ;'' : :.\:·,J" t•-::r. .. J7-< 
~ ~ .. :-;fC '=::.-: ~ 

Εικόνα Οθόνη εγγραφής χρήστη καθηγητή 

Ι<>ύι..ο.; - :ιοιο 

l ' 
4 s 6 ., s ;. 10 

11 1 2 υ 14 ι s 15 11 

1-S 19 ί:Ο 2.1 2l 13- 24 

15 26 η 2S 2:9 :10 :;.1 

LΞJ 
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Σε συνέχεια ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο Ιr YTroP.λλ!'iAfJφig 11 ολοκληρώνει την εγγραφή του 
και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα 

Η στ-ο~f; τ~ν Gϊ~χtϊ>.1\' σαζ ~ν~ μ: m '!t.X:h' 
Σ~ .. ·--:~· ~ σαςσW.1.ι' ~'Ύ'!i1<Ι"Τ1'6 τrν Ομό&:. Δ-σχr:ασrχ; τrς Πλr.ι~ ,~~JΑς e-C!:ι:;: , μ !Ό" σ:ο-χϊa 7Cιι 

ί,c>((J-~σv:.~ σa.ς. 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς εγγραφής χρήστη Καθηγητή 

4 s 
11 η 

!8 19 

?.5 26 

.L:\ 
~ 

6 s 
13 14 15 

Ν Ζ1 2? 

27 :ιs 29 

l 3 

11 ιο 

15 17 

23 24 

30 31 
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Γ . Χρήστης Καθηγητής 

Γ1. Αρχική Σελίδα 

Εισάγοντας στον Web Browser το Url: users.kyk.sch.gr/vskal/eclass, ο επισκέπτης μεταφέρεται 
στην αρχική σελίδα της Ηλεκτρονικής Τάξης. 

Καλωσορίσατε στrιν Ηλεκτρονικri Τάξη 

Η nΛα rφόpμ-Ό Ηλ ι κτροvικ ι'1 Τόξη anc·τ~,\1":1 i;va Cr\t:ιl(,\l);~ω;;!Ψ:• 'Συί,..,,.'ι~μ,; 
Δ1οχ~;:;:ι1r:ί, hλ.:.:κ.ψ;:ιν; Ο(ώ-..ι ~,~\..1$ηι.;ό·1·w\· ·;;:χt.:ι ;,.1χιδ1;;;cτ.;.1 με ;φ.:;οοvσ-;ι)λ:αμ6 η~v 

ενισχuaη :ης 01.:μβοτ;!'Ι,.ης δ : δr.::..:!ι<.α"iο.::: aE::.rio10,;.νrcc Triv η:5<1 ~~ u;J.:n.•:; βηθ;.;c 
aφομVΗι..ψ~ • ..:11 ι:!Q ~r.;:ρcι :i"ς ι: .... nζJι~~-υοηϊ :<t,η;.:"(.;φι~~,ι-.η '!";;.;ι:: ... ολο!;-:J -~!".Ι)λ;,ι;θ ι:.: 

τη Ι~!λ<."'<JΟ'Ρ ί ~) !"(;\; λ~γΙ';ψΒ<.(.U αν::μ,., τσ•.ι "'';.>f.: ..... i,; .(()! ;-;·: 

Αc·υγχpι;ιvrγ.;. TηA::κ.n~:jδ::,1JC1'1(~ χωr.:rς. n.r,;1.:;r,1c;1?•.' ς ,.,,ί,1; h 
a1ην uίϊηp':..σ;ο γtνιτσ; μ;;.. π~ χ;..~f,.:;η t ·.:c<; σι1λ.;;-..= 't,u'.?-~;;ι.;:;;:ψ;~ ;_ • .,et 
χ:.c.ψ;ζΤf'!\Ι cn::ii·1T,Q1: t.:~);1δ:κιuμ~ν;;...-,.. ;~χ·:ι~ .ι.:ν γvι...::ι~\.iν 

<..τ-ζ;χ(.>ς ι'ΑVΟ1 η ε.v:σχvcιη ;ηι.:, t'.~nc;δ;:-;un><..ηr: (;-;α(.;κcσ~σς, nρccr~.r.fX'<\.·1•.ϊ;, "."Η.=.'(, ι:ιυμμ;•_rj.χσ·..rr~χ, t:ν .± 6υ~c.ι;:.,.,; 
nf.pιβάλλον αλλ;1.\t..nΙ\.~ρcf.'ηζ ~<Η συ ... r.λ'?ί,/ζ F..nιιοι:t1 • '><'~.1.~ν:α(. ι:;ι;.n;:;:δ~:.ιπr; l"><.r.aib.r.;J'1';;r;,..':'1.1. Ε1δ1>',Ο?ιρα, znι~ριnr.: ~•.v 
εκnatδί:uτι\ 1ην· r;ι\ξ.Κ'Γf.·ΟνΙiο\:Ι'τ c ;_"!γόvu1on , crιο$ ήκευση Κ<.1 • nα;:οι1;,:;;ο;.""η '!"CV i:~no;δ ~;uη1t.r.iί,; υλι;ι...~ϊι "'01 n:;;(zi.xε• στvv " 
εκnα:δεuομεvc ένα -εvολΑσκ.τικΟ ι..:αvόλ 1 ιςοτο;J 1κε.v μέvης μά θησης οvεςόι:πητc anό κt.ι.~~."JΟ)(;)Ο'.-~κέ <: t:<';σμωσ~;ς, 

Εικόνα Αρχική οθόνη συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 

Γ 1. 1. Είσοδος στο σύστημα 

Ιούνιος - 2010 

DUDDlilli'IB 
2 

6 ιο 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 Ζ2 23 2~ 25 25 

27 28 2 9 3C 

Για την εισαγωγή στο σύστημα ο χρήστης καθηγητής πρέπει να εισάγει στα πεδία Username και 
password αντίστοιχα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει πάρει κατά την 

εγγραφή του στο σύστημα ( Β .2) και να πατήσει ( ro.C•s:σ;,iJ~I) J . 

Σε περίπτωση που εισαχθούν λάθος στοιχεία γυρίζει η οθόνη με μήνυμα « Εισαγωγή λάθος 
στοιχείων» 

68 



~ Κολωσορ1<7ατε στην Ηλεκτρον11<ή Τάξη 
- , ~-~:: ;::~: tiλ.ι::κ~ρ .α v1.c:ιl Τόξη ::- :7 ··~}. -.>:. !:. \· : -:: -1· ::- κJ. -;~:.α._ ι..:·"::· :::~ :-........ 1-:: 

.ι..ι ::-;: ::.: :;-"": - .>- ~~·-~: .. · r...._\. ""1:: :-- ~- .... ' Έ"·-. ~ :-, !:~ :::z-: ,.!. -:;: :=: .. ::·: ; =~ :> - .. ,. 
::.. ::-::r .. ::- --: :-.,.~:- ..;·1~ ~<~::::.c : J- :: :::::-:: .;..-:: --, -> ~- ;;: .... - , .... ~ Ε::5'ι.~ 

- · - - -. • l,; - ~- .... J.ι:: --: !: οι:..-:.Ξ': :: _::-;;' ~ .•··:::.;:::-, ..; 1 -::~·~:->. :; ·1 :. <~χ,;:> ! ::.,.;.~ · -.-

:;'< :;=:-:;::: · -: .. • : \· =-~ , =- :;.;:· ~~-:: .. οι: .... :><: (.: .... ::;-·-;;:,,!:, --,; .. ·· -;:::-: 

k .. ·o: ~:,• -~ T .. t. !; •· "":: :°!!: .. -::,...:: Λ :.:.::::, "' !: : ::-;: ::-,.::~:- ~~= :!:::t-:-=-~ ~. _ ,...r: ~=E-:::<- :-,....; 
---:!!;:-:: Υ~ ~: · -!. _,.. .( ~ ,\. ::::',. ~·~ : ::!:'" } :-: :;, __ ,_~ ::;: .. ~;:;....,..!' (_.,. !:C. ~t::,>.i~'!: r ) χ_ :.<>:··:;-Μ• 

:;-~ :-··::~ :~: ~-~ :ι. .. έ .. ~· ·,: -:yν ,.;:,;,.\' γν:... :-:.:.ι:ν. 

~i Ζ-~χ ::: !:1\': - !"::~:..;:ο - --: ::..:,... : !.:ι..- κ.i'-: ~ :~-κ:::τ~.:-:; . "" ~'='::<:.;::f.p-~'<' -:~ ::-=;..ζ ~ .. ~lo ~.έJ·· :.v-~:; €.v--~ ?!ι.;'\.'::; . .<ι.<~ r~pι~·~Λλ::ν 
:,ν . ... ;.~- :!:-::::"" ::, 1:: ~ν:-.,;~ί.-: :!: .. ~~~·Y:.c.!\•: :..:; ~.,,,..-·=~~~---/ ~~r:δ!w~ .. !\·:-.. Ξ ·~'Ι( .:--~;::': ~rrs:,ι~ ~J ~=ν !::t"..J'"::. . ~:-:.:-~ "'!'""\. 

- .ι:, ::,:"'P::"~·,r.i : ;·r•!\· :,,; ·::-1· , :; ~-:--Ξ·'~- ="" ~ = "":.:;;<::-\.::::: ::-- -:,._ !~:1·-:::-~ :;_..,.~:-~ • .\::.«.~-.:. ~ :: j ι" ;η;:::~χ::~ ":J• -Z'f ι:...<.ι-· :: ·~ :: ·;..~~!Υ~ έv:::: 
:: ~·=~ι..::;.:·--(;..::. ~-=-.,~) .. ~=-=~ ·~. :: .... .. ι •. -- .:: .. ~::--::--:. :-.-v...~::-r-= =--.::. :ι. :.::ι: =-χ=~ ,-,«. ι:; 3~=~:::::-~ ς 

Εικόνα Οθόνη εισαγωγής στοιχείων συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 

Γ1 .2. Ανάκτηση κωδικών χρήστη 

!t>ύλιο.; - 2.010 

DDDDliEIEI 
2 3 

4 5 6 7 Β ; !Ο 

11 12 1J 14 ιs 16 17 

15 1•; :ιν 21 22 η 24 

25 1-5 Ζ? 2'Β Ζ9 30 ~1 

.......................... 0 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει το κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη μπορεί να τα 

ανακτήσει πατώντας τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον Κωδικό σας» και ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα 

Αρχική Σελίδα 1 Κmάλι>γος ~Ιο&ημότt0v 1 fyγροφή Χρήστη Ι Εyχειρiδισ Χρήστη 

. ... pXf><ό σι.Ι.,iδc Ι Ξ"ι:χ:όσαη το~· ο<ωδ ι><ό σας : 

Ξεχάσατε -rον κωδικό σος; 

Τετ6ρη130101niov 2010 

Ιούνιος - 2010 

Dl'!.IDBEll!IB 
2 

9 ισ 11 12 

13 14 15 16 17 1e 19 

20 21 22 23 24 25 25 

27 28 29 30 

Εικόνα Οθόνη αίτησης ανάκτησης στοιχείων συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 
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Ανοίγει φόρμα από την οποία ο χρήστης θα επικοινωνήσει με τον administrator , 
χρησιμοποιώντας το e-mail του ώστε: α) να γίνει επιβεβαίωση υπαρκτού χρήστη στη Βάση 
Δεδομένων και β) να του αποσταλεί εκ νέου ο κωδικός πρόσβασης. 

Γ 2. Κατάλογος Μαθημάτων 

Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα εμφανίζεται η αρχική οθόνη και στο κάτω δεξί το 

Μενού των Επιλογών του χρήστη καθηγητή και τα προσωπικά του στοιχεία. Ονοματεπώνυμο , 
email,και το είδος χρήστη 

Αρχ_.:/ι':R.λ:ckι 1 'Κ~~ f ·~:;,.~η 1 .f:-y&,~«i<~J1. 1 Enitι.~~ 

•""=--~-~#>~:~;.,'4i:~~ιW~~~,.~.;,;~>1,~m>.~*"''~~i:•,•-~~V,=· 

,.. ι · λ~·· ..:.' ~S:-::' Ηλt.κ1·p{..1t110(.ι) fάξη .:,.: ···:·::.· '!! · !.\:; ;;- .λ::.• A• ·~-.....,..:t ,·.: :_ ~--··,..:; 
3,::ι·χ: ~ ;;: ,:-:: :,;,:. '''le"l<.-'J."'." ..... ~,. -...,, .. 1·1-::~~- .. ~- ...... , .. ~=-ι.. ~. ~-:~.~~'::·:.-·· !; •. ~ ,..;-: .·.'-;:;·, ,,;;··.,_:~ 
't\~::'">.,..:r ... --·~ =i.. .. ~' .:,.• >";;., ._., ~,.;:,~;:-..- .:;>. :!.;: ::l . .>': ":• ::,'\'Η:"::: -~-. ;.ι:_,. ;".'!; , • .;. ••-<.,~ 

::.=,.::-- ·..:;.,.~ ., .. -::··::ι y.l;;; -:.. ...... :; ~>..'";;.ι~ ~ ---:t ·· ':; - ,., ~~':..,_.;.,:.~;: .• ·"-~χ.~;>- ;: ~, .:.: ,ό,.., -;,;>-;:.Β!.• ·· r 
~;.:ι.-::;::-.0::;;;1.::: ->='..- ~:-.γ.:ι.... ... ._ ι;~i;; .,;._.._._ ,ο:> . ..,_;:,, οι.:..,; •. ,.-.~ . .. . -: :!:' -·- .. r-;.:!':7''':': 
:t.':)>··Γ1,;.-:: .. ~-::. τ~ :ι. .!...,._ ,....:.:;:.:-:-;.-::-:ι-"-'; χ·:..~;,;.:: ... ____ i 
,. .r r-r,r.-o:::: γ4'1." ~~~ 00= -~ χ,;:1:: -:;.~ ~Δ;; j; ~ιs f:+:: .. -r-~ 1·• 

·= r ;:.;-.-:';!) ι:i,ι:e!::'>ιι;-.ι::...·t-·1'1.-·:.ι:.<·~· -.!:"Χ•· ~t~.:.ι" 
ί 

~:~~~~~: .. ~·;=,;,'. ;;~ν ·~ ~;:~,:~~~~~~ .. · = ~~ι.~ -~~ t -~ ~~:;~~;1~~~-r:;:::~~ ~~,.~~~ ... t~=~t~~~~;~ ;.:~ι;:;~ ;~~~~~ ~:·~~~~~:;·~~;:~ 1 
-;ι.,!.0:.'"'F':: >tM•~' ,;;,.;::.t!·ιe !.:..t~"" "'"-' -.:-,._ 1:. Κf" °.:: '' ~,~~~·,ι.:::.: >..· ... i--:::.· «. '.: .--:p.1.:(!;> ;:-~ ,. ~.>' '":". -=~'" ~~::.-:: (,·= 
ι.-.•c.λ>-<::-:.-:.-::- ="~ iι'~ t"-:. JI. .: ~ .,:.;1:; ~~:::= •• ~'---=~:; 

~1 
·~· 

15 l ·? 2~· .Η :η 23 2:4 

25 1.ε. ,j. ,. 25 J.~ ).-.) ~ ... 

C.n•A.υγti:,. ;(ρηρτrι 

ί!_, η'!Υ:"<:-~ "fμ!~!i.O:t:<'t~ 

Εικόνα Οθόνη χρήστη Καθηγητή στο συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 

Επιλέγοντας κατάλογος Μαθημάτων εμφανίζονται οι Βαθμίδες με τις Τάξεις τους και τα 

τμήματα τους. 
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Κατάλογος Βαθμιδ.ωv /Τόξε:ωv 

Βιι-θμίa.α Ι ""fόξη 

Λ.' Τ~ Η ΓΥΜΝ.Λ.ΣJΟΥ 

Α Τάξ11 w ίμή μ.cιτ:a (1.) 

8' ΤΑ; Η ΓνΜΝΑΙ.10Υ 

8 Τόξη - Τμήματα (2) 

Γ ' 'ΙΑΕΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ'Υ 

Γ Τό!,η • Τμ/ιμα= (3 } 

Εικόνα Οθόνη Κατάλογος Τμημάτων χρήστη Καθηγητή 

Γ 2.1. Διόρθωση τμήματος 

αααα~α 
1 ' 

4 5 6 7 • " 11 12 ι~ !4 l S ιs 

18 '" ~ο 21 l2 Β 

!S '" υ 2-S 19 '!!('; 

CΞJ 

ft\tλi>yit; χ_ρ,ήu-τη 

ω~~""ιl"~~,« 

ίf.i r~μα&ι\ματύς 

&~-"~""-"" 
Θ o,...,,,,,m;,..,u 

:> 
10 

" 
>4 

:>1 

Ο χρήστης καθηγητής μπορεί να εμφανίζει μόνο τα δικά του μαθήματα και να τα τροποποιεί . 
Πατώντας πάνω στην αντίστοιχη βαθμίδα (Γυμνάσιο ,Γενικό Λύκειο ,Επαγγελματικό Λύκειο) 

μπορεί ο χρήστης να δει τις τάξεις της βαθμίδας και τα τμήματα . 

1 Κατάλc;γος Τμημάτων 

Βc~ι.~:: ΕΠΑΓΓΕΛΜ .ΔΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τμr"\μά-rc 

• Γη,λ - Μaβήμ<""' (1) Δ ~~ 

Εικόνα Οθόνη Κατάλογος τμημάτων Καθηγητή 

@ , , 
;. 1:0 

11 11 13 14 15 16 17 

13 1·9 2Ό 21 12 :!:~ 24 

25 26 27 2:S ~ 30 31 

'' ί.ΞJ 

E="<ιJcaγis.,. ;ι;ρη.ι:rη1 

ί,~\ η~ η>Π\tmτ-ι~ 

τ>:: η...-.,,,,""""-

k..J ι~χc,~1.λό-.κm 

ω ,.,..,,,.,.,.V<;""" 

71 



Ο χρήστης καθηγητής δεν μπορεί να τροποποιήσει τμήματα άλλων καθηγητών 
/. 

Πατώντας .;.; μπορεί να γίνει διόρθωση στα στοιχεία τμήματος ΒαΟμ ίδιι , τϊι.ξη , ιμt'υω 

ΣτοrχείΟ Τμήμ ατος 2 Τάξη 

9α~~γ:::- · :.;-Α,.,-;:-Α~/ΑΤ .:(ΟλΥ'"<!Ξ•Ο[;} 

Τt;.ι,.. ~ Τι:tξ/) -.~ Ι Ο i 'WΤΙ')Τ-2 -λG:<ΤΟΟ'°1ι:1 ιιrΑΙ E)"<•:T..:J~:r~ 

Tr lγ,::. · rrι.' 

~;:.~;;;;;~~ g 

1 

Εικόνα Οθόνη διόρθωσης στοιχείων Τμήματος Καθηγητή 

Ιούλι~ - 2 01.0 

6 

-- Ω l3 1 ..: 

!S ,. 2~ 21 

15 16 π lS 

[n 1~1.•~'.$., ;<μηο-rη 

~j n~τ."'-"1•~·~ 

5 ~ 

.!.S 16 

22 Β 

1ς. 'ο 

CΞJ 

' l .j 

!7 
24 

" 

Πατώντας το πλήκτρο [ Διόi§Ξί'5ίτ,μtjιι.:1τος ) γίνεται ενημέρωση των διορθώσεων και επιστρεφει η 
οθόνη των στοιχείων του τμήματος με κατάλληλο μήνυμα 

.ιφ,ς,..;ι &λ& ι ·~ ... ~ ι n~ Xp.jάn\ Ι Ετχq>όδ"" Χι><\<nη ι &n..,,,,.,.;. 

Στοι:χε~α Τμήμα-τος 

~~ ί~: ΕΠΑΓΓΕΛ.ΜΑΠW:Ο ΛΥΚΕΙΟ 

τ,_+,,r.> , Γηλ 

Υm:~1..ννσ<:; ιι:~~yηπ:&:;; ΑΝΑΣΤΑ.ΣΙΟΣ :!_Η Ν1ΆΡΟΠΟΥΛΟ:Σ 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς διόρθωσης στοιχείων τμήματος Καθηγητή 

0 ' . 

6 ;; 

" Η l3 14 ιs ιs 

ιs '" ΖΟ Ζ ι Ζ2 l3 

15 16 υ :!S 1·2 }!) 

lιl.l' ι.ι l,ή'f r1 "'1 

CΞJ 

ί • Ορόο'{t tΑη 11~~·~ 

r,. n~~.vη. 1~~~~:r"°"' 

1: 
ι> 

:!Ο 

31 
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Πατώντας το πλήκτρο Ε- •:rι:-:χ.ρi' το σύστημα επιστρέφει 
ι!.ι>χ•οu\ Σ<λίΟΟ f Κα-η'ιλοy<>ς ~· ! ·Γ!ρ<>ψiλ J(p}ιάη) 1 Ε1·1.,<ψίδισ Χpή<πή 1 -"""";;, 

ΚατάλογοςΤμημάτωv 

Ε.:. !:1.- ;3.: ΕΠΑΓΓΕΛ.ΜΑΏΚΟ Λ'fΚΕΙΟ 

T~!r- . Γ Τάξη· Ε1δ1κδτητc Ηλ~κτρuλυγι~ώv Eyκc-raσ-rόccων • : 

1 
Ι<ιίιhι<><; • 20:10 

• Γηλ- Μοθ/~μοτ<> {1} .!: ~ 

4 5 6 

!1 η 13 

1 Β 1~ 2{) 

25 ~-5 π 

Εικόνα Οθόνη στοιχείων τμήματος Καθηγητή 

Γ 2.2. Διαγραφή τμήματος 

ε:s Επιλέγοντας κάποιο το εικονίδιο " μπορει να διαγράψει το συγκεκριμένο τμήμα 

ι Κατάλογος Τμι1μάτων 

Βσ :;i μί(:α~ Ι " tΞΝΙΚΟ ΛYKfJO 

τσ::_η : θ Τόf,11 - Κστεύθυνσι1 Γξνικιiς Γlοιδ.εία ς 

Τμήμσru 

81 Τμι)μα ΚΓΠ ·· Μαθι\μοτσ ( 1) ιd° ε.s 

Εικόνα Παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής 

l ~ 12 13 14 ::.5 

"' 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

Ξ! Πρόια0eση η.ιiμ.~στος 

ffi Ηρbσθ~η μnt')-ήμστnς 

Δίνοντας βέβαια τη επιβεβαίωση ΟΚ στο αντίστοιχο pop-up μήνυμα 

15 

23 

30" 

1 

.s 9 

1<! 1S 15 

21 22 n 
lS 29 3~ 

CΞJ 

i.O 

17 

2~ 

3 1 

3 

Ηι 

17 

24 

31 
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Γ 2.3. Διαχείριση στοιχείων Τμήματος 

Ο χρήστης Καθηγητής μπορεί να αλλάξει Βαθμίδα, Τάξη ,Τμ1)μα, ΚαΟηγητi1 και να διορθό)σει 

, , f Ιuόρ;θωση rμήματοι; j• 

πατωντας το πληκτρο ι · · · · ······ ······ · ····· ·· . 
ΕyχΕΙρiδw Χρήστη fnικα1νωνiο 

Ap xnsr! -=.;λιδc ! Κστόλογcς η.;ημάτων 

Στοιχεία Τμι)ματος 

Βαθμίδα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Εnιστροφή 

Τόξn: Α Τάξη - Τεχνολογικός κύκλος 

Τ~fψα: λ1 

Υnfύθuνcς κοθηyι;τής: ΑΝΑΣΤ ΑΣ!ΟΣ ΞΗΝΤ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς διόρθωσης τμήματος από Διαχειριστή 

~!. '. · :-
~-

3 

4 6 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 2C 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

ΓΞJ 

, , Επιστροφή 
πατωντας το πληκτρο το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη κατάλογος τμημάτων 

F. 

~~ ~~ --::t.f>>i>-.1C;;;;;l>,'1;!1.ι.M1ι~rt~~«:~;;ι.:~4ώl,,~ Ai~- , 

""' -, ψ, , κ., ,_-c , οο -,,. ,,_ , 

f Κατόλογος Τμιηιότων 

6c16μiδσ : ΓΕ:ΝΙΚΟ ΛVΚΕΙΟ 

Τόξt"Ι : Β ·rόξι} - Κατι.ύθuνση ι·ε.vικι\ς Παιδείας 

Τμήμστο 

• 01 Τμ•ίμο ΚΓΠ - Μαθήματα ( 1) fiif ί3 

;., 

'"'' 

:.1 12 13 ~~ l S 

:e. 19 -· 2 1 22 
25 26 27 28 29 

CΞJ 

iϊi ηρόσΟ1•<J1"1 η.1 P, 111.1'trn.--; 

tt1 rιρ.<\σt-;l~:wr1 1 .. ωΟ ~μ<Ι'rV(; 

lG 

1~ l7 

23 2.: 

3G 3! 
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Γ 3. Στοιχεία Μαθήματος 

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στην οθόνη Κατάλογος Μαθημάτων και κατόπιν σε συγκεκριμένη 

βαθμίδα π.χ. Επαγγελματικό Λύκειο εμφανίζεται η οθόνη με τα μαθήματα της βαθμίδας 
Αρχική ω.ί6ο 1 Κcmiλ~ ~9~ Ι IJ:po>ψ iλ. Xpήιmt t :!fyxt1Pi6ιo ~ Ι Εn11<ΟΝ<ων1σ 

Κοτάλογος Βαθμίδων/Τάξεων 

βοθμiδc / Τδξη 

ΓΥΜΝΑΠΟ 1 
- . ...., 

ΓΕΝΙΚΟ λΥΚΕΙΟ 

Α' ΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΙ~ι>.ΠΚQΥ Ι\ΥΚΕ!ΟΥ 

Α Τάξη - Τιιχνυλο γιttδ <, κύt<λο<, · Τμ ή μa"ΙΟ (1) 
~ Τ~~Γ - Yr'"pt :-~ν - ϊι. fμ:-.;: (·: ' 
~ Τόζr - N:c- -~~ 'c<.>:>:; • T1- ~1- :r: ~t) 

β' Τι>..;Η ΕΠl<ΓΓΕλΜΑΠΚΟΥ λΥΚ.ΕΙΟΥ 

Β Τ~ξr · Τ:1-ί:~ ~Ι,,,.:w :.λ=Ύ>:: • T\-f~:τc (Ο) 
6 Τ!ξr · Tc-J.-i=; 0,:-ιr~-ω\! - Τ}..f'ι-:- :: ~C) 
6 Tiξr • Τ:;Α::; t-λ""-ρ:λ:-γ>:; · Τ l-1- :-: (Ο) 
Β Ttξr · Το._!:~ t-~ <ι<-;>:·νι</'ς · Τ1- 1'1- :-: (Ο) 
Β Τδ.ξr • Τ::~ι-!=; Δ~μιt~ν 'Ξ'~1:.:.~ν - TJ.. ·'~ :-.: (u) 
Β ΤΔξr. - Τ~}.!:!:; E:p:=>1--=-~~' :J::Ι't' T~v.:.izγ · Tt-~~=-.: ί,\:1 ) 
Β τz.;r· - T:ir-!=-ζ Γ.λr v~:,p:ιρι-κf~ - Τ ,.t 1- ::-: (.C.•) 
Β Τ~ξr • Τ~ι-1 ::!-:; Cιι(.>..-V:'j. jκών ~ ' δt~ ~.:, ,-- ι._ών Yrr p...-σ.ώv - Tγ.i'-~:t-, (ύ) 
β ΤCξ~ - Τ>:ι-!:::; "fγ~:; !(~ ι Γpb\f~c:; • T~t~::-.: (Ο) 
Β Τό:ξr · T~1-~c~ Γ~..Gr~ν~:;, TF•:;tiγ..ov ΙC~ ι r~pιβ.~λ.>.cν-:χ:; · Tι- ~t-.r·: (0:1 
6 τι;r - Τcγ.έ~~ t,.:ί,,-<t.::-~ ϊ:λ~~::>)'~V. τμtι.--:-: (~) 
β Τ~ξr. - Τ-=-1-~:ς t,~ι...-1κ..:ι-~. 1'1r't':1f1.;.ώv - Τ~Ι"r·~~ (Ό) 

Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑrrΕΛΜΑΠΙ<ΟΥ ΛΥΚΕΊΟΥ 

Γ Τ~ξr • Ε·ιδ~κ,~-..: Μr:t.-=v.::-λ~γι.;.:1ιν Εy.ι:-c,~ζ\~ω ν .:.~ ι K-=-..::i .l(.::i.~ν - T~ f~~ ί,C) 
Γ T.C-ξr • E~ ι'(, t-r-: UJι..ιe.-;κών Εγκ.: - :.=-~·=!. :.αν <.= ι Ι().ιι.. =- t:-~:-~ - τ .. f-~:-: { .:ι) 
Γ Tt~r • Ξ~δ ι.,6-r-.:; ~ir ·~::νι,;.ώv ·~-:::: 1 t-=Αι:.ι<-p:λ=,· ιclν Σι.~Γι.'i-~v .C.1.---=: ,_'fV/- =,ι.. - Τι-f!-- :-= (j) 

Γ Τάξη· Ειδικότη'm Ηλt.ιcτρολόyικών Eyκon>cm;σtωv - Τμ ή μα.,,, (1} 
Γ Τ~ξr - E~ ! ... t-r--= Η),~-ρ:-ν Ε ,;.,:.:,.,,.. Υr ~.λ~γ~=- ιr..~\' .Σ:..:Ο-t"&-~- :Δν γ.::: ι Δ ~κ-~~ \' · Τ~ .\..;..:-..:; (Cι} 
ΓΤ~~; - Ξι-~ν..6--= t-'.λ ~χ-t-::ονι~v Ζι.:r-rt'!!:-:-'ϊν Εr-ι": rν :.ΙJν~ν · Τ;.;.ι.::.-: (C"1 
Γ Τ~ξr - Ξ~ ·<b-r-.;: .Σχ !. ~ :Ι :-:.- :;:v G:"- 1 ιι:ιjν 'Ε:::.γ~ν - Τι.λ .. : -: (::ιJ 
ΓT:l.Er · Ε:..3 ~ ιcΔ-:--: Γ c-:φ:ιι;.ών Τ ._ v:lzv -T,.. f ~z-: {J1 
Γ Τ~ξr · Ειδtιι~r-j Yr-:-.:-f.p~r; Ζι..::rη.~.αν Ε~:ρ~:rt~ν r.,~ , Δ ικ-~:.Δν t->/Y - Τι- f;.. :-.::. (~) . . ..... . 

Εικόνα οθόνη Κατάλογος Μαθημάτων /βαθμίδα /τάξεων 

Θ 
1aύλιaς - 2010 

αι:ιιι DDD 
1 Ζ 

4 5 ό 7 s -; 

11 12 13 14 15 16 

ι S 1'; l{ι 21 η η 

25 25 2ί ;,;; 19 3i) 

-- CΞJ 

Εnιλοy!<, ;ι;pήuτη 

0π~~ 

Grι~uci!ή~ 

3 

10 

17 

24 

31 

Κάνοντας κλικ τώρα πάνω στο μάθημα εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του μαθήματος 
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Στοιχεlα μ.αeήματοcς 

!>"6ι.'""': ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ Ι\ΥΚΕ10 

Γ Τάξη 
ΤΔξη: Εyκοτc<:nόστ,ω11 

Εtδικiηητο 

Tf~F"' Γηλ 

~1.~7r;μ: Ειδιt<!ς Ηλ<cκφιιd.t; Εyκά'fό<πόtr~ις 

Υr.ο<ϊ~.,,,~ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΑΟΣ 
ΙΙΟ~rγrϊf:.=,: 

Τ ί:r·':-ς 1-. Z'fiι'-i--· ~->::~ς: :Θ ·ααρ ηη κδ 

Ατ(,.έ11η1 f ίιvοιομυι 

~ }--~~J'1-μJ .r<:::pry~φ::1 1'~ -!~.._!ς Γ"/>.-::~·;:η,;; ιd~; ~~~-=:'1'6::-~ }h! -~ -~r.>:~-:; .::·=χ~·λ.ι.1-,11 ·: i""λα-pc:;λbγ=-ς t')·~-.=:::'7-!rr::--:; 
1.qιιc-6c-ccιη kpr~='~' i.. 2'. -ιγ~~τόσ-::· :=:r-ι αλ:;ξι~~y=ι-v -~ι. J . .:γ~--= -=---6::~ γ :~~ν 4.~-=-~r--~!ν!" ~~λ~~ .. ;-:,α:;.r 
5 . εyιι:.σ~...,,_~~~ς rι.pόο:β:σ~:t'. 

... ~ΊΙ. >< .. r 

Εικόνα Οθόνη στοιχεία μαθήματος 

i 
1 

1 
ιΥ ~-1iitw~t!c 

1 

4 ·S Β 

11 1;: 1;. 14 15 

1!> 19 :ϊ\J Η Η 

25 !6 η ;(8 29 

frtΙ.\;J'(f~ χpήt..""η 

@ Πι~~""Jη~μc••<><; 

ω n~σ~ μ::f1iιί""<><; 

2. 

? 10 

16 :7 
13 24 
1{~ 31 
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Γ 3. 1. Διόρθωση Στοιχείων Μαθήματος 

Πατώντας το εικονίδιο αλλαγής -διόρθωσης μαθήματος 

Ο χρήστης Καθηγητής μπορεί να αλλάξει όλα τα στοιχεία του μαθήματος 

• Βαθμίδα (Γυμνάσιο -Λύκειο-επαγγελματικό ) 
• Τάξη 

• Τμήμα 

• Μάθημα 
• Υπεύθυνο καθηγητή δεν μπορεί να αλλάξει εφόσον είναι μόνο ο ίδιος 

• Τύπος Μαθήματος (θεωρητικό-Εργαστηριακό) 

• Πρόσβαση (Ανοικτό -κλειστό) 

Πατώντας το εικονίδιο ( Αποοτο.~όιόf~ ) οι αλλαγές γίνονται δεκτές και εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη με αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης 

Στο•χεία μαθήματος 

&>::-, ;~ ΕΠΙ'<ΓΓΕΙ'.ΜΑΠΚΟ λΥΚΕΙΟ 

τ, Ι ,ο Γηλ 

~1Δ5η.:; ~ Ειδ1κί.ς Ηλtκτρ 1κ.ίς Εγκ.aτοtττάσ:ι._ις 

... :;λ.\~yi) -;.o.,,: ::-τ:. γ ~..ι v - :.v _::':\.~; Ειδι~ Hλ~_rn-pιtd:ς Εy!tα~στbσ.t1ς tyι :r ! μ ι: 
::nrwxH:1 

Πι;p 1yprH.p ή Ar(.iνιt1 Λνnκο ινι:)σt· Ιζ f.κηιηtιιιιr ικό υλικό Σ ύνόεσιιοι Εργασiι!ς 

. 
--:. ._l:ο5'"ι.~ r :;=-'(;:-:;·~: ' -γ.; !: >: ' *' ~ζ, rJ.~,...-~>Ιί,έ; ~·:=:-::~z:-~1:; μ - ,; :,.~ ;t ; :: :-χ~λ~;-:= ι = h/. !: ~-;--: λ~·~>j rγιι..~--;:::r;οΔ-;~ j 
! . εγ<-~-.:--:=• 1\ι:?--.::·7':::<~ι. :! ~..:-:-~::-.::::: r cλ!ξ ι ιι:: ! p.:::~-ν :>:.. 3 ~ι~=--.:=-k-.!:ς γ !~~-!:~" 1 Χ:1-'"ι.f-νr Ι(.~~δι:..~]_η 
5 ::'(γ,:-:~~-:'-t.ς ~L:<'~~!:::ιr~ 

-

.Γ/\ 
~ 

EIEIDBDWilU 
1 2 3 

4 5 δ ' 5 9 10 

11 12 ι:; Η 15 16 17 

lB 1;; ro 21 22 η 2α 

2s 2s 27 ;s 29 :;-ο ;.ι 

Erιιi.~yiι, χρήστη 

ffi n~<M!""'« 

ω n~ .,.,.e~p<m>ς 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς αλλαγής στοιχείων μαθήματος από τον Διαχειριστή 

Ern::rτpj:.p 

Πατώντας το εικονίδιο 
μαθήματος 

το σύστημα επιστρέφει στην σελίδα στοιχείων 
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Γ 3.2. Διαγραφή Στοιχείων Μαθήματος 

~ 
Πατώντας το εικονίδιο διαγραφής μαθήματος ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να 
διαγράψει το μάθημα αφού επιβεβαιώσει στο μήνυμα ελέγχου διαγραφής 

~·~~~·· ·<>''" Μ ,~ ,,~""""'".'""'#'< .,,,,. 

Μήνυμα από ιστοσiλίδά 

181 Να yίv ::: ι η διαγραφή? 

ΟΚ J [ Άκυρο 

Γ 3.3. Προσθήκη Μαθήματος 

Πατώντας το εικονίδιο προσθήκης μαθήματος ο Καθηγητής μπορεί να 
προσθέσει μάθημα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία των στοιχείων του μαθήματος . 

ι.· 

Στοιχείο μο6ήμοτος 

r ΤQξ1 - τ~ν.ι1α,•1'1't; κm;;:e~ 

Jiiιi;t!M.j s:er::J 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥ/\Ο ΣW 

Τίr,:~ ._~t._::r~ . Θεωρητι κό ϊ;J 

Πpt-c~:or: Κλε ιστό Q 

Π~pιγρuφ ή Αι ζi ντcι Αvακο ι vι~ σ ~ι ς Ε κrtuιόευrικό υλ ι κό Ι; ύvδ Ηι μ ο ι Εp γο σ i •ς 

Εικόνα Οθόνη προσθήκης μαθήματος από τον Καθηγητή 

4 5 

11 :l 

lS 1 ~ 

; s 15 

~ 
ζ,λ ,} 
~ 

Ιούλιο~ - 2010 

1 

δ δ 

: 3 14 15 

2Ό 21 Η 

ι: :ιs ι; 

9 

lδ 

23 

'!Ο 

CΞJ 

Επιί.:>γiι., .\μη&τη 

ίΞJ Πι>/>~άη ηιι).,.τύ<; 

'•) ΓlμbσiiΝη l"'J;"~ 

Πατώντας [ Ωpι~:rβrοqι.r:;.::~.ψ·αειtιματ~ ] το μάθημα προστίθεται και επιστρέφει η οθόνη 
στοιχείων μαθήματος με επιβεβαίωση 

} 

10 

17 

2~~ 

31 
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Ι
'·'· Στοιχεία μ.αθήματος 

Μ5ι.Λ?:~: : 

T1!,r,; 

η .. Ι'~c ~ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΥΚΕ1'° 

Γ1 ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΚΗ 

Tίrr~~ ;..!jθ]\μ:.- -:>:; ~ Θ~ρηηrtδ 

Γρ&:-~..,=.c:r : Κλe. ι ό"rδ 

Ιόύλιcς - :ι.α:ι.α 

:ι: 

4 !:;, 6 7 Β 9 

11 12 13 14 15 16 

1Ε 19 lO ll l2 2·.1 

zs 26 27 25 19 JO 

CΞJ 

Εn1λ1>γ~c χpήmη 

EJ Πρδ@.:ύ!} rμifl""""'< 

EJ n~l"'*ii~ 

3 

HJ 

17 

24 

31 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς αλλαγής στοιχείων μαθήματος από τον Καθηγητή 

Εr. ~::rφ::-φΛ 
Πατώντας το εικονίδιο 
μαθήματος 

το σύστημα επιστρέφει στην σελίδα στοιχείων 
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Γ 4. Διαχείριση υποσυστημάτων Μαθήματος 

Ο Καθηγητής μπορεί να διαχειριστεί τα παρακάτω υποσυστήματα μαθήματος 

• Περιγραφή 
• Ατζέντα 

• Ανακοινώσεις 

• Εκπαιδευτικό Υλικό 

• Σύνδεσμοι 

• Εργασίες 

Γ 4. 1 Υποσύστημα Περιγραφή μαθήματος 

Στοαεiα μ<0θήμοτος 

Ε>ο<Sι:ίδ~· ΕΠι!ι.ΓΓΕ/\ΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

• Γ Τάξη • Ειδ ι ttδτη•α Ηλtι<φό Ι\όyι ι«l>ν 
ΤΔ'._, r,; Eyιmmό"rό<τt;ωv 

Τρ'ψ"; Γηλ 

ΗΔ~,μ~ ; Ειδικi<; Ηλt.κη:;ικi<; Εyι«1mστάσ<:1ι; 

Υ,-.,,ίι<Sc·•ο; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΙ10ΥΛΟΣ 
ιι;~f-ηγ r- ι"rς : 

Τ ιfr-λ::~~ ..,~e1\μ-=>'~~ Θ~ρητικδ 

nFριγριιφή: Ατ((ντu Ανακοινι(ιστ ιι:; ικηιηδt:υτικό υλικό Σύνδ ισμοι Εpγοσ1t<; 

~ ~r-:μο ~Ρι'Υ~~ι -~.::;. ειδι ΙC~ς r<).ι:~-p ι .: l:ς ::y ιι::σ-·~:-"'~:::"!:~ μ: "!'"~ :- r~,:; C":"'.A"Cλ !f-:n ·:> h.λ !:ιι: .-p:>λ6-y~~ ~ «,:--=σ-6-r,ς 
1 .qκ.o~.....,.c:-~ /~Ρ.r~ .... -:;τ,.:ϊ;-::ι f~t. 2'.~κ-::1·Δ:-.σ: -:.•η :::λ:ξ ι γ~ ::p.:: i.Ύ·:η .. 3. . ::yκ..α-..:ι':"""Δ.:-..::~; γ :.: )~α::·:U \• 4. ~'= ;..r ;λν r γ,,,zλ.:.ο~ ί:.c :-:: 
$ .~"Ιίω"ΤC"-:πό:~~ς ./"' ! • .! pό-,σβ::cι!'";ς 

Εικόνα Οθόνη περιγραφής Μαθήματος 

@1 

1 
i 

4 5 δ 

ll 12 l) !4 15 

15 1·; 2.v 2:1 21 

25' 16 27 2:5 l<: 

!!) 11~1''1 η.Ιμ...σrος 

@ Π~Wrjμoctli~ 

l 

<: lΌ 

16 17 

l3 24 

!Ο !1 

Πατώντας το εικονίδιο διόρθωση εμφανίζεται η οθόνη διόρθωσης περιγραφής 
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Στοιχεiο μαθήματος • 
8::51..ι!-: : ΕΠΑΓΓΕΜ~ΑΤ!ΚΟ AYKElO 

T~!;c: Γ Τόξη - Ειδ ιιώτη-rο Ηλe-κτρολοyικ,;,,, ΕyκαΤDστόσι:.ων 

T1- i' .-: · Γηλ 

t~~ Sr μ; : fιδι.Uς Ηλι:.κη>ι.Uς Εyι<ατα<nόοtις 

EIBUlillillilB 

Π~ΙJ Ι'(j) αψή Aτζi.vrn Α~σ1<01wι:1πrιc Ε:κπnιόεοτικι'ι υλικά Σ ύvδεσJJΟΙ Εpγσσiες 

ro μ>jθf}S):r π.;οιγet::φ.:; ι τις .ε.ιδικ~ }\ΟΟΡΙιtt.ς Ξ.VΚCΤ·:ΧCΤΦ:Τ~ ι ς μ; τ 1ς m~f.s-ς 

ασχο.ι.;!'τα ι \J -.ι.w~Ι.ό;'Οζ .Ξ.νmτι::ωτ,~rγ,: 

1 ;-,>:0'1\1σro>'J•! Mf.Ίtooτ•T.! fOJ 

.: ;-~~ατάσΜ't.:"Ί ι.:r>.st. 1 !C;-oo.)nJ 
:!ι &"~C~51ζ "t't1Q-:r ;..;...ιJ 

Lό:~~1v;>rι "Θ..\ι ••• Φ·υ:η 
'5. ~~WfQ<]1'ί,~,<J 5: Ιζ Π.J~:rS.;cr",ς 

_.J 
Εικόνα Οθόνη διόρθωσης /πρόσθεσης Περιγραφής Μαθήματος 

1 

4 s 5 7 ·Β 

11 12 13 14 ιs 

1;; 19 20 21 22 

zs 26 υ 2.Β 29 

GJΠ~φ~ 

!Β Π~'tόη μι:~/1,..,_. 

Με το πλήκτρο Επιστροφ ή γυρίζουμε πίσω στην οθόνη Περιγραφής Μαθήματος 

;ι 

9 

16 

:ί;). 

~{) 

Με το πλήκτρο [ Πpόσθε.σηJΔ.!όp θωση J επικυρώνουμε τις αλλαγές που έχουν γραφτεί στο 
πλαίσιο κειμένου . 

3 

10 

lί 

24 

31 
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Γ 4.2. Υποσύστημα Ατζέντα μαθήματος 

Επιλέγοντας τη κάρτα Ατζέντα, το σύστημα φορτώνει την παρακάτω οθόνη διαχείρισης 

της Ατζέντα του μαθήματος 

Στοιχεία μαθι'} ματος 

Sa θμ !δο : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΤόΕ;η: 6 Τάξι1 - Κατεύθυνση Γε.v ι κι]ς Παιδε ί α ς 

Τμημc: Bl Τμιjμα ΚΓΠ 

t~1 όΘ rψσ: μαθιιμο τι κό 

Υnc:ύθυνος • 
κa θ ηγητι\ς: Νικος Πσnαδοnουλος 

Τύπος μαθήματοc;: Θεωρη rιι<.ό 

!)! ι,., 

Περιγραφή Ατζέντα Ανακοιν.;Jσειι; Εκπα ι δ ευτικό υλικό Σύν δεσμ οι Ε ρ γασίε ς 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας Μαθήματος 

4 

1 1 

lβ 

25 

ια 

1 2 1. 3 14 15 16 17 

l 9 20 21 ::2 23 2• 

26 27 28 29 30 31 

Εδώ δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει ο Καθηγητής ένα γεγονός στην Ατζέντα . 

Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

Στοιχεία μαθήματος 

Βαθμ1δα: ΓΕΝΙΚΟ ΛVΚ.ΕΙΟ 

Τάξη : Β Τάξη - Κατεύθυvσι1 Γεvι κι\ς Παιδείας 

Τμιlμο: ΙΗ Τμήμα ΚΓΠ 

~!όθημα : μ α θηματικά 

Υnε.ύθuvcς ;ι..οθηγητη ς,: Ν ι :ι<Ός Παnοδόnουλος 

ΤUπ0-ς μσθήματc c;: Οεωριττικό 

Περιγραφή Ανακο ι vώσε ι ς Εκπαι i\ εuτικό υλικό 

Ενημέραισ11 τι1ς Ατζέντας με vέο γεγονός 

Τίτλο ;:;;: 

Ημi:ρcμηviη: 

11Ε;J Ιγραφi\: 

Σύνδεσμοι 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας Μαθήματος 

Εργασίες 

Εr: ~ στραφή 

1 ncόο-Ειση ) 

ΓΗμnτη1 lovλiou 2010 

4 

l l 12 13 t j 15 

18 19 2C 21 22 

25 26 27 28 29 

ιnιλο γ !:ς xρi)crn) 

(:fj npόσθεuη r11Ιι11ιιrο.ς 

W riv6αB=rt μσθι)μ<Η <'ί, 

9 

15 

23 

3J 

10 

17 

24 

31 
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Ο χρηστής μπορεί να γράψει νέο γεγονός στο τίτλο ,να ρυθμίσει την ημερομηνία και 
την ώρα του και να βάλει περιγραφή ή σχόλια στα αντίστοιχα πεδία . 

i Στοιχεία μοθιjματος 

1 

1 

δσ8μιδσ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ n~μnτr11 ιο•Jλίου 2010 

1 

Τάξη : Β Τόξ11 - ΚατΕύθυνσ 11 Γενικιiς Ποιδ ε lος 

Τμήμα : Bl Τμι\μο ΚΓΠ 

~Ιάθημσ: μσθιιμοτικό 

Υnιύθυνοc καθηγητής: Νιt<ος Παπαδόπουλος 

Tuncς uαθ ήuοτος: Θε:ιορ11τικό 

Περιγραφή Ατζέντα Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικό υλικό Σύνδεσμοι Εργασίες 

Ενημέραισιι της Ατζέντας με νέο γεγονός 

Τίτλος: [Δ:~~;;;;~: ~-;;~----·--··---···-·······--------··- -········- ............ _ .......... ---------] 

Ημφcμηνιο: ~~~cς..:.:=Ξi 2010 _':"] 10 , [οσ] 

Περιγpοφή: r 
........... -......... .' ......... ·····-·-·· ...... ·1 
u\r, δ c/ω', σμc-ος 
κι~ 1-1C 

ι~~~.Ξ.:~ Πορ~~μc-cς·--····-··· .. ·-·--··--Ψ·-----' 

Εn;σrpοφή 

ι Πpόσ6ιση J 

Ιούλιa.; - 2010 

D ·,DDGI 
ι 

6 3 

11. 12 13 1" 15 

13 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 

Ανοζήηιοη 

L., .• ·----·"""""'""---·····-' [Ξ] 

... Πρόηθrοη ηιή~ιατος 

(±ί J1ρόηθεσ11 μαθήμοιος 

9 

16 

23 

30 

!i.J:J Ιlρο<rο,nοώ χορτοφυλόκιο 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας Μαθήματος με συμπληρωμένα πεδία 

Β 

10 

17 

2~ 

31 
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πληκτρο Ι Πρόσθεση J προστίθεται το νέο γεγονός και εμφανίζεται η οθόνη 

.Α.ο .<ιι-:ά σελ ί 5a Μ~ Cημ-σ · ;:..:r.:i-..: τo i Στοιχείο μαθήματος 
Βαθμίδα; ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τάξη; Β Τάξη - Κατεύθυνσ11 Γεvικιiς Παιδείας 

Τμι'ψο: Bl Τμιjμο ΚΓΠ 

f'.<1άθημο; μαθι1ματικά 

Υπεύθυνος καθηγητής : Νικος Παπαδόπουλος 

Τύπος μαθήματος : Θεωρι1τικό 

Περ ιγραφή Ατζέντα 

• Διαγώνισμα 

11/7/ 2010 - 10:00 

Ανακοινώσfις Εκn<1ιδευτικό υλικό 

Η προσθήκη yεyc·,-cτcς έγινε μι:: r::πιτυχ iο 

u λη διγωνισμοτος Κεφ. 1-iO ολι::ς 01 ασκήσεις του παραρτήματος 

Εικόνα Οθόνη Ατζέντας Μαθήματος 

Σύνδεσμοι Ερy<1σίες 

Επιστροφή 

Πατώντας το πλήκτρο 
υποσύστημα Ατζέντα 

Επιστροφή 
γυρίζουμε στην οθόνη στοιχειών μαθήματος στο 

84 



$' illQlifι?:tt!s t Cr-y._ 

Στοιχείο μαθι1μοτος 

8σθμ1δο: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τάξn: Β Τά ξ11 • Κοτεύθυvσ11 Γε v11<1iς Παιδεiος 

Τμήμο: Β 1 Τμιiμο ΚΓΠ 

Μάθημα: μοθ11ματι1<ά 

Ynruθuνcc , 
~οθηγητης: Νικος Ποποδοποuλος 

Τuπ ος μc811ματcς: Θεωρ11τικό 

Περιγραφή Ατζέντα Ανακοινώσε ις Εκπαιδευτικό υλικό Σύνδεσμο ι Εργασίες 

• διογωvισμο 

:2 ' ? .- :G:O · : G:CO 

Υλ η διcγοcνιcμοτcc. Vιφ > lC Ασt<ηcικ n c ι::αρτημοτc::: 

Εικόνα Οθόνη στοιχεία μαθήματος /Ατζέντα 

Πfψ nτη.1 Ι ο υλi •J ιι 2 010 

Ιούλιος - 2010 

ϊ 3 

l l 12 13 14 ιs 16 

18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 

- ·-·-·-········------·---·· [Ξ] 
Επιλογιtς ΧΡ•ίστι1 

8 nρό<ιθ<ση rμήμαrος 

εΘ nρό<ιθεση μαΗi~μοrος 

Εάν πατηθεί το εικονίδιο διαγραφής ~ 
-Διαγραφή 

εμφανίζεται η οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας 

Aρxmij &Α.~ιι.. Ι ΙCο-τάλι>y<:<; ~<>tl~μW..ιv nρcψiλ ~ 

Στοιχείο μαθήματος 

τ~.ι;-
r Τάξη 
Εyκατcστάάt:ων 

Τι.1'1- 0 : Γηλ 

Ε1δ1κότητα Ηλt.. κτρολο yικώv 

M~er , : : Ε οδικ!ς ΗΜ.κτpοκiς Eyκt1-ro<rrlισt:1ζ 

'tnί :O.v :.; ΑΝΑ.ΣΤΑΣlΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ον:~cΎ·-~ ~ : 

f1 ( pιγ p σ(Dή /\ΙU; vτι1 l\VQKO .Ιll ~JOliΙ ι; Εκ11111δ ι υrι κ.ό υλικό Σ ίιν δ ο;μοι Epγqι;rJt C 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας -Διαγραφή 

Τάξη 

4 

11 12 

1$ 19 

~s 26 

·~. · : v 
Ιόίιλο<><; - :!.1'110 

6 s 
13 Η ιs 

10 Ll 2:2 

17 25 19 

9 

15 

η 

"° 

-·· - CΞJ 

ω n~τμi\...,_ 

ίΞ! Π~'η μc:Νιμc-π>ς 

:; 

10 

17 

24 

11 

Πατώντας ΟΚ στο μήνυμα ερώτημα διαγραφής το γεγονός διαγράφεται . 

ι ο 

1 ί 

24 

3 1 
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Γ 4.3 Υποσύστημα Ανακοινώσεις μαθήματος 

Επιλέγοντας τη κάρτα Ανακοινώσεις εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία μαθήματος/ 
Ανακοινώσεις 

Στοιχεlο μα6ήματσς 

!';,.e~ί~> : ΕΠΑΓΓΕΛt4Α ΠΚΟ λΥΚΕΙΟ 

Γ Τάξη Ει-δικότηπι Ηkκτpόλuyικών 
Tbξr : Εyι«:ιτ.cστάσt:ων 

Τ~rμο: Γηλ 

~1Η>η,<>' Ειδ ι ι<iς Ηλ.tιςτpιιtiς Ey..aτa<nόt>eις 

Υ~.ιοι,;~ν:" ΑΝΑΣrλΣΙΟ.Σ .ΞΗ ΝΤΑΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ 
.::σ-5ryγ .ryrf-r.; :-

Tvr~ ~Μμ<>-τ~ο θ~.ωpη-π<ό 

1 

' 
Θ ~ \ 

' 

1 

ttl~:l~~~tiJ,o: ij'fJ[:J 
1 -· 

nι.p1ypίHt1r1 Αlζlνιιι Ανακοιι,•ι:~ιrtιc Ε κ11σ1δΗη1κό ιιλικό 

• aνόκοινωση t:κδρομήc; Ο'Τό 8t:pμόηλtιπρικσ ι:ρyό:ό'τά&ιό π-άpαyωyής pt:ύμtιτύς 

20/ 11/201(; • ίJ c C.'9 

~ 
! 

4 6 

!l 12 13 11 15 
1& 1-; Η• 21 21 

45 .<:'::. !7 25 29 

Ef'!;)·,Qyk~ _χμή~""f'j 

3 rιp<,"":nαι~η.ι~ 

ί,.1 Π;><\~<ffl! "'1~;.cτct; 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης στοιχεία Μαθήματος -Ανακοινώσεις 

16 

2.3 

:H i 

Στην Οθόνη Διαχείρισης Μαθήματος -Ανακοινώσεις μπορεί να γίνε ι προσθήκη 

ανακοίνωσης πατώντας το πλήκτρο + 

ι ::-

., 
21 

::.1 
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Αρ)(Ιι<ή Σελίδα 1 Καriιλοyος Μαθημάτων 1 Προφ.ίλ ΧριJιπη 1 ΕyχειpJδισ Χρήοτη l En11«11vωvio 

Στοιχείο μοθιiματος 

Βοθμ iδο : ΕΠΑΓΓΕ.ΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Κuριc κη 4 lo'Jλiou 20 10 

Τ !:" Γ Τόξη ΕιδιΚ'ότητα Ηλειc:τpολογ11ιών 
οςη : ΕyκοτοστόσΕ..ιυv 

Τμήμα : Γηλ 

ΜσSημα · Ειδικές Η.λ..κτρικές Εyk'οτσστόσε-ις 

Υ~rύ βu~ο ς ΑΝΑΣΤΑΠΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
rcσ .... 11γr:της: 

Tunoc, μοCήμοτQ~ ~ Θεωρητικό 

/1ξριyριl(ρή Ατζ~ντu Ανοκο1νώσεις εκ11uιδεuτικίι υλικό Σύνδεσμοι 

• ανοκοινωση ι.tιι:δρομής στο Θερμοηλ.ε1<τριιιω ιργοοτόσιο πορ.σyωγής ρεύμαrος 

20 !11,'2010. 23 :09 

~ηλ~rσvμμΕΤΟ.f~ εu.;ς 10 f\,Qεμβpiou 2010 σrον κ.c;θηγη rη του μ.σCήμοτος 

Εικόνα Οθόνη πρόσθεσης Ανακοίνωσης Μαθήματος 

ι;ργσσiες 

+ 

Θ -
4 5 6 Β 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 2 2 

2 5 26 27 28 29 

Ανuζηη1οη 

1 

(~ιιλοyiς χρήuηι 
f1) Πρόσt\&ση η~ήμοτος 

ffi Πρόσf.Ι&σ rι μαθήματος 

Πατώντας το πλήκτρο [Π-Ρ~θ~~f!] γίνονται δεκτές οι διορθώσεις και 
επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη με αντίστοιχο μήνυμα 

2 

9 

lδ 

23 

30 

87 

3 

ι ι 

1: 

2· 
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Τ. 11 

~ · -· ,, .,, '·- ' '<03!\.όΟ • " " ""' '"'"'"' 

Στοιχι:ία μαθήματος 

~J."~i1 : ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΤΔξr<: r Τάξη - Ειδ ι κάτ-ητα Ηλt.κ:rpυ .1'..eιyικών Εytωτοστό-α.ι:ων 

Y•:•s''"'°" "59,,-/-;<: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠ·ΟΥλΟΣ 

Ti.-~<:; ι;=ef-J.~: 8-~ωρηηκό 

nιριγpnψ(\ Ατζlνnι ΕκΜιδ~ ιιtικό ιιλικό 

Η npύσ8ήΚΙ} τη-ς <ινοκοίvωσης i.yινt μt t:niruχia! 

Σ(ιvδ~Ι~ΙΗ)Ι 

• aνaκό ι νω0''1 ι:κδ pόμής στ.υ Θ·e.ρμι::ιηλcrcτpιι<Ο tpyoιniιoιo nσραyωyής ρ .ι::Uμο"fύς 

'JO/ ll/2ύ10. ;ι;. ο;. 

δ!"jλ-~cι-ε cι.~;-t:-:jχt- f.ως 1~ Ν :..::~ρ,pb:..ι :ϊ!:ιΟ ~C\• ,.;-~S:rγr.-r< -~ι. μ:::~f<+~~ 

• aνόκοίvωση 

1JJ7/201G · 21 15 

Εικόνα Οθόνη Επιτυχούς Διόρθωσης Ανακοίνωσης 

Ερyt1σlες 

..t 

Θ \ 

Ιαι:.λ>ο<; • 2010 

4 5 

11 1l 11· 14 

1S ι; li) 21 

25 25 27 2S 

(rH,ιoyi>.. λμ')c~η 

fii Π~"~Ψ•\μ=ό<; 

ri,:) nr~wrι μc:f:~·,,.c-n.x; 

!5 

22 

z-; 

l 

~ 

lS 

:η 

Υ.· 

~ Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης ο χρήστης Καθηγητής μπορεί ο διορθώσει 

την ανακοίνωση 
r~l<(-,;;i~··------~"'~~~~~~-~-

ι ~:Y.:~"<.o= •A.\. .:J<Y.) ~-:ttζ 

Στοιχείο μαθήμ-ατος 

&.~~~ ~ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΙi<ΕΙΟ 

T-~~r · Γ Τδξη - Ειδιιώτητα Ηλι:κτptι.λογι~v Εγκοτaιrrόσ~ωv 

T!-ft\ .• :: ΓηΑ. 

ΗΔ :-t- ι.. :: Ειδιιd.'f, Ηλι:κτρ1κ!.ι; Εyκa"ΤΟΟΤΟΟ~ι~ 

'f l"r>,:~..,.Ύ::~ ι:.:"ft"ί1'-ι-.- ι'- ; .Α.ΝΑ.ΣΤΑΙΙΟ.Σ ΈΗΝΤ.Α.ΡΟΓ10V'ΛΟΣ 

Περιγραφή ilτζ1'vτe Λ't!α~οιν-ι~σ .ε_ ι ·ς r.κηu ι δttιηκ.,{t υλικό 

>)'),\ωcrT~σ\.ψμiro,(t! Ρ"~ 10 '\Ό5'.μ.S.ptω 2j10σrσ.• 

""i"I'- .. ~; <<!θ:Τ<'11" '"" ρα&'\j.':rΤΟς 

'2.G/ .11/ 2010 - ~~-c-;: 

•:SηJ- ~;:r~ ~<-t-;..c··='"x/' ::~ .:; :.v !\~~β;-r=ι. 2 -:ι10 ~='v κr.:~"" .r r--,- · ·:-;. r:61+ :-;" 

Ιs-1, , ' ... 

' . ' 
ΙόύΛJΔt; - 2.0:1 Q 

~ 

4 s ? 

" 12 13 ,., ιs 16 

1-5 19 :!<> ;ι 22 13 

25 2'6 l7 2S 29 ;c 

CΞJ 

F..rt1.~,;:.1'fi.:, ;ιtpήυτη 

'''~"""""'"'""' 
lf! r~•""!~o-; 

fJi;J n~ xopτ0<ψW.ft'1'.10 

β .;,..,i,φ..,,ir;~"' 

10 ,, 
24 

~· 

l{ 

" 
l4 

:i 
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Εικόνα Οθόνη Διόρθωσης Ανακοίνωσης 

Στοrχεiα μαθήματος 

Βι:~. iι-c : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τ~.ξr : Γ Τόξη - Ειδικότητά 11λt.ιπpόλόyικώv Εγι<07Οο-τά<r~ωv 

Τ~ι',: : Γηλ 

>1:\t>"~" Ειδικh; Ηλt..κτριιdς Εyκατaο-τάσ"ις 

f-,~~"'°' <:~ryr-1': ΑΝΑΠΑΣΥΟΣ ;;ΗΝΊΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Περινραφή Ατζίνηι Ανακοινώσ1'ις Εκηιιι/\Ηιrικό υλικό 

• <ινοκaινωΟη tκδj)όμής σ-rό θ"ρμο ηλt..κτpικσ "ΡΥόιπiισιό ηοpογωyής ρtύμοwς 

2'1ίl 1ί 2Όl{ι • 23•09 

~r.λ :α=- ~ -=ι..i- .. r-=-χf. t:.ι::ις ιu ~ ~q.βp~-:.- ... 2010 =--::ν •.c<9rιγr.-t" --=:>v .... c~ f-r-c-oς 

fρνασi.ες 

-·· ·-·-·····----- - -- ·-- -·- -· ·-·----------
• ονοκαί1tωσrι 

1J; 1.: 2:ι10 . 2.1 : ~5 

Εικόνα Οθόνη Επιτυχούς Διόρθωσης Ανακοίνωσης 

Σούλι <><; - 1010 

ααι:ι lil'lilB 
4 s 6 a 
11 η ι; 14 15 

13 1; Κι 21 22 

25 16 27 23 ;ς 

Εnι λ<>rιι; JΙ:Ρι\ ατη 

G.J n OOt>!l-i':t>!t TJΙ~!""'t><; 

ίΞΙ Π~cημc!.','ιflάτό<ί 

3 

9 10 

lS 17 

Β :;4 

3{• ll 
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Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής μπορεί να διαγράψει την αντίστοιχη 

(. Να γίν~ι η διαγραφή? 

[-Ά;;;~-] 

Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διαγραφής 
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Γ 4.4 Υποσύστημα Εκπαιδευτικό Υλικό μαθήματος 
Επιλέγοντας την κάρτα εκπαιδευτικό υλικό εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία Μαθήματος 
-εκπαιδευτι κό υλικό 

Ιφχ•<ι\'ωJδο 1 Κιcm>λ-ήοςΜ<>&ηpιm.,., 1 n_j>!)ψ1~XJ'licτη 1 Εγl(tψiδΙΙΧJ(pιi(πη 1 εn.,..:ι..-:ίο 

Στοιχεlα μαθήματος 

5:: !:'. ίC-: , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

τ)τ,- . Γ Τάξη · Ε1δ 1κύτητc Η λt.κτρολοyιt«dν 
-- Εytcατuοτόοt.ων 

τ_ ι ,, Γηλ 

'16.:>-,: Εοδοκiς Ηλ.<κτpοκi<, Εyι«ιτaσ.δσ<:ο<, 

Υr ,. :>,ν :~ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
~~sr-γ Γ'-i\ ; : 

r1ι pιyραίμlι Αrζiνrιι Αvοκοιv~ι σ<ιc flι\nαΙδειιτ ι κό υ~ικό Σ iιvδι. σμοι Εpνιισiις 

"!:) ΚίνδuV()ι οπό το Ηλt.κτpικδ ριtuμα 

i 

_J 
Εικόνα οθόνη στο ιχεία Μαθήματος -εκπαιδευτικό υλικό 

!όύλο<><; - 20Ηι 

EIDDlillillillll 
1 :ι: 3 

4 s 6 7 s s 10 

11 12 13 14 15 16 17 

ιs ι 9 ι'° 2:1 22 2:3 24 

25 16 27 ~5 2~ :;r, 31 

f.nιλι~'(~t~ Αfί ηη.,..η 

11:) Ιlρόο&σ~'l'ιi~ 

ω llpt\uϋ•.σημ<.~iy-oς 

Πατώντας το πλήκτρο ο χρήστης Καθηγητής μπορεί να προσθέσει εκπαιδευτικό 
υλικό συμπληρώνοντας τα πεδία τίτλος , περιγραφή . 

Από την αναζήτηση επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε 
(υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί τύποι αρχείων) 
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r · ... :·' ~~ ,.'W_~ .. "-~ 

' . iJ Ε-πιλογ ρχείου για mrοστολή 

QQ v Ι~ι ~ ~τJ~Α ~ .. :Εyγραφα • 

IJ Έγγραφα 
Ι;1 Μουσική 

", Κοwόχρηστος 

Όνομα Ημ!νία ·τρο;τοη:οϊησης 

.~, CyberLink 

ι ~· Dell \.Yebcan1 Center 

,,. Downloads 

ιΒ τ ραπσποιήθηκαν 'Π ••• 

f/ Αναζητήσεις 

,;.ί InstantCDDVD 

Jc< MATLAB 

$• Pinnacle 

~il Πρόσφατεc. θiσειc. 

11 ΕπιφάνΕια φyασίας 
;IBJ Υπολοyιστης 

Φάκελοι 

..,. . Pinnacle S.tudio 

~ ΔΕJΓΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΥΚΕΙΟΥ 

, , Ληφθέντα αρχεία 

.;ι. 1 Νέος φάκελος 

Οι σαρώσεις μου 

, Οι τΟ'ττοθεσίες μου \Λ/eb 

·~ . Το rnιστολόχαρτό μου 

Α ' ~arhikil.html 
~λ •• 

Ο~ομα αρχείου: ..-

Εικόνα παράθυρο επιλογής αρχείου 

Τύπος Μi.γcθος 
1---c 

ΙJ 
r;·--·------1 
ι Ολα τα αρ~reία ί.1 ..-

[fg;γμα · 1 [ ~ρ~=_] 

Διαλέγουμε το αρχείο και πατώντας ι . ΆνQ.ιγμα j και μετά [6ρ?σθήκη ) το αρχείο 
γίνεται upload 
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Στοιχεtα μαθήματος 

B::~ι.ie: : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ιl.ΥΚΕΙΟ 

Τ:Δ!;r : Γ 'Jόξη ~ Ειδικότη-rο Ηλι:ιπpολtιyικών Εyκοτοστάσ.ι:ωv 

Τι-~1--:: : Γηλ 

fleρ ι y paφή Αr(ένιιι Αvαι<οιvι;, σΕΙ ς Ει<ΙΗιιδευrιι<ό υλικό ι u"δ eιtμα ι Εργιισi Ε<; 

TQ ονίβουμο T'Ou t:κn oιOtu .. nκύU uλι~ού !y ι vι μt: tnt'TUX,ίo! 

~ Ι(ίvδu νυ ι ono τυ ΗΜΚ'Τp ι κό ρι:uμο 

!) uλ.ιιcό 2 

Εικόνα επιτυχούς Ανεβάσματος υλικού 

2· :; 

4 8 9 10 

11 η η 14 15 1·5 17 

15 19 20 21 22 :Β 24 

25 16 27 25 29 :;ο 31 

CΞJ 

&ιιλt1y<~ ιο:ι>~στ~ 

00 Π~τμiιμιm>ς 

f!Jιιρ9-οη~ 

LJ π~,. .. ~ ]ί<ψn>ψuλcbαό 

Α 11. ... χ,;μ..ηχρφτών 

Πατώντας 
Επ ιστροφή 

γυρίζουμε στην Οθόνη Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού 
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, Στοιχείο μο'Ιtήμοτος 

ΤΔξr ; 

'f r-!!:L9- ι.ν.:-,:; 
ις.ι::€-ι--γr-~-

Γ Τάξη Ειδικότη'Ι'Ο 
Εγκο1'0cπό-σt:ωv 

Γηλ 

Ειδικ!ς Ηλι.Κ'\'ρ ι κές Εytοarοστόσcις 

ΑΝιδ.ΣΤΑΣ!ΟΣ ;ΗΝΤΑF>ΟΠΟΥΛΟ.Σ 

+ 

·ey~x·.· ~·• J ' ' . ' 

f DBIDBEll!~ιu! 
} 

~ Κίνδuνόι όηtι Τό ΗλL.κτρικό ρ~uμό 

ί!-010 ·05·3>0 l5: 11 ~ s; 

.ι:r=όpb:;αz; σ;'';> Ο'\~-θp:lι Γ'Ν :::" σώ ~ 

t-1!γ~:χ; ~'F)(ri=-ι.-· 35-~544. 

!) υλικό 2 

i 
1 

----- - ----- -

4 5 6 ί Ε 

1l 12 η 14 15 

18 lS 2':1 21 2:. 

;15 lf· 2ί 25 2·? 

ErHλDykς χμηι:rrη 

1\ Π~<>1; τμ!;!>"'"'< 

ω n i>/P;,iJI,.~ l'O'ilf,.xrro.; 

Εικόνα Οθόνη Διαχείριση Στοιχείων Μαθήματος -Εκπαιδευτικό υλικό 

15 

::.::, 
30 

Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης 
στοιχεία του εκπαιδευτικού υλικού 

ο χρήστης Καθηγητής μπορεί ο διορθώσει 

i Στοl)(εiα μαθήματος 

ik5~i!!' o: ΕΠΑΓΓΕΙΙΜΑΠΚΟ Ι\ΥΚΕΙΟ 

Τ;..Jι,~:;:,, : Γηλ 

M-~~r}-"'~~ Ειδικi:~ HλttnpH<ί:.c; Εyκοταστάάt:ι~ 

Περ 1yραφή Αιζέvtα Αvnκοιvι:Ju·ε:ι<; tκrιοιδf'uηκό tJλtκδ fύι.~όΗΗΗΗ f:ργcιοί ι-r.: 

. ' .............. ,,. ,,,,, ..... ~ ........ ~ .. .. 
rn1~J-sις σrο me;χ.όπιω σriι;μα 

Εικόνα Οθόνη Διόρθωσης Στοιχείων Εκπαιδευτικό υλικό 

l<>uλ><>~ - ZOtO 

" 6 

ll l2 13 1-:1 15 

l.a. .. ;G 21 " 
25 26 :!7 28 ~:-; 

l'.! f1~"'1 '1'4J.m-. 

Ξ! n~"''"'1 ~.iw•-.m; 

? !.{! 

1'5 17 

23 24 

3{< 31 

1Ω 

17 

;4 

31 
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Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής 
εκπαιδευτι κό Υλικό . 

μπορεί να δ ιαγράψει το αντίστοιχο 

Μήνυμα ατι:ό ιστοσελίδα 

•
·-·~ 

1 Ναγίνε.ι η διαγραφή? 
1 

~ 

Γ""·"'"':'"(}ϊ ..... , ....... ') [ Άκυρο 
" •"'"" ''"!' ' 'L"''''''''"'l"''''''( 

Εικόνα Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διαγραφής 

Γ 4.5 Υποσύστημα Σύνδεσμοι μαθήματος 

Επιλέγοντας την κάρτα Σύνδεσμοι εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία Μαθήματος -
Σύνδεσμο ι 

Στο1χεlο μαθήματος 

5-:~._ ί5'ο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΊ'ΚΕΙΟ 

r Τάξη Ει δ ι κότητα Ηλι:κ:η><>λ<ιy• κών 
ΤΔ-ξ~- : Εyκοτοσn5ο:ιωv 

Τ . ι. .~ . Γηλ 

~t6~:-~ = ; Ειδικiς. Ηλ-ε.κτρικ!ι;. ΕyκοταοτQα.tιt; 

Υr •Β•ν~' ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΙ ~ΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
..::,l""y r-- A.; : 

• δ.. Ε .Η . 

Εικόνα οθόνη στοιχεία Μαθήματος -Σύνδεσμοι 
1 

Ιούλιο<; - 2010 

4 5 δ .s 
11 l2 13 14 15 

!S ι; ;."{. 21 •i 
15 <δ l 7 2i> l~ 

Θ Π~<cηηv\μ,:ι-rος 

'Ξ!π~Ι"'~ 

l 3 

·; 1v 

15 17 

23 24 

3~ ~1 

Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης L ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να διορθώσει 
τα στοιχεία του Συνδέσμου . 

Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής 
Σύνδεσμο . 

μπορεί να διαγράψει τον αντίστοιχο 
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+ 
Πατώντας το πλήκτρο ο χρήστης Καθηγητής μπορεί να προσθέσει νέο 
σύνδεσμο συμπληρώνοντας τα πεδία ! i 1 " , και '"'ΊC., ,,1. 

Σταιχεiα μαθήματος 

&9ι-ί~'" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑUΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τ.Δξr, : Γ Τόξη - Ειδι..δτηπ:ι Ηλtο..,.ρ<>λοyικών Eyκo'm<τrii~ωv 

Τι-~""' Γηλ 

~1d~1- : : Ειδι ..eς Ηλοκτρικiς Εyιeατσσιό<τt ις 

Υr..:ί.~"ν=; κ :~rγ r -~; : ΑΝΑΣΤΑΣ10Σ ΞΗΝΤΑΙ"ΟΠΟΥΛΟΣ 

Τί.οος ι--c3fι-<:-=ς : Θ~ωpηηκό 

:.t + 

ΠξpΙypαφιj ΑτζiVΗΙ Α1ι1ιικι;ι1vιί.>0Έ ι ς fκηιιιόξUΙΙΚό υλικό rίι ... όεσιιο ι Εργαι:rί~ς 

4 

11 12 

1.s ι;. 

2.5 2.6 

Ιούλιο<; - 2010 

6 l s 
η 1~ 15 

20 2! 1; 

:π lS 1~ 

2 
g 

lf. 

2.3 

:;ο 

\JRL: CΞJ 

• Δ.Ε.Η. 

Εικόνα οθόνη Προσθήκη -Συνδέσμου στα στοιχεία μαθήματος 

Erιιλ<>yi-i, χpήα-;-η 

Θ n~ηήiJl"t><; 

ΙΞJ n vό'*""'ι ρο'1! !jμ<=>~ 

Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης Δ' ο χρήστης Καθηγητής μπορεί να διορθώσει 
τα στοιχεία του Συνδέσμου . 

ιc 

17 

14 

::. 1 
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~ Στοrχε;ο μαθήματος 

i 8-:l~~ίe<:: : ΕnΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛVΧΕ!Ο 

1 
!'.1l:,f/;rμo: EJ:δtd:ς. ΗΛ.t..κτpιd:.ς Εyκι~ιτaατδσ-t:ις 

Vr,.:~ ~~ .... ·~ ς; r.~ryr....f :. ~ ΑΝ.Α.ΣΤΆΣJΟ-Σ ΞΗΝΤΑΡt}ΠΟΥΛΟL 

Τπλ;:ς : ~ 

~μι:p::ο~C: 01 ι:J ~ ::~ιι;ς · r:J ; :-.~~ ο [';} 

~ 1η •ΡVά<>;., 

nγ::,~ιr::i ;.:i·:. 1.. Γ::-β..:<i:4";: ?/ 1.ΟJΚ.110 

Dl3UBE8IIB 
1 2. 3 

4 s 5 s .. 1!) 

11 12 13 14 15 15 lί 

1S :.s ~ο Η l:! 

25 25 27 ~ 29 

G) rι~:ntt11-,;3!\μ:t-ro-ς 

ϊ~} n~,t~fi ~~!Ηt~$.>ι; 

Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής 

Σύνδεσμο . 

μπορεί να διαγράψει τον αντίστοιχο 

τ 
Πατώντας το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέο σύνδεσμο 
συμπληρώνοντας τα πεδία Τίτλος , URL και περιγραφή . 

Πατώντας το πλήκτρο [Γϊρόc;e;:η-j ο σύνδεσμος προστίθεται . 
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Σταης:εiα μ'°'6ήματος 

ΟΟSμ>Ξ,,,, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΙιΥΚΕΙΟ 

ϊΔΙ,r : Γ Τάξη - Ειδ ικδτητα Ηλt Ι<Τpόλόy1>.,νν Εyκ<>'ΤΟσ1'όά~ωv 

Τ;. ~.ρο Γη λ 

Η~η .. =: Ειδ ιιcί<, Ηλ~ιπρ10<ό.ς Eyιca ..,....C.σtι~ 

Yr,,,i..':'cν:x; <·o~ryr;-1'.; : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε ΗΝΤΑΡ.Ο ΠΟVΛΟΣ 

Πιp ι γραφή Αrζέvτα 

• Δ. Ε.Η • 

.Δr.;!--6.-=~::; ζr"?\.ι;·lpτpr-ι ~κ.,.p~::i~ 

"'Σuνδ:ιD"μος Ποvtn ιοτη μ iο u Πι:λanovv-floou 

fi-::ινe:.r;~::-( }.-ι=' Πd~r-:'Vνf.~u 

Εκιtαιί'ιευrικό υλικό 

Εικόνα οθόνη Συνδέσμων μαθήματος 

f.ρyuσ1~ς 

ΙοίιJ\ιa<;- 2011'1 

13DlllBl1LDU 
l 

4 5 5 ; lC 

1! ll : ~ l~ l~ 16 17 

18 lS l O 21 η ?3 l4 

25 26 υ 2S Η :>Ο :>1 

Enιr.Pvi.ti. χμ-η&τη 

\:~J iΤ:χ)<Πi.~Jη ""+->f4~'-αι:,. 
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Γ 4. 6 Υποσύστημα Εργασίες μαθήματος 

Επιλέγοντας την κάρτα Εργασίες εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία Μαθήματος -
Εργασίες 

Στοιχεlα μαθήματος 

Β:>~;. !~~: ΕΙΊΑΓΓΕλΜΑΤlΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

b Γ Τόξη ΕιδικδτηΤ<J Ηλ'-κτpό.Wyικών 
Τ .ιr,~ ΕyκtιΤάστόσι:ων 

T;.i'..:: ; Γηλ 

M ·~·fr:;..:~ ~ Ε1δ1κές· Ηλtκτρικ:t.~ Εγ1tάτάοτάό-ι:. 1ft 

Υc<ί-6~,'"" ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
-::-:-~~r-r -;: : 

';!] 1 η •.pγa<rίo 

'Ί ;<::~'='1"- ics ;,.. r-,:-β:-). Ρ. ~: 7:' 1':/2.{11,:= 

ΘΕΜΑ; 

Εικόνα οθόνη στοιχεία Μαθήματος - Εργασίες 

+ 

Ιούλιαι; - 2010 

UBDD1181i1B 
1 2 3 

4 6 5 

11 Η 13 14 1S 

ιs 1~ 2~ 21 22 

15 26 27 ::.s :.-; 

Entι\tly~ς χρή<>τη 

G~η.ι~j.-ι>ς 

m n~;>00W<n~ 

;.; lΌ 

16 ., 

l3 14 

:!<Ο ::.1 
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Γ 5. Επιλογές χρήστη 

Ο χρήστης Καθηγητής έχει στη δεξιά πλευρά της οθόνης την άμεση πρόσβαση σε 
επιλογές Πρόσθεσης Τμήματος , Πρόσθεσης Μαθήματος , Στο προσωπικό του 
χαρτοφυλάκιο και στους μαθητές του . 

Γ 5.1 Πρόσθεση Τμήματος 

Enιλυytr, χpr]υτη 

ίΙ! 11~"<..'η η.~μtι7'f.'ς 

@ Π~"'ό'η μαirf\μοη:ι.ς 

l]J.J Π~ιιώ χα ι:rrοψ1Μάιuό 

Επιλέγοντας εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία τμήματος 

~' ~ t <....-.:>..-λ«, T:l'l~· 

~ Στοιχεία Τμήματος 
~ S..~j<~~: ;~.::,~lΪ-.πΊ:\tξη 

Ε ι κόνα οθόνη στοιχεία τμήματος 

Διαχείριση όπως στη§ Γ2 . 1 

DL"tι:ιυι:~ια 
t 2 3 

4 5 δ 7 δ 9 l(. 

l ! 11 1 3 14 !5 Η) 17 

18 1~ l <O l l 22 η 24 

25 26 27 2'8 2; 3.0 31 

rrι • .λu.,ίι. )(pψ;rrη 

'iJ Π;>ΟΟ6tc-η φΑ,,..τc.; 

1~) nρσ..,.>«"11-i!"'rος 

f:ι;.ι Πι>αι,.m«iιχ.<>ι>r<"Ιιώ.ά><"' 

&Ιι Ο.ψ<>~ιi., Ι"'" 
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Γ 5.2 Πρόσθεση Μαθήματος 

λ ' fΞJ !1~t~ ~ih\μ-;m:.ι; 
Επι εγοντας εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία μαθήματος 

Στοιχείο Τμήματος 

~μ~~'j -~::~.,:.~ :.r;~ '.t~.; LτJ 

Τ6ξr· ί4~a..ιι..) '5r. 1 ιiξfέί.:1 

Tμf:J.. :;; : 

Υr ::·ι~υν =-:; ~Έnιλέ:Ετε unΞ:ύ 6.u ·νο κοβ~η .. γητη' · .. τμ η' μaτος Γ.;Ί. 
κ:c~ry r--~ ;:;,:: ' ..... ~ 

Εικόνα οθόνη στοιχεία Τμήματος 

Διαχείριση όπως στη § Γ 3 .1 

DDIBDEEIU 
3 

4 5 6 Β ;, 10 

11 12 13 14 1.5 16 1 7 

18 19 ΖΟ 21 22 Ζ3 24 

zs Ζδ 21 2:-S :i:; 3.0 31 

1&ηλ<>γ<ς xPιitmJ 

00 η~φiμό'reς 

[!) η~~"'"0.: 

~ π_.,ιοώχ<>ιrt"'!'"Μ'>""' 
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Γ 5.3 Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Καθηγητή 

Πατώντας εμφανίζεται η οθόνη Προσωπικό χαρτοφυλάκιο Καθηγητή 

Προσωπικό χορτοφυλάκ•ο 

Το μοθημοτό μου 

aγyλ.κc 

ΓΥΜ~ΑΠΟtΑΤ~ξη/ i\.1 

ιχrοι<> 

(Τh\Νι!.ΠΟ:~Τό./;ι){ &1 Τ••'<Ι"' 

ΣΥ.ΕΔΙΟ 
rη~t<ΑΣΙΟ 1 Γ τ<.ι;η ! l"J 

.,...,.., 
ΓΕ.ΝJΙCΟλΥΙζΕJΟ / Γ Τάξη-Τ<p<>λ<>yιk/ις Καn:ίιόιsνοης 1 Γ1 ΤΕΧΗΟΛΟnι<Η 

Xίif~EXA 

11 

tχWΙΟ 

fί1.ΑΙΤΕλλ!ιtΤ!ΚΟ.ι\'ι'Ι<Ε!Ο :AT<'>ξ;i -T");v~•&\"•~ •v•λι>ς ! Λ1 

4 s 
11 12 

18 ΙS 

ιs lf> 

ιι .. (')t..τ1ηιιη 

Τάξη 

6 5 g Hi 

η 14 ΙS 16 17 

:ίi) 21 ιz 23 24 

1' ΖΒ :!9 ;,ο 31 

Ειδ:.ιυ.ς ttλt':oι"Tp,#(t.t; f.y11:cttι..c:nό~~ις 

f11ΑΓΓΕι\ΜΑΤ!Ι<Ο ~ΥΚΕΙΟ Ι Γ Τ,j;ξη -ειδικύτ1""' ~λ,,.η>όλ~γ".;,"' Εγ•=m"""-"'; Γr,h 
CΞJ 

L ___ _ 

Εικόνα Οθόνη Προσωπικό χαρτοφυλάκιο Καθηγητή 

.1 
:•ι~ • .,...~ 

'' Πf'Ι.'-ο6""111-"*\ιιnrt>ς 

Με κλικ πάνω στο μάθημα ο καθηγητής μεταβαίνει στην σελίδα στοιχεία Μαθήματος 

Διαχείριση όπως στη § Γ 3.1.1 
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Γ 5.4 Οι Μαθητές μου 

Πατώντας 
β ·ΟΙ ~.!i.re.; μ;cu 

εμφανίζεται η οθόνη Οι μαθητές του Καθηγητή 

Οι μαθητές μου 

ι:IDlllDEIEID 

Εικόνα β 
οθόνη Οι μαθητές του Καθηγητή 

1 

<\ 5 6 7 s 
11 12 Β 14 15 

15 1S 2:0 Η 22 

25 26 27 25 L~ 

Enι>'<oyiς. ιι;pή.:πη 

11] ηψοο!!'όtJ η'1\!'<'τ<>ς 

EJ npl~"'*~ 

[).;J f1ρ<>"'4nn<ό χ•ψ-rοψuΙ.ό:

β οηmSφiς ;;<>Ι> 

2 3 

9 10 

16 17 

23 24 

:;ο 3ι 
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Δ . Χρήστης Μαθητής 

Ο χρήστης Μαθητής είναι ο απλούστερος χρήστης στο σύστημα 

Μπορεί να να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες 

• Να δει τα μαθήματα που δεν είναι κλειδωμένα και τα υποσυστήματα τους 
(Περιγραφή ,Ατζέντα, Ανακοινώσεις ,Εκπαιδευτικό Υλικό ,Σύνδεσμοι.Εργασίες) 

• Να διαχειριστεί το προφίλ του 

• Να επικοινωνήσει με το Διαχειριστή 

• Να επικοινωνήσει με τους καθηγητές 

• Να εγγραφεί /Απεγγραφεί σε μάθημα 

• Να δει το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο 

Δ 1. Αρχική σελίδα 

Εισάγοντας στον Web Browser το Url: users.kyk.sch.gr/νskal/eclass, ο επισκέπτης μεταφέρεται 
στην αρχική σελίδα τη Ηλεκτρονικής Τ άξ 

.Α.p)(Ιι<ή ~λiδο 

Καλωσορίσατε στ11ν Ηλεκτρονικιi Τάξη 

Η nλanρOpμc ttλt"κτρονΗ<iι Τόξη cnc-:τιΛιi tvc cλι:~..:Λι)pω;;ivι:ι Συc<n~μ(J 
Δ1οχ~iι:.;1σης Ηλ:r><.ψί.::!ν;"'ά.>ν Μοθημό'r:JJ.ν. "Ξχι:1 ::~χιδι:.::cΤ~ 1π ;η.°\.Cσcνιπr;λ;ι~μC Την 

~.~~~~~:,;:Ξ: :;~~~~:;Ξ::,;;:;f:~~~:]z~~f:~:~~~·Ξ::~~i::\~,~~~Ό;·~~!~:,;f~; ι 
Ασuγχpονης Τη~ν; ι1.:n;:iδ:.'.1aηr.. χω;:;ις nεpιι:;pι~;~;c:;ις >Η1: ~ιο:.;~.ι;':';;.,ί, Ή r.;-cc~\1;.":η 

;~ς~~~·~:~ίτ~~~~:;~~κ:~:Jv~~:\:~:~~~:!~~ώ~~~~~cuι:·r,:01η u.eD b~c·,·.scr ; { 

Σ;όχος ~VO! η εv;σχιJC'!"; της t'.~nσ1δ;;ο;,,;710(.η~ (;;ο51κcσ1;.;ς~ rψοσφr..pοvττ;;.-, '7Π; ;;,;:, C'~;μμ~~-r~.:ι;:cγτ;;,(, J: v-.; ό"' "" 'ψ : ;.-Ω ~ 
nι:.ριΙSάλλον aλληλι.nιδρσσης κc1 r.ιιι,,ιf..)..!:Ιlιt; r::πικ:r.ΨΥ~~νίαt. εκ.nσ;δΡ.:;.ιτr: t><'.r. i:;;δ1:'1J<::ι:ε "' 1;1;.: . f.1'5;><'r:!'.,:ρσ _. .•.nr!'r,f..~f.: ~(,γ 

~~~~:g~~~~;~~ ί~~~~~6~:~~~ν:;:ό~~:1εε~:μ~~~~i,,~~: uΊ'εt~.~;1~;~~~ϊξρ~!~τ~1 ~~δ6~τ;~ccύχ~~\·:~'fς ~~;~~~:~J;~,~Ά ~!··:"~ 1 

i 
"'"'·~-~,----~·-··~ .... >νi~~~~=-Α 

Εικόνα Αρχική οθόνη συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 

Δ 1. 1. Είσοδος Μαθητή στο σύστημα 

. Θ 
2 3 5 

9 ιο 11 ι2 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 2.2 Ζ3 24 25 26 

27 28 29 30 

Για την εισαγωγή στο σύστημα ο χρήστης Μαθητής πρέπει να εισάγει στα πεδία U sername και 
password αντίστοιχα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει πάρει κατά την 

εγγραφή του στο σύστημα (§ Β .1 ) και να πατήσει ( Σ:Mooηlf(tmJ ) . 

Σε περίπτωση που εισαχθούν λάθος στοιχεία γυρίζει η οθόνη με μήνυμα « Εισαγωγή λάθος 
στοιχείων» 
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~ 

Κολωσορfσοτε στην Ηλειcτρονική Τάξη 

.... -) =-:...~~ ... : Ηλ-t. 1~η:1t.,ν1ttή Τάξη =-=--~)~, ~\· : ':'1 :"ι< λ '":- :..:: ... ~·: : !i.:r""rr:: 
,:, :: ,,: ! };:. :-:--:- ... J ::.::-r.:;-., •:.,.; ν '-1 :; ~- •. ~--~: .; Έ: )' !': > ::- •. ::~ :-: ::- .:: -·~· -::--:::-<:: ν ::-:: .ιl ~ ~ -rν 
::~ :>i :..='" --:· =--=-=-•><::: ~::::::- ο< :: ι ::: :;.; :::-: .:... .-:::, - J. ~- ::<:: ;,._.,-).~ 2:::Ξ'~~ 

::.r.:- .. ::: :.;,Λ. - :-:: ; ;;.;;:: - ... ::. ::..:: .. .::: ::~-=-- :· ·· 1 ··:::::;;.::-;:. ~ 
•.j":.:-::...,: ·-=-- :ι :: -.. -=~-><:;;.. :; .,, ::,...-::_ • . ~..:;; ..... : ~·:: 
t,:- _ >: ;.= .... ·- :: '"""-,\ .:_~ ~: ~~ .. =--:: ,_:...- ::: 7 -::.::. ::~ ::-=-= ι- .: ::~::- ... ::_::.:. : . .. -= ~ =-~::.:""' ::---,. 
-.--:-::== 1 .... ~:: .. :-- .: ;:;. f ~-: ~ ==-·~- :.-. .. ).·:-_::--:--; r.ι. ~t ~--= .. , ~~ ~ · ~·==-~ 
::--;:·-··-:;~· ~~.:: ~= Υ- ::~ ••. ~ .• ::; \· -~\\' 'Y.:,, v ~-\' :::~~.:.C \' . 

--: ::..:: -= ::-! .. - tι!. ;,;:; :~ . κ:::;:~: -::::::-:::=ιέ.=--.:- , -=ζ' :-:_: .:"-ι.. .. ~i)· :-.,, -!!:: ~"' :: ::1.. \- :: ,.. ,~. ~ r~:- 15-~ 'Ι :ν 

:: J ~- ~ :: .. · ~t==-:; ,...: , :ι-1.. ' !' °': "":: J!-1" _ ~= ,,· :ι; .ι,:::- !t~ - ::-!!!:;..-i' !. >:"":: :::~ .. ~ .. ~\ .:--.. :: , ::-..:~-:.ι:-= . ~,-pi-!::t ::τ-:" !.ι-<r::,~ι: .. .,. f-. -rν 
- ,·::,... -~-:.-.,· >'.) ::.!'·(~~- :.ι:':" .. , -:-::.-:=-J,..!.-= ... ~= -::;;:" ί,. ::' ι~::Ο(' -~ .. !:Υ.'": ~:.. ·->':--ι.. . ~ι..;:;~ ..-.=• ,-:;-;:J::( !. ' :-:.'. =.._,..~ !!::: .. -~!- !:: -' :" i1ι< : 
-=:-.-=-> ~ = .. -.-c ~ .-:: ... · ~' !:"f:-=. ·..: =. .... !. 1. .. :: -~e--:<'"':- : v ~~=-,..~ =~ ~ -.< ~:;.::---χ::.= ·· ._ι; Ξ:.:n.~~ :--:: ; . 

L-------··· 

Εικόνα Οθόνη εισαγωγής στοιχείων συσηΊματος Ηλεκτρονικής τάξης 

Κα.λωσορiσοτε στην Ηλεκτρονική Τάξη 

- ,..,, ::-~~;:-~:: Η.ιt~pοvική Τ.bξ.η :-:;::;. ! -!: v.:: ::--:-'- ν;, r~.:::"".!v ::> :!: .. ::::-,..,.= 

;, ~;:_=;~-:.-~) ~t~~~:=~-':7; ;!~:~; ;~~~ ::·;·;~: ~-.. :_:~~. =-:~. \' ~-: ':.r-:-::; v_=:: ~'f · i ::;:~ 
: :.κ- ,_:: - ::, -.~ - :---:- ;.:.:.;::: --:: '! .... - = ~~.:.-::-: - >, -:,.:;-·,::ι:::~ .. ·• -:!,.ν ::•:: ,., = .\ ,..;:.,1 :: .. 'Ξ'~ -· 
::r ·λ. ::-:::.:« .:: ···:;_ ' ;; γ ;:-_ ,,.,: :. :. -.: .:: f':· -.:::. t',..:z~ ,,.. :; 1>: .:: --.:..·:; ··τ:; .:.' -- ν ~-~i::!!.':: ,::; 
~- ~~ =:: ..,. -:Τ·· :: ..: .. -::: - ::~-.::-- :· \:..... ::: .-:_:; :ο;:-- ::;,.:ο .. :·«: · ':;!';:::-....::..--=~:. ·- -;ο-::ο=.>ε::.:::-- -::---"< 

- .... ~!';~:; f ,• !:'"".:. 1-:ι-:- ~·\ ':'.,. lt ~'!: ': :- \ :_ :;:ι .. ' } :": ~ !':"';:1"- ( ~,η !! t !.. -:-- N s~ r-_t a; .;.c--:; -::---...

:-:;-•-.-:·,. :ξ :.-~ >'!:--~"' ~ '' ·:.yν ·.ι;~ -.. '( \' ..:.i=~~ν , 

:Ξ- :.-λ :-: !:" Υ ::. - ~" -::">-;~::'- -~--: ~ ..: ~::ι.:::-:~- .,.ι :; ~=~ -..;.::.:r:-:;: , -f::-·,:-t,:;, :;...,· ·.;.~ r: ι. :: -:i ..... -...:-~ )i; :"'..--::,: !:~· -:; ~~\< :}'-" .) -ι-:-:ρ 1 ~i~,ι ::;--;; 

: .... ;. - λ ~·- , ~::::::=-:- .:.:: =--'· :: < ~ ... =- t:- -:r.:: ..-:..::ο· t::-ζ, !.<"'.:::: ,!:'!';..,-•'- !:<r:: ~ !:-.:..J..~'· :: .... 2 , :J,ι:b-~z:--:1 , ~-..-ιr~~ :::-:-:ν :ι<-Ι"":'i:~-·" ··"-" 
-:!><-:::~ •· ~: t- ::.;:. v!:ν ~~- . ::-::~ ;.. .:~._:- ... γ, :: --:::;:.:- .. -::' 1-~;:;- "-7-ι. ! .c-· :-(%.!.-..- , ~~.:. ι.;ι. ~*';:ί, ιι::: ~ -::.::.Lχι;\ :;-:;...- ~~=->5~v~~ .. τv'=" .tv .::
e:ν :.~) : .: - ,,~ .-:::·.- ~ ~ :::-:::-':-.. ><=ι.-1.-..· -ζ' .-:~-:--:; .:-• ~:;~&---.:- =-~ ): :.:~~» =='•: ,,k ~~ .. =ι=-:ι ::; . 

Εικόνα Οθόνη συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης χρήστη Μαθητή 

Ιο uλJόt; - 20:!.Ο 

131DDfilltllaU 
~ 3 

4 5 6 7 Β 9 10 

11 1l 13 14 lS 16 17 

1-S 19 :<(; 11 22 23 24 

25 26 27 :ιs 29 30 }1 

-------------- CΞJ 

Θ , . 
ΙούλJοr; - ::ιο:ιο 

2' .. s 6 s 9 10 

11 12 13 14 ιs tS 17 

15 1~ 2G 21 η 2-! 21 

25 2-6 3: 7 lS 29 :;-ο !1 

CΞJ 

'" Εγγμοψl;f-~γι><>φq °" vl>:!ιqJW 
(t.J ~χ,,,,,_ ... ,., 
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Δ 1.2. Ανάκτηση κωδικών χρήστη Μαθητή 

Σε περίπτωση που ο χρήστης Μαθητής έχει ξεχάσει το κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη 

μπορεί να τα ανακτήσει πατώντας τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον Κωδικό σας» και ακολουθώντας 

τα πα ακάτω βήματα 

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; 

f.· •nuίl 

Ιούνιος .. 201() 

4 5 

6 ια 11 12 

13 14 15 1& 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 25 
27 2Β 29 30 

Εικόνα Οθόνη αίτησης ανάκτησης στοιχείων Μαθητή Ηλεκτρονικής τάξης 

Ανοίγει φόρμα από την οποία ο χρήστης θα επικοινωνήσει με τον administrator , 
χρησιμοποιώντας το e-mail του ώστε: α) να γίνει επιβεβαίωση υπαρκτού χρήστη στη Βάση 
Δεδομένων και β) να του αποσταλεί εκ νέου ο κωδικός πρόσβασης. 

Δ 2. Κατάλογος Μαθημάτων 

Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα εμφανίζεται η αρχική οθόνη και στο κάτω δεξί το 

Μενού των Επιλογών του χρήστη Μαθητή και τα προσωπικά του στοιχεία . Ονοματεπώνυμο , 
email,και το είδος χρήστη 

z-~};~~ ι; .ν ':Ι ,. t. <;"•::"'"",; -;:,.I':' .... --:: t >">"'.:: 3i:.._- .• ,(-.:;: !::: : ,,,.:-:;:,_::-::;. - r;::::;- J;.~;: ... --.-: .::: ~:; .. : ""·- ··-~- ~...;:;,·- !. :: :i. :: ::;_. =-- .. : -τ.; ~'-" '';"ν 
:;.Ο. >. ·· .,.. rι·· ;';:::;.'.':· ·:; >..~: :.•:....;- r.-.:,_ ·.~'°"'· r.:ν><.•:ι-..· ·•\'< ::.·: ~ .. ... ~·--':'.~ ... -··,.. :':'".-.~--.0:. r ... ~.;. r:.··.~ .. . f..~ .• -.. ~ .. r.<;.~.~ r:•· .. ,.,1.,.r. :.-·~;· r ..... ~; :,:,.•r--
,.,\ t .:·-;::·::·. ·-•'· ':';;::-;l:\·.s.;;:.-::-- ~--=·~ !->( t..:::<- .:::: ·-~~~·:. .. ::-·.:·_,,.. -~- ~ !. >( '"':: !'!:: .. -•:::. _ ,,_.,·.::ί, ,... .. ··::·!:'{-.. !. :;<--.-... !.>'"~ -~-- .. ~·:; <.\,'.: 

:,ν =. ),,J. ;: ι;._w·~ y ::.~·-=: ..,._ :-..:!,:::. -z-~ o..~ •• ~~·-· r;;· ""~~,.. ::''" ~ .~.., :.!~ ;;•·• • :.· ;;r- ~- _) .;; ;: ·.: >;:; :;-. >.. :: :; -~ ::-;; •• ::,. ;:: :.. ;· 

ll l:l ,. l2' 

2S 20 

~. ·\./;;7 

" :-.i :;.:;:. 

20 21 ,, 
17 ,. ,,, 

l6 

2'~ 

"' 

ίΞJ 

f"": Π~'1:,"::η•~σ"rοί.ι 

f.<O:i Η~νσθί»i'Ι.}•~ 

·:γ:: . . 1•··: 

"' " ;(<J 

'1 
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Εικόνα Οθόνη χρήστη Μαθητή στο συστήματος Ηλεκτρονικής τάξης 

Επιλέγοντας κατάλογος Μαθημάτων εμφανίζονται οι Βαθμίδες με τις Τάξεις τους και τα 

τμήματα τους. 

Κατάλογος Βαθμίδων /Τδ ξεωv 

β-ο6μiδο / Τ.δξη 

ΕΠΑΓΓΕΑΜ.ΑΠJCΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Α' ΤΑ~Η ΓVΗΝΑ.ΣΙΟΥ 

Α Τάξη - Τμflμοτο (t) 

6 ' ΤΑΞiΗ ΓVHiNA:HOY 

β Τάξ'1 - Τμήμο-m (2) 

r· Ί!.Α:~Η rΎΜΝΑ.ΠΟ"'c' 

r Τδ~η - Τμ~ματο (3) 

1 
... ι_·-~-3·-·-·-·-.,------

Εικόνα Οθόνη Κατάλογος Μαθημάτων χρήστη Μαθητή 

DDDD~B 

• 7 

1: 12 Β l4 

1S ,. :i.o 2'1 

>S ><; 2? 25 

f.nι~A>y{t., :iε:Pr\;.rt'T1 

;!j ~'(.η'Υμ1)_~1\C<ς 

1 J ;. 

8 9 10 

~5 16 1/ 

22 ,. i-ά 

2-9 30 31 

''' r~""'""">i""""" 
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Δ 2. 1. Στοιχεία Μαθήματος 

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι σε συγκεκριμένη βαθμίδα π.χ. Επαγγελματικό Λύκειο εμφανίζεται η 

οθόνη με τα μαθήματα της βαθμίδας . 
;t.px,ii<ή&λJδci 1 ΚaWA<>)t.,)ςflfottqpι,.;.,., [ Πp..ψ'ΟCΧ;>~ eyχ.ι:ιp~ιi>)(μψτη 1 Eι•u«>uωvb 

Κ<π<'ιλογος Βσ&μίδωv/Τάξεων 

ΙΙΟΙΙμίδa f Τάξη 

'" ΤΑ!ΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Ι\ΥΚΕΙΟΥ 

Α Τόξη - Τ-t.χ;vολοyικός. κύκλtJ<ς - Τμήμα~ ( 1.) 
Α Τ.Δξn · Yrr p.t:"t'.1ιν - τ.._t;..---c (V) 
Α Τ-άξr - Ν :::1.- ικ.6; ι:.L..~:ος - Tf.:'f:; ... ::ε-g. ~Ο) 

β' TA;;t\ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤlΚΟΥ ΛΥι<ΕlΌΥ 

Β Τeξη · Tc~b:; Μr,ι;:<>ν<>~σγG.; • Τ~ι\.,:-,:, (Ο) 
Β Τcξη - Τ;,μέ<::-; 0-,ι:r.~~-·:.v · Τ!'"~ι.-'=" (C>) 
Β Τ4ξη • Το}.1!~~ h.λ.~c.-poλ-=>γta::; • Τ~ ~·μ~-Q (Ό:) 
Β Τ~η • Τ-ο· !-=-:; Ηλ ...,_ρ<>ν<Κ.ι'\ς • T~f>·z= (Q) 
8 Τόξr· - τ~._,..t::::; .Δςμικών "Εpγω-ν - T~t.,.c:~ {!ι) 
θ Τόξr • T;:-~-c-; E.~p~:i ... ~:v ~ ν Τ~vών - TJ->~V~ {Ο) 
Β Τ-Δξr; - Τ.:μ.t-c-ς Π..λ rp.:-φ:-pι" .. ~ • Τι.- ι'-.~:t:~ (Ο) 
β Τό.ξr . Τοι.-bς Ο1~ν>: .. 1κJιv W.: Ι J~Η~Ιt'.rι-ι~ν Yrr, pe::'1'~'\" - τ~t ... -:r<~. \t<) 
8 τbξ .. - τ~μ·:-:; "Τγ~kς .. ~ , Γiρδν~;ο..~ - Τμ\ι ... ~ (Ο) 
8 ΤΔξr - Τcμέ::; Γ.ι:ωr=:-νk~. Τp~ίμων ..v.::1 1 Π.φt'~~--=-ς • Tj.;f~ . .::.-·:t ~~·~ 
Β Τ:ft-ξι; • T~J-~ ~1-01..- iκ~ n;."="ιΔ:?Χ;.ι.:ι ν - TJ .. fV--o (0) 
Β ΤΔξr- · T;:-}..k~ Κσ-1. .,. ~ tt.ι:'ι t>trκ·::::v. ικ~v - Τμ';...:r-:: (Oj 

r ΤΑ=Η ΕΠΑΓΓΕΙ\ΜΑΠΚΟV ΙΙΥΚΕΙΟΥ 

Γ Τό-'ξrι - Ms:.c.~r;o t-1r.χ,:J.:11oλcγ1:<.ώv Εγκ.ι:--:.;Q""όσc-ωv .<;; ι ~;κ.:;ι..;ώ-ν - TJ.~ι\~-o"TQ; ( C•) 
Γ Τ>Δξη • =~jιt--λ-τη?Q υ.ιL, ~1ν..ών E-y~·~ωv .-.c• Κλ~J-.-=-rτ~:.:ο~ι - Τ)ο·i).μσ-τv {Ό) 
Γ Τ~η • Ε~~'° ΜΓJΛ~vι~ν κ~ι tt.λ~-:p::-λοyΑιc:-ών· Σι.<στr:;,ι.>δ-rων .ί!ιL.-<r.:>~.~νf---:-ι. - Tμf:r.:.:·"";"G ("1) 
Γ Τόf,η • Ε.δ1κδτη..σ Η7'Ζκτpaλey1κών Εy...,τσ<nόa-~ - Τμijμοτa (1) 
Γ Τ-άξη · Ε1~ικ6τr-σ Η,)~ιιι; .. j,γ Υr=~."λ-σγc-ιtr:~J.ιν Σ~~rη.ι~•ων κ.-:η Διι::->.αν · Τ ι., fμ;,.-.:::· {Ο) 
Γ Τόξr - =~~ιc..ότr--cο f'"h)ζ-ρ~~ιdι,· Σ.'-'='"""r-~~.,..αί,' Er ικ.:··cv~ ''t:.:;ι,, • Τr./>;μ ="'"<! (-t.) 
Γ Τά-ξr< · Ei~ι...,_"'-r--o Σχ.~~c-=-t~ν Δ ::-~ιι:.ών Έpy-:.:zv · T,_ff.~~ (0) 
Γ Tdξn • Ε~κ-&-r::-ο Γ~1ο<ώ.ι Τ~ν-ων - T;- 1"-;.. : l'T"C {:J) 
~ ~'7-ΞΙ"'1 - =~ιχ~,.,.ιv-~ ~r =::~~ ι~η ;; ~~._.f!-rJJν , ;'~Ρ~~·ών ~~1 Δ...:-ί.:~ν ~Υ1 - ΤJ-λ~~-= {Ο) 

Εικόνα οθόνη Κατάλογος Μαθημάτων /βαθμίδα /τάξεων 

Θ·_ 
~ ...... , , , 

Ιούι..cι; - 2010 

ι-

4 -5 Ε 

11 12 13 14 15 

1a 1; zo Η l .1 

·~ 2-5 27 lS 2-; 

f.:'11 λο y;, ι'Ι' ;;..,ρη~..-rη 

i1} Πf.,~.!<:W} τμ:iιμceτός 

iB Πρ/~σ!!«>η fl"i't!\>"'..v<; 

3 

"' ι;; 

16 17 

2.~ 20 

3-:;1 31 

Κάνοντας κλικ τώρα πάνω στη Τάξη εμφανίζεται η οθόνη κατάλογος τμημάτων της βαθμίδας 

/τάξης 
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Κατάλο-γος Τμημάτων 

&~j .. '1-!:o; ΕΠ ΑΓΓΕ:ΛΜΑ"ΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τμήμα-m 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος τμημάτων της βαθμίδας /τάξης . 
Και πατώντας πάνω στο τμήμα εμφανίζονται τα μαθήματα του τμήματος 

Αρι;.κήΣειJδο Ι Κ"""λ<>γός-~ f\ι><>φ;~.)(j>ψτη Ι Ey~ε:φiί!mXρ!lι<mJ Ι f:mιrorνων>c 

Καη!ιλοyος Μο6ημάτωv 

Τ~ξ;,~ r Τάξη ~ Ειδικ-ύτητα Ηλt.κτ·p .όλuγικώv Εyκατ.αά"rόσtωv 

Εικόνα Οθόνη κατάλογος Μαθημάτων τμήματος 

lούλ~ - :ιο:ι.ο 

1 ~ 3 

4 s G s 9 1'> 

11 l2 13 14 15 1.6 17 

l.S lS .. ,, 21 21 13 2.4. 

25 26 1:> 28 ~ :!cO 31 

[:;:;;) 

,.,. Eyγ~ψήfAn;i:γγψ:cψ'.ή~μiΣ-eJtptt 

(LJ ιt-Δ~•Μ,,_ 

Ιούλιο<; - 2010 

EIDl:ll:llE11:11D 
4 6 7 8 > 1C 

11 12 1.:!- 14 lS 1δ 17 

15: 19 :t{) :Η π 1.::' 24 

;tS 26 17 ;t8 29 3.0 31 

~ ΕγγΡ<>Φή{Αm:γ~.j αιψόe'φ~σ 

D~όχ-"Α""'"' 
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Πατώντας πάνω σε συγκεκριμένο μάθημα εμφανίζεται η οθόνη του μαθήματος 
Α4>Jι.,Q\:ωJδο 1 Κ....ι.λ<>γ<>ς-.ιpm..ν 1 npoψ<A~ 1 ΕΥJΙεφίil<ιο~ 1 Ε"""""""'"' 

aσ;ψ;:χ, , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τρ\;."° : Γηλ 

M~54"'~:i Ε1δ1tdς Ηλt...σρ ικ.Ε..c;. Εyιςαταστόcr~:ις 

Yr :~ι. v~ κ::~rrr-~:; ΑΝΑΠΑΣΙΟΣ ~ΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ [ : r ~=•ν:.'10: ) 

Περιγpυψή Ατζtvτα Avακoιvι:Jtr1'ΙC Εκrιοιδευτικό υλικό fuvδεnμοι (ργοο1 ε ς 

-·:ο j...•~r .... : r~F'YP=φ::• ;1; ~Ι~~; Ι"ό:\.. ::κ- ;>J«.έ:; :: y-c. :-r:~7:;ι :; ~: '"'" ' =i ::or~{::; :: :ιχ. :> 41\ ~:... :η = '-λ ::r.-?="λ~γ =:: ~- oς :;ι-::-~:-
l.~ <::-""ft:r-::--::--r ι\:.F.r-· -:-.:;-~=bι. 2 . ::γ .ι: .:-!.::>""'"::οr =J. .:-:'ξ tκ ::;:-::ί. -.: :1.. ) . :: 1 < ::·-=~..i ~::~:; y ::t~=:~ \.· d. ~""'1- Γ'I- ~ ~ - < :: ). ~ 5 ~~ ='Γ 
S . ~ <.::-:::r-t ~::Ι~ r ι.. ;.~=~~:-r ::; 

ι ---·-·~ 

Εικόνα οθόνη του μαθήματος 

4 s 
11 ll 

15 19 

:ιs 26 

Α-,;:.ι:",ιiηιuη 

f:!;u<'Ιός 

6 

13 1~ 

;ι,ι) 21 

27 25 

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης μαθητής μπορεί βλέπει τα στοιχεία του μαθήματος 

• Βαθμίδα 

• Τάξη 

• Τμ11μα 

• Τίτλο μαθήματος 

• Υ πεί>θυvο καθηγητή 

• Τύπο μαθήματος 

Και τα υποσυστήματα 

• Περιγραφ11 

• Ατζέντα 

• Α νακοινίοσεις 

• Εκπαιδευτικό Υλικό 

• ΣίΝδεσμοι 

• Εργασίες 

1 l 3 

8 9 lΌ 

!.S lf> 17 

2·2 :η 14 

,-;; Κι :>ι 

Ο μαθητής δεν έχει πρόσβαση να διαχειριστεί αλλαγές στα στοιχεία του μαθήματος ή στα 

υποσυστήματα 

11 ο 



Δ 3. Επιλογές χρήστη Μαθητή 

Ο χρήστης Μαθητής έχει στη δεξιά πλευρά της οθόνης έχει την άμεση πρόσβαση σε 

επιλογές Εγγραφής/ Απεγγραφής Μσθr1ματος και στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο . 

Δ 3. 1. Εγγραφή Ι Α πεγγραφή σε μάθημα 

·~ - Eyy]Xrψή/ Αm.γy]Χrψή <tt ~~ 
Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής 
/Απεγγραφής μαθήματος με τα διαθέσιμα μαθήματα του τμήματος του μαθητή 

Αρχ..ή ωJδσ 1 Κ-'λcy.>ς -~ 1 Γlpόψiλ Jφι\<rnl 1 Εγχι:φiδ"' J<M<mt f Ειιικ~ 

Κατάλογος Μαθημάτων (εγγροφή/ ο η εγγραφή) 

rΥΜΝΑΣΙΟ 

Α Τάξη 

p.:ιι;;;;ι 

+;;;;ι 
ΓΙ 

[] 

! ,,,..,,, -•~w ~~,,_.,,._,,~~'''°~~,~·~.·~ 

Εικόνα οθόνη εγγραφής /Απεγγραφής μαθήματος 

EIDD&IEBID 
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 1() 

11 12 1! 14 15 16 17 

1S Η; 20 21 2:1 23 24 

25 25 27 :ι& 29 30 31 
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Ο μαθητής απλά τσεκάρει το/τα μαθήματα από το αντίστοιχο πεδίο και πατά το πλήκτρο 

[ ΕννpιιφfιίΑ'ΙΠfΤtΡΖJ:-ψή μQ@;faκπος J 

Τα μαθήματα αλλάζουν πεδίο,κατάσταση στην νέα οθόνη που εφανίζεται . 
~~ 1 i(~~-~ ~Υρί\στη . , Εyχit<j>Ιδχ.Χρi\στη f m..._, .. 

e+;;;;ι 
c 
ο 

Τ;\ξι~: Α Τάξη 

Εικόνα οθόνη εγγραφής /Απεγγραφής μαθήματος 

Ιόuλfό<; • 2010 

EIUDDaBJIB 
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 Ω 13 14 15 16 17 

15 19 2'Ο 2l π 13 Η 

2:5 lδ π l5 2.'9 :!Ό 31 

·• Eyγpoψq1 Am:yl'!"'Ψιi~f6&1Jr"' 

ίtJ n~""""'«A χ~cιι'C<Ι>"""""' 
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Θ -
DDliJJ!D~DD 

4 5 δ 8 "' ιΌ 

11 12 Β 1 4 15 ιι; 1 7 

1S !.'% ?C 21 12 η 24 

2S 26 2 ' 25 2'9 30 31 

-~ ..... .. 

Εικόνα οθόνη επικοινωνίας Μαθητή - Καθηγητή 
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Ε . Χρήστης Διαχειριστής 
Ο διαχειριστής έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος και μπορεί να εκτελέσει τις 

παρακάτω εργασίες 

• Διαχείριση τμημάτων -
• Διαχείριση μαθημάτων 

μαθήματος 

Πρόσθεση -διαγραφή-τροποποίηση στοιχείων τμήματος 

-Πρόσθεση -διαγραφή-τροποποίηση στοιχείων 

• Διαχείριση χρηστών - Πρόσθεση -διαγραφή-τροποποίηση στοιχείων χρηστών 

Ε.1 Είσοδος στο σύστημα 

Για την είσοδο στο σύστημα ως διαχειριστής (προκαθορισμένο όνομα χρήστη : admin, 
κωδικός πρόσβασης : admin ) συμπληρώνουμε στα αντίστοιχα πεδία των στοιχείων χρήστη 
το προκαθορισμένο όνομα χρήστη (Username ) και συνθηματικό χρήστη (password) 

;Jt F.worίt:es i~~~ ! • -tΙlj Best. cJ the lδst 30 yeδrs f W... ~ Η>.ικτρον1κή τάξη Χ ~ΔΕΗΑ.Ε . 

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονικι\ Τόξη 

;.. i"''.ϊ ':' ::ί~~μα tl λ t<_k tρoν 1 1<.li Τόξ11 α.1:;!\!ι 
..:·. 1 .;:ι~-!~~,~·:--ζ, Η .•~,,.."'!'~·"=-''".:.,· t-~ ί,-: .:<1,i:,i· .. ,.,.. 
r.~ι~,..).:-~ " :'!,- •:r:J:;i.')" '>'1"'( ~-:::;-;-:...:,,'1,:.:- .cc .• <.C<•<'>.,,_ 

Ϊ.':'Cycς ~':;:• :• :.~·1~~.:C..- !'·': ,_,;, ,~,{;_ί,:-,•~~ ι11.δ:,-.-, ,()ζ "1,:(;~·ι ~-~·';t,:: ,-r:;_._,{_ 

;·:<:'r~..;t ;.,-.: _.,,-.,..r--'-'·'"' t.μ:!':!".,, ... ,. t.:.; ., ι-~ .< ι":;..,: •. ζ-, ... -~'- .ι:..--... ο:,~<;~ ..,~ 
" "'!')1.:(>;:;τ:~ ,...._. •·.'~ .. -,~:-;· .:' -;.;~,,.,·.·:.:Φ· ~r.::-;~,:... ι..ι.-,"'" .'::1 

.ι:<r;,11~.<.ί,•-:;.:·: -: z·;-'; i;,.:;:;: ·:-:~·;ι-:~ ~::ν.G· !~-.:r•:ι,:<:';!;O:\.f' C 

Εικόνα Είσοδος Του Διαχειριστή στο σύστημα 

Ιούν.ος .. 2010 

2 3 " 

13 μ 15 :6 17 t 8 lS< 

20 2t 22 23 24 25 16 

17 18 23 30 

...... : CΞJ 

λ 
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Αρχι~ή .!ελlδα ! Κστόλοyος Ηαθημάτωv t ΠροφlλΧρJ\στη 1 f'Ι)(apίδια Χρήστη 1 Fnιιrοινωνiο 

Καλωσο ρίσατε στι1ν Ηλεκτρονικ1i Τάξι1 

11 rιAcr.pt.ρ;;o Ηλι:κ1·ρυν ι ι<ή Τό~r) cnGτεt.::.; ενο -::λc...:?-~p~uε-1': Σιsτι~~σ 
ΑiΩμ .. ψιcηc. t·~λε ;.;.η;c,,;Ι!-,i,Ι;;\. 1-Ι.:; θι;;;όΊ\ι.\' ·::λι.:Ι c..~;;.31ί,1ι·τι.: μ~ r•p:;.:;(:::π·:·.1~~\.Q ·ι·;·._ 

ινiσyuοη τrγ; (!'Uμβanv.ης ~tδο:::σ;ι.')~ir.<ζ ::;ξ1~.n.;1r~·,:"r<:1.:, Τ f'ν r5r' :-.:. ιJψf't.-:- ~;;}f;!-1;.:. 
aιraucιωμίνη στc ...<ώμc rης ι:-:nο1δι..ι1οr;ι:: r.λι~~Cψt"Ο•r..ή r.::,, ... :-.1.c\·10 Δ,...·μ~ι;f::fι 
-τη ψιλσ:;;:ι.φι.:ι τ.:.u r\οy;σμ1κο,:1 ο;,. σικ.τού ~J.δ1><.c λΟΙ un::..vr11c1:!1 η·, unr,;:.ε.:i<J 

Αcuγ;φc;νηc. Τr,λ~~.:ηοι3εu?ης :χ:...~,..,ιι:, πε~;cc1ι111ι:-υς <οι ~1:'7\..ι::!;~;σ:ι:.;ζ Η np-c.c?Όcn 
~..,. un11pι:σ;a Υι\.·ι:τοι με "'!'Γ χρr.::η ~ ... οζ 0111.ού. uι._)cιJ!Τ~~ΤΙ.., ! : ;l!:C ί~'~, ... ~;:'1 
>ωp:1ι: -η1. aηa1τncr~ ι::~ε1δι ... evΞ.!εν~·• r't,ι:νΙ-'-ωο.,· .·v~.;tt;J., 

ΣΤCλC<: Ι!.Jν~1 r: t,.:;::).u;-11 τr; ~"'naιt-ιuη-<ι":r. G.ι.:ιε1.-σc-1cr;. noc7..:,~r.~· .. -~: :rrc.;: .:tuμμ~τι .. -::.--!,.~ ·~~.1 ~-.1,7..11 .... ..: 
nεc1Gcλ,.C\ cλ<1..1"\,1.~n1δoc:o~c · . .:ΣΙ ~Vt)rCt..'ς Ξl"1.:ι::ιyr... v•O C ;...,nοι::.ε.JΤ1'Ι !.-<nc1~!vι:με·Υ-:;. tι~ Ι ι:·~;~ ~"'.":~""'~= ~.,..:. 
~:..r101G.ι:υm r:-,. ).ι:.,,:;ρ·.~~ι;..r. l..~Ί·ο·. :.ιι.::~1 •.1Ποθι1t..;ί,.:.::η Ι<.ΟΙ η;,1'-'cι.ι.:1;,1.::r τ:.:.u ! <Γ!::.Ι1Ζ.!.;.1τ;.._:;\j _ :. . ..;;:,'J .. ~ :~ .. ·.;., ιι ~ .. ··: 
\f.Kna1δr.1JClιJI. •, r: e·::i .'." ~} .\σ;... fι ... ;. "'":Ιν σ,λι .•.ξι:ι;r;ψ !ι....-!.1.;jιt;" 11.:, μ,1 θη,_1ηr;. ~·-~.ξ-:;~;11·;·~ '.<ΙΥ. " ~:( '-"' ~ • ., .. .., ~·· .:-.•: ~i.!~ .J~•.1, 

Εικόνα 19 Αρχική σελίδα οθόνης Διαχειριστή 

Επιλογές χρήστη 

1±1 Πρόσθεση τμήματος 

l±J Πρόσθεση μuθήμuτος 

~ Προσωπικό χuρτοφυλάκιο 

Ο Διαχεlριση χρηστών 

Στοιχt:ίu χρrιοτη 

E-nιaιl: .:ixintarι§I y ahoo gr 

Χρr'ιστηζ: Adrrιinistr.:ιtor 

Έξοδος 

Εικόνα επιλογές Χρήστη Διαχειριστή 

6 

:3 

2σ 

27 

ι.:. 

~l. 

28 

ίΤ\ v 
Ιούvιοc; - 2010 

3 

'° :s 15 c7 

22 23 2-l 

29 30 

CΞJ 

ll ι : 

18 ί9 

2S 26 
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Ε2. Κατάλογος Μαθημάτων 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει τον κατάλογο μαθημάτων και να επιλέξει κάποια 

βαθμίδα και κάποια τάξη όπως και ένας απλός χρήστης. 

Αρχική Σελίδα 1 Κατάλογος Μ«θημάτwν 1 Προφίλ Χρήστη Ι Ενχειρίδ1ι:ι Χρήστη Ι Επικοινωνία 

Αρχικ ό σsλlδα 1 Κοr6λογ<-c; βαθμiδω\•/τΜ1ωι1 

κατάλογος Βαθμίδων/Τάξεων 

Βαθμίδα / Τάξη 

1 Λ " Τ:!~~~~~Ντ~:~Ιμ()n:a (2) 

1 θ" TA!li ΓΥΜΝΛΣΙΟΥ 
. 8 Τι\ξη - Τμ~μ uτα ( 1) 

Γ" ΤΑ! Η ΓηΙ Ν Α f.ΙΟΥ 

Γ Τάξη - Τμήμnτιι (2) _j 
-

Εικόνα Οθόνη Κατάλογος μαθημάτων χρήστη διαχειριστή 

Ε 2. 1. Διαχείριση τμημάτων Τάξης 

Τι;τόρτη 3(1 Ιουι.: iου 2010 

~-

13 14 

20 21 

27 28 

Ιούνιος - 2010 

1 

8 

15 

22 

29 

3 4 

9 10 11 12 

16 1 7 18 19 

23 24 25 26 

30 

[rιιλογt ί, ΧΡΙ\l,;."Π} 

Όταν εμφανιστεί η οθόνη με τα τμήματα μπορεί να Διαχειριστεί τα τμήματα των 

άλλων δυο ομάδων χρηστών δηλαδή να διαγράψει ή να διορθώσει κάποιο τμήμα 

Ε 2.1.1. Διαγραφή τμήματος Τάξης 

Επιλέγοντας κάποιο το εικονίδιο μπορει να διαγράψει το συγκεκριμένο τμήμα 

Κοτόλογος Τ ΙJ1111ότων 

Βc\3ι.11 δο: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕ Ι Ο 

Ταξn: θ ·rά ξι1 • Κοτc ύθuvσ11 f" ε vιι<ι) ς rισιό c.ίο ς 

• ιη Τ μιjμ cι ΚΓΠ • Ηιι Αι"Jμοτο (1) ιΔ ~ 

L __ ___ ::J Τμήματα 

ΙούλJΟ( - 2010 

αα 

• 7 

11 12 13 14 15 

lβ l. 9 20 2 1 22 

25 Ζ6 27 2Β 29 

CΞJ 

ι_ .• .. ,,i.<., ι>ι'<"•) 

. .. 1 Πρ•(),.,0,,Ηη 'μή\Η)1"(tt", 

-t.1 11 ρAv-Ot:.'111 μuUήμι:ι r ι.κ, 

9 ! Ο 

1 5 17 

23 24 

30 31 
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Εικόνα Οθόνη Διαχείριση Τμημάτων τάξης σχολικής μονάδας 

Μήνυμα απ:ό ιστοσελίδα 

Εικόνα Παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής 

Δίνοντας βέβαια τη επιβεβαίωση ΟΚ στο αντίστοιχο pop-up μήνυμα 

Ε 2.1.2. Διόρθωση τμήματος Τάξης 

GEf 
Επιλέγοντας το εικονίδιο ···· μπορεί να διορθώσει το συγκεκριμένο τμήμα όπως φαίνεται στην 

παρακάτω οθόνη 

Αρχική Σελίδα \ Κατάλοyος t~ο&ημάτων Προφίλ Χρήατη Εγχcιρίδιο Χρήστη \ Εn1κο1νωνία -
Στοιχείο Τμήματος 

Εnιστι:;οφή Κι.ιριοκη..; Ι~uλιοu 2010 

Τάξη: Α Τάξη- Τcχνολογικό( ι<:ύ<λΟ( 

Τμήμα: ΑΙ 

Υπιϊιθuvος τ-:~ 
καθηγητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ι::.J ω ' ' 

4 6 7 9 10 

1l 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 23 29 30 31 

Aν<tl. ιi'ΨHJ 

[ΞJ 

Εικόνα Οθόνη Διόρθωσης τμήματος από Διαχειριστή 

118 



Ε 3. Διαχείριση στοιχείων μαθήματος 

Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει Βαθμίδα , Τάξη ,'Γμ~'1μα , Καθηγητή και να διορθώσει 

πατώντας το πλήκτρο 
Δ.!όρcθωση ιμήμαι°'ς 

Αρχική &λΙδο Ι Κατάλογος 1·1οθημότa>v Ι nροφlλ Χρήστη Ι Εγχειρίδιο Χρήστη j ΕnικοινωνJα 

Στοιχεlο Τμriμοτος Τάξη 

Βαθμίδα : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Επιστροφή Κuριακ:η 4 lcu λ ιov 2010 

Τάξη : Α Τάξη - Τεχvολογιι<ός κύκλος 

Τμήμα : ΛΙ 

Υnοuθuνος ΚΌθηγ r,τής : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑι>ΟΠΟΥΛΟΣ 

1 2 

4 s 6 β 10 

11 12 13 14 lS 16 17 

lβ 19 20 21 22 23 2• 
25 26 27 28 29 30 31 

Αvαζfttησιι 

ΓΞJ 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς διόρθωσης τμήματος από Διαχειριστή 

, , Επ ιστροφή 
πατωντας το πληκτρο το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη κατάλογος τμημάτων 

Κατάλογος Τμιηιότων 

Sσθμιδα: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙ Ο 

Το.ΕΙ": β Τά ξ ι1 · Κσr ι.ύθυνσ11 Γ e.ν ι κι\ς Ποιό ι.ίος 

Τμήμurο 

• β! Τμι\μο ΚΓΠ - Ηαθιjματο ( 1) L-tf εJ 

Πέunτη1 1oν.\iou 201 V 

ΙούλιΟ( - 201.Ο 

:t 1:: 13 : .: 15 

:e 19 20 21 2: 
7 0 26 27 :!S 29 

t.1.νο(ήrιισrι 

'················································-············' [Ξ] 
fηιλογ.έ.ς XfHlmη 

'tl ηρ.όσθmη τμήuσrος 

Ι.';) πρόuθwη μσθήμοτος 

15 

23 

3~ 

lO 

17 

2.; 

31 
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Ε 3. 1. Στοιχεία Μαθήματος 

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στην οθόνη Κατάλογος Μαθημάτων και κατόπιν σε συγκεκριμένη 

βαθμίδα π.χ. Επαγγελματικό Λύκειο εμφανίζεται η οθόνη με τα μαθήματα της βαθμίδας 

!$ r..QY , rι;; -~ ~w 'C'T':;).o~~::a-J" -~.;.....,,,.('·o::;~ν • 1 Κατάλοyος Βαθμίδων /Τάξεων 
F 

( Sαaμiδό /Τάξη 

1 
! 
i 

1 

' ! 

ι 

1 
1 

ΓΥΜΝΑΙΙΟ Π:ΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Α' ΤΑΈ:Η ΕΠΑfΤΕΛΜΑΠΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Εικόνα οθόνη Κατάλογος Μαθημάτων /βαθμίδα /τάξεων 
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Κάνοντας κλικ τώρα πάνω στο μάθημα εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του μαθήματος 
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Στοrχε-tα μαθήματος 

ι 

!\.o~~ i~ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τάξη 
Ενκατα ·υτάσt ·ωv 

Ειδικότη"ΤtJ Ηλι!.Κ'Τpόλ-Qy1κώv 

Τ~•'•• · Γηλ 

M~r~: ; ΕιδΒdς Η λ<ιςφικί.ς Εyκ<ι-rοσ..άσιις 

~r <ί~v<χ: ΑΝΑΠΑ.ΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑF>ΟΠΟΥΛΟΣ 
«:51"''ft""·rς 

Ti.r-:>~ v-~ι'-J.:-:r.; 8t.ωρηη κύ 

Ανακ.οινι~σι:ιc Εκnιrιδtυ11κό υλι κό 
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Σίι νδ ι πιιοι rυvασlες 
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Εικόνα Οθόνη στοιχεία μαθήματος 
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Ε 3. 1. 1. Διόρθωση Στοιχείων Μαθήματος 

Πατώντας το εικονίδιο αλλαγής -διόρθωσης μαθήματος 
Ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να αλλάξει όλα τα στοιχεία του μαθήματος 

• Βαθμίδα (Γυμνάσιο -Λύκειο-επαγγελματικό ) 
• Τάξη 

• Τμήμα 

• Μάθημα 
• Υπεύθυνο καθηγητή 

• Τύπος Μαθήματος (θεωρητικό-Εργαστηριακό) 

• Πρόσβαση (Ανοικτό -κλειστό) 

Πατώντας το εικονίδιο ( Απcστcο)ι1όιόJ:~:rιης 1 οι αλλαγές γίνονται δεκτές και εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη με αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης 

Στο1χο:iο μαθήματος 

~~μi.'Ι.;: ΕΠΑΓΠΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΠΟ 

Τ~ξη: Γ Τόξ:η - Ειδικότητα Η~κτρ-0λόy1ιοών Εyιςατοϋ'τύσtων 

Τμ/ψοο Γηλ 

Ηό,τηι-~~ ~ Ειδικ!~ Ηλ·eιπpικ!ι:; ΙΞγκό'ΤΣΙό'Τόύt-'tς: 

Υrιί.>&.-ν~ tt::Srrγ~t\:; . ΑΝΑΠΑΠΟΣ ,!;ΗΝΤΑΡ'{)ΠΟΥλΟΣ 

i"I : λλ:.γf - ~ ..,. ::ο-::- :..:,ϊ :.ι:-..· -~ι.. ι.-:!; 11- .. :: ... ::-:; Ειδικ!ι; Hλt:.t<"Tpιιtl.\ Εγκοτt:1ο·τό-υι.1ιτ ι:..-;-.-· ~ ... :: 
:r ~ι. );· ~ ' 

Θ . ' 

ΊΩύλn:Η;- 2010 

DD DΙΠ8.!Ι 
l ' 

4 S 6 7 ~ ~ IQ 

ll 1~ 13 14 15 l.S 17 

18 l ι; 20 2.1 η 21 14 

~s. 26 27 2s l-; :κι 31 

[~':: ] 

,•1 n~~·~μn:='f'!Xι 

i! π~μc~r..,.« 

IU ~<>χ~νn>Φ"~;. .. ., 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς αλλαγής στοιχείων μαθήματος από τον Διαχειριστή 

Εnι~p;.φι) 
Πατώντας το εικονίδιο 
μαθήματος 

το σύστημα επιστρέφει στην σελίδα στοιχείων 
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Ε 3.1.2. Διαγραφή Στοιχείων Μαθήματος 

~5 
Πατώντας το εικονίδιο διαγραφής μαθήματος ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να 
διαγράψει το μάθημα αφού επιβεβαιώσει στο μήνυμα ελέγχου διαγραφής 

tΔ·ι ΝαγίνΗ η διαγραφti? 
~-

Ο~ ) ! Άκυρο 

Ε 3.1.3. Προσθήκη Μαθήματος 

+ 
Πατώντας το εικονίδιο προσθήκης μαθήματος ο διαχειριστής μπορεί να 
προσθέσει μάθημα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία των στοιχείων του μαθήματος . 

Στοrχεiο μαθήματος 

Yr..!:~~';...v =ς 
γ,..:"~:'"'Ι( r-/>;ς : .Α.ΝΡ..ΠΑΣ!ΟΣ ΞΗ f>::JΤΑ;>,qπογΛοΣ[;-1 

Θεωρητι~ό [;J 

Εικόνα Οθόνη προσθήκης μαθήματος από τον Διαχειριστή 

1 2 3 

4 5 δ 1 Β ~ 10 

11 :.2: 13 14 15 16 17 

ι.s ι; lΌ 2!. 22 :η 24 

1 5" 26 2:7 2-Β 2'9 ;.ο 31 

Πατώντας ( ilf<iσ6roηll"or.ιv~oς ) το μάθημα προστίθεται και επιστρέφει η οθόνη 
στοιχείων μαθήματος με επιβεβαίωση 
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Στοιχε.ία μa·6ή μοτος 

&...e~~' Ι"ΕΝΙΚΟ Λ.ΥΚΕΙΟ 

Τ>ό.ξη: Γ Τδξη ~ Τ~pολοyικής Ι(αrtύΒ u-νύη ς. 

Τι-tμ: ' Γ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

Υr :::~~ι.-ν =:;: ιι:..Π<<Ν r,-t~: ΑΝΑΣΤΑ.ΣΙΟΣ !ΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

τιr,:: ;; }''~e11.ι-~:~·,.,,:; : -Θ-t.ωpηη κU 

r p-~:::f: ::η~ -~σ-τύ DDUDl!IDD 
1 2. :;. 

4 5 δ g 9 .. 1; 1:! 14 15 16 

!S 1'9 2~ ?ι η :η 

25 25 27 28 2:9 30 

CΞJ 

LJ 11-~tΜ:ι ~;-σpτοψuλiι:""il:} 

i# ΔΙΙ!:χtiρ.<οιη,;~ 
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14 

)1 

Εικόνα Οθόνη επιτυχούς αλλαγής στοιχείων μαθήματος από τον Διαχειριστή 

En:r.7p::;φl] 
Πατώντας το εικονίδιο 
μαθήματος 

το σύστημα επιστρέφει στην σελίδα στοιχείων 

Ε 3.2. Διαχείριση υποσυστημάτων Μαθήματος 

Ο διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί τα παρακάτω υποσυστήματα μαθήματος 

• Περιγραφή 

• Ατζέντα 

• Ανακοινώσεις 

• Εκπαιδευτικό Υλικό 

• Σύνδεσμοι 

• Εργασίες 
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Ε 3.2. 1 Υποσύστημα Περιγραφή μαθήματος 

ι 

Στοrχεiο μαθήματος 

ΕΠΑΓΓfΛΜΑnκο ΛΥΚΕΙΟ 

Τόξrι Ειδικότητιι ΗΜ::ιnρολοyιιςώv 

Εyκοτοστά<nων 

T,r,= Γηλ 

J.46~ι-:; · Ειδικt.ς Ηλι.κτρικbς Εyκοrοtrτδύ't.ις 

(NOObx'°" ΑΝΑ.ΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥλΟΣ 
-=~!>Ι"'γ !'"-k" 

(Ι(ntιιδεu rικό vλικό Ερyσσlrς 
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1 . !γl(:-~:-.:::χ Λ:~,.,-=-=-=--~:>L 1.-:γιι.:-.!. :-~-:ι-.. ~ ). ::Ξj ,.,.:p:::i:. v~ .ι :! . :y..-v~-::--:t:::~=. y :~ ..:.::ο:;:ιιν 4.~-=;.-r:;.!vr ιι,-:.):::;J3" ί :.~ =r 
S . :,.κ ::-::.:---όο!:!-:;; r L ρ.6-::~· !.::r>-:; 

Εικόνα Οθόνη περιγραφής Μαθήματος 
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ς ιΌ 

15 17 

2:; 14 

~Q 31 

Πατώντας το εικονίδιο διόρθωση εμφανίζεται η οθόνη διόρθωσης περιγραφής 
Αμχ•"'ή Σtλίδα 1 Κ..Π.λοyος -~ 1 Π!ρ0φ1/. Χp<\οτη En;:φ;a.,, ~ ι ε .. _,.,..,.,1ο 

...,, Στσrχεiο μαθήματος 

~5ι. ~~~ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ λΥΚΕ10 

/, t 

Τ .. ~ :.~ Γηλ 

nεpJyραψή Ar(E vto fκnε.11όr.υ1ικό ιιλ ι κδ r ι:ινά εσμο ι 
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~6'γ1μ.~ nv~r\....-:1 
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DBDDDEID 
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13 24 

""' !1 

Εικόνα Οθόνη διόρθωσης /πρόσθεσης Περιγραφής Μαθήματος 
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Με το πλήκτρο Εnιστροφ ή γυρίζουμε πίσω στην οθόνη Περιγραφής Μαθήματος 

Με το πλήκτρο [ Πρόσeιση/Δ•όρθωση J επικυρώνουμε τις αλλαγές που έχουν γραφτεί στο 
πλαίσιο κειμένου . 

Ε 3.2.2 Υποσύστημα Ατζέντα μαθήματος 

Επιλέγοντας τη κάρτα Ατζέντα, το σύστημα φορτώνει την παρακάτω οθόνη διαχείρισης 
της Ατζέντα του μαθήματος 

Αρχοοi ΣUJδο Ι Κατάλογος Ηαθηpότωv Ι Προφίλ Χρήστη Ι Ενχειρlδισ Χρήστη Ι Εnικο~vωνlα 

Στοιχεία μοθήιι ατος 

Βσθμιδσ: ΓΕΝ!ΚΟ ΛΥΚΕ!Ο 

Τάξη : Β Τiιξι1 - Κοτεύθυνσι1 Γι:νιιοjς Π ο1δείος 

Τμημσ: 81 Τμι\μο ΚΓΠ 

Μάθημα: μοθ ι1μοτικά 

Ynιuθuvcc δ , λ 
καθι}γι,τήc: Ν ι tcος Παnu οnου ος 

Tuncς μa6ήμaτaς : Θεωρ ι1τικό 

Περιγραφή Ατζέντα Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικό υλικό Σύνδεσμοι Εργασίες 

Εικόνα 26 Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας Μαθήματος 

ll 

18 

15 

+ 

Πi;;nτηl J,, uλiou 2010 

Ιούλιοc; - 2010 

6 7 9 lC 

12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 3: 

Εδώ δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει ο διαχειριστής ένα γεγονός στην Ατζέντα . 

Πατώντας το πλήκτρο + εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 
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ι! Στοιχεία μαθι]μστος 

Βαθμίδα : ΓΕΝΙΚΟ Λ ΥΚΕΙΟ 

Τό~η: 8 Τίιξ11 ~ Καr.Ε.ύθ υνσ11 ΓΕνη< ιίς flαιδι..ίας, 

Τμ r\μ α ; 61 Τμιiμα ΚΓΠ 

Yn~uθ:uvoc. <.aθrγnrης Νι 1<οc:. Ποποδόnουλος 

Περιγριιφή Ατζέντu Αvιικοιvι:10Θς Εκ ι1ιιιόεuτικό υ λ ικό Σύvδεομ οι Εργιω·ίες 

Ε n•'7τροφή 

Εvι') μ .iρωση τι1ς Ατζέντας με νέο γεγονός 

Τιτλος: 

v 20 10 ν 
•.•.•.••.• 1· ... .. ............ . . 

01 : \ 1:" 

1 

Π~ριγροφη: 

( nι::ο-α6ιση 

Ε ι κόνα 27 Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας Μαθήματος 

Ιούλιος - 2010 

4 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

±! 11ρό.σθεσι1 τμιjμστος 

@ Πρό.σθεση μαθήματος 

10 

16 17 

23 2:: 

30 31 

Ο χρηστής μπορεί να γράψει νέο γεγονός στο τίτλο , να ρυθμίσει την ημερομηνία και 

την ώρα του και να βάλει περιγραφή ή σχόλια στα αντίστοιχα πεδία 
Στο ι χεlο μσθιiμοτος 

Βα~μιcο; ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕlΟ 

Τόζn: Β Τόξιι - Κοτεύθυvσιι Γι:v ικι\ ς Παιδείας 

Tor,μa; Bl Τμι\μο ΚΓΠ 

!v1όθημο: μuθflμοτικό 

Υnε.Uθuνcς '<.Oθl"'"(ΞlTl1C.: Ν ι κος Παπαδόπουλος 

Tunoι:. μσθηiJ:::;τcc: ΘεωριJτικό 

Γlεριγραφιi Ατζέντα ΑΙΙ(tκοιvι::ισΘς Εκιιιιιόεuτικό υλικό 

Ενι1μέρωση ηις Ατζέντας με νέο γεγονός 

Τιrλος: Δ ο.--:._., σμc 

Ημ~ρομηνiσ: 12 V !C~~C:ζ 

u .,,.., δ ,ο ιω, c ... o-cς 

nεpιγροφή: κ..ι:~ Ι - ι σ 

"' , ( 2. 010 ν , 

.... c"'fσι;; r'lc;::.cc-"'ι.o-cς 

ΙC cc 

ι-6 + 

Σύvδεομοι Εργασί ες 

Πρόσ5~ση J 

Ο\ v 
Ιάύλιος- 2010 

DDIDDEllllll 

"' 12 1 3 1~ 15 
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25 26 27 :ε 29 

• η1λι;γέί, χρήσrη 

i) ] f\ρ.Q<fθι:υη Τ ιiitJHJTO(. 

ί:Β Πρό.σθcuη μαθήμα τος 

9 

16 

23 
3C 

ι:αι..ι Πpο.σωη~κό XiJPTOψtJλόκt0 

10 

17 

24 

3l 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας Μαθήματος με συμπληρωμένα πεδία 
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Πατώντας το πληκτρο [ Πρό σθεση J προστίθεται το νέο γεγονός και εμφανίζεται η οθόνη 
της ατζέντας 

Α.ς· :<Ι~:ό σ~λι~ο f-.,1aE:ημa - Α.τζiντο 

Στοιχεία ι.ιαθι]ματος 

Βαθμ ίδα: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τάξη: Β Τάξ11 - Κοτεύθυνσ11 Γενιι<ι\ς Παιδείας 

Τμήμα: Bl Τμι]μα κrn 

f'-1όθη μα : μοθ11ματικά 

Υπεύθυνος καθηγητής: Νικος Παπαδόπουλος 

Τύπος μαθι)μαrος: Θεωρι1τικό 

Πι:ριγραψή Ατζ~ντα 

• Διαγώνισμα 

llΠ/2010 - 10:00 

Ανακοινώσεις ΕΚΠ(Ηδι:υτικό υλικό 

Η προσθηκη γεyc ,; οτcς εγι v ε με ιπιτυχια 

υλη διγωνισματος Κεφ . 1-1 Ο ολες οι ασκησειc του παpαρτηματος 

Εικόνα Οθόνη Ατζέντας Μαθήματος 

ι:::1 + 

Σύvδι:σμοι Εργιιιrίι:ς 

Εnιστpοφή 

Πατώντας το πλήκτρο 
υποσύστημα Ατζέντα 

Επιστροφή 
γυρίζουμε στην οθόνη στοιχειών μαθήματος στο 
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Στοιχείο μοθr}μοτος 

5οθμ;δa: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τάξη: β Τάξη - Καrεύθυνσ11 Γενικι\ς Παιδείας 

Τμr,μa: 81 Τμι\μα ΚΓΠ 

Μόθr,μο: μαθημαπκά 

Ynιu9uνcc, . 
)(aθηγrc:nς: Νι..cος nunoδonouλoς 

T•Jncc μaθημστος: Θεωρ11τικ.ό 

Πεpινpuιρή Ατζέντα Ανuκοινι:~σεις Εκnιιιδευτικό υλικό 

• διογωνισμο 

l: 7/2010. 10:60 

Σύνδεσμο ι 

Εικόνα 29 Οθόνη στοιχεία μαθήματος /Ατζέντα 

Εpγuσίει; 

Πέμπτη1 Ιοvλiου 2010 

Ιούλιος - 2010 

6 

11 12 ί3 l< 15 

18 19 20 21 22 

25 25 27 28 29 

F11tλογέ(, χριlσΗ1 

tfJ Πρόσ6εση τμήμστσς 

iJ Πρόσθεαιι pοθιjμσ1ος 

16 

23 

3Q 

~ Προσωnι .. ό χορrοφυλάκοο 

10 

17 

2• 

31 

Εάν πατηθεί το εικονίδιο διαγραφής ε3 
-Διαγραφή 

εμφανίζεται η οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας 

Στοιχείο μαθήματος 

5aθμ•δα: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τό[.r: Β Τόξι1 - Κοτιύθuνσ11 r· ε.νικιjς Παιδείας 

Τμ•iμα : Bl Τμι\μο ΚΓΠ 

Μάθημα: μαθι1μστικό 

Y9ne:uθ:uνcς Νικος Ποηοδόπουλος i<a ryrrnc: 

Tuncς, μz;9nμarcc: Οε:ωρητηcό 

flεριγραψi) Ατζέντα Ανακοιv&1σειι; Εκι11ιιόευη · ?! Να γίνει η διογρaφή? 

ΟΚ 11 'Ακυρο 

• διαγωνισμο 

• πσρόδοσιι σσι.cιlσεων 

20.7.·2o~u - ~::.: oc 

Εικόνα Οθόνη Διαχείρισης Ατζέντας -Διαγραφή 

ασίες 

Τάξη 

Ιούλιος - 2010 

~'DΙ'Ί'Μ lilEIDΊ 
1 

6 8 

11 l.Z 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 25 27 28 29 

- , [Ξ] 

Ι+.J nικ\σΟ,,.,η τιιιi11ατ <>ς 

!f.i Πρόσθrοη μαθήματος 

16 

23 

30 

[fuJ- Προοωnικό χορτοφuλάιοο 

Ο Διαχεiριση χρηο1·ών 

10 

17 

24 

31 

Πατώντας ΟΚ στο μήνυμα ερώτημα διαγραφής το γεγονός διαγράφεται . 
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Ε 3.2.3 Υποσύστημα Ανακοινώσεις μαθήματος 

Επιλέγοντας τη κάρτα Ανακοινώσεις εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία μαθήματος/ 

Ανακοινώσεις 

Στοιχεlα μαθήματος 

:SC~~"' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τλr: . ~ Γ Τόξr<ι • Ειδιιtότητο Ηλt:ισp:υkύyικώv 
...,..,r.i. ΕyκστσοτδU"Lwv 

Τμl\Ι"' ' Γήλ 

t+!ι!'~1J.~:' Ει:δικiς ttλtκτ;ρ~κί:ς Cy.ωτa'7"t'b<.τ.t1ij 

γ~,!!':~ι;.<vc-;; .ΑΝΑ;ΣΤΆ'DΟΣ ΞΗΝΤΆΡΟΠΟΥΛΟΣ 
'1:·:~r,γrr-:~N: 

T&r.c·~ i-~·~'1-ο-;τ.;-;;;: Θ:t.ωρrιnιcό 

• ονοκοινωση tκδpόμ ής όΤό e-eρμuηλ~κτρικο .cρyοστάιrιο nόp-ayωyή~ ρe.ύμάτυ-ς 

20/tl/2C:O • J'3:W 

Θ· .. ·.· .. , ..... .., 
~ ' i "" , ι ··' 

" s 5 ' 8 9 

11 l 2 l~.' 14 15' 1f, 

18 l9 20 21 22 13 

zs 26 υ 25 z; :JΌ 

ίΞJ 

f.ηι-~σrί\ χ,pήtπ(ι 

[~1 Π~.tQη'tμ:fι:ι ro:ro:"W; 

Lt;.ι η~ααικόχ.upmφω..όκ'«) 

β Δ><ψi!>*ΙWJ\ά'r,;.,,. 

Εικόνα 30 Οθόνη Διαχε ί ρισης στοιχεία Μαθήματος - Ανακοινώσεις 

10 

17 

24 

}1 

Στην Οθόνη Διαχείρισης Μαθήματος -Ανακοινώσεις μπορεί να γίνει προσθήκη 

ανακοίνωσης πατώντας το πλήκτρο + 
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Αρ)(1κiι Σελίδα 1 Ι«πόλογος Μο6ημόrων Ι !lροφίλ Χρήστη Ι Εγχεφiδ10 Χρήστη Ι Επ11«>1νωνίο 

Στοιχείο μοθιiμοτος 

9tϊC μiί: σ Ε.ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ι\ΥΚΕ!Ο 

Τaξη 
Γ Τόξη Ε1δ1 1οe·ότητο 
fγw.ιησστόσ.Εων 

Τμliμο Γη.λ 

MaSrμ.ιa · Ε1δ11ιιέ ς ΗλΕ.κτρικές Εγκοτοστό,σεις 

Υ~ εύβuv ος ΑΝΑ.ΣΤΑ.ΣΙΟΣ ΞΗΙΙΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
κ:σ ~rγη τη::; : 

Tuncς μοβήμaτος Οε.ωp11η1<ό 

Ηλε:κrρολογ1κών 

Πrριypιοιpή Ι\t(ξ •πιι Αν,,κο1ν~'1<rε1<: l-ΚΩ(Ηό~; uηκό uλιι<ό 

20: 11 :οι ο - 23 ο9 

/ 

ϊύνοει11101 ί,ργαqίι;ι; 

Ε ικόνα 30 Οθόνη πρόσθεσης Ανακοίνωσης Μαθήματος 

+ 

Πατώντας το πλήκτρο [rϊ·ρ·ό~Θ~;η ] γίνονται δεκτές οι διορθώσεις 
επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη με αντίστοιχο μήνυμα 

ι 2 3 

5 6 ε 9 l ! 

11 12 13 14 15 16 ' 
18 19 20 21 22 23 2· 

25 26 27 28 29 30 3 

t.;J Προuωnικό χαρrοφυλ61tιο 

και 
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Στοιχεία μαθήματος 

Υ~.ιwι;'Υ':'.ς: ·ιι_~η;(ί,;: ΑΝΑΠΑΣΙΟΣ :Ξ'tiΝΤ.ΑΡΟΠΟΥΛΟ·Σ 

T·L.,.~ ι.~~.ι\J.έ~~: e·u,ρ-ήτι-κό 

Πtpιypoφιi Σίιvδεσμοι 

• άνόfώιV{,j)()η .tt<δpόμής όΤό 8-tpμοηλe:ιπρ ι κο t:pyuστόύ10 nάpοyωyής pt:Uμ'άτύ~ 

ro..c< 11.:2·01c . 13-·09 

δ.-~ -~::-;:ο; ~!..'μμ:--;~,:ι\ =-..i!~ l 'C: tiN.ρ:βpb1., KlC ·':JT-:N κ::i8.ryyl'"f!°r; ~=-~ t><z~hι.;:.::~.;, 

• ανοκοίvωοη 

Εικόνα Οθόνη Επιτυχούς Διόρθωσης Ανακοίνωσης 

IoύJ.j~ ... :zoi.o 

DB-DBD 
4 6 8 

11 η η 14 1.5 

18 19 2Ό Ζ1 η 

:<5 26 l7 28 l-9 

U rι~,w...fιx<φ~uψuλ.ttι..ιe 

G Δ"'~""'""''_',.,, 

9 10 

16 17 

Β 2• 

:;ο 31 

Πατώντας το πλήκτρο 

την ανακοίνωση 
διόρθωσης ~ ο χρήστης δ ιαχειριστής μπορεί ο διορθώσει 
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''''WJW Στοιχείο μαθήματος 
!kS••~: : ΕΠΑ.ΓΓΕλΜΑΠΚΟ /\ΥΚΕΙΟ 

Τ_: .. ,1"-!- =: Γηι\ 

H~~ru::: Ε1δ1κ!.'ί Ηλt.κτριd..ς Εyκα-τQστάΟ:tις 

Yr-.~L~.:.;~ .: .::::- :""γ r-- ~:; ΑΝΑΣΤΑDΟΙ ΞΗ ΝΤΑΡΟΠΟΥt\ΟΣ 

TVr·~ i-~·fooil<!-~- :ς Θ~ωj1ητι~b 

11•ρ1γραφή Αι(i νrο Αvακοιιιι:Jσeις 

Διόpθωοη ον.aκόίν:ωcή1:; 

δ)V.a."CT5 r.: .ψμ~-c:Χj ~; ~0 ~S}.l~-O!OJ Ί')1~ ~ 

Ϊl<>?'\'Ρ"'Ι'' : rοθιγ;τη τ~ ""'"""''"°'ος 

.. οvaΚάινωοη ι::κδρυμή-c; {Tn;) Θtpμ()ηλ.-tκτpικΟ cρyοοτδσιο noρ:ayωyή-c:; ρt.Lιμοτυς 

Εικόνα Οθόνη Διόρθωσης Ανακοίνωσης 

i Στοιχείο μαθήματος 

δcΞ-;.. ,3-:. ΕΠΑ.ΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕ10 

'1&9r~: Ειδ ι td:ς. Ηλtκ:rρ ι κiς Εγκοτcιστόtr.!:ις 

Υr~C..~ι..ν :-ς ΙC.~~ry r-/< :; ΑΝΑ.ΣΤΑΣJΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΎΛΟΣ 

1 1~p 1v ρ nφ 1'1 Α1(ίVΗΙ Ανακ.01· .. ώσε ι ς ι 1Jνδευμσ1 

~ ονοκuινωUη tκδpομής ο-το Θepμuηλt.κrprκ:o ιp γυιττό<r1u nopoyωyής ρtύμστος 

• ανοκυίνωση 

Δ + 

Εpνασ ί r:ι:;. 

Εικόνα Οθόνη Επιτυχούς Διόρθωσης Ανακοίνωσης 

Ν 
~ 

Iouλio<; - :ιο10 

DDDB!illilD 
<1 

11 Ω 11 ,. 15 

ιs 19 20 11 22 

25 26 2" 2.Β 29 

·rι~~ 

-., f1~""'1μοο$~ 

UΓΙ-δ;ι,<>~..,,~

. Δ .. ,χti<>""1χ~ 

~ !C 

16 17 

23 Ν 

30 31 

D~11J!Wlm:ι&B 

.. 9 1!) 

1l 1J 1;. ,. !S 16 1 .1 

:s 19 l{> ~ι π 2J ""' ;s 25 υ Ζ.5 ;<; :>Ό 31 
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Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής 
ανακοίνωση. 
~ ~ ν .. ", - ,_, w = Ί4, 
Μήννμα α1'tό ιστοσελι&: · ~ 

~--

,. Ναγίνειη διαγραφή? 

Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διαγραφής 

μπορεί να διαγράψει την αντίστοιχη 
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Ε 3.2.4 Υποσύστημα Εκπαιδευτικό Υλικό μαθήματος 
Επιλέγοντας την κάρτα εκπαιδευτικό υλικό εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία Μαθήματος 
-εκπαιδευτικό υλικό 

Στοιχεία μαθήματος 

"==> -~'° ΕΠΑΓΓΕΛΙ~Αnκο ΛΥΚΕΙΟ 

τ.:: ~,.. Γ Τάξη Ειδικ;δτητα Η~ .. ι:κτρολοyικών 
Εγκοταιrrόυ.ι::ωv 

τ .. .: .. = Γηι\ 

"!~ 5"~:..:: Ειδιιd: ς Ηλ.t:ΙCΤpικίt; Εyκοτοι:rτΌυt1ι; 

•:=r; .. =-.;;.:r\:=-: ΑΝΑ.ΣΤΑΣΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

τ::-~ ..-=~.ι.. .. ::-χ Θeωpηηκ-ύ 

~ Κivδuνο ι οnύ τυ Ηι\t:κτp1κό pιuμσ 

Εικόνα οθόνη στοιχεία Μαθήματος -εκπαιδευτικό υλικό 

Ύ 

Ιι:ιύλιό<; - 21110 

Du:IDUDDll 
2- J. 

1::. l:l 11 14 15 !.6 17 

15 ~~ :ϊ.: :!1 22 ::~ 24 

C.ΞJ 

Πατώντας το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να προσθέσει εκπαιδευτικό υλικό 

συμπληρώνοντας τα πεδία 
Από την επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να ανεβάσουμε 

(υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί τύποι αρχείων ) 
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~ Επιλογή αρχείου για αποστολή 

\...) -r [_gi -~ - ~~~~ -~ 'Εyνραφα . • 

· · Έγγραφα 

Μουσική 

Κοινόχρη στοc; 

lliι' τ ροποn:οιή6ηκαν 11 ... 

fl9 Αναζητήσεις 

-~ Πρόσφατες θέσεις 

Επιφάνεια εργασίας 

"{πολοyιστής 

Φάκελοι 

"' Όνομα Ημfνία τρο11οποίησης 

• CyberLink 

. Dell \ι\1ebcan1 Center 

Download.s 

InstantCDDVD 

ι. MATLAB 

, Pinnacle 

. Pinnacle S.tudio 

ΔΕJΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

•• Ληφθέv'Τα αρχεία 

< Νέος φάκελος 

•• Οι σαρώσεις μου 

Οι το'ΠοθεσίΕς μου Vι/eb 

. Το ετιιστολόχαρτο μου 

~ arhikil.htn1Ι 
ι::"Fί~ •. 

Ο~ομα αρχείου: 

Εικόνα παράθυρο επιλογής αρχείου 

Τύπος Μέγεθος 

... [ Ολα τα αρχεία r.1 

ρ \ 

,., 
>> 

Διαλέγουμε το αρχείο και πατώντας 
γίνεται upload 

ΆνQιγμα ) και μετά 1 Προσθήκη j το αρχείο 
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Στοιχεία μαθήματος 

Ξο,,, ί~: : ΕΠΑΠΕΛΜΑΠΚΟ l!.YKElO 
Δ t 

11rι11γpαι:p 1\ Α>ζi:νι cι Εκιιοιό<1ιr1κ6 uλικό 

'!) Ki -lf'δuvt'Jι σnο -rύ Η λ.t:κτρικ:ύ ρt. u μ·a 

'!) uλοκb 2 

Εικόνα επιτυχούς Ανεβάσματος υλικού 

Επιστροφή 

Θ . . 

4 6 

lt 12. 1 3. 1 ~ 15 

15 19 20 21 22 

25 16 27 lS lS 

liJ Πp&;ri}"""l ·rμ:pt<><; 

rΞJ rι~t"η~r~ 

9 10 

1·5 17 

2~ 24 

30 31 

Πατώντας γυρίζουμε στην Οθόνη Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού 
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1 

Στοιχεiσ μαθήματος 

ί>=>~Ι'~"- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Γ Τδξη 
Τόξι:. : Εyκαταστάσt::ωοι 

Ειδικύτητc Ηλt:κτρ-ολοyι κ:ών 

Τμλ.!'~ : Γηλ 

~1Δ-erw~ : Ειδικ!ς ΗλtιcτpικC:ς Εyκοτδάτόό'tιοe. 

v~'c"°""'="' ΑΝΑΣΤΑ.ΣΙΟΣ ΕΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
~')"•\:; . 

τι rκ::-ς μ-::51\~->;;,'Τ·:>ς : -&e-:ωpητηώ 

n ε p1γpαφή 

'!) Κίνδυνοι απ.ο Τύ Ηλt:κτ:pικδ p-e;u _μ.a 

ιω.c•-ΟΟ- 3<D 1::~ 1 i~ s; 

:!ΓJ~~~1 ':"~:; ·TQ 'ί::\"6.p:.Jrrv-:-- .~...-11 ~:-J 

~ΗΎ """'' "Ι'Χ'"°~ : ]S4S44 

1!} uλικδ 2 

4 5 6 δ 9 

11 12 13 1,, !5 !.'6 

lδ l; :lC ll 2< η 

25 Zt. 21 z.s :ις JO 

[Ξ] 

Εnιλvγ!ς ιι;ρr\<:nη 

HJ Πpι<."""'ι:.c-η η.i\μ!>n><; 

ω ι~.ι""!Ι"'~ 

~.<) ~·κό;ι.οιm>ΨιΜσ...; 

β .δ.aι.~i;;.:ιη χ.Ρ•Ι",..;.,, 

Εικόνα Οθόνη Διαχείριση Στοιχείων Μαθήματος -Εκπαιδευτικό υλικό 

l C 

17 

24 

31 

Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης 
στοιχεία του εκπαιδευτικού υλικού 

ο χρήστης δ ιαχειριστής μπορεί ο διορθώσει 

Στοιχε.Ιο μοθήμοτος 

&>eμiiko ΕΠΑΓΓΕλΜΑΠΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Τόξη: _r Τάξη - Ειδικδτητό Ηλt.κτp-άλάyιttών f:yκnτoά"fUό"t."b:W 

Τι-4"<> ·: Γηλ 

Η~.η~-:::z : f:ιδικίς Ηλt.ισp ι td.'ς. .fyt(QΠJ-o-τoάve:ις 

Yr~i:'5>->v·::--; ]t;~f4·~γr.-:\ς~ ΑΝΑΠΑΠΟΣ .ΕΉ ΝΤΑΡΟΠΟ-ΥΛΟ·Σ 

τ-;:r~ .. ~ι;,~ι-~ι::~;~ Θ.tωpητικδ 

ΠεριγρQιρή ΑιζέvΊα Ανακο ιν~>σε1ς Εκηα.ιδευrικά υλικό ι· ύνό•ο·μ σι Ε pγrιο iε ς 

Εικόνα Οθόνη Διόρθωσης Στοιχείων Εκπαιδευτικό υλικό 

4 « 
11 12 l;. 14 15 

tS 1;, 20 'l 22 

25 15 υ 2"Β l-; 

i:.;11\t."!'f'!·\ )_,p ι'1 ι:.r1η 

r+.1 ηι"f~α.τη ·φ~ 

[i:J !1~-δ<Α!>.""f !"'~··<><; 

~ ~f~).'0}-~ιΥ~!('fά 
.... 

!; Ηι 

16 17 

η 14 

30 31 
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Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής 
εκπαιδευτικό Υλικό . 

Να γ ίν ει η διαγραφή ? 

[=:~?.~:J [ Άκυ.~ο -] 

μπορεί να διαγράψει το αντίστοιχο 

Εικόνα Μήνυμα Επιβεβαίωσης Διαγραφής 

Ε 3.2.5 Υποσύστημα Σύνδεσμοι μαθήματος 

Επιλέγοντας την κάρτα Σύνδεσμο ι εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία Μαθήματος -
Σύνδεσμοι 

r Τόξη 
Εyκσ'Τt3 -υτόο-eων 

Ειδ1ttύτητο 

'1~ :; -,_:: Ειδ ικ!ι, Ηλt:κτp ι κ!ς ΕyΚΩτούτbυεις 

(-: ~ -:- -> ::- ΑΝΑ.ΣΤΑΣΙΟΣ ;ΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
•: =ι.7 '" '! -··"' : 

l:IDDDIIIDEI 
2 } 

" s 6 9 1:ι 

1: 12 " " 15 16 1 7 

~ S: 1:: 2G 21 :2:ί! 23 l J 

~s 2;. 2ί 2Β l; ~'Ό ::,1 

• .Α.Ε.Η. 

Εικόνα οθόνη στοιχεία Μαθήματος -Σύνδεσμοι 

Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης Δ' ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να διορθώσει 
τα στοιχεία του Συνδέσμου . 
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~ Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής ·.·· · · μπορεί να διαγράψει τον αντίστοιχο 
Σύνδεσμο. 
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Πατώντας το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέο σύνδεσμο 
συμπληρώνοντας τα πεδία 1 · · ~, , ι 1 }ι και rΓ~ ':>: "11 . 

Στο ιχείο μaθr'1ματος 

3.:::· ι.. •~:: ΕΠΑΓΓΕλΜΑΏΚΟ ΛΥΚΕ-rΟ 

Τ .. \ .=. Γηλ 

Wi 
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Π ε:. p1vρtιφή Ατ(t' vηι Ανακο ι νι :.,οr-1 ς fκrιο1ό ι ιηικδ υλικό Τ.ίινδι:n~ ι101 f. pγr.ισ1ες 11 

1 5. 

~ 5 

ΠpΔΟ"θ~οη ....Wu Ο'uvδiσμόu (link) 

Ti-J.. ~: 

• Δ. Ε . Η, 

Εικόνα οθόνη Προσθήκη -Συνδέσμου στα στοιχεία μαθήματος 

Ι~ \-,/f' ... 1-

~ 
Ιούλιο.; - Z01D 

.~ f;i'JD!ίJP 

; 1 ~ 

12 :.:: , .. 15 1~ 17 

ι; 20 21 :η 2 :Ξ. Ν 

2δ ;1 lS 2; ~~ ~l 

CΞJ 

Πατώντας το πλήκτρο διόρθωσης L ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να διορθώσει 
τα στοιχεία του Συνδέσμου . 
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~Ei;m ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΟ λΥΚΕΙΟ 

τ:{- · ΓΤόξ.η ~ f1δικότη-rο ΗΜ.κτρολυyικών fyκ.α-τοατόοeων 

T~ f,.::. Γηλ 
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Πιριyριιφή Ατζίντο Ανακοινώcrεις (κ.πuιόιuηκό ιιλικό Σύνό ιο μοι Εργaσiις 

~ s δ l s 10 

ll 12 l~· 14 15 1~ 1, 

lS 1 ~ ~ 21 22 ι~ 1: : 

Δ.ιόρβωαη tρyοο-ίσ ς 

·!J tη .ι.ρyau-ία 

Πατώντας το πλήκτρο διαγραφής 
Σύνδεσμο. 

+ 

·~ ('{pi:ιoL~ η.Jμn~ 
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(LJ ~ χ~zφ.τοφ.u λU,a 
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μπορεί να διαγράψει τον αντίστοιχο 

Πατώντας το πλήκτρο ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέο σύνδεσμο 

συμπληρώνοντας τα πεδία Τί τλος , URL και πιο:vpc.ιψή . 

Πατώντας το πλήκτρο [ Πρόσθεση J ο σύνδεσμος προστίθεται . 
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Στοιχε-~α μαθήματος 

°"°'"'''° ΕΠ ΑΓΓΕΛf~ΑΠΙ<Ο ΛVΚΕΙΟ 
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25 26 J.7 28 2'9 Κι 31 

Εικόνα οθόνη Συνδέσμων μαθήματος 
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Ε 3.2.6 Υποσύστημα Εργασίες μαθήματος 

Επιλέγοντας την κάρτα Εργασίες εμφανίζεται η οθόνη στοιχεία Μαθήματος -
Εργασίες 

Στοιχεία μDθήματος 
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Εικόνες οθόνη στοιχεία Μαθήματος - Εργασίες 
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Ζ Προφίλ χρήστη 

1. Ο χρήστης (Μαθητής ή Καθηγητής ) μπορεί να διαχειριστεί το προφίλ του μόνα στα 

ενεργά πεδία ,πατώντας από την αρχική σελίδα οποτεδήποτε κατά την πλοήγηση του στον 

' ' Πpι.-.ψ·ίλ, ](ρ~ 
ιστοτοπο την επιλογη 

Προφίλ χρήστη 
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Enι~uyή βοtιμi3ος 

CΞJ 
f:nιλογ~ Τό-ξης 

ln• ••Jfr!.\ .(μηυ1r 

Ε111ι\υyή ·τμήμα1·uι, 

Εικόνα Οθόνη Προφίλ Χρήστη 

Ο χρήστης μαθητής μπορεί να αλλάξε ι Όνομα ,Eπώνυμo,Password ,email ,Τηλέφωνο . 

. ~ 
·.--~ .... '_--1 
~ 

Εικόνα επιτυχούς αλλαγής στοιχείων Χρήστη 
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2. Ο χρήστης Καθηγητής μπορεί να αλλάξει Όνομα ,Eπώvυμo,Password ,email,Τηλέφωνο 

;;~-

~~ώ;&, ~~~ Ι ΙlpΟψ'~χρφ,η :εvx~xM<m1 ι 
< " 

~~~~j llJ ~-@*i\:m~!~~~~~~1~i.4Ψ~ 

Προφίλ χρήστη 
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[ Διο~ ] 

Εικόνα οθόνη προφίλ καθηγητή 
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3. Ο χρήστης Διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του από την οθόνη προφίλ χρήστη 
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10 

17 

24 

11 
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Προφίλ χρήστη 

lD Χρή<rτη 

Εn:ών 1Jμ1' 

Ε~ rrtai Ι 

Εικόνα οθόνη προφίλ χρήστη 
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Ο χρήστης ή ο απλός επισκέπτης μπορεί να κάνει μια αναζήτηση μέσα στο site πληκτρολογώντας 
Αvσζ1\ ηιtΗΙ 

1 

τη λέξη κλειδί 
ϊ.ΞJ 

και πατώντας 

.Ανοζι1η1σ11 

Για παράδειγμα εάν πληκτρολογήσουμε Α 1 
σύστημα γυρίζει πληροφορίες για το τμήμα Α 1 

και το 
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Αρχική,Σελίδο \ Κοτόλογος,..1α&rιμάτa>ν Ι ΕyγροφήΧρήστη fvχειρiδισ Χρήστη f.n.ικοrνωvία 

Αποτελέσματα ανuζι\τησ11ς 

ι Ανσ(ήτηση γιc; Λ 1 

Α/Α ΗΑΘΗΗΑ (Τμήμα / Τάξη} 1 Τριτη 6 !ouA;ou 2010 

Ηλι.κτροv ι ι<:η 

(Al ! Α Τάξη - Τεχνολογικός κύκλος) 

2 Σχέδιο 
(Al ! Α Τάξη - Τεχνολογικός κύκλος) 

3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(Al ΛΎΚΕΙΟΥ f Α Τάξη) 
Ιούλιος - 2010 

3 

4 6 8 10 

11 12 13 14. 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 26 29 30 31 

Ανοζι\τι1ση 

-----CΞJ 

Οθόνη Αποτελέσματα Αναζήτησης 
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