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Αρχική σελίδα μαθήματος
Περιγραφή μαθήματος
Περιεχόμενα μαθήματος
Διαλέξεις μαθήματος
Ασκήσεις-Λύσεις-Φροντιστήρια μαθήματος
Παλαιότερα Έτη
Login για τον Admin
Lougout
Κεντρική πλατφόρμα διαχείρησης του site
Διαχειριστής όλων των query στην βαση (add/delete)

Ανάλυση σελίδων του διαχειριστή
1. admin.html : Η σελίδα αυτή υπάρχει για να έχει ο χρήστης την δυνατότητα να μπεί
στις λειτουργίες του διαχειριστή.
User name: tsakalid
Password: 1967

Μετά το Login κατευθυνόμαστε στην κεντρική σελίδα διαχείρησης του site του μαθήματος
(admin-panel.php).

2. admin-panel.php :Η σελίδα αυτή υπάρχει για να έχει ο χρήστης την δυνατότητα να
διαχειριστεί το site του μαθήματος γρήγορα και εύκολα.
Αποτελείται από 5 κατηγορίες:
 E-mails
// διαχείρηση
 Assignements
// διαχείρηση
 Fronts
// διαχείρηση
 Solutions
// διαχείρηση
 Timeline
// διαχείρηση
ετων

των e-mail των βοηθών
των ασκήσεων
των φροντιστηρίων
των λύσεων των ασκήσεων
του timeline με όλο το υλικό των παλαιότερων

Κατηγορία 1: Ε-Mails
Εδώ διαχειριζόμαστε όλα τα e-mails των βοήθων του μαθήματοs.
Για την προσθήκη νέου e-mail,έχουμε 2 input πεδία:
 Email, με βοηθητικό φορμάτ: voithos1@csd.uoc.gr.
 Name, με βοηθητικό φορμάτ: Last-Name Name.
Μόλις συμπληρωθούν για να περάσουν στην βάση πατάμε το κουμπί ADD(η σελίδα του
admin-panel γίνεται refresh μετα απο κάθε add).
Για την διαγραφή ενός ή περισσότερων e-mail,επιλέγουμε τα αντίστοιχα checkbox και
διαγράφουμε πατώντας το κουμπί DELETE(η σελίδα του admin-panel γίνεται refresh μετα
απο κάθε delete).

*(για να ελέγξουμε τη σωστή εισαγωγή των e-mail που μόλις προσθέσαμε στη βάση απλά
κάνουμε:

 refresh την σελίδα του Hy-217 και κοιτάμε τα από κάτω πεδία στο πλάγιο Menu.

 Πατώντας στην κατηγορία E-Mails στο admin-panel, οπου στο delete email βλέπουμε
αναλυτικά ολά τα e-mails στην βάση μας.)

Κατηγορία 2: Assignements
Εδώ διαχειριζόμαστε όλα τα assignements του μαθήματοs.
Για την προσθήκη νέου assignements,έχουμε 3 input πεδία:
 Name, με βοηθητικό φορμάτ: Άσκηση 1.
 Deadline, με βοηθητικό φορμάτ: ηη/μμ/εεεε.
 Path, με βοηθητικό φορμάτ: /hy217/files/assignements/*name*.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αλλάζουμε το path , παρα μόνο το κομμάτι *name* που το
αντικαθηστούμε με το ακριβές όνομα του αρχείου.
πχ. Αν το αρχείο μας λέγεται: HW1_2014.pdf
το path θα ειναι : /hy217/files/assignements/HW1_2014.pdf
Μόλις συμπληρωθούν για να περάσουν στην βάση πατάμε το κουμπί ADD(η σελίδα του
admin-panel γίνεται refresh μετα απο κάθε add).
Για την διαγραφή μίας ή περισσότερων assignements,επιλέγουμε τα αντίστοιχα checkbox
και διαγράφουμε πατώντας το κουμπί DELETE(η σελίδα του admin-panel γίνεται refresh

μετα απο κάθε delete).
*(για να ελέγξουμε τη σωστή εισαγωγή των assignements που μόλις προσθέσαμε στη βάση
απλά κάνουμε:
 refresh την σελίδα του Hy-217 στις ασκήσεις και κοιτάμε τα από κάτω

*(δεν ξεχνάμε να κάνουμε VIEW την άσκηση να δούμε ότι το Path ειναι σώστο.
 Πατώντας στην κατηγορία Assignements στο admin-panel, οπου στο delete
assignement βλέπουμε αναλυτικά ολά τα assignements στην βάση μας.)

Κατηγορία 3: Fronts
Εδώ διαχειριζόμαστε όλα τα φροντιστήρια του μαθήματοs.
Για την προσθήκη νέου φροντιστηρίου,έχουμε 2 input πεδία:
 Name, με βοηθητικό φορμάτ: Φροντιστήριο 1.
 Path, με βοηθητικό φορμάτ: /hy217/files/frontistiria/*name*.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αλλάζουμε το path , παρα μόνο το κομμάτι *name* που το
αντικαθηστούμε με το ακριβές όνομα του αρχείου.
πχ. Αν το αρχείο μας λέγεται: Front1_2014.pdf
το path θα ειναι : /hy217/files/frontistiria/Front1_2014.pdf
Μόλις συμπληρωθούν για να περάσουν στην βάση πατάμε το κουμπί ADD(η σελίδα του
admin-panel γίνεται refresh μετα απο κάθε add).
Για την διαγραφή ενός ή περισσότερων φροντιστηρίων,επιλέγουμε τα αντίστοιχα checkbox
και διαγράφουμε πατώντας το κουμπί DELETE(η σελίδα του admin-panel γίνεται refresh
μετα απο κάθε delete).

*(για να ελέγξουμε τη σωστή εισαγωγή των φροντιστηρίων που μόλις προσθέσαμε στη
βάση απλά κάνουμε:
 refresh την σελίδα του Hy-217 στις ασκήσεις και κοιτάμε τα από κάτω

*(δεν ξεχνάμε να κάνουμε VIEW το φροντιστήριο να δούμε ότι το Path ειναι σώστο.
 Πατώντας στην κατηγορία Fronts στο admin-panel, οπου στο delete fronts
βλέπουμε αναλυτικά ολά τα φροντιστήρια στην βάση μας.)

Κατηγορία 4: Solutions
Εδώ διαχειριζόμαστε όλες τις λύσεις των ασκήσεων του μαθήματοs.
Για την προσθήκη νέας λύσης άσκησης,έχουμε 2 input πεδία:
 Name, με βοηθητικό φορμάτ: Λύσεις Άσκησης 1.
 Path, με βοηθητικό φορμάτ: /hy217/files/solutions/*name*.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αλλάζουμε το path , παρα μόνο το κομμάτι *name* που το
αντικαθηστούμε με το ακριβές όνομα του αρχείου.
πχ. Αν το αρχείο μας λέγεται: Sol1_2014.pdf
το path θα ειναι : /hy217/files/solutions/Sol1_2014.pdf
Μόλις συμπληρωθούν για να περάσουν στην βάση πατάμε το κουμπί ADD(η σελίδα του
admin-panel γίνεται refresh μετα απο κάθε add).
Για την διαγραφή μίας ή περισσότερων λύσεων,επιλέγουμε τα αντίστοιχα checkbox και
διαγράφουμε πατώντας το κουμπί DELETE(η σελίδα του admin-panel γίνεται refresh μετα
απο κάθε delete).

*(για να ελέγξουμε τη σωστή εισαγωγή των λύσεων που μόλις προσθέσαμε στη βάση απλά
κάνουμε:
 refresh την σελίδα του Hy-217 στις ασκήσεις και κοιτάμε τα από κάτω

*(δεν ξεχνάμε να κάνουμε VIEW τη λύση να δούμε ότι το Path ειναι σώστο.
 Πατώντας στην κατηγορία Solutions στο admin-panel, οπου στο delete solutions
βλέπουμε αναλυτικά ολές τις λύσεις στην βάση μας.)

Κατηγορία 5: Solutions
Εδώ διαχειριζόμαστε όλες τις λύσεις των ασκήσεων του μαθήματοs.
Για την προσθήκη νέας λύσης άσκησης,έχουμε 2 input πεδία:
 Year , με βοηθητικό φορμάτ: 2012
 Name, με βοηθητικό φορμάτ: Λύσεις Άσκησης 1.
 Path, με βοηθητικό φορμάτ: /hy217/files/palaiotera_eti/*year*/*name*.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν αλλάζουμε το path , παρα μόνο το κομμάτι *year* & *name* που
το αντικαθηστούμε με την χρονια και με το ακριβές όνομα του αρχείου.
πχ. Αν το αρχείο μας λέγεται: Sol1_2014.pdf της χρονίας 2014
το path θα ειναι : /hy217/files/palaiotera_eti/2014/Sol1_2014.pdf
Μόλις συμπληρωθούν για να περάσουν στην βάση πατάμε το κουμπί ADD(η σελίδα του
admin-panel γίνεται refresh μετα απο κάθε add).

Για την διαγραφή ενός ή περισσότερων αρχείων απο το timeline,επιλέγουμε τα αντίστοιχα
checkbox και διαγράφουμε πατώντας το κουμπί DELETE(η σελίδα του admin-panel γίνεται
refresh μετα απο κάθε delete).
*(για να ελέγξουμε τη σωστή εισαγωγή των λύσεων που μόλις προσθέσαμε στη βάση απλά
κάνουμε:
 refresh την σελίδα του Hy-217 στα πλαίοτερα ετη και κοιτάμε τα από κάτω

*(δεν ξεχνάμε να κάνουμε VIEW το αρχέιο να δούμε ότι το Path ειναι σώστο.
 Πατώντας στην κατηγορία Timeline στο admin-panel, οπου στο delete item from

timeline βλέπουμε αναλυτικά όλα τα αρχέια στην βάση μας.)

Βασικές σελίδες του μαθήματος
1.Αρχικη(index.php) :
Αποτελεί την κεντρική σελίδα του μαθήματος και παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες:
 Οι γενικές πληροφορίες μαθήματος.
 Το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 Οι βοηθοί του μαθήματος.
 Οι ώρες γραφείου.

2. Περιγραφή(description.php) :
Αποτελεί την περιγραφή του μαθήματος και παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες:
 Το αντικέιμενο του μαθήματος.
 Ο τρόπος βαθμολογίας.
 Η βιβλιογραφία.

3. Περιεχόμενα μαθήματος(contents.php) :
Αποτελεί τα περιεχόμενα του μαθήματος και παρουσιάζονται όλες οι ενότητες του
μαθήματος.

4. Διαλέξεις(lectures.php) :
Περιέχει τις διαλέξεις του μαθήματος και παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες:
 Τις σημειώσεις του μαθηματος απο τον καθηγητή.
 Ένα cheatsheet για την πρόοδο και για τη τελίκη εξέταση.
 Περισσότερες σημειώσεις για το μάθημα.

5. Ασκήσεις(Assignements.php):
Περιέχει τις ασκήσεις,λύσεις και φροντιστήρια του μαθήματος.

6. Παλαιότερα Έτη (flash_back.php):
Αποτελεί ενα timeline με όλο το υλικο που έχει συγεντρωθει & δωθεί με την πάροδο του
χρόνου απο τον καθηγητή.:
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