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1 Εισαγωγή 
 

Η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε μαθητές σχολικής ηλικίας και μπορεί να 

ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Έχει σκοπό την 

υποβοήθηση των μαθητών με προβλήματα ανάγνωσης, όπως άτομα με δυσλεξία. 

Το λογισμικό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα βελτιώνει την ικανότητα 

ανάγνωσης των παιδιών, με συνέπεια την καλύτερη ένταξη τους στην κοινωνία 

δημιουργώντας ένα πολύτιμο βοηθητικό εργαλείο. 

Τα παιδιά με αυτήν την υπηρεσία θα μπορούν χρησιμοποιώντας το σύστημα να 

μάθουν να διαβάζουν καλύτερα με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών κειμένων. Η 

προσαρμογή των κειμένων αυτών θα γίνεται μέσα από διαρκή και συστηματική 

παρακολούθηση της ικανότητας της ανάγνωσης του υποψηφίου με στόχο την 

εξατομίκευση του υλικού προς ανάγνωση. Τα κείμενα αυτά και όλο το απαιτούμενο 

υλικό θα συμβαδίζουν με το διδασκόμενο πρόγραμμα των μαθητών ανάλογα με την 

τάξη και την ηλικία τους. 

2 Προαπαιτήσεις 

2.1 Έγκριση χρήσης μικροφώνου στον Chrome 

Κατά την πρώτη επίσκεψη μας στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όταν ο χρήστης 

πατήσει το κουμπί της εγγραφής, ο Chrome εμφανίζει επάνω σε γκρι μπάρα μήνυμα 

που ειδοποιεί ότι ο ιστότοπος πρόκειται να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο και ζητά 

την έγκριση μας. Από τη στιγμή αποδεχτούμε την χρήση δεν θα μας ζητηθεί ξανά η 

εγκριση. Στους υπόλοιπους φυλλομετρητές δεν απαιτείται έγκριση. 

2.2 Windows media player plugin 

Για την αναπαραγωγή των ηχογραφήσεων στην διαχείριση της εφαρμογής, είναι 

απαραίτητη η χρησιμοποίηση του Windows Media Plugin. Ανάλογα με τον 

φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης θα πρέπει να κατεβάσει: 

 Firefox, Opera:   

https://msopentechsitestorage.blob.core.windows.net/downloads/wmpfiref

oxplugin.exe . Το αρχείο αυτό είναι εκτελέσιμο και ο χρήστης αρκεί να 

ολοκληρώσει τον οδηγό εγκατάστασης. 

 Chrome: 

http://www.interoperabilitybridges.com/ChromeWMP/wmpChrome.crx . Ο 

χρήστης πηγαίνει στο κουμπί ‘Προσαρμογή και έλεγχος του Google Chrome’ 

και επιλέγει το Εργαλεία -> Επεκτάσεις. Εκεί πρέπει να τσεκάρει το πλαίσιο 

ελέγχου ‘Λειτουργία για προγραμματιστές’ και στην συνέχεια να επιλέξει το 

αρχείο wmpChrome.crx και να το μεταφέρει με το ποντίκι μέσα στη σελίδα 

https://msopentechsitestorage.blob.core.windows.net/downloads/wmpfirefoxplugin.exe
https://msopentechsitestorage.blob.core.windows.net/downloads/wmpfirefoxplugin.exe
http://www.interoperabilitybridges.com/ChromeWMP/wmpChrome.crx


των επεκτάσεων του Chrome. Στη συνέχεια πρέπει να επιβεβαιώσει την 

εγκατάσταση του plugin στο ερώτημα του Chrome. 

 IE: Δεν χρειάζεται εγκατάσταση γιατί είναι προεγκατεστημένο. 

 

2.3 Adobe Flash Player 

Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει ο χρήστης να έχει 

εγκατεστημένο τον Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/flashplayer/). Επειδή 

η χρήση μικροφώνου μέσω του φυλλομετρητή (browser) απαιτεί την έγκριση του 

χρήστη, θα πρέπει σε τυχόν ερώτημα-μήνυμα του φυλλομετρητή να αποδεχθούμε 

την χρήση μικροφώνου. Επίσης κατά την έναρξη της ηχογράφησης εμφανίζεται 

παράθυρο του flash player που ζητά και αυτό την άδεια μας για να χρησιμοποιηθεί 

το μικρόφωνο (Εικόνα 1). Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης πρέπει να πατήσει ‘Allow’ 

και να πατήσει ξανά το πλήκτρο της εγγραφής. Επειδή όμως θα ζητείται κάθε φορά 

η επιβεβαίωση του χρήστη θα πρέπει να καταγράψει ο χρήστης την επιλογή του, 

καλό είναι να ζητήσει από τον Flash Player να αποθηκεύσει την επιλογή του. Για να 

το κάνει αυτό πρέπει όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης του Flash να 

πατήσει δεξί κλικ μέσα στο παράθυρο και στο μενού που εμφανίζεται (Εικόνα 2) να 

επιλέξει ‘Settings’. Το παράθυρο του Flash αλλάζει (Εικόνα 3) και εμφανίζεται κάτω 

από την επιλογή ‘Allow’ το πλαίσιο ελέγχου ‘Remember’. Ο χρήστης πρέπει να 

τσεκάρει πρώτα το πλαίσιο ελέγχου αυτό και στη συνέχεια να πατήσει το ‘Allow’. 

Από την στιγμή εκείνη και μετά δεν θα του ζητηθεί ξανά η επιβεβαίωση χρήσης του 

μικροφώνου. Μετά τον καθορισμό αυτό είναι πιθανό να χρειαστεί να 

ξαναφορτώσει ο χρήστης τη σελίδα.  

 

Εικόνα 1 Μήνυμα έγκρισης χρήσης του μικροφώνου του Adobe Flash Player. 

http://get.adobe.com/flashplayer/


 

Εικόνα 2 Επιλογή ρυθμίσεων του Adobe Flash με τη χρήση του δεξί κλικ 

 

Εικόνα 3 Γενικές ρυθμίσεις του Flash με δυνατότητα απομνημόνευσης της 
επιλογής ώστε να μην ζητείται κάθε φορά η επιβεβαίωση 

Αν εμφανιστεί πρόβλημα στην αποθήκευση της ηχογράφησης τότε πρέπει να 

απενεργοποιήσουμε την επιλογή μνήμης της αποδοχής. Για να το κάνουμε αυτό 

πηγαίνουμε στο Control panel και επιλέγουμε το Flash player (στα Windows Vista, 7 

ή 8 γράφουμε Flash στο πλαίσιο αναζήτησης του Control panel). Στο παράθυρο 

‘Flash Player Settings Manager’,  που εμφανίζεται (Εικόνα 4),  ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει την καρτέλα ‘Camera and Mic’ και να πατήσει το κουμπί ‘Camera and 

Microphone Settings by Site…’. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 5) 

πρέπει ο χρήστης να επιλέξει την καταχώρηση ‘evglotton.ilsp.gr’ και να επιλέξει το 

κουμπί ‘Αφαίρεση’. 



 

Εικόνα 4 Παράθυρο ρυθμίσεων του Adobe Flash Player μέσα από το Control 
panel των windows. 

 

Εικόνα 5 Επιλογή της ρύθμισης του Flash για τον ιστότοπο της εφαρμογής 
του ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ. 



 

3 Διεπαφή χρήστη 
Η διεπαφή χρήστη είναι το σύστημα της υπηρεσίας που θα χρησιμοποιείται από 

τους χρήστες - μαθητές. Μέσω της διεπαφής χρήστη, οι μαθητές θα μπορούν να 

πραγματοποιούν εκφωνήσεις, τις οποίες θα αξιολογεί και θα αποθηκεύει η 

υπηρεσία και θα διαμορφώνει το προφίλ τους. Θα μπορούν επίσης να 

διαμορφώνουν κατάλληλα την εμφάνιση της διεπαφής αν το επιθυμούν και να 

καθορίζουν τις παραμέτρους εμφάνισης του κειμένου προς εκφώνηση. Τέλος θα 

μπορούν να επεξεργάζονται τα στοιχεία τους και να παρακολουθούν την πρόοδο 

τους μέσω του ιστορικού τους στην υπηρεσία. Σε όλη τη διαδικασία 

χρησιμοποίησης της διεπαφής χρήστη, οι μαθητές θα πρέπει να επιβλέπονται από 

τους γονείς τους ή τον καθηγητή τους, που θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές 

και να επιτρέπουν την πρόσβαση των μαθητών όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 

3.1 Είσοδος στην υπηρεσία 

Η είσοδος στην διεπαφή χρήστη (Εικόνα 6) είναι περιορισμένη μόνο για τους 

εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας. Έτσι απαιτείται από τον χρήστη η 

χορήγηση ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού. Επειδή η υπηρεσία απευθύνεται 

σε μαθητές με πρόβλημα ανάγνωσης επιλέχθηκε η χρήση συνδυασμού εικόνων ως 

κωδικού πρόσβασης αντί κάποιου αλφαριθμητικού συνδυασμού.  

Αφού ο χρήστης δώσει το όνομα πρόσβασης του, στη συνέχεια καλείται να επιλέξει 

από τις καθορισμένες εικόνες που του προβάλλονται, εκείνες που αποτελούν τον 

δικό του κωδικό πρόσβασης (Εικόνα 7). Στην περίπτωση λανθασμένης επιλογής είτε 

το ονόματος πρόσβασης είτε του συνδυασμού των εικόνων τότε η πρόσβαση δεν 

επιτρέπεται και εμφανίζεται μήνυμα που ειδοποιεί τον χρήστη για τη μη-σωστη 

χορήγηση των στοιχείων πρόσβασης. 

 

3.2 Αυτό-εγγραφή 

Λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην υπηρεσία, δίνεται η δυνατότητα αυτό-

εγγραφής. Η διαδικασία αυτό-εγγραφής απαιτεί την συμπλήρωση από τον 

μελλοντικό χρήστη όλων των απαραίτητων στοιχείων του (Εικόνα 8). 

 



 

Εικόνα 6 Σελίδα  πρόσβασης στην διεπαφή χρήστη 

 

 

Εικόνα 7 Συμπλήρωση των στοιχείων πρόσβασης με επιλογή συνδυασμού 
εικόνων. 



 

Εικόνα 8 Φόρμα αυτο-εγγραφής στην υπηρεσία. 

 

Κατά την συμπλήρωση των στοιχείων το σύστημα ελέγχει αυτόματα την 

διαθεσιμότητα  του ονόματος πρόσβασης του χρήστη ταυτόχρονα με την 

πληκτρολόγηση του ενώ παρέχεται σε ξεχωριστό παράθυρο μηχανισμός 

καθορισμού του κωδικού πρόσβασης (Εικόνα 9). 

 

 

Εικόνα 9 Καθορισμός του κωδικού πρόσβασης στην αυτο-εγγραφή. 



 

Επίσης για να βεβαιωθεί το σύστημα για τον συνδυασμό εικόνων απαιτεί από τον 

χρήστη την επανάληψη της διαδικασίας καθορισμού του κωδικού πρόσβασης. Το 

σύστημα επίσης απαιτεί την χορήγηση μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα 

χρησιμοποιηθείς από το σύστημα για την επικοινωνία των διδασκόντων με τους 

μαθητές-χρήστες της υπηρεσίας. Στον χρήστη δίνεται επίσης η δυνατότητα 

καθορισμού της ηλικίας ώστε η υπηρεσία να μπορεί να του δίνει κείμενα σύμφωνα 

με αυτή. Με την ολοκλήρωση της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία του (Εικόνα 

10), ο χρήστης προχωρά στην καταχώρηση τους αφού το σύστημα ελέγξει την 

ορθότητας τους. 

 

 

Εικόνα 10  Σωστή συμπλήρωση της φόρμας αυτο-εγγραφής. 

 

Στη περίπτωση ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων του χρήστη, το σύστημα 

προχωρά στην δημιουργία του νέου λογαριασμού για τον οποίο ενημερώνεται ο 

χρήστης (Εικόνα 11). Ο νέος λογαριασμός δεν είναι ενεργός και για την 

ενεργοποίηση του το σύστημα αποστέλλει αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα (Εικόνα 

12) στο οποίο ο χρήστης πρέπει να πατήσει ένα σύνδεσμο ο οποίος ενεργοποιεί τον 

λογαριασμό (Εικόνα 13). 

Από την στιγμή ενεργοποίησης του λογαριασμού ο χρήστης πλέον είναι έτοιμος να 

συνδεθεί με την υπηρεσία δίνοντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης.  



 

 

Εικόνα 11 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτο-εγγραφής και δημιουργία του 
νέου ανενεργού λογαριασμού. 

 

 

Εικόνα 12 Αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στον 
μελλοντικό χρήστη και περιλαμβάνει τον σύνδεσμο ενεργοποίησης. 

 

 

Εικόνα 13 Ενεργοποίηση του νέου λογαριασμού. 

3.3 Κεντρική σελίδα 

Με την σύνδεση του, ο χρήστης οδηγείται στην κεντρική σελίδα της διεπαφής 

χρήστη (Εικόνα 14). Η κεντρική σελίδα, όπως και όλες οι σελίδες της διεπαφής 



χρήστη αποτελούνται από το μενού πλοήγησης στο αριστερό τμήμα της οθόνης, το 

οποίο προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις σελίδες της διεπαφής, τον χώρο εμφάνισης 

του ονόματος του χρήστη μαζί με το πλήκτρο αποσύνδεσης και το δεξί τμήμα στο 

οποίο εμφανίζεται το κυρίως περιεχόμενο. 

 

 

Εικόνα 14 Πρόσβαση στην κεντρική σελίδα της διεπαφής χρήστη για πρώτη 
φορά. 

 

Σε οποιαδήποτε σελίδα της διεπαφής χρήστη κάτω από το μενού πλοήγησης 

βρίσκεται σε σύνδεσμο το όνομα του χρήστη, που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, μαζί 

με τον χαρακτηρισμό του επιπέδου του και το κουμπί αποσύνδεσης από την 

υπηρεσία. Το όνομα του χρήστη αποτελεί σύνδεσμο ο οποίος επιτρέπει στον 

χρήστη να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού του (Εικόνα 15). 

Στη σελίδα προσωπικών στοιχείων ο χρήστης μπορεί να καθορίσει εκτός από τα 

στοιχεία εισόδου, την ηλικία του καθώς και την χροιά της φωνής του μέσω της 

επιλογής ‘Διαβάθμιση φωνής’. Ο καθορισμός της παραμέτρου αυτής γίνεται είτε 

από τον χρήστη είτε αυτόματα από την υπηρεσία μέσω μιας διαδικασίας 

ανάγνωσης 10 προτάσεων (Εικόνα 16). Με την ολοκλήρωση των 10 αναγνώσεων η 

υπηρεσία προτείνει την καλύτερη τιμή διαβάθμισης της φωνής (Εικόνα 17). 



 

Εικόνα 15 Επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη. 

 

 

Εικόνα 16 Βήμα της διαδικασίας καθορισμού της διαβάθμισης της φωνής 
του χρήστη από την υπηρεσία.  



 

Εικόνα 17 Η ολοκλήρωση των 10 βημάτων οδηγεί στην προτεινόμενη από 
την υπηρεσία διαβάθμιση της φωνής που πρέπει να χρησιμοποιεί ο 
μαθητής. 

 

Εικόνα 18 Η κεντρική σελίδα της διεπαφής μετά την αρχικοποίηση του 
προφίλ. 

 

Το σύστημα αναγνωρίζει ότι είναι η πρώτη φορά χρήσης της υπηρεσίας και τον 

ενημερώνει ότι πρέπει να προχωρήσει στην αρχικοποίηση του προφίλ του. Αυτό 

είναι απαραίτητο ώστε να μπορεί το σύστημα να επιλέξει τα κατάλληλα κείμενα και 

προτάσεις που να ανταποκρίνονται καλύτερα στο πρόβλημα του. 

Αμέσως μετά την αρχικοποίηση του προφίλ του, ο χρήστης βλέπει την κεντρική 

σελίδα με το προτεινόμενο προς ανάγνωση κείμενο. Το κείμενο έχει επιλεγεί από το 

σύστημα με βάση το πιο πρόσφατο καταχωρημένο προφίλ του χρήστη, (στην 



περίπτωση πρώτης χρήσης με το προφίλ αρχικοποίησης), και το εμφανίζει σε ένα 

διακριτό πλαίσιο κειμένου το οποίο μπορεί να διαμορφώσει την εμφάνιση του 

όπως επιθυμεί. Αυτό μπορεί να γίνει στη σελίδα ρυθμίσεων κειμένου. 

Στο επάνω δεξιά τμήμα υπάρχει η ένδειξη της προόδου του μαθητή στην ανάγνωση 

κειμένων. Ο μαθητής διαβάζοντας κείμενα κερδίζει αστέρια ενώ με την 

συμπλήρωση 5 αστεριών ο μαθητής επιβραβεύεται με μετάλλιο. Η κατάκτηση των 

αστεριών σχετίζεται με τον συνολικό αριθμό των κειμένων της υπηρεσίας, που έχει 

διαβάσει ο μαθητής. Τα πρώτα αστέρια τα παίρνει σχετικά γρήγορα ενώ όσο 

ανεβαίνει πρέπει να διαβάσει περισσότερα κείμενα προκειμένω να κατακτήσει τα 

παραπάνω αστέρια. Η απόκτηση μεταλλίων σημαίνει ότι ο μαθητής έχει διαβάσει 

συγκεκριμένες ομάδες κειμένων και αποτελούν επιβράβευση του μαθητή που έχει 

χρησιμοποιήσει πολύ την υπηρεσία. Επίσης πάνω από το κείμενο προς ανάγνωση 

υπάρχουν κουμπιά επιλογής που επιτρέπουν στον επιβλέποντα να καθορίσει την 

κατηγορία του κειμένου που πρόκειται να διαβάσει ο μαθητής. Οι επιλογές είναι: 

 Επιλογή υπηρεσίας όπου η υπηρεσία ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ επιλέγει την κατηγορία 

του κειμένου με βάση του προφίλ του μαθητή, 

 Επιλογή χρήστη όπου ο χρήστης επιλέγει αυτός το κείμενο από αυτά που 

ανήκουν στην κατηγορία με βάση του προφίλ του. Η επιλογή γίνεται από 

πίνακα κειμένων στα οποία εμφανίζεται ο τίτλος του κειμένου και σε 

παρένθεση η τάξη δημοτικού της πηγής του κειμένου. (τα κείμενα της 

υπηρεσίας προέρχονται από σχολικά βιβλία) 

 Επιλογή κατηγορίας όπου ο χρήστης καθορίζει αυτός την κατηγορία 

σφάλματος σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία θα του δώσει κείμενο. 

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ηχογράφησης κατά την διάρκεια της ανάγνωσης. 

Αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση και επιλέξει ο χρήστης να την ηχογραφήσει, μπορεί 

μετά να προχωρήσει σε αναπαραγωγή ώστε να ακούσει ο μαθητής τον τρόπο που 

διάβασε το κείμενο. Η λειτουργία της εγγραφής στους φυλλομετρητές (browsers) 

μπορεί να απαιτεί την επιβεβαίωση του χρήστη προκειμένω να επιτραπεί. Αν 

λοιπόν ζητηθεί από τον  

Ο μαθητής αφού διαβάσει το κείμενο, ενημερώνει την υπηρεσία με το πάτημα του 

κουμπιού «Επόμενο» και η υπηρεσία θα εμφανίσει στον χρήστη το νέο κείμενο 

προς ανάγνωση. 

 

3.4 Αξιολόγηση 

Όταν ο εκπαιδευτικός αποφασίσει ότι πρέπει να αξιολογηθεί ο μαθητής από το 

σύστημα, οδηγεί τον μαθητή στη σελίδα αξιολόγησης (Εικόνα 19). Η σελίδα αυτή 

προστατεύεται, (όπως και άλλες σελίδες της υπηρεσίας) με τον κωδικό 



επιβλέποντα, τον οποίο γνωρίζουν οι γονείς ή ο καθηγητής που επιβλέπει τον 

μαθητή. Μόλις ο επιβλέπων συμπληρώσει σωστά τον κωδικό εμφανίζεται το 

περιεχόμενο της σελίδας αξιολόγησης. Στο επάνω δεξιό τμήμα υπάρχει ένδειξη της 

επίδοσης του μαθητή με βάση το τελευταίο προφίλ. Η προς ηχογράφηση πρόταση 

δεν εμφανίζεται παρά μόνο όταν ο χρήστης ξεκινήσει την ηχογράφηση (Εικόνα 20). 

Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης της πρότασης πριν την έναρξη της ηχογράφησης με 

αλλαγή της ρύθμισης στις ρυθμίσεις εμφάνισης κειμένου. 

 

 

Εικόνα 19 Σελίδα αξιολόγησης με προστασία πρόσβασης 

 



 

Εικόνα 20 Εμφάνιση του περιεχομένου της σελίδας αξιολόγησης μετά την 
αφαίρεση της προστασίας επιβλέποντα. 

Όπως και στην αναγνώσεις κειμένου έτσι και εδώ δύνεται δυνατότητα επιλογής της 

κατηγορίας της πρότασης από την υπηρεσία ή από τον χρήστη μέσω των 

αντίστοιχων κουμπιών επιλογής. 

Ο μηχανισμός ηχογράφησης είναι απλός και εύκολος στη χρήση ώστε να μην 

απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Το σύστημα αναγνωρίζει την ύπαρξη 

μικροφώνου και ο χρήστης αρκεί να πατήσει το μοναδικό κουμπί κάτω από την 

προτεινόμενη πρόταση. 

 

 

Εικόνα 21 Ο μηχανισμός ηχογράφησης κάτω από το πλαίσιο της προς 
ηχογράφηση πρότασης. 

 



Το πάτημα του κουμπιού ηχογράφησης ενεργοποιεί την έναρξη της λειτουργίας του 

μικροφώνου και ο χρήστης διαβάζει στο μικρόφωνο του την προτεινόμενη από το 

σύστημα πρόταση (Εικόνα 21). Η μπάρα της έντασης αυξομειώνεται, 

πληροφορώντας τον χρήστη για το πόσο δυνατά εκφωνεί την πρόταση. 

 

Εικόνα 22 Κατά την ηχογράφηση εμφανίζεται το κουμπί παύσης καθώς και ο 
χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση της. 

 

 

Εικόνα 23 Ολοκλήρωση της ηχογράφησης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την 
επανάληψη της ηχογράφησης, την επεξεργασία της στην υπηρεσία ή την 
αναπαραγωγή της τρέχουσας ηχογράφησης. 

 

Με την ολοκλήρωση της ηχογράφησης ο χρήστης αρκεί να πατήσει το κουμπί 

τερματισμού της ηχογράφησης (Εικόνα 22). Αν δεν πατήσει το πλήκτρο παύσης τότε 

η ολοκλήρωση θα τερματιστεί με την πάροδο καθορισμένου διαστήματος ώστε να 

αποφευχθεί η αποθήκευση αρχείων ήχου κενών ή μεγάλου μεγέθους. Ο 

τερματισμός της ηχογράφησης αναπαράγει την ηχογράφηση  ενώ παράλληλα δίνει 

την δυνατότητα στον χρήστη είτε να επαναλάβει την ηχογράφηση είτε να 

προχωρήσει στην επεξεργασία της ηχογράφηση στην υπηρεσία είτε τέλος να 

αναπαράγει την ηχογράφηση για να διαπιστώσει την ποιότητα της (Εικόνα 23). 

Μόλις ο χρήστης αποφασίσει την επεξεργασία της ηχογράφησης του και πατήσει το 

αντίστοιχο κουμπί, το σύστημα λαμβάνει την ηχογράφηση και στην συνέχεια την 

αξιολογεί ώστε να ενημερώσει το προφίλ του χρήστη με βάση την απόδοση του 

στην ηχογραφημένη πρόταση. Στην συνέχεια ο χρήστης καλείτε να καταχωρίσει την 

ηχογράφηση του (Εικόνα 24), ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην προβολή του 



αποτελέσματος της αξιολόγησης (Εικόνα 25) και στην φόρτωση της επόμενης προς 

ανάγνωση πρότασης. 

 

Εικόνα 24  Ολοκλήρωση της επεξεργασίας της ηχογράφησης. 

 

Εικόνα 25 Αποτέλεσμα καταχώρησης της ηχογράφησης. 

 

3.5 Ιστορικό 

Στην σελίδα του ιστορικού μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει την πρόοδο του 

στην υπηρεσία. Παρουσιάζεται ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες τις 

προγενέστερες αξιολογήσεις. Ο χρήστης μπορεί να δει την απόδοση του στα επτά 

ερωτήματα του προφίλ ανάγνωσης με βάση τις προηγούμενες ηχογραφήσεις του, 

την μέση επίδοση που προέκυψε από το νέο προφίλ του, ένδειξη για τυχόν υψηλή ή 

χαμηλή στάθμη ηχογράφησης και τα τυχόν σχόλια (Εικόνα 26). Στο γράφημα 

εμφανίζεται η πρόοδος της επίδοσης του μαθητή με την πάροδο του χρόνου ενώ 

κάθε σημείο του γραφήματος είναι και μια αξιολόγηση. Ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει με το ποντίκι ένα ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και να το δει σε μεγέθυνση. 



 

Εικόνα 26 Το ιστορικό του χρήστη. 

 

3.6 Αρχικοποίηση 

Η αρχικοποίηση είναι πολύ σημαντική διαδικασία στην υπηρεσία ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ γιατί 

καθορίζει το αρχικό προφίλ του ώστε οι προτάσεις να ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες του μαθητή. Το περιεχόμενο της σελίδας προστατεύεται και αυτό από 

τον κωδικό επιβλέποντα.  

 

Εικόνα 27 Φόρμα αρχικοποίησης του προφίλ. 



 

Η σελίδα αρχικοποίησης αποτελείται από οκτώ ερωτήματα στα οποία ο μαθητής 

πρέπει να επιλέξει σύροντας την αντίστοιχη μπάρα σε μια τιμή από το 0 (αντιστοιχεί 

στο ποτέ σωστά) ως το 10 (αντιστοιχεί στο πάντα σωστά). Οι προεπιλεγμένες τιμές 

είναι στο 5 (αντιστοιχεί στο μερικές φορές). Μετά την επιλογή των επιθυμητών 

τιμών, ο χρήστης πατά το κουμπί καταχώρησης και αποθηκεύεται το προφίλ 

αρχικοποίησης. Η σωστή συμπλήρωση των παραμέτρων του προφίλ του χρήστη 

είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται πάντα με την καθοδήγηση των γονέων ή 

του δασκάλου. 

3.7 Σημειώσεις 

Στους γονείς ή δασκάλους που επιβλέπουν τον μαθητή στη χρήση της υπηρεσίας 

ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής σχολίων που βοηθούν στην 

παρακολούθηση της προόδου του μαθητή μέσα σ’ αυτήν. Όπως και άλλες σελίδες, 

έτσι και η σελίδα σημειώσεων προστατεύεται με τον κωδικό επιβλέποντος. Η 

σελίδα παρουσιάζει μια λίστα όλων των καταχωρημένων σχολίων (Εικόνα 28), που 

έχουν γίνει για τον συγκεκριμένο χρήστη σε αντίστροφη χρονολογική σειρά (πρώτη 

εμφανίζεται η πιο πρόσφατη) ενώ παρέχονται οι δυνατότητες προσθήκης, 

προβολής και διαγραφής των σημειώσεων. 

 

Εικόνα 28 Σελίδα σημειώσεων 

Στην λίστα των σημειώσεων αναγράφονται η ημερομηνία καταγραφής της, ο τίτλος 

της και δύο εικονίδια για την προβολή της και την διαγραφής της. Πάνω από τον 

πίνακα των σημειώσεων υπάρχει κουμπί για την εισαγωγή νέας σημείωσης. Ο 



επιβλέπων αρκεί να συμπληρώσει τα δύο απαραίτητα πεδία (τίτλος, κείμενο) και να 

ολοκληρώσει την καταχώρηση πατώντας το κουμπί ‘Εισαγωγή’ (Εικόνα 29). 

 

Εικόνα 29 Εισαγωγή νέας σημείωσης 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η νέα σημείωση έχει προστεθεί στη βάση 

δεδομένων και εμφανίζεται στη λίστα των σημειώσεων (Εικόνα 30). 

 

Εικόνα 30 Ολοκλήρωση της καταχώρησης σημείωσης 

Για την προβολή του κειμένου κάθε αποθηκευμένης καταχώρησης αρκεί ο 

επιβλέπων να πατήσει το εικονίδιο με τον φακό. Έτσι θα εμφανιστούν σε ξεχωριστό 

παράθυρο τα πλήρη στοιχεία της σημείωσης (Εικόνα 31). 



 

Εικόνα 31 Προβολή αναλυτικών στοιχείων σημείωσης 

Για την διαγραφή οποιασδήποτε σημείωσης, ο επιβλέπων αρκεί να πατήσει το 

εικονίδιο με τον κάδο δίπλα στην επιθυμητή σημείωση και να επιβεβαιώσει την 

διαγραφή της (Εικόνα 32). 

 

Εικόνα 32 Επιβεβαίωση διαγραφής σημείωσης 

3.8 Ρυθμίσεις κειμένου 

Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα διαμόρφωσης του κειμένου προς 

ηχογράφησης μέσα στο πλαίσιο ανάγνωσης. Για την πρόσβαση στην σελίδα αυτή 

απαιτείται η χορήγηση του κωδικού επιβλέποντος. Η σελίδα ρυθμίσεων κειμένου 

επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει όλες τις παραμέτρους που καθορίζουν την 

εμφάνιση του κειμένου όπως την γραμματοσειρά, το χρώμα των γραμμάτων, το 

μέγεθος των γραμμάτων, την στοίχιση του κειμένου την απόσταση των γραμμάτων, 

το χρώμα του πλαισίου, την επιλογή  καθώς και τις αποστάσεις του κειμένου από τα 

όρια του πλαισίου (Εικόνα 33). Στην σελίδα των ρυθμίσεων γίνεται και ο 

καθορισμός εμφάνισης της πρότασης αξιολόγησης πριν την έναρξη ηχογράφησης ή 

μετά με το κουμπί επιλογής. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι να εξασφαλιστεί η 

καλύτερη δυνατή ανάγνωση του από τον μαθητή. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει 

οποιαδήποτε ρύθμιση και θα δει το αποτέλεσμα της αλλαγής στο πλαίσιο-δείγμα 

δίπλα στη φόρμα ρυθμίσεων. Στη σελίδα αυτά υπάρχει και η επιλογή της εμφάνισης 

ή όχι της πρότασης πριν την έναρξη της ηχογράφησης. 

 



 

Εικόνα 33 Καθορισμός των ρυθμίσεων κειμένου. 

 

Για την επιλογή χρωμάτων προσφέρεται στον χρήστη μια παλέτα χρωμάτων από την 

οποία καλείται να επιλέξει το επιθυμητό χρώμα (Εικόνα 34). 

 

Εικόνα 34 Επιλογή χρώματος. 

 

Η καταχώρηση των αλλαγών στη βάση δεδομένων επιτρέπει την εφαρμογή τους 

κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης στην υπηρεσία. 

 

3.9 Ρυθμίσεις εμφάνισης 

Για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε χρήστη, η διεπαφή χρήστη 

της υπηρεσίας προσφέρει στον μαθητή την δυνατότητα τροποποίησης της 

εμφάνισης της μέσω της σελίδας ρυθμίσεων εμφάνισης (Εικόνα 35). Για την 

πρόσβαση στην σελίδα αυτή απαιτείται η χορήγηση του κωδικού επιβλέποντος. 



 

 

Εικόνα 35 Καθορισμός των παραμέτρων εμφάνισης της διεπαφής. 

 

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την γραμματοσειρά της διεπαφή, το μέγεθος των 

γραμμάτων αν επιθυμεί να είναι μεγαλύτερα, το χρώμα της γραμματοσειράς, το 

στυλ της (αν θέλει έντονα ή πλάγια γράμματα) όπως επίσης και το χρώμα 

υποβάθρου στην ενεργή περιοχή της διεπαφής. Όλες οι αλλαγές στις ρυθμίσεις 

παρουσιάζονται αμέσως (Εικόνα 36) και αν ο χρήστης προχωρήσει στην 

αποθήκευση τους τότε θα εφαρμόζονται κάθε φορά που συνδέεται στην υπηρεσία. 

 



 

Εικόνα 36 Αλλαγή του χρώματος υποβάθρου μέσα από τις ρυθμίσεις 
εμφάνισης.  

 

 

Εικόνα 37 Προεπισκόπηση επιλογής προτύπου. 

 

Στον χρήστη παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ολόκληρου του προτύπου (template) 

εμφάνισης μέσα από την επιλογή ενός αναπτυσσόμενου κουμπιού επιλογής. 

Επιλέγοντας το επιθυμητό πρότυπο του εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο 

(Εικόνα 37) μια προεπισκόπηση του νέου προτύπου ώστε να έχει ο χρήστης μια 

εικόνα του πως θα μοιάζει η διεπαφή μετά την αλλαγή. 



3.9.1 Πρότυπο ΑΜΕΑ 

Για να είναι προσβάσιμη η υπηρεσία ΕΥΓΛΟΤΤΟΝ ακόμα και από άτομα ΑΜΕΑ, 

παρέχεται η επιλογή ενός προεγκατεστημένου προτύπου με όνομα ‘ΑΜΕΑ’, το 

οποίο παρέχει εμφάνιση φιλική προς τα άτομα με προβλήματα όρασης. Το 

συγκεκριμένο πρότυπο όπως και όλες οι σελίδες της διεπαφής χρήστη πληρούν 

όλες τις προδιαγραφές του WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 AA 

ώστε να προβάλλονται σωστά στους εξειδικευμένους φυλλομετρητές των ΑΜΕΑ. Το 

συγκεκριμένο πρότυπο επειδή προορίζεται για άτομα με μειωμένη όραση έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. 

 Το χρώμα υποβάθρου είναι μαύρο και τα γράμματα είναι λευκά ώστε να 

επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αντίθεση. Το μέγεθος της γραμματοσειράς 

είναι μεγαλύτερο από αυτό το κανονικού προτύπου. 

 Όλοι οι σύνδεσμοι (links) έχουν κίτρινο χρώμα και σε περίπτωση που το 

ποντίκι πηγαίνει από πάνω από τον σύνδεσμο, το χρώμα υποβάθρου το 

συνδέσμου γίνεται κίτρινο ενώ η γραμματοσειρά του συνδέσμου αποκτά 

μαύρο χρώμα και το μέγεθος της μεγαλώνει. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

αντίθεση και είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός των συνδέσμων. 

 Όλα τα στοιχεία εισαγωγής δεδομένων στις φόρμες (πλαίσια κειμένου, 

πλαίσια επιλογής) όταν επιλέγονται από τον χρήστη (focused) τότε αποκτούν 

κίτρινο υπόβαθρο και μεγαλώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς. 

 Σε κάθε σελίδα της διεπαφής χρήστη στο πάνω μέρος της εμφανίζεται το 

μενού πλοήγησης σε όλες τις σελίδες της διεπαφής με τη μορφή λίστας 

συνδέσμων και αποτελεί ουσιαστικά το χάρτη του ιστοστόπου (sitemap), 

κάνοντας εύκολη την άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα. Επίσης σαν 

επιλογή στο μενού πλοήγησης υπάρχει πάντα ο σύνδεσμος ‘Περιεχόμενο’ ο 

οποίος οδηγεί τον χρήστη κατευθείαν στο περιεχόμενο της σελίδας 

παρακάμπτοντας οτιδήποτε άλλο. 



 

Εικόνα 38 Εμφάνιση της διεπαφής χρήστη με το πρότυπο ΑΜΕΑ για άτομα 
με μειωμένη όραση 

4 Διεπαφή διαχείρισης 
Η διεπαφή διαχείρισης αποτελεί το δεύτερο τμήμα της υπηρεσίας ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ, που 

λειτουργεί παράλληλα με την διεπαφή χρήστη και επιτρέπει την απευθείας 

πρόσβαση των χρηστών στην βάση δεδομένων της υπηρεσίας χωρίς να χρειάζεται η 

χρησιμοποίηση κάποιας εξωτερικής εφαρμογής για τη διαχείριση της βάσης 

δεδομένων. Η διεπαφή διαχείρισης είναι προσβάσιμη μόνο από τον διαχειριστή και 

τους καθηγητές και οι δυνατότητες χειρισμού που επιτρέπει καθορίζονται από τον 

τύπο του χρήστη που συνδέεται σε αυτήν. 

 

4.1 Είσοδος στην διεπαφή 

Όπως και η διεπαφή χρήστη, έτσι και η διεπαφή διαχείρισης είναι κλειστή και 

απαιτεί την διαδικασία σύνδεσης με χρησιμοποίηση ονόματος χρήστη και κωδικού 

πρόσβασης (Εικόνα 39). Τυχόν λανθασμένη υποβολή στοιχείων ειδοποιεί τον 

χρήστη ενώ η επιτυχής χορήγηση των στοιχείων σύνδεσης επιτρέπει την πρόσβαση 

στην κεντρική σελίδα της διεπαφής. 



 

 

Εικόνα 39 Σελίδα εισόδου στην διεπαφή διαχείρισης 

 

4.1.1 Αυτό-εγγραφή 

Στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού για κάποιον νέο 

χρήστη με την συμπλήρωση μιας φόρμας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (Εικόνα 

40). Δημιουργία λογαριασμού είναι δυνατή μόνο για χρήστες τύπου Καθηγητή. Για 

λόγους ασφάλειας χρησιμοποιείται μηχανισμός προστασίας από μη ανθρώπινους 

χρήστες (CAPTCHA), ο οποίος απαιτεί την συμπλήρωση αλφαριθμητικών 

χαρακτήρων που προβάλλονται σε εικόνα. Ο λογαριασμός που δημιουργείται είναι 

ανενεργός και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονικό 

μήνυμα (email) στην διεύθυνση που δηλώνει ο χρήστης. Το μήνυμα αυτό περιέχει 

σύνδεσμο ο οποίος οδηγεί σε σελίδα ενεργοποίησης του λογαριασμού (Εικόνα 41). 

Από τη στιγμή εκείνη και μετά ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην διεπαφή 

διαχείρισης. 



 

Εικόνα 40 Σελίδα αυτο-εγγραφής στην διεπαφή διαχείρισης 

 

Εικόνα 41 Ηλεκτρονικό μήνυμα με σύνδεσμο για ενεργοποίηση του 
λογαριασμού που δημιουργήθηκε με την εγγραφή του χρήστη 

4.1.2 Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

Όπως σε όλα τα συστήματα με εγγεγραμμένους χρήστες, έτσι και στην διεπαφή 

διαχείρισης της υπηρεσίας ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ υπάρχει μηχανισμός που ενημερώνει τον 

χρήστη για τον κωδικό πρόσβασης του σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. Η σελίδα  



(Εικόνα 42) ζητά από τον χρήστη το όνομα πρόσβασης (username) και την 

συμπλήρωση του κωδικού ασφαλείας (CAPTCHA) ώστε να προστατεύεται η 

υπηρεσία από μη-ανθρώπινους χρήστες. Η διεπαφή διαχείρισης αποστέλλει 

ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση που έχει δηλωμένη ο χρήστης στον 

λογαριασμό του, που περιλαμβάνει τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη (Εικόνα 43). 

 

 

Εικόνα 42 Σελίδα υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης στην διαεπαφή 
διαχείρισης 



 

Εικόνα 43 Ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης στην 
διεπαφή διαχείρισης 

 

4.2 Κεντρική σελίδα διεπαφής 

Η κεντρική σελίδα όπως και όλες οι εσωτερικές σελίδες της διεπαφής διαχείρισης 

έχουν την ίδια απλή στη χρήση δομή. Κάτω από το τίτλο της σελίδας υπάρχει ένα 

μενού πλοήγησης με μορφή καρτελών που παρέχει πρόσβαση στις διάφορες 

δυνατότητες διαχείρισης. Κάτω από το μενού πλοήγησης εμφανίζεται το 

περιεχόμενο της σελίδας, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης επιλογών υπο-μενού αυτό 

εμφανίζεται σε το πάνω αριστερό τμήμα του περιεχομένου  με την μορφή 

συνδέσμων. 

Συγκεκριμένα στην κεντρική σελίδα (Εικόνα 44) εμφανίζονται κάποια στατιστικά 

χρηστών της υπηρεσίας, όπως ο αριθμός χρηστών της και πόσοι είναι ενεργοί, ο 

αριθμός των ομάδων χρηστών και πόσοι από τους χρήστες είναι ενταγμένοι σε 

ομάδα και ο αριθμός των αξιολογήσεων που έχουν υποβάλει στο σύστημα. Επίσης 

παρέχονται και στατιστικά του υλικού όπως ο αριθμός των κειμένων και των 

προτάσεων που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία. Επίσης υπάρχουν σύντομες 

περιγραφές των δυνατοτήτων που παρέχονται στον χρήστη στην κάθε ενότητα της 

διαχείρισης. 



 

Εικόνα 44 Κεντρική σελίδα της διεπαφής διαχείρισης για συνδεδεμένο 
χρήστη 

 

4.3 Χρήστες 

4.3.1 Διαχείριση χρηστών 

Η σελίδα διαχείρισης χρηστών περιλαμβάνει την παρουσίαση σε μορφή πίνακα 

(Εικόνα 45) των χρηστών της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ. Ανάλογα με το 

επίπεδο του χρήστη που έχει συνδεθεί στη διεπαφή διαχείρισης, καθορίζεται και το 

περιεχόμενο του πίνακα χρηστών. Στον διαχειριστή εμφανίζονται όλοι οι χρήστες 

της υπηρεσίας ενώ στους καθηγητές γονείς εμφανίζονται μόνο οι χρήστες-μαθητές 

που έχουν δημιουργήσει ή έχουν ανατεθεί σ’ αυτούς. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των χρηστών που 

χρησιμοποιούν την διεπαφή διαχείρισης. 

Σε κάθε χρήστη που εμφανίζεται στην σελίδα των χρηστών παρουσιάζονται το 

ονοματεπώνυμο του, το επίπεδο του, η ημερομηνία εγγραφής του και ένα εικονίδιο 

που επιτρέπει την προβολή του προφίλ του χρήστη στην περίπτωση που είναι 

μαθητής. Τέλος υπάρχουν δύο εικονίδια που επιτρέπουν την επεξεργασία των 

στοιχείων του χρήστη και την διαγραφή του. 



 

Εικόνα 45 Σελίδα διαχείρισης χρηστών 

 

Επίσης στην σελίδα χρηστών υπάρχει κουμπί που επιτρέπει την δημιουργία νέου 

χρήστη. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα δημιουργίας χρήστη επιπέδου 

επιβλέποντα και μαθητή, ενώ ο επιβλέπων έχει την δυνατότητα δημιουργίας μόνο 

μαθητή. 

 

4.3.2 Προσθήκη χρήστη 

Η σελίδα δημιουργίας νέου χρήστη αποτελείται από μια φόρμα εισαγωγής 

στοιχείων (Εικόνα 46α) την οποία πρέπει να συμπληρώσει σωστά ο χρήστης ώστε 

να δημιουργηθεί ο νέος χρήστης. Στην περίπτωση του διαχειριστή υπάρχει η 

δυνατότητα καθορισμού του επιπέδου του νέου χρήστη ενώ στον επιβλέπων 

δημιουργείται αυτόματα νέος μαθητής. Το επίπεδο του νέου χρήστη καθορίζει και 

την μορφή του κωδικού πρόσβασης αφού στους επιβλέποντες απαιτείται 

αλφαριθμητικός συνδυασμός ενώ για τους μαθητές απαιτείται συνδυασμός 

εικόνων (Εικόνα 46β). 



α) 

 

β) 

 

Εικόνα 46 (α, β) Προσθήκη χρήστη α) επιβλέπων και β) μαθητή. Η 
διαφοροποίηση βρίσκεται στον μηχανισμό υποβολής του κωδικού 
πρόσβασης. 

4.3.3 Επεξεργασία χρήστη 

Η σελίδα επεξεργασίας των στοιχείων του χρήστη (Εικόνα 47) αποτελείται από μια 

φόρμα εισαγωγής στοιχείων στην οποία τα πεδία της είναι συμπληρωμένα με τα 

ήδη καταχωρημένα στοιχεία στην βάση δεδομένων. Στον διαχειριστή επιτρέπεται η 

αλλαγή του επιπέδου του επιλεγμένου χρήστη ενώ στον καθηγητή δεν υπάρχει 

δυνατότητα αλλαγής επιπέδου. Επίσης στoν διαχειριστή επιτρέπεται η ανάθεση 



ενός χρήστη μαθητή που δεν έχει επιβλέποντα σε έναν από τους καθηγητές της 

υπηρεσίας μέσω επιλογής από αναδιπλούμενο πλαίσιο. 

 

 

Εικόνα 47 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη 

 

4.3.4 Προφίλ χρήστη 

Για κάθε χρήστη μαθητή παρέχεται η δυνατότητα προβολής του προφίλ του στην 

υπηρεσία ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ. Η σελίδα (Εικόνα 48) παρέχει το ονοματεπώνυμο και την 

ημερομηνία εγγραφής καθώς και το πλήθος των αξιολογήσεων και των 

αναγνώσεων του χρήστη. Στην συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες αναλυτικά οι 

αξιολογήσεις που έχει υποβάλλει ο μαθητής, οι αναγνώσεις που έχει 

πραγματοποιήσει στα κείμενα της υπηρεσίας καθώς και η τρέχουσα επίδοση και η 

μεταβολή της από την αρχική τιμή που είχε ο μαθητής κατά την έναρξη χρήσης της 

υπηρεσίας. Ο καθηγητής μπορεί να δει την πορεία εξέλιξης της επίδοσης του 

μαθητή αλλά και των επιμέρους δεικτών μέσα από τον σύνδεσμο ‘Γραφήματα’ που 

εμφανίζει στον καθηγητή γραφικές παραστάσεις των δεικτών αυτών. (Εικόνα 49) 



 

Εικόνα 48 Προβολή του προφίλ του χρήστη 

Για κάθε μία αξιολόγηση παρουσιάζεται η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε, το 

αρχείο ηχογράφησης αν υπάρχει, το σχόλιο του επιβλέποντα που την συνοδεύει, 

ενώ παρέχεται με δύο εικονίδια η δυνατότητα αναλυτικής εμφάνισης της 

αξιολόγησης και επεξεργασίας του σχολίου, και η διαγραφή της από το σύστημα. 

Αντίστοιχα για κάθε μια ανάγνωση προβάλλεται η ημερομηνία που 

πραγματοποιήθηκε, ο τίτλος του κειμένου που αναγνώστηκε και ένα εικονίδιο που 

επιτρέπει την διαγραφή της καταχώρησης της ανάγνωσης. 



 

Εικόνα 49 Παρουσίαση επίδοσης και επιμέρους δεικτών υπο μορφή 
γραφικών παραστάσεων. 

4.3.5 Αναλυτική παρουσίαση αξιολόγησης 

Η αναλυτική παρουσίαση αξιολόγησης (Εικόνα 50) περιλαμβάνει την παρουσίαση 

των τιμών που προέκυψαν για τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν το προφίλ του 

χρήστη μετά την αξιολόγηση της ηχογράφησης του σε κάποια πρόταση της 

υπηρεσίας. Επίσης παρέχεται το κείμενο της πρότασης ενώ δίνεται επίσης η 

δυνατότητα αναπαραγωγής του αρχείου ηχογράφησης που υπέβαλλε ο μαθητής 

στην υπηρεσία. 



 

Εικόνα 50 Αναλυτική παρουσίαση μιας επιλεγμένης αξιολόγησης 

 

4.3.6 Ομάδες 

Η υπηρεσία διαχείρισης ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας ομάδων 

μαθητών. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη της διεπαφής διαχείρισης να παρακολουθεί 

ταυτόχρονά πολλούς μαθητές και να βλέπει συγκριτικά την διαμόρφωση του 

προφίλ τους ώστε να έχει μια ευρύτερη εικόνα της προόδου τους σε σχέση με τους 

μαθητές που ανήκουν στην ίδια ομάδα. 

Οι ομάδες παρουσιάζονται σε ένα πίνακα (Εικόνα 51) με ιεραρχική δομή, (μια 

ομάδα μπορεί να περιέχει υπο-ομάδες) και προβάλλεται η ονομασία της, ο 

δημιουργός της (στη περίπτωση που χρησιμοποιεί την διεπαφή διαχείρισης ο 

διαχειριστής), ο αριθμός των μελών της, εικονίδιο για προσθήκη μελών, εικονίδιο 

για προβολή της συγκριτικής απόδοσης των μελών της ομάδας, εικονίδια 

μετακίνησης με βελάκια για ταξινόμηση και καθορισμό επιπέδου, εικονίδιο για 



δημιουργία υποομάδας στην επιλεγμένη ομάδα και τέλος εικονίδια για 

επεξεργασία και διαγραφή. 

 

Εικόνα 51 Διαχείριση ομάδων 

 

4.3.7 Επεξεργασία μελών ομάδας 

Στη σελίδα επεξεργασίας των μελών της ομάδας παρουσιάζονται (Εικόνα 52) στη 

στήλη ‘Διαθέσιμοι μαθητές’ μέσα στο πλαίσιο πολλαπλής επιλογής όλοι οι 

διαθέσιμοι μαθητές που μπορούν να προστεθούν στην ομάδα. Στην στήλη ‘Μέλη’ 

εμφανίζονται τα ήδη καταχωρισμένα μέλη της επιλεγμένης ομάδας. Οι διαθέσιμοι 

μαθητές είναι μόνο αυτοί που έχει δημιουργήσει ο κάθε καθηγητής. Ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει έναν ή και περισσότερους χρήστες (για την πολλαπλή επιλογή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο Ctrl σε συνδυασμό με το κλικ του ποντικού ή 

απλώς να σύρει τον δείκτη του ποντικού με το αριστερό κουμπί του ποντικού 

πατημένο). Μετά την επιλογή των νέων μελών πρέπει να πατηθεί το κουμπί 

‘Προσθήκη’ το οποίο μεταφέρει τους μαθητές στην στήλη ‘Μέλη’ όπου 

εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα τους με σε κουτάκια. Για την αφαίρεση ενός 

μαθητή από την ομάδα αρκεί να πατηθεί το εικονίδιο διαγραφής , οπότε και 

μεταφέρεται πάλι πίσω στην λίστα των διαθέσιμων μελών. 

 



 

Εικόνα 52 Καθορισμός μελών μιας επιλεγμένης ομάδας χρηστών 

 

Εικόνα 53 Ολοκλήρωση μεταφοράς μαθητών στην ομάδα. Δίπλα στο 
ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητής υπάρχει το κουμπί διαγραφής που τον 
βγάζει από την ομάδα και τον επαναφέρει στους διαθέσιμους μαθητές. 



 

4.3.8 Συγκριτική παρουσίαση απόδοσης 

Στην σελίδας συγκριτικής παρουσίασης της απόδοσης της ομάδας, εμφανίζονται σε 

μορφή πίνακα τα τελευταία προφίλ των μελών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 

μέσα από την χρήση της υπηρεσίας (Εικόνα 54). Δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε 

μαθητή παρουσιάζονται οι βαθμοί του στα 8 κριτήρια του προφίλ του, η τρέχουσα 

επίδοση του, η μεταβολή από την αρχική του επίδοση στην υπηρεσία καθώς και η 

ημερομηνία καταχώρησης του. Επίσης με την χρήση του συνδέσμου ‘Εκτύπωση’ η 

συγκεντρωτική κατάσταση εμφανίζεται σε φιλική προς εκτύπωση μορφή ώστε να 

μπορεί να τυπωθεί (Εικόνα 55). 

 

Εικόνα 54 Συγκριτική παρουσίαση του τρέχοντος προφίλ των μελών της 
ομάδας 



 

Εικόνα 55 Συγκριτική παρουσίαση σε φιλική για εκτύπωση μορφή 

 

4.4 Υλικό 

Το υλικό της υπηρεσίας ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ αποτελείται από κείμενα και προτάσεις που 

έχουν επιλεγεί ώστε να ανταποκρίνονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Η διεπαφή διαχείρισης παρέχει την 

δυνατότητα πλήρους διαχείρισης τόσο των κειμένων όσο και των προτάσεων. 

 

4.4.1 Διαχείριση κειμένων 

Η σελίδα διαχείρισης κειμένων περιλαμβάνει την παρουσίαση σε μορφή πίνακα 

όλων των κειμένων που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας 

(Εικόνα 56). Στον διαχειριστή επιτρέπεται η διαχείριση όλων των κειμένων ενώ στον 

καθηγητή επιτρέπεται η διαχείριση μόνο των κειμένων που έχει αυτός καταχωρίσει. 

Στον πίνακα εμφανίζεται ο τίτλος του κειμένου, ο δημιουργός του, η κατηγορία στην 

οποία ανήκει το κείμενο με βάση τον βαθμό δυσκολίας και η ημερομηνία 

καταχώρησης του. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει το κείμενο αρκεί να πατήσει τον 

σύνδεσμο τίτλο του οπότε εμφανίζεται σε παράθυρο το κείμενο (Εικόνα 57). 

 



 

Εικόνα 56 Διαχείριση κειμένων της υπηρεσίας ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ 



 

Εικόνα 57 Προεπισκόπηση του περιεχομένου του κειμένου 

 

4.4.2 Προσθήκη/Επεξεργασία κειμένου 

Για κάθε κείμενο που είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων δίνεται η 

δυνατότητα επεξεργασίας του μέσα από μια φόρμα (Εικόνα 58). Στην φόρμα μπορεί 

ο χρήστης να καθορίσει τον τίτλο του κειμένου, την κατηγορία του, και το 

περιεχόμενο του. Η ίδια ακριβώς φόρμα παρέχεται κατά την εισαγωγή νέου 

αρχείου κειμένου. 

Η υπηρεσία ΕΥΓΛΟΤΤΟΝ προσφέρει την αυτόματη αναγνώριση του κυρίαρχου 

τύπου δυσλεξίας στο κείμενο που εισαγάγει ο χρήστης σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση του συστήματος. Ο μηχανισμός αναγνωρίζει στο κείμενο τις 

προβληματικές λέξεις και στις συνέχεια τις κατατάσσει σε μια από τις επτά 

κατηγορίες δυσλεξίας. Αφού εντοπίσει την κυρίαρχη μορφή δυσλεξίας, που έχει τον 

μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων, τότε επιλέγει αυτόματα την κατηγορία δυσλεξίας, 

χρωματίζοντας και τις προβληματικές λέξεις με διαφορετικό χρώμα (Εικόνα 59). 

Παράλληλα εμφανίζει και τα στατιστικά του κειμένου με των αριθμό 

προβληματικών λέξεων για κάθε κατηγορία ενώ αν ο χρήστης επιλέξει για δικό του 



λόγο μια διαφορετική κατηγορία από την προτεινόμενη, τότε το κείμενο 

εμφανίζεται με διαφορετικές λέξεις χρωματισμένες. 

  

Εικόνα 58 Φόρμα προσθήκης κειμένου. Η ίδια φόρμα χρησιμοποιείται και 
για την επεξεργασία ήδη καταχωρημένου κειμένου με τη διαφορά ότι τα 
πεδία εμφανίζονται τότε συμπληρωμένα με τις αποθηκευμένες τιμές τους. 



 

Εικόνα 59 Ο μηχανισμός αναγνώρισης της κυρίαρχης μορφής δυσλεξίας έχει 
επεξεργαστεί το κείμενο που εισαγάγαμε και προτείνει την 
κατηγοριοποίηση του κειμένου. Οι προβληματικές λέξεις εμφανίζονται 
χρωματισμένες ανάλογα με την κατηγορία που είναι επιλεγμένη. 

4.4.3 Διαχείριση προτάσεων 

Όπως και στα κείμενα, η διαχείριση προτάσεων παρέχεται με την παρουσίαση σε 

μορφή πίνακα όλων των προτάσεων που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 

της υπηρεσίας (Εικόνα 60). Στον πίνακα παρουσιάζεται το κείμενο της πρότασης, ο 

χρήστης που την καταχώρησε, η κατηγορία της, εικονίδιο που δείχνει τις 

αξιολογήσεις των χρηστών για την πρόταση αυτή και τη ημερομηνία καταχώρησης 

της. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας της και διαγραφής της. 

4.4.4 Προσθήκη/Επεξεργασία πρότασης 

Η προσθήκη πρότασης περιλαμβάνει την συμπλήρωση φόρμας με όλα τα 

απαραίτητα πεδία (Εικόνα 61). Στην περίπτωση του διαχειριστή, δίνεται η 

δυνατότητα καθορισμού του δημιουργού ενώ στην περίπτωση καθηγητή αυτόματα 

μπαίνει ο ίδιος ως δημιουργός. Εκτός από το κείμενο της πρότασης πρέπει να 

καθοριστεί η κατηγορία της ενώ δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης της πρότασης με 

τα καταχωρημένα κείμενα ως πηγή μέσω αναδιπλώμενου πλαισίου. Ο καθορισμός 

της κατηγορίας της πρότασης γίνεται αυτόματα από το σύστημα και εμφανίζεται ως 

προτεινόμενη κατηγορία αυτή με τα περισσότερα λάθη. 

Την ίδια ακριβώς μορφή έχει η σελίδα επεξεργασίας των προτάσεων με την 

διαφορά ότι τα πεδία είναι συμπληρωμένα με τις αποθηκευμένες τιμές (Εικόνα 62). 

 



 

Εικόνα 60 Διαχείριση προτάσεων 

 

 

 

Εικόνα 61 Σελίδα προσθήκης προτάσεως στην υπηρεσία 



 

Εικόνα 62 Σελίδα επεξεργασίας καταχωρημένης πρότασης 

 

 

Εικόνα 63 Σελίδα αξιολογήσεων επιλεγμένης πρότασης 



4.4.5 Αξιολογήσεις πρότασης 

Για κάθε πρόταση παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των αξιολογήσεων της 

(Εικόνα 63). Για τον διαχειριστή εμφανίζονται όλοι οι χρήστες που έχουν κάνει 

ηχογράφηση της πρότασης ενώ για τον χρήστη καθηγητή εμφανίζονται μόνο οι 

χρήστες που έχει δημιουργήσει και έχουν αξιολογηθεί για την πρόταση αυτή. Στην 

κάθε αξιολόγηση μπορεί να πατήσει ο χρήστης το εικονίδιο επεξεργασίας και να 

μεταβεί στην σελίδα προβολής της αξιολόγησης. Έτσι παρέχεται ένας εναλλακτικός 

τρόπος εντοπισμού μιας αξιολόγησης μέσω της πρότασης ηχογράφησης της. 

 

4.5 Διαχείριση συστήματος 

Οι σελίδες διαχείρισης συστήματος είναι προσβάσιμες μόνο στον διαχειριστή και 

περιλαμβάνουν τρεις ενότητες ρυθμίσεων, τις ρυθμίσεις της διαδικτυακής 

υπηρεσίας που αφορούν παραμέτρους των διεπαφών (Εικόνα 64), τις ρυθμίσεις 

που αφορούν παραμέτρους του μηχανισμού αξιολόγησης των ηχογραφήσεων 

(Εικόνα 65) καθώς και τη σελίδα βαθμονόμησης του μικροφώνου (Εικόνα 66). Η 

τελευταία περιλαμβάνει τον μηχανισμό ηχογράφησης στον οποίο ο καθηγητής 

μπορεί να κάνει δοκιμαστικές ηχογραφήσεις και να παρακολουθεί το αποτέλεσμα 

αξιολόγησης τους ώστε να δει αν χρειάζεται μεταβολή στις ρυθμίσεις της 

υπηρεσίας. 

 



 

Εικόνα 64 Σελίδα διαχείρισης παραμέτρων του συστήματος 

 

Εικόνα 65 Σελίδα διαχείρισης των παραμέτρων της υπηρεσίας αξιολόγησης 
του ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ 



 

Εικόνα 66 Σελίδα βαθμονόμησης του μικροφώνου. 


