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Είσοδος στο διαχειριστικό περιβάλλον 
Πραγματοποιείται από οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου κάνοντας κλικ στο ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ. 

 

Εικόνα 1-Παρουσίαση Frontend του Ιστότοπου 

  

 

Εικόνα 2-Σελίδα εισόδου στο διαχειριστικό περιβάλλον 

Η συγκεκριμένη σελίδα σύνδεσης ανήκει στο περιβάλλον Single Sign On των εφαρμογών της υποδομής, 

και θα εμφανίζεται στην πρώτη είσοδο των χρηστών σε κάποια από τις εφαρμογές (site, e-learning, 

data catalogue)  
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Διαχειριστικό Περιβάλλον 
Η αρχική σελίδα του περιβάλλοντος που παρουσιάζεται (αλλά διαφοροποιείται ανά χρήστη) είναι η 

ακόλουθη: 

 

Εικόνα 3-Αρχική σελίδα σύνδεσης χρήστη 

 

Στην αριστερή κάθετη στήλη παρουσιάζονται οι διαθέσιμες εφαρμογές του ιστότοπου (ανά χρήστη). Στο 

επάνω μέρος είναι δυνατή η αλλαγή ονόματος, λογαριασμού email καθώς και κωδικού πρόσβασης.

 

Εικόνα 4-Σύνδεση διαφορετικού χρήστη (διαθέσιμες εφαρμογές) 
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Διαθέσιμες Εφαρμογές 
Οι εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμες, είναι οι εξής: 

Γκρουπ Εφαρμογών Όνομα Εφαρμογής Επεξήγηση 

 
 
 
 
Διαχείριση Χρηστών 

Χρήστες Εμφάνιση / 
Προσθήκη/Τροποποίηση/Διαγραφή 
χρηστών καθώς και διασύνδεση τους 
με τις εφαρμογές του ιστότοπου 

Εφαρμογές Διαθέσιμες εφαρμογές του 
ιστότοπου 

Χρήστες / Εφαρμογές Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης 
ανά χρήστη/εφαρμογή 
(administrator, supervisor, creator) 

 
 
 
 
 
Διαχείριση Αποθετηρίου 

Χρήστες Αποθετηρίου Μόνο εμφάνιση / προσθήκη 
χρηστών και ένταξης τους στο ίδιο 
αποθετήριο με αυτό του διαχειριστή 
που έχει πρόσβαση στην 
συγκεκριμένη εφαρμογή. 
Διαθέσιμες εφαρμογές για αυτούς 
είναι μόνο όσες αφορούν το Λεξικό 
Όρων και τη Βιβλιογραφία. 

Χρηστές / Εφαρμογές 
Αποθετηρίου 

Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης 
ανά χρήστη/εφαρμογή (supervisor, 
creator μόνο) και μόνο για τις 
εφαρμογές Λεξικού Όρων και 
Βιβλιογραφίας 

 
 
 
 
 
 
Διαχείριση Βιβλιογραφίας 

Βιβλιογραφίες Κεντρική σελίδα διαχείρισης 
Βιβλιογραφικών εγγραφών, καθώς 
και εξουσιοδότησης τους για 
εμφάνιση στο frontend του 
ιστότοπου 

Βιβλιογραφικοί Τύποι Εφαρμογή εισαγωγής 
Βιβλιογραφικών τύπων για χρήση 
στις εγγραφές Βιβλιογραφίας 

Βιβλιογραφικές Θεματικές Εφαρμογή εισαγωγής 
Βιβλιογραφικών Θεματικών για 
χρήση στις εγγραφές Βιβλιογραφίας 

Θεματικές – Top Class Κατηγοριοποίηση των θεματικών 

 
 
Διαχείριση Κοινωνικών Όρων 

Κοινωνικοί Όροι Εφαρμογή εισαγωγής κοινωνικών 
όρων για χρήση στην εφαρμογή 
Κοινωνικοί Ορισμοί 

Κοινωνικοί Ορισμοί Κεντρική σελίδα διαχείρισης και 
εξουσιοδότησης εγγραφών, 
σύνδεση ορισμών με όρους 
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Ορισμοί / Βιβλιογραφίες Εφαρμογή σύνδεσης κοινωνικών 
ορισμών και Βιβλιογραφικής 
εγγραφής, καθώς και εισαγωγή 
σελίδας αναφοράς 

 
 
 
Διαχείριση Ιστότοπου 

Άρθρα Διαχείριση περιεχομένου άρθρων 
και ένταξης τους σε κατηγορίες 

Κατηγορίες Διαχείριση κατηγοριών για τα άρθρα 

Σελίδες Διαχείριση σελίδων / περιεχομένου 
του ιστότοπου 

Μενού Διαχείριση κεντρικού μενού 

Διαχείριση Αρχείων Διαχείριση Αρχείων File Manager για upload και delete 
αρχείων 

 

Διαχείριση Χρηστών / Αποθετηρίου 
Στα επίπεδα των εφαρμογών για την πρόσβαση και τα δικαιώματα ανά εφαρμογή, απαιτούνται 2 

βήματα. Αρχικά, κατά τη δημιουργία του χρήστη, ορίζουμε τη πρόσβαση του χρήστη στην εφαρμογή, 

μέσω του γκρουπ εφαρμογών Διαχείριση Χρηστών ή Διαχείριση Αποθετηρίου.  

Έπειτα,  έχουν οριστεί 3 διαφορετικοί τύποι χρηστών. Αυτοί είναι: Administrator, Supervisor, Creator. Ο 

κάθε χρήστης που δημιουργείται ανά εφαρμογή παίρνει αυτόματα τον ρόλο του Creator. Αυτό, μπορεί 

να αλλάξει μόνο από τον διαχειριστή των εφαρμογών “ Χρήστες / Εφαρμογές ” και “ Χρηστές / 

Εφαρμογές Αποθετηρίου ” 

Διαχείριση Χρηστών 
Σε αυτό το γκρουπ εφαρμογών, πρόσβαση έχουν μόνο οι Διαχειριστές του Συστήματος. Αφορά στην 

εγγραφή νέων χρηστών, της χορήγησης δικαιώματος εισόδου σε επιμέρους εφαρμογές καθώς και 

ορισμού επιπέδου πρόσβασης (Administrator, Supervisor, Creator). Σημειώνεται εδώ, ότι από τις 

συγκεκριμένες εφαρμογές, είναι δυνατή η προσθήκη / τροποποίηση / διαγραφή κάθε χρήστη, καθώς και 

ένταξης του σε οποιοδήποτε από τα 7 διαθέσιμα αποθετήρια. 
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Εικόνα 5-Εισαγωγή χρήστη, σύνδεση του με εφαρμογές 

 

 

Εικόνα 6-Αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη σε εφαρμογή (1) 
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Εικόνα 7-Αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη σε εφαρμογή (2) 

Διαχείριση Αποθετηρίου 
Σε αυτό το γκρουπ εφαρμογών, πρόσβαση έχουν μόνο όσοι έχουν οριστεί από τους Διαχειριστές 

Συστήματος, ως Διαχειριστές Αποθετηρίου. Αφορά στην εμφάνιση λίστας των χρηστών που ανήκουν στο 

ίδιο αποθετήριο με τον διαχειριστή, εγγραφή νέων χρηστών (που όμως εντάσσεται αυτόματα στο ίδιο 

αποθετήριο με αυτό του Διαχειριστή που τον εγγράφει), της χορήγησης δικαιώματος εισόδου σε 

επιμέρους εφαρμογές καθώς και ορισμού επιπέδου πρόσβασης μόνο Supervisor ή Creator (όχι 

Administrator). Σημειώνεται εδώ ότι από τις συγκεκριμένες εφαρμογές, σε αντίθεση με τη Διαχείριση 

Χρηστών, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση (επεξεργασία χρήστη, δικαίωμα πρόσβασης σε περισσότερες 

εφαρμογές), διαγραφή χρήστη, καθώς και ένταξη του σε οποιοδήποτε από τα 7 διαθέσιμα αποθετήρια. 

 

Εικόνα 8-Διαχείρηση Αποθετηρίου - Χρήστες Αποθετηρίου 
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Διαχείριση Βιβλιογραφίας 
Το γκρουπ εφαρμογών «Διαχείριση Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει τις εφαρμογές 

• Βιβλιογραφίες 

• Βιβλιογραφικοί Τύποι 

• Βιβλιογραφικές Θεματικές 

• Θεματικές - Topclass 

 

Βιβλιογραφίες 
Η εφαρμογή «Βιβλιογραφίες» είναι η κεντρική σελίδα διαχείρισης Βιβλιογραφικών εγγραφών, καθώς και 

εξουσιοδότησης τους για εμφάνιση στο frontend του ιστότοπου. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν όλοι 

οι ρόλοι χρηστών, με διαφορετικά δικαιώματα ανά περίπτωση. Αναλυτικά 

• Ένας χρήστης τύπου Creator μπορεί να εισάγει μια εγγραφή η οποία όμως θα παραμείνει 

ανενεργή (δεν θα παρουσιάζεται στο frontend του ιστότοπου) έως ότου πάρει έγκριση από 

κάποιον χρήστη τύπου Administrator ή Supervisor. Επίσης, ο χρήστης Creator μπορεί να δει τις 

εγγραφές που ο ίδιος έχει κάνει, ακόμα και να τις τροποποιήσει μέχρις ότου αυτές εγκριθούν 

από κάποιον ανώτερο χρήστη. Σε αυτή τη περίπτωση, ο χρήστης Creator δεν έχει δικαίωμα να 

κάνει κάποια τροποποίηση στην εγγραφή.  

• Ένας χρήστης τύπου Supervisor έχει τα δικαιώματα του χρήστη Creator, ενώ μπορεί επίσης να 

δει / τροποποιήσει τις εγγραφές που έχουν κάνει συνολικά οι χρήστες ενός αποθετηρίου (στο 

οποίο ανήκει και ο ίδιος), καθώς και να εγκρίνει κάποια εγγραφή με αποτέλεσμα να 

παρουσιαστεί στο frontend του ιστότοπου.  

Προσοχή: Ο Supervisor δεν μπορεί να τροποποιήσει / διαγράψει τις εγγραφές ενός 

Administrator, καθώς επίσης και εφόσον εγκρίνει κάποια εγγραφή δεν δύναται να την 

τροποποιήσει/διαγράψει. Σε αυτή τη περίπτωση, η εγγραφή θα μπορεί να τροποποιηθεί / 

διαγραφεί μόνο από κάποιον χρήστη τύπου Administrator. 

• Ένας χρήστης τύπου Administrator, μπορεί να δει όλες τις εγγραφές από όλα τα αποθετήρια, 

καθώς επίσης και να δημιουργήσει / τροποποιήσει / διαγράψει / εγκρίνει οποιαδήποτε εγγραφή. 
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Βιβλιογραφικοί Τύποι 
Η εφαρμογή «Βιβλιογραφικοί Τύποι» είναι μέρος της Βιβλιογραφίας. Αφορά στην εισαγωγή 

βιβλιογραφικών τύπων που σε επόμενο βήμα θα μπορούν να αποδοθούν στις Βιβλιογραφικές εγγραφές. 

Δικαίωμα σε αυτή την εφαρμογή έχουν μόνο όσοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς και είναι 

χρήστες τύπου Administrator. Μια Βιβλιογραφία μπορεί να έχει μόνο έναν Βιβλιογραφικό Τύπο. 

Βιβλιογραφικές Θεματικές 
Η εφαρμογή «Βιβλιογραφικές Θεματικές» είναι μέρος της Βιβλιογραφίας. Αφορά στην εισαγωγή 

βιβλιογραφικών θεματικών που σε επόμενο βήμα θα μπορούν να αποδοθούν στις Βιβλιογραφικές 

εγγραφές. Δικαίωμα σε αυτή την εφαρμογή έχουν μόνο όσοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς 

και είναι χρήστες τύπου Administrator. Μια Βιβλιογραφία μπορεί να έχει μια ή και περισσότερες από 

μία Βιβλιογραφικές Θεματικές. 

Θεματικές Topclass 
Η εφαρμογή «Θεματικές - Topclass» είναι μέρος της Βιβλιογραφίας. Αφορά στην εισαγωγή όρων 

ταξινόμησης και ομαδοποίησης για τις θεματικές ενότητες που είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής 

Βιβλιογραφικές Θεματικές. 

Front End Εφαρμογής 
Όταν μια βιβλιογραφία πάρει έγκριση, η εγγραφή της θα μπορεί να αναζητηθεί και να προβληθεί από το 

αντίστοιχο μενού του ιστότοπου. Επιλέγουμε από το αρχικό μενού ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Εικόνα 9-Front End, αναζήτηση Βιβλιογραφιών 
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Τα πεδία αναζήτησης είναι αντίστοιχα με αυτά που συμπληρώνονται κατά τη καταχώρηση μιας 

εγγραφής. Σημείωση: Η αναζήτηση και στα ελληνικά και στα αγγλικά, δεν διακρίνει πεζούς – κεφαλαίους 

και τονισμένους – άτονους χαρακτήρες. 

• Τίτλος 

• Συγγραφείς 

• Τύπος Δημοσιεύματος 

• Θεματική Ενότητα (κρατήστε πατημένο το Ctrl για περισσότερες από μια επιλογές) 

• Έτος Δημοσίευσης 

• Γλώσσα Συγγραφής 

• Χωρίς συννημένο/Με συννημένο (αφορά στο αν η εγγραφή εμπεριέχει αρχείο που ανέβηκε στον 

server είτε εξωτερικό σύνδεσμο προς κάποιο αρχείο). 

Περίπτωση Χρήσης 
Οι Βιβλιογραφικές Εφαρμογές, οι Βιβλιογραφικοί Τύποι καθώς και οι Θεματικές – Topclass έχουν ήδη τις 

καταχωρήσεις που χρειάζονται για να εισαχθούν Βιβλιογραφικές εγγραφές. Σε αυτές δικαίωμα 

πρόσβασης και τροποποίησης / προσθαφαίρεσης εγγραφών έχουν μόνο οι υπερδιαχειριστές του 

συστήματος. Ακολουθούν screenshots από τις παραπάνω εφαρμογές. Από το αντίστοιχο μενού, 

επιλέγουμε Προσθήκη 

 

Εικόνα 10-Λίστα Βιβλιογραφικών Τύπων 

 

Εικόνα 11-Εισαγωγή Βιβλιογραφικού Τύπου 
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Σε αυτή τη φόρμα, συμπληρώνετε το όνομα και μια περιγραφή για τον Βιβλιογραφικό Τύπο, κατόπιν 

επιλέγουμε Αποθήκευση και επιστροφή. 

Τα ίδια ισχύουν και για την εφαρμογή «Θεματική Top Class - κατηγοριοποίηση». 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η λίστα των Βιβλιογραφικών Θεματικών (ενοτήτων). Ισχύουν τα ίδια 

βήματα με πριν, με την ιδιαιτερότητα ότι κάθε βιβλιογραφική θεματική ανήκει σε τουλάχιστον μια 

Θεματική Top Class - κατηγοριοποίηση. 

 

Εικόνα 12-Βιβλιογραφικές Θεματικές 

 

Εικόνα 13- Εισαγωγή Θεματικής Ενότητας 

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή μιας Βιβλιογραφίας, από το αντίστοιχο μενού. 

Στις επόμενες εικόνες, ένας χρήστης τύπου Creator από το αποθετήριο ΕΚΚΕ δημιουργεί μια εγγραφή, 

ένας χρήστης τύπου Supervisor από το αποθετήριο Αιγαίου δεν μπορεί να δει την εγγραφή (καθότι 

μπορεί να δει μόνο εγγραφές από χρήστες του δικού του αποθετηρίου), ένας χρήστης τύπου Supervisor 

από το αποθετήριο ΕΚΚΕ επεξεργάζεται και εγκρίνει την εγγραφή, δοκιμάζει να την 

τροποποιήσει/διαγράψει μετά την έγκριση χωρίς επιτυχία (λόγω δικαιωμάτων), η εγγραφή γίνεται 

αναζητήσιμη στο frontent της εφαρμογής, τέλος ένας χρήστης τύπου Administrator διαγράφει την 

εγγραφή. 



13 
 

 

Εικόνα 14-Λίστα Βιβλιογραφικών Εγγραφών 

 

Εικόνα 15-Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (1) 
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Εικόνα 16-Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (2) 

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά ως προς τη συμπλήρωση. Τα πεδία με το εικονίδιο ( ) είναι 

μεταφράσιμα. Στη περίπτωση που η διεπαφή είναι στα Ελληνικά, όπως στις εικόνες, τα πεδία 

αποθηκεύονται στα Ελληνικά. Μετά την Αποθήκευση, είναι δυνατή η τροποποίηση της εγγραφής για τα 

ίδια πεδία με το εικονίδιο, στην Αγγλική γλώσσα., είτε επιλέγοντας τροποποίηση στη γλώσσα που 

θέλουμε, είτε αλλάζοντας όλη τη διεπαφή με το κουμπί ENGLISH, έπειτα κλικ στη τροποποίηση, όπως 

στην εικόνα παρακάτω. Σχετικά με τα πεδία Upload Αρχείου και Εξωτερικός Σύνδεσμος, ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα (προαιρετικά) να ανεβάσει στον server ένα αρχείο τύπου pdf αλλά και να εισάγει κάποιον 

σύνδεσμο που να παραπέμπει σε εξωτερικό αρχείο. Η εφαρμογή είναι υλοποιημένη έτσι, ώστε όταν 

υπάρχει εξωτερικός σύνδεσμος αλλά και αρχείο, να ελέγχει αρχικά τον εξωτερικό σύνδεσμο και σε 

περίπτωση που αυτός κατά την αναζήτηση είναι ανενεργός, ο σύνδεσμος θα οδηγεί στο αρχείο που έχει 

εισάγει ο χρήστης. 
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Εικόνα 17-Τροποποίηση - Μετάφραση Βιβλιογραφικής Εγγραφής 

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης Creator μπορεί να προβεί σε όποια επεξεργασία θέλει, εφόσον το πεδίο 

«Έγκριση» έχει την τιμή Όχι. 

Όταν ο χρήστης τύπου Supervisor του ίδιου αποθετηρίου κάνει είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον, 

είναι σε θέση να τροποποιήσει την εγγραφή που εισήχθη στο προηγούμενο βήμα. Επιπλέον, του 

εμφανίζεται το πεδίο Έγκριση. Από την στιγμή που εγκριθεί και θα αποθηκευτεί η εγγραφή, θα 

εμφανίζεται πλέον στο front end της εφαρμογής ενώ θα είναι πλέον τροποποιήσιμη μόνο από χρήστες 

τύπου Administrator. 

 

Εικόνα 18-Επεξεργασία από χρήστη τύπου Supervisor/ Administrator 
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Εικόνα 19-Έγκριση από χρήστη Supervisor 

 

Εικόνα 20-Αποτροπή διαγραφής εφόσον η εγγραφή έχει εγκριθεί 
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Εικόνα 21-Εμφάνιση εγγραφής στον ιστότοπο (1) 

Κάνοντας κλικ στον τίτλο της δημοσίευσης, μπορείτε να δείτε επιμέρους πληροφορίες για την εγγραφή. 
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Εικόνα 22-Εμφάνιση εγγραφής στον ιστότοπο (2) 

Όταν ο χρήστης τύπου Creator εισέλθει στο διαχειριστικό περιβάλλον, θα μπορεί μόνο να δει την 

εγγραφή του και τα επιπλέον πεδία, πατώντας στο Προεπισκόπηση. Επίσης, θα εμφανίζεται πλέον ο 

χρήστης ο οποίος έκανε έγκριση, καθώς και ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης και έγκρισης. 
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Εικόνα 23-Εγγραφή που έχει εγκριθεί 

Διαχείριση Κοινωνικών Όρων 
Το γκρουπ εφαρμογών Διαχείριση Κοινωνικών Όρων, περιλαμβάνει τις εφαρμογές  

• Κοινωνικοί Ορισμοί 

• Κοινωνικοί Όροι 

• Ορισμοί / Βιβλιογραφίες 

 

Κοινωνικοί Ορισμοί 
Η εφαρμογή «Κοινωνικοί Ορισμοί» είναι η κεντρική σελίδα διαχείρισης των εγγραφών, καθώς και 

εξουσιοδότησης τους για εμφάνιση στο frontend του ιστότοπου. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν όλοι 

οι ρόλοι χρηστών, με διαφορετικά δικαιώματα ανά περίπτωση. Αναλυτικά 

• Ένας χρήστης τύπου Creator μπορεί να εισάγει μια εγγραφή η οποία όμως θα παραμείνει 

ανενεργή (δεν θα παρουσιάζεται στο frontend του ιστότοπου) έως ότου πάρει έγκριση από 

κάποιον χρήστη τύπου Administrator ή Supervisor. Επίσης, ο χρήστης Creator μπορεί να δει τις 

εγγραφές που ο ίδιος έχει κάνει, ακόμα και να τις τροποποιήσει μέχρις ότου αυτές εγκριθούν 

από κάποιον ανώτερο χρήστη. Σε αυτή τη περίπτωση, ο χρήστης Creator δεν έχει δικαίωμα να 

κάνει κάποια τροποποίηση στην εγγραφή.  

• Ένας χρήστης τύπου Supervisor έχει τα δικαιώματα του χρήστη Creator, ενώ μπορεί επίσης να 

δει / τροποποιήσει τις εγγραφές που έχουν κάνει συνολικά οι χρήστες ενός αποθετηρίου (στο 

οποίο ανήκει και ο ίδιος), καθώς και να εγκρίνει κάποια εγγραφή με αποτέλεσμα να 

παρουσιαστεί στο frontend του ιστότοπου. 

Προσοχή: Ο Supervisor δεν μπορεί να τροποποιήσει / διαγράψει τις εγγραφές ενός 

Administrator, καθώς επίσης και εφόσον εγκρίνει κάποια εγγραφή δεν δύναται να την 

τροποποιήσει/διαγράψει. Σε αυτή τη περίπτωση, η εγγραφή θα μπορεί να τροποποιηθεί / 

διαγραφεί μόνο από κάποιον χρήστη τύπου Administrator. 

• Ένας χρήστης τύπου Administrator, μπορεί να δει όλες τις εγγραφές από όλα τα αποθετήρια, 

καθώς επίσης και να δημιουργήσει / τροποποιήσει / διαγράψει / εγκρίνει οποιαδήποτε εγγραφή. 
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Κοινωνικοί Όροι 
Η εφαρμογή «Κοινωνικοί Όροι» είναι μέρος των Κοινωνικών Ορισμών. Αφορά στην εισαγωγή κοινωνικών 

όρων που σε επόμενο βήμα θα μπορούν να αποδοθούν στις εγγραφές τύπου Κοινωνικών Ορισμών. 

Δικαίωμα σε αυτή την εφαρμογή έχουν μόνο όσοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς και είναι 

χρήστες τύπου Supervisor ή Administrator. Ένας κοινωνικός όρος απευθύνεται σε έναν ή και παραπάνω 

κοινωνικό (-ούς) ορισμό (-σμούς) Ορισμοί / Βιβλιογραφίες 

Η εφαρμογή «Ορισμοί / Βιβλιογραφίες» είναι μέρος της Βιβλιογραφίας. Αφορά στην σύνδεση 

βιβλιογραφικών εγγραφών και κοινωνικών ορισμών, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής 

σελίδων που αναφέρεται η σύνδεση τους. Δικαίωμα σε αυτή την εφαρμογή έχουν μόνο όσοι χρήστες 

έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς και είναι χρήστες τύπου Supervisor ή Administrator.  

Front End Εφαρμογής 
Η συνολική έγκριση όρου και ορισμού προκειμένου να γίνει αναζητήσιμη η εγγραφή στον ιστότοπο, όπως 

προαναφέρθηκε, γίνεται σε επίπεδο Κοινωνικού Ορισμού. Για να δούμε τις εγγραφές που έχουν ήδη 

εγκριθεί, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού του site, ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ -> ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ. Έπειτα, 

επιλέγουμε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΡΟΥ. 

 

Εικόνα 24-Παρουσίαση Frontend Κοινωνικών Όρων 

Τα πεδίο αναζήτησης για εισαγωγή κειμένου σε αυτή την εφαρμογή είναι ένα, ενώ στο πεδίο Ως Προς 

επιλέγουμε αν η αναζήτηση μας αφορά σε όρο ή σε ορισμό. Σημείωση: Η αναζήτηση και στα ελληνικά 

και στα αγγλικά, δεν διακρίνει πεζούς – κεφαλαίους και τονισμένους – άτονους χαρακτήρες. 

Περίπτωση Χρήσης 
Αρχικά, εισάγουμε τον Κοινωνικό Όρο, από το αντίστοιχο μενού. Τα πεδία συμπληρώνονται ως εξής 
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Εικόνα 25- Εισαγωγή Κοινωνικών Όρων -1 

 

Εικόνα 26- Εισαγωγή Κοινωνικών Όρων -2 

Το πεδίο «Σχετικοί Όροι» θα εμφανίζει όρους που έχουν ήδη εισαχθεί στο σύστημα, ως διαθέσιμους για 

επιλογή (εφόσον ο όρος είναι σχετικός). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράθεσης σχολίων επί του 

όρου και ταξινόμησης μεταξύ των κατηγοριών "Μεθοδολογικός" ή "Θεωρητικός" . 

Έπειτα, ο χρήστης εισάγει έναν ή και περισσότερους Κοινωνικούς Ορισμούς, προκειμένου να τους 

συνδέσει με τον κοινωνικό όρο που επιθυμεί. Σε αυτό το στάδιο και εφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή 

του ορισμού, η εγγραφή παραμένει ανενεργή (δεν θα εμφανίζεται στην αναζήτηση του ιστότοπου) μέχρι 

να λάβει έγκριση από κάποιον υπεύθυνο αποθετηρίου ή διαχειριστή. Ακολουθούν εικόνες χρήσης: 
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Εικόνα 27- Αναζήτηση εγγραφών βάσει κριτηρίων 

 

Εικόνα 28- Εισαγωγή Κοινωνικού Ορισμού -1 

Στο πεδίο «Σχετικές Βιβλιογραφίες» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ή και περισσότερες από τις 

διαθέσιμες Βιβλιογραφίες του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται σύνδεση των εγγραφών 

από τις εφαρμογές «Βιβλιογραφίες / Κοινωνικοί Όροι / Κοινωνικοί Ορισμοί». Τέλος, ο χρήστης είναι 

δυνατό να εισάγει ακόμα μια πληροφορία, τις σελίδες αναφοράς, σε επίπεδο σύνδεσης Κοινωνικού 

Ορισμού / Βιβλιογραφίας, μέσα από την εφαρμογή Ορισμοί / Βιβλιογραφίες. Για την εγγραφή που μας 

ενδιαφέρει, επιλέγουμε τροποποίηση. Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης: 
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Εικόνα 29- Εισαγωγή σελίδων (Ορισμού-Βιβλιογραφίας) 

Η καταχώρηση πλέον βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής προς έγκριση. Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, 

θα είναι και αναζητήσιμη στον ιστότοπο. 

 

Εικόνα 30- Έγκριση καταχώρησης Ορισμού από Supervisor / Administrator 



24 
 

 

Εικόνα 31- Εμφάνιση καταχώρησης στην αναζήτηση του ιστότοπου 


