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Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης 
 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα 

είναι σε θέση να δέχεται πληροφορίες από τις Ομάδες Εργασίας Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) θα 

τις επεξεργάζεται και θα τις προωθεί στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). 

Στο παρόν καταγράφονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις χρήσης για τα υποσυστήματα που 

απαρτίζουν το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Κρήτης και προέρχονται από 

τις απαιτήσεις της Α.ΔΙ.Π. Για να είναι επιτυχημένη η ανάλυση και καταγραφή των 

περιπτώσεων χρήσης, έχουμε καταγράψει και διαχωρίσει όλα τα πιθανά σενάρια 

αλληλεπίδρασης των υποσυστημάτων με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες και κάθε 

σενάριο αποτελεί μία περίπτωση χρήσης.   
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Συλλογή και Επεξεργασία στοιχείων εσωτερικής αξιολόγησης του 

Ιδρύματος  

Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε από καθηγητές, είτε από φοιτητές. Σε κάθε 

περίπτωση, είναι απαραίτητο όλα τα αποτελέσματα των διαδικασιών της εσωτερικής 

αξιολόγησης να υπάρχουν  σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, για την αποφυγή αλλοίωσης 

των αποτελεσμάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αξιολογητών, 

είναι αναγκαίο όλα τα δεδομένα να είναι αποθηκευμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη 

μπορεί κανείς εκτός των εξουσιοδοτημένων χρηστών να έχει πρόσβαση σε αυτά. Μία 

ακόμα επιθυμητή ιδιότητα του συστήματος αξιολόγησης είναι η ανωνυμία τόσο των 

αξιολογητών όσο και των σπουδαστών.  

Δεδομένου ότι θέλουμε να έχουμε τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης σε 

ηλεκτρονική μορφή, η προφανής λύση είναι όλες οι αξιολογήσεις να γίνονται 

χρησιμοποιώντας μέσα που επιτρέπουν την άμεση αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε 

ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets κτλ). Επειδή όμως το Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης δεν διαθέτει τόσες συσκευές για να καλύψουν όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, 

πρέπει κάποιες από αυτές να γίνουν σε μέσω έντυπων ερωτηματολογίων τα οποία 

μοιράζονται στους σπουδαστές. Επομένως, η εσωτερική αξιολόγηση στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

έγινε με δύο τρόπους α) μέσω έντυπων ερωτηματολογίων και β) μέσω πληροφοριακού 

συστήματος. Στη συνέχεια αναλύουμε τους παραπάνω τρόπους αξιολόγησης.  

Αξιολόγηση μέσω έντυπων ερωτηματολογίων  

Σχεδιασμός: Όπως αναφέραμε πιο πριν, η αξιολόγηση αυτού του τύπου γίνεται με 

έντυπα ερωτηματολόγια τα οποία μοιράζονται στους σπουδαστές. Υπάρχουν δύο τύποι 

ανώνυμων ερωτηματολογίων ανάλογα με το αν έχουμε να αξιολογήσουμε εργαστηριακό 

μάθημα, ή μάθημα θεωρίας. Μετά το πέρας της αξιολόγησης τα ερωτηματολόγια 

μεταφέρονται στο γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης όπου με κατάλληλο σύστημα 

που θα περιγράψουμε στη συνέχεια εξάγονται τα αποτελέσματα από τα έντυπα 

ερωτηματολόγια και κατόπιν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθεί το 

διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που περιγράφει την αξιολόγηση μέσω  έντυπων 
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ερωτηματολογίων (Εικόνα 1). Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο/η σπουδαστής/στρια 

είναι υπεύθυνος/η για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και μόνο ενώ όλα τα 

υπόλοιπα καθήκοντα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως η διαχείριση των 

αποτελεσμάτων και η εξαγωγή τους σε ηλεκτρονική μορφή εκτελούνται από τον 

διαχειριστή του συστήματος που στην περίπτωση μας είναι το προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Υλοποίηση:  Για την αξιολόγηση μέσω έντυπων ερωτηματολογίων χρησιμοποιήσαμε τις 

εφαρμογές Edoc Capture Designer και  Edoc Capture Reader. Η διαδικασία που 

ακολουθήσαμε ήταν αφού σαρώσαμε τα πρότυπα ερωτηματολόγια, που αντιστοιχούν στο 

θεωρητικό και το εργαστηριακό μάθημα, με τον σαρωτή (scanner) της ΜΟ.ΔΙ.Π, να 

χρησιμοποιήσουμε την πρώτη εφαρμογή που αναφέραμε για να δημιουργήσουμε στα 

ηλεκτρονικά έντυπα των ερωτηματολογίων τις απαραίτητες φόρμες που αντιστοιχούν στις 

πιθανές απαντήσεις των σπουδαστών. Με άλλα λόγια φτιάξαμε δύο πρότυπα 

αντιστοίχησης των γραπτών απαντήσεων των σπουδαστών σε μορφή κατανοητή από την 

δεύτερη εφαρμογή.  

Με αυτή τη διαδικασία, η δεύτερη εφαρμογή είναι σε θέση να σαρώσει ένα συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο και να χρησιμοποιώντας την μέθοδο οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 

(OCR) να αναγνωρίσει τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από τον σπουδαστή. Να σημειωθεί 

ότι αλλαγές στα ερωτηματολόγια που δίνονται προς απάντηση, ή δημιουργία νέων 

ερωτηματολογίων για οποιαδήποτε ανάγκη εσωτερικής αξιολόγησης πρέπει να 

συνοδευτούν με δημιουργία των αντίστοιχων πρότυπων αντιστοίχησης απαντήσεων. 

Έχοντας αυτά στη διάθεση μας, είμαστε σε θέση να σαρώσουμε τα απαντημένα 

ερωτηματολόγια των σπουδαστών και να εξάγουμε σε ηλεκτρονική μορφή πλέον όλες τις 

απαντήσεις τους γρήγορα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επιπρόσθετα η εφαρμογή edoc 

capture reader υποστηρίζει την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε διάφορες μορφές (φύλλα 

excel, αρχεία xml κτλ). 
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Εικόνα 1. Π.Χ. Αξιολόγησης με Έντυπα Ερωτηματολόγια 

 

Αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 

Σχεδιασμός: Για αυτού του είδους την αξιολόγηση χρησιμοποιήσαμε το ελεύθερο πακέτο 

λογισμικού Limesurvey1. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη 

διεξαγωγή δημοσκοπήσεων, επιτρέποντας ασφάλεια, ανωνυμία και την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων σε πολλές διαφορετικές ηλεκτρονικές μορφές, επομένως μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες της εσωτερικής μας αξιολόγησης. Παρόλα αυτά χρειάστηκαν να 

γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για να επιτύχουμε την απαιτούμενη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών της πλατφόρμας και την ασφάλεια των 

αποτελεσμάτων της κάθε αξιολόγησης.  

Για τις παραπάνω ανάγκες δε χρησιμοποιήσαμε αυτούσιο το πακέτο λογισμικού 

Limesurvey αλλά δημιουργήσαμε μια εφαρμογή περιορισμένης πρόσβασης η οποία 

απλούστευσε την διαδικασία δημιουργίας, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 

αξιολογήσεων.  

                                                 
1
 Επίσημη Ιστοσελίδα: http://www.limesurvey.org/ 

http://www.limesurvey.org/
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Υλοποίηση: Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να εγκαταστήσουμε την τελευταία 

έκδοση του ελεύθερου πακέτου λογισμικού Limesurvey στο μηχάνημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση μέσω πληροφοριακού συστήματος. Στη συνέχεια 

ενεργοποιήσαμε την χρήση κουπονιών (tokens) για κάθε δημοσκόπηση. Με αυτό τον 

τρόπο μπορούμε να ελέγχουμε την πρόσβαση σε κάθε δημοσκόπηση καθώς και την 

χρονική περίοδο που θα παραμένει εν ενεργεία. Επιπρόσθετα, τροποποιήσαμε κατάλληλα 

το λογισμικό ώστε να μπορούν πολλά ερωτηματολόγια μιας δημοσκόπησης να 

συμπληρωθούν με το ίδιο κουπόνι ώστε υπάρχει απόλυτη ανωνυμία του κοινού που 

υλοποιεί τη δημοσκόπηση.  

Στη συνέχεια δημιουργήσαμε μία εξωτερική εφαρμογή (σε περιβάλλον Java) με όνομα 

LimeSurveySupport για την παροχή της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα 

δημοσκοπήσεων από το προσωπικό που διενεργεί τις δημοσκοπήσεις. Στην Εικόνα 2, 

μπορούμε να δούμε την αρχική σελίδα της εφαρμογής που αναπτύξαμε. Οι λογαριασμοί 

που δημιουργήθηκαν τόσο στην πλατφόρμα Limesurvey όσο και στην LimeSurveySupport 

συνδέθηκαν για ομοιομορφία αλλά με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης ώστε να 

υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή και μέσω μιας πολύ απλής διεπαφής, ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα όχι μόνο να δημιουργεί αξιολογήσεις θεωρητικού ή εργαστηριακού 

μαθήματος αλλά και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων. Το διάγραμμα 

περιπτώσεων χρήσης της Εικόνα 2 περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης όταν έχουμε τα 

ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική μορφή. Στο διάγραμμα φαίνεται η χρήση κουπονιού από 

τον/την σπουδαστή/στρια για τη σύνδεση στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίων καθώς και τα καθήκοντα του διαχειριστή όπως η απόδοση των 

κουπονιών στις αξιολογήσεις και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων.  
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Εικόνα 2. Π.Χ. Αξιολόγησης με Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια 
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Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Αξιολόγησης 

Το Υποσύστημα διαχείρισης των δεδομένων αξιολόγησης του Ιδρύματος αποτελεί ένα 

Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη ΜΟ.ΔΙ.Π. να συγκεντρώσει όλα 

τα δεδομένα που αφορούν στην αξιολόγηση του Ιδρύματος και τα οποία βρίσκονται τόσο 

στις κατά τόπους γραμματείες των Σχολών και των τμημάτων όσο και στις διάφορες 

υπηρεσίες του Ιδρύματος.  

Μετά από τη μελέτη των αναγκών και με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στον 

τομέα της διαχείρισης των δεδομένων και της λειτουργικότητας της πλατφόρμας 

δημιουργήθηκαν οι κύριες ενότητες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές της 

να ορίσουν: 

1. τη δομή του ιδρύματος 

2. τους λογαριασμούς της πλατφόρμας και το επίπεδο πρόσβασης τους στο 

περιεχόμενο της 

3. τους καθηγητές του Ιδρύματος, τις Σχολές και τα Προγράμματα Σπουδών στα 

οποία ανήκουν 

4. τα μαθήματα που προσφέρονται στο εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών και ανά 

εξάμηνο 

5. αναλυτικά στοιχεία ανά προσφερόμενο μάθημα  

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για τις κύριες ενότητες 

της πλατφόρμας. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε μία προς μία τις ενότητες στις επιμέρους 

λειτουργίες που προσφέρουν.  
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Εικόνα 3. Συνοπτικές Π.Χ. Πλατφόρμας 

 

Ενότητα 1. Διαχείριση της δομής του Ιδρύματος 

Η Διαχείριση Ιδρύματος δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές της πλατφόρμας να 

ορίσουν τις κεντρικές οντότητες του Ιδρύματος σε επίπεδο διάρθρωσης. Με βάση το 

σχεδιασμό της πλατφόρμας το Ίδρυμα αποτελείται από ένα σύνολο Σχολών οι οποίες με τη 

σειρά τους αποτελούνται από ένα σύνολο από Προγράμματα Σπουδών.  

Διαχείριση Στοιχείων Ιδρύματος 

Η πρώτη υποενότητα  στη Διαχείριση Ιδρύματος είναι αυτή που διαχειρίζεται τα στοιχεία 

του Ιδρύματος και δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του Ιδρύματος να ενημερώνει τα 

στοιχεία του. Στην Εικόνα 4, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για την 

υποενότητα αυτή. 
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Εικόνα 4. Π.Χ. Διαχείρισης Στοιχείων Ιδρύματος 

 

Το σενάριο ενημέρωσης των στοιχείων του Ιδρύματος αποτελείται από τα εξής βήματα:  

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα του οποίου τα στοιχεία επιθυμεί να 

ενημερώσει (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Τμήματος» 

(Εικόνα 5) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος αλλάζει τα στοιχεία του Ιδρύματος που επιθυμεί 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων 

Τμήματος» και ολοκληρώνει τη διαδικασία 

 

 
Εικόνα 5. Ενημέρωση Στοιχείων Ιδρύματος 
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Διαχείριση Σχολών 

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στις Σχολές που απαρτίζουν ένα δεδομένο Ίδρυμα. 

Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές της πλατφόρμας να: 

 Ορίσουν μια νέα Σχολή 

 Τροποποιήσουν τα στοιχεία μιας υπάρχουσας Σχολής 

 Διαγράψουν μια υπάρχουσα Σχολή 

Στην Εικόνα 6, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για αυτή την 

υποενότητα.  

 uc Διαχείριση Ιδρύματος

Διαχείριση Σχολών

Διαχειριστής

Σύν δεση στην  

πλατφόρμαΔημιουργία 

Σχολής

Εν ημέρωση 

Στοιχείων  Σχολής

Διαγραφή 

Σχολής

Επιλογής Σχολής

Επιλογή 

Ιδρύματος

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Εικόνα 6. Π.Χ. Διαχείρισης Σχολών 

 

Το σενάριο ορισμού μιας νέας Σχολής αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο θα δημιουργήσει τη νέα 

Σχολή (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Δημιουργία Νέας Σχολής» (Εικόνα 7) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος εισάγει τα στοιχεία της νέας Σχολής 
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6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Δημιουργία Νέας Σχολής» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία 

 

 
Εικόνα 7. Δημιουργία Νέας Σχολής 

 
Το σενάριο ενημέρωσης των Στοιχείων μιας υπάρχουσας Σχολής αποτελείται από τα εξής 

βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η εν λόγω Σχολή 

(Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή της οποίας τα στοιχεία θα 

ενημερώσει (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Σχολής» (Εικόνα 

8) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία της εν λόγω Σχολής 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων Σχολής» 

και ολοκληρώνει τη διαδικασία 
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Εικόνα 8. Ενημέρωση Στοιχείων Σχολής 

 

Το σενάριο διαγραφής μιας υπάρχουσας Σχολής αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών  

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η εν λόγω Σχολή 

(Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή την οποία επιθυμεί να διαγράψει 

από το Ίδρυμα (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαγραφή Σχολής» (Εικόνα 9) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Διαγραφή Σχολής» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία δεδομένου ότι η Σχολή δεν σχετίζεται με άλλες οντότητες 

της πλατφόρμας 

 

 
Εικόνα 9. Διαγραφή Σχολής 
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Διαχείριση Προγράμματος Σπουδών 

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για ένα συγκεκριμένο τμήμα το 

οποίο ανήκει σε μια δεδομένη Σχολή. Η υποενότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους 

διαχειριστές της πλατφόρμας να: 

 Ορίσουν ένα Πρόγραμμα Σπουδών 

 Τροποποιήσουν τα στοιχεία για ένα υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών 

 Διαγράψουν ένα υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών 

Στην Εικόνα 10, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για αυτή την 

υποενότητα.  

 uc Διαχείριση Ιδρύματος

Διαχείριση Προγράμματος Σπουδών

Σύν δεση στην  

πλατφόρμα

Επιλογής Σχολής

Δημιουργία Προγρ. 

Σπουδών

Εν ημέρωση Προγρ. 

Σπουδών

Διαγραφή Προγρ. 

Σπουδών

Διαχειριστής

Επιλογή Προγρ. 

Σπουδών

Επιλογή 

Ιδρύματος

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Εικόνα 10. Π.Χ. Διαχείρισης Προγρ. Σπουδών 

 

Το σενάριο ορισμού ενός νέου Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 
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μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Σχολή και το εν 

λόγω Πρόγραμμα Σπουδών (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή στην οποία θα προστεθεί το νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Δημιουργία Νέου Προγράμματος 

Σπουδών» (Εικόνα 11) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος εισάγει τα στοιχεία του νέου Προγράμματος Σπουδών 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Δημιουργία Νέου 

Προγράμματος Σπουδών» και ολοκληρώνει τη διαδικασία 
 

 
Εικόνα 11. Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών 

Το σενάριο ενημέρωσης των στοιχείων για ένα υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται 

από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Σχολή και το εν 

λόγω Πρόγραμμα Σπουδών (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή της οποίας το Πρόγραμμα 

Σπουδών θα ενημερώσει (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Πρόγραμμα Σπουδών του οποίου τα 

στοιχεία θα ενημερώσει (Ηλεκτρολογίας) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Προγράμματος 

Σπουδών» (Εικόνα 12) 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία του εν λόγω Προγράμματος 

Σπουδών 
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8. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων 

Προγράμματος Σπουδών» και ολοκληρώνει τη διαδικασία 
 

 
Εικόνα 12. Ενημέρωση Προγράμματος Σπουδών 

 

Το σενάριο διαγραφής ενός υπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από τα εξής 

βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Σχολή και το εν 

λόγω Πρόγραμμα Σπουδών (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή της οποίας το Πρόγραμμα 

Σπουδών θα ενημερώσει (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο θα 

διαγράψει (Ηλεκτρολογίας) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαγραφή Προγράμματος Σπουδών» 

(Εικόνα 13) 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Διαγραφή Προγράμματος 

Σπουδών» και ολοκληρώνει τη διαδικασία δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Σπουδών 

δεν σχετίζεται με άλλες οντότητες της πλατφόρμας 
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Εικόνα 13. Διαγραφή Προγράμματος Σπουδών 

 

 

Διαχείριση Μαθημάτων 

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στα μαθήματα που προσφέρονται για ένα συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Σπουδών και το οποίο ανήκει σε μια δεδομένη Σχολή. Η υποενότητα αυτή 

δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές της πλατφόρμας να: 

 Ορίσουν ένα νέο μάθημα 

 Τροποποιήσουν τα στοιχεία για ένα υπάρχον μάθημα 

 Διαγράψουν ένα υπάρχον μάθημα 

Στην Εικόνα 14, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για αυτή την 

υποενότητα.  
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 uc Διαχείριση Ιδρύματος

Διαχείριση Μαθημάτων

Σύν δεση στην  

πλατφόρμα

Επιλογής Σχολής

Διαχειριστής

Επιλογή 

Ιδρύματος

Επιλογή 

Μαθήματος

Δημιουργία 

Μαθήματος

Εν ημέρωση 

Μαθήματος

Διαγραφή Μαθήματος

Επιλογή Προγρ. 

Σπουδών

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Εικόνα 14. Π.Χ .Διαχείρισης Μαθημάτων 

 

Το σενάριο ορισμού ενός νέου μαθήματος αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Σχολή, το 

Πρόγραμμα Σπουδών και το εν λόγω μάθημα (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή στην οποία θα προστεθεί το νέο 

μάθημα (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο θα 

προστεθεί το νέο μάθημα (Ηλεκτρολογίας) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Δημιουργία Νέου Μαθήματος» (Εικόνα 

15) 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος εισάγει τα στοιχεία του νέου Μαθήματος 

8. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Δημιουργία Νέου Μαθήματος» 

και ολοκληρώνει τη διαδικασία 
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Εικόνα 15. Δημιουργία Νέου Μαθήματος 

 

Το σενάριο ενημέρωσης των στοιχείων για ένα υπάρχον μάθημα αποτελείται από τα εξής 

βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Σχολή, το 

Πρόγραμμα Σπουδών και το εν λόγω μάθημα (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή της οποίας το μάθημα θα 

ενημερωθεί (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Πρόγραμμα Σπουδών του οποίου το 

μάθημα θα ενημερωθεί (Ηλεκτρολογίας) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το μάθημα του οποίου τα στοιχεία θα 

ενημερώσει (Προγραμματισμός - Ι) 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Μαθήματος» 

(Εικόνα 16) 

8. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία του εν λόγω μαθήματος 

9. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων 

Μαθήματος» και ολοκληρώνει τη διαδικασία 
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Εικόνα 16. Ενημέρωση Στοιχείων Μαθήματος 

Το σενάριο διαγραφής ενός υπάρχοντος μαθήματος αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ιδρύματος» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει η Σχολή, το 

Πρόγραμμα Σπουδών και το εν λόγω μάθημα (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Σχολή της οποίας το μάθημα θα 

διαγράψει (ΣΤΕΦ) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την Πρόγραμμα Σπουδών του οποίου το 

μάθημα θα διαγράψει (Ηλεκτρολογίας) 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει το μάθημα του οποίου τα στοιχεία θα 

ενημερώσει (Προγραμματισμός - Ι) 

7. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαγραφή Μαθήματος» (Εικόνα 17) 

8. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Διαγραφή Μαθήματος» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία δεδομένου ότι το μάθημα δεν σχετίζεται με άλλες 

οντότητες της πλατφόρμας 
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Εικόνα 17. Διαγραφή Μαθήματος 

 

 

Ενότητα 2. Διαχείριση των λογαριασμών της πλατφόρμας 

Η Διαχείριση Λογαριασμών δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές της πλατφόρμας να 

ορίσουν τόσο τους χρήστες και τους αντίστοιχους λογαριασμούς της πλατφόρμας όσο και 

το επίπεδο πρόσβασης των λογαριασμών στο περιεχόμενό της. Ο μηχανισμός που 

χρησιμοποιεί η πλατφόρμα για να ορίσει το επίπεδο πρόσβασης των χρηστών της είναι 

ένας συνδυασμός ρόλων και ομάδων.  

Προκειμένου ένας συγκεκριμένος λογαριασμός να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ενότητα 

περιεχομένου θα πρέπει να αποκτήσει και τον αντίστοιχο ρόλο ο οποίος επιτρέπει την 

πρόσβαση στη συγκεκριμένη ενότητα. Για να αποκτήσει το ρόλο αυτό ο χρήστης θα πρέπει 

να είναι μέλος μιας τουλάχιστο ομάδας ρόλων η οποία να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο 

ρόλο.  

Διαχείριση Λογαριασμών 

Η υποενότητα αυτή αναφέρεται στις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στην υποενότητα 

των λογαριασμών. Στην υποενότητα αυτή οι διαχειριστές της πλατφόρμας έχουν τη 
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δυνατότητα να: 

 Δημιουργήσουν ένα νέο λογαριασμό 

 Τροποποιήσουν τα στοιχεία ενός υφιστάμενου λογαριασμού 

 Διαγράψουν ένα υφιστάμενο λογαριασμό 

 Ορίσουν σε ποιες ομάδες λογαριασμών ανήκει ο υφιστάμενος λογαριασμός 

 Ορίσουν σε ποιες Σχολές ανήκει ο υφιστάμενος λογαριασμός 

 Ορίσουν σε ποιο Πρόγραμμα Σπουδών ανήκει ο υφιστάμενος λογαριασμός 

Στην Εικόνα 18, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για αυτή την 

υποενότητα.  
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 uc Διαχείριση Λογαριασμών

Διαχείριση Λογαριασμών

Διαχειριστής

Δημιουργία 

Λογαριασμού

Τροποποίηση 

Λογαριασμού

Διαγραφή 

Λογαριαμού

Ορισμός Σχολών  

Λογαριασμόυ

Ορισμός Ομάδων  

Λογαριασμόυ

Ορισμός Προγρ. 

Σπουδών  

Λογαριασμού

Σύν δεση στην  

πλατφόρμα

Επιλογή 

Λογαριασμού

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Εικόνα 18. Π.Χ. Διαχείρησης Λογαριασμών 

 

Το σενάριο δημιουργίας ενός νέου λογαριασμού αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Δημιουργία Λογαριασμού» (Εικόνα 19) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος εισάγει τα στοιχεία του νέου λογαριασμού 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Δημιουργία Λογαριασμού» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία 
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Εικόνα 19. Δημιουργία Νέου Λογαριασμού 

 

Το σενάριο ενημέρωσης ενός υφιστάμενου λογαριασμού αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον λογαριασμό του οποίου τα στοιχεία θα 

ενημερώσει (rousakis) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Λογαριασμού» 

(Εικόνα 19) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία του εν λόγω λογαριασμού 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Λογαριασμού» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία 

 

 
Εικόνα 20. Ενημέρωση Λογαριασμού 



 

 
 
 

2

7

 

Το σενάριο διαγραφής ενός υφιστάμενου λογαριασμού αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον λογαριασμό που επιθυμεί να διαγράψει 

(rousakis) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαγραφή Λογαριασμού» (Εικόνα 19) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Διαγραφή Λογαριασμού» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία δεδομένου ότι ο λογαριασμός δεν σχετίζεται με άλλες 

οντότητες της πλατφόρμας 

 

 
Εικόνα 21. Διαγραφή Λογαριασμού 

 

Το σενάριο διαχείρισης ομάδων λογαριασμών για έναν υφιστάμενο λογαριασμό 

αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον λογαριασμό του οποίου τις ομάδες 

επιθυμεί να διαχειριστεί (rousakis) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ομάδων Λογαριασμού» 

(Εικόνα 22) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει την λίστα με τις ομάδες στις οποίες ανήκει 

ο λογαριασμός και η διαδικασία ολοκληρώνεται 
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Εικόνα 22. Διαχείριση Ομάδων Λογαριασμού 

 

Το σενάριο διαχείρισης των Σχολών στις οποίες ανήκει ένας υφιστάμενος λογαριασμός 

αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον λογαριασμό του οποίου τις Σχολές 

επιθυμεί να διαχειριστεί (rousakis) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Σχολών» (Εικόνα 22) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει την λίστα με τις Σχολές στις οποίες ανήκει 

ο λογαριασμός και η διαδικασία ολοκληρώνεται 

 

 
Εικόνα 23. Διαχείριση Σχολών  
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Το σενάριο διαχείρισης των Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία ανήκει ένας υφιστάμενος 

λογαριασμός αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον λογαριασμό του οποίου τις Σχολές 

επιθυμεί να διαχειριστεί (rousakis) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Προγρ. Σπουδών» (Εικόνα 

22) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει την λίστα με τα Προγράμματα Σπουδών 

στα οποία ανήκει ο λογαριασμός και η διαδικασία ολοκληρώνεται 

 

 
Εικόνα 24. Διαχείριση Προγρ. Σπουδών 

 

Διαχείριση ρόλων και ομάδων 

Η πλατφόρμα είναι οργανωμένη σε διάφορες ενότητες οι οποίες αποτελούν τα κύρια 

συστατικά της μέρη. Υπενθυμίζουμε ότι οι κύριες ενότητες που έχουν υλοποιηθεί, 

αφορούν την διαχείριση του Ιδρύματος, τη διαχείριση των λογαριασμών, τη διαχείριση 

των καθηγητών, τη διαχείριση των μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο και την 

επεξεργασία των δεδομένων των μαθημάτων. Οι ενότητες αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους και αντιστοιχούν στους ρόλους της πλατφόρμας.  

Στην υποενότητα αυτή οι διαχειριστές της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να: 

 Δημιουργήσουν μια νέα ομάδα ρόλων 

 Τροποποιήσουν τα στοιχεία μιας υφιστάμενης ομάδας ρόλων 
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 Διαγράψουν μια υφιστάμενη ομάδα ρόλων 

 Ορίσουν τους ρόλους που περιλαμβάνει μια υφιστάμενη ομάδα 

Σε κάθε ομάδα αντιστοιχίζουμε έναν ή περισσότερους από τους ρόλους που περιγράψαμε 

παραπάνω και αυτό έχει σαν συνέπεια να εξουσιοδοτείται η ομάδα για να εκτελεί τις 

ενέργειες που περιγράφονται από τους αντίστοιχους ρόλους.  

Στην Εικόνα 25, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για αυτή την 

υποενότητα.  

 uc Διαχείριση Λογαριασμών

Διαχείριση Ρόλων και Ομάδων

Διαχειριστής

Δημιουργία 

Ομάδας

Εν ημέρωση 

Ομάδας

Διαγραφή 

Ομάδας

Σύν δεση στην  

πλατφόρμα

Διαχείριση Ρόλων  

Ομάδας

Επιλογή Ομάδας 

Λογαριασμών

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Εικόνα 25. Π.Χ. Διαχείρισης Ρόλων και Ομάδων 

Το σενάριο δημιουργίας μιας νέας ομάδας ρόλων αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 
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3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Δημιουργία Νέας Ομάδας» (Εικόνα 26) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος εισάγει τα στοιχεία της νέας ομάδας 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Δημιουργία Νέας Ομάδας» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία 

 

 
Εικόνα 26. Δημιουργία Νέας Ομάδας 

 

Το σενάριο τροποποίησης μιας υφιστάμενης ομάδας λογαριασμών αποτελείται από τα εξής 

βήματα:  

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την ομάδα λογαριασμών την οποία επιθυμεί 

να ενημερώσει (administrator) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Ομάδας» (Εικόνα 

27) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία της εν λόγω ομάδας  

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων Ομάδας» 

και ολοκληρώνει τη διαδικασία 

 

 
Εικόνα 27. Ενημέρωση Στοιχείων Ομάδας 
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Το σενάριο διαγραφής μιας υφιστάμενης ομάδας λογαριασμών αποτελείται από τα εξής 

βήματα:  

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την ομάδα λογαριασμών την οποία επιθυμεί 

να διαγράψει (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαγραφή Ομάδας» (Εικόνα 28) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία της εν λόγω ομάδας  

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Διαγραφή Ομάδας» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία δεδομένου ότι η ομάδα δεν σχετίζεται με άλλες οντότητες 

της πλατφόρμας 

 

 

Εικόνα 28. Διαγραφή Ομάδας 

 

Το σενάριο διαχείρισης ρόλων μιας υφιστάμενης ομάδας λογαριασμών αποτελείται από τα 

εξής βήματα:  

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Λογαριασμών» από το 

κεντρικό μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει την ομάδα λογαριασμών της οποίας τους 

ρόλους επιθυμεί να διαχειριστεί (users) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Ρόλων Ομάδας» (Εικόνα 29) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει την λίστα με τους ρόλους που κατέχει η εν 

λόγω ομάδα και η διαδικασία ολοκληρώνεται 
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Εικόνα 29. Διαχείριση Ρόλων Ομάδας 

 

 

Ενότητα 3. Διαχείριση των καθηγητών της πλατφόρμας  

Η ενότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές της πλατφόρμας να ορίσουν τους 

καθηγητές της πλατφόρμας καθώς και τις συσχετίσεις τους με τις υπάρχουσες Σχολές και 

τα Προγράμματα Σπουδών. 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στην ενότητα των 

καθηγητών. Στην ενότητα αυτή οι διαχειριστές της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να: 

 Προσθέσουν ένα νέο καθηγητή 

 Τροποποιήσουν τα στοιχεία ενός υφιστάμενου καθηγητή 

 Διαγράψουν ένα υφιστάμενο καθηγητή 

 Ορίσουν σε ποιες Σχολές ανήκει ο υφιστάμενος καθηγητής 

 Ορίσουν σε ποια Προγράμματα Σπουδών ανήκει ο υφιστάμενος καθηγητής 

Στην Εικόνα 30, παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για αυτή την ενότητα.  
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 uc Διαχείριση Καθηγητών

Διαχείριση Καθηγητών

Διαχειριστής

Προσθήκη 

Καθηγητή

Διαγραφή 

Καθηγητή

Διαχείριση 

Στοιχείων  

Καθηγητή

Προγρ. Σπουδών  

Καθηγητή

Σχολές 

Καθηγητή

Σύν δεση στην  

πλατφόρμα

Επιλογή 

Καθηγητή

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Εικόνα 30. Π.Χ. Διαχείρισης Καθηγητών 

Το σενάριο της προσθήκης ενός νέου καθηγητή στο Ίδρυμα αποτελείται από τα εξής 

βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Καθηγητών» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Προσθήκη Νέου Καθηγητή» (Εικόνα 

31) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος εισάγει τα στοιχεία του νέου καθηγητή 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Προσθήκη Νέου Καθηγητή» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία 
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Εικόνα 31. Προσθήκη Καθηγητή 

 

Το σενάριο της ενημέρωσης των στοιχείων ενός νέου καθηγητή αποτελείται από τα εξής 

βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Καθηγητών» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον καθηγητή του οποίου τα στοιχεία επιθυμεί 

να ενημερώσει (Ιωάννης Ρουσσάκης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων Καθηγητή» 

(Εικόνα 32) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει τα στοιχεία που επιθυμεί 

6. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Ενημέρωση Στοιχείων 

Καθηγητή» και ολοκληρώνει τη διαδικασία 
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Εικόνα 32. Ενημέρωση Στοιχείων Καθηγητή 

 

Το σενάριο της διαγραφής ενός υπάρχοντος καθηγητή αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Καθηγητών» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον καθηγητή τον οποίο επιθυμεί να 

διαγράψει (Ιωάννης Ρουσσάκης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαγραφή  Καθηγητή» (Εικόνα 33) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος πατάει το κουμπί «Διαγραφή Καθηγητή» και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία δεδομένου ότι ο καθηγητής δεν σχετίζεται με άλλες 

οντότητες της πλατφόρμας 

 

 
Εικόνα 33. Διαγραφή Καθηγητή 
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Το σενάριο διαχείρισης των Σχολών στις οποίες ανήκει ένας υφιστάμενος καθηγητής 

αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Καθηγητών» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον καθηγητή του οποίου τις Σχολές επιθυμεί 

να διαχειριστεί (Ιωάννης Ρουσσάκης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Σχολές στις οποίες ανήκει» (Εικόνα 34) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει την λίστα με τις Σχολές στις οποίες ανήκει 

ο Καθηγητής και η διαδικασία ολοκληρώνεται 
 

 
Εικόνα 34. Διαχείριση Σχολών Καθηγητή 

 

Το σενάριο διαχείρισης των Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία ανήκει ένας υφιστάμενος 

καθηγητής αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος συνδέεται στην πλατφόρμα 

2. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Διαχείριση Καθηγητών» από το κεντρικό 

μενού επιλογών 

3. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει τον καθηγητή του οποίου τα Προγράμματα 

Σπουδών επιθυμεί να διαχειριστεί (Ιωάννης Ρουσσάκης) 

4. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος επιλέγει «Προγρ. σπουδών στα οποία ανήκει» 

(Εικόνα 35) 

5. Ο διαχειριστής του Ιδρύματος ενημερώνει την λίστα με τα Προγράμματα Σπουδών 

στα οποία ανήκει ο Καθηγητής και η διαδικασία ολοκληρώνεται 
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Εικόνα 35. Διαχείριση Προγρ. Σπουδών Καθηγητή 


