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1.  Δηζαγωγή 

Ο ΔΘΔΚ (Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Κεηκέλσλ) είλαη κηα δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε ζώκαηα θεηκέλσλ.  

Τν ζώκα θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ απνηειείηαη από ηξία επηκέξνπο ζώκαηα θεηκέλσλ: 

 ην Γεληθό Σώκα Κεηκέλσλ (ΓΣΚ) ην νπνίν πξνέξρεηαη από ηνλ ΔΘΔΓ 

(http://hnc.ilsp.gr) θαη ην νπνίν πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο από 34 εθαηνκκύξηα 

ιέμεηο 

 ην Σώκα Κεηκέλσλ ησλ Σρνιηθώλ Βηβιίσλ (ΣΚΣΒ) πνπ πεξηέρεη 2,25 

εθαηνκκύξηα ιέμεηο από 66 ζρνιηθά βηβιία 

 ην Σώκα Κεηκέλσλ ησλ Γηδαζθόλησλ (ΣΚΓ) ην νπνίν παξέρεη ηε δνκή, ώζηε 

νη δηδάζθνληεο λα εηζαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα 

Ο ρξήζηεο ηνπ ΔΘΔΚ κπνξεί λα νξίζεη ππνζύλνια θεηκέλσλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αλαδεηήζεηο είηε ζην ζύλνιν ησλ θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ είηε ζε 

θάπνην ππνζύλνιν θεηκέλσλ. 

Η αλαδήηεζε ζηνλ ΔΘΔΚ κπνξεί λα γίλεη κε 1 έσο 3 θξηηήξηα, κε βάζε ιέμεηο ή 

ιήκκαηα ή κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο 

είλαη έλα ζύλνιν πξνηάζεσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα. 

Η πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ γίλεηαη κε ηε ρξήζε νλόκαηνο (username) θαη θσδηθνύ 

(password).  

 

2.  Ζ pre-release έθδνζε 

Γηα ηελ pre-release έθδνζε, ε πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ κπνξεί λα γίλεη από ηε 

δηεύζπλζε http://www.xanthi.ilsp.gr/ethek/.    

Ο ρξήζηεο γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη ην 

όλνκα θαη ηνλ θσδηθό ηνπ. Γηα ηελ pre-release κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ρξήζηε, ηα εμήο: 

 Σύπνο ρξήζηε 

 Γηαρεηξηζηήο Γηδάζθωλ Καζεηήο 

όλνκα 

 

  

admintest teachertest user1gymn 

θωδηθόο

 

  

admintest123 teacher123 123 

 

http://www.xanthi.ilsp.gr/ethek/
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3.  Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΘ  

3.1. Γεληθά ζηνηρεία  

Ο ΔΘΔΚ είλαη κηα δηθηπαθή εθαξκνγή ε δηαλέκεηαη ζε δύν CD θαη εγθαζίζηαηαη από 

έλα νδεγό εγθαηάζηαζεο (setup.exe). Πξννξίδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε θάπνην  

εμππεξεηεηή (server) όπνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ελόο ινγηζκηθνύ web server, όπσο νη 

πεξηζζόηεξεο ηζηνζειίδεο ζην Ιληεξλέη. Οη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο βιέπνπλ κε θάπνηα εθαξκνγή web 

browser, όπσο γηα παξάδεηγκα ν Internet Explorer ή ην Firefox. 

Ο ΔΘΔΚ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε Windows ππνζηεξίδεηαη ν web 

server IIS (Internet Information Services) ηεο Microsoft θαη ε ηερλνινγία .NET 

2.0. Πξαθηηθά απηό πεξηιακβάλεη όια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο Microsoft πνπ 

έρνπλ θπθινθνξήζεη κεηά ην 1999.  

Η εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ αξθεί λα γίλεη κόλν ζηνλ εμππεξεηεηή ελόο εξγαζηεξίνπ 

(ή ελόο δηθηύνπ). Γελ ρξεηάδεηαη θακηά εγθαηάζηαζε ζηα ππόινηπα PC ηνπ 

εξγαζηεξίνπ (εθηόο από ηελ πξναηξεηηθή εγθαηάζηαζε ηεο θσλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο). Μάιηζηα, ηα PC ησλ ρξεζηώλ δελ είλαη θαλ αλαγθαίν λα 

ρξεζηκνπνηνύλ Windows γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ ΔΘΔΚ, κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη Linux (όπσο βέβαηα θαη παιαηέο εθδόζεηο ησλ Windows).  

 

3.2. Πξναπαηηνύκελα 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ απαηηνύληαη Microsoft Windows 2000 Server ή 

νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε έθδνζε ησλ Windows (εθηόο από ηηο εθδόζεηο Home 

ησλ Windows), θαη ειεύζεξνο ρώξνο 6 GB ζην ζθιεξό δίζθν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη 

λα έρεη εγθαηαζηαζεί ν IIS από ην CD ησλ Windows.  

Η παξαπάλσ πξνϋπόζεζε είλαη ε κνλαδηθή απνιύησο αλαγθαία απαίηεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ. Όκσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ΔΘΔΚ από πνιινύο ρξήζηεο 

ηαπηόρξνλα κέζα ζε έλα ζρνιηθό εξγαζηήξην, είλαη πξνηηκόηεξν λα εγθαηαζηαζεί 

ζε έλα εμππεξεηεηή (server) ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: 

 επεμεξγαζηή ηαρύηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1GHz, 

 κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 1GB, 

 ζθιεξό δίζθν κε ειεύζεξα ηνπιάρηζηνλ 6GB, 

 κνλάδα CD-ROM γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ, 

 ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 2000 Server, ή Windows 2003 Server ή 

Windows 2008 Server, κε εγθαηεζηεκέλν ηνλ αληίζηνηρν IIS. 

Σε κεραλήκαηα κε κηθξόηεξεο πξνδηαγξαθέο ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΘΔΚ ίζσο είλαη 

πνιύ αξγή, ή θαη αδύλαηε, αλάινγα θαη κε ην πνηέο άιιεο ιεηηνπξγίεο επηηειεί ην 

ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. 

 

Ο ζηαζκόο εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε PC κε νπνηαδήπνηε 

έθδνζε ησλ Windows ή ηνπ Linux. Αξθεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε δίθηπν κε ηνλ 

εμππεξεηεηή πνπ πεξηέρεη ηνλ ΔΘΔΚ θαη λα έρεη θάπνηνπ είδνπο web browser 

(Internet Explorer, Firefox, Opera θιπ).  
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Δγθαηάζηαζε γηα έλαλ ρξήζηε 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγηζκηθνύ από έλαλ θαη κόλν ρξήζηε, ε εγθαηάζηαζε κπνξεί 

λα γίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε κεράλεκα κε Windows πνπ ελζσκαηώλνπλ ηνλ IIS, 

όπσο ηα Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista 

(Business, Enterprise, Ultimate Editions) θαη Windows 7. Οη εθδόζεηο Home ησλ 

Windows XP θαη Windows Vista δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ web server IIS θαη γη 

απηό δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ ζε απηέο.  

 

Δγθαηάζηαζε ζε παιαηόηεξα Ιεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ είλαη αδύλαηε ζε κεραλήκαηα κε Windows 95, Windows 

98, Windows ME (θαζώο θαη ηηο εθδόζεηο “Home” ησλ Windows XP θαη Windows 

Vista) δηόηη ε Microsoft δελ έρεη θπθινθνξήζεη θάπνηα έθδνζε ηνπ IIS γηα απηά ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Σηα Windows NT 4.0 ίζσο λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε 

ηνπ ΔΘΔΚ όκσο δελ ζπλίζηαηαη.  

Σεκεηώλνπκε όηη ε Microsoft έρεη ζηακαηήζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ Windows 95, Windows 98, Windows ME θαη Windows NT 4.0. Η 

ππνζηήξημε ησλ Windows NT 4.0 έιεμε ζηηο 31/12/2004 θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

Windows 98/ΜΔ έιεμε ζηηο 11/6/2006. Μεηά ηελ ιήμε ηεο ππνζηήξημεο, ε 

Microsoft ζηακάηεζε λα βγάδεη επηδηνξζώζεηο ησλ ιεηηνπξγηθώλ απηώλ, θαζώο θαη 

λέεο εθδόζεηο ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ (όπσο ην .NET) κε απνηέιεζκα λα είλαη 

πηζαλά ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζε απηά ηα ζπζηήκαηα.    

 

Δγθαηάζηαζε ηνπ Internet Information Services (IIS) 

Ο IIS είλαη ηκήκα ησλ Windows, θαη πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ΔΘΔΚ. Τα αθξηβή βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ εμαξηώληαη από ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ησλ Windows πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Δδώ ζα πεξηγξάςνπκε 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ IIS ζηελ Αγγιηθή έθδνζε ησλ Windows XP Professional SP3 

(δείηε θαη ζην Παξάξηεκα 1). Η εγθαηάζηαζε ζε δηαθνξεηηθή έθδνζε ησλ Windows 

είλαη παξόκνηα. Σεκεηώλνπκε όηη παιαηόηεξα ην “Internet Information Services” 

ιεγόηαλ “Internet Information Server”, νπόηε είλαη δπλαηό λα ην ζπλαληήζνπκε 

θαη κε απηήλ ηελ νλνκαζία ζε παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows. 

Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ IIS, παηάκε ην θνπκπί start, θαηόπηλ ην Control Panel. 

Σην παξάζπξν ηνπ Control Panel, μεθηλάκε ην “Add or Remove Programs”. Σην 

παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη αξηζηεξά ππάξρνπλ ηέζζεξα εηθνλίδηα, από ηα νπνία ην 

ηξίην είλαη απηό πνπ καο ελδηαθέξεη. Παηώληαο ην “Add/Remove Windows 

Components” εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν κε ηίηιν “Windows Setup” ην νπνίν 

κεηά από ιίγν εκθαλίδεη κηα ιίζηα επηινγώλ γηα ηκήκαηα ησλ Windows θαη ηίηιν 

“Windows Components Wizard”. Σηε ιίζηα απηή πξέπεη λα επηιέμνπκε ην “Internet 

Information Services” (Δηθόλα 1). 
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Δηθόλα 1: Δγθαηάζηαζε ηκεκάηωλ ηωλ Windows 

  
Δηθόλα 2: Δγθαηάζηαζε ηνπ IIS 

 

Αλ απηό είλαη ήδε επηιεγκέλν ηόηε ειέγρνπκε αλ είλαη επίζεο επηιεγκέλν θαη ην 

“World Wide Web Service“ (Δηθόλα 2) πνπ εκθαλίδεηαη παηώληαο ην θνπκπί details, 

θαη αλ είλαη θαη απηό επηιεγκέλν ηόηε ν IIS έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί θαη γη απηό 

παηάκε Cancel. Αλ ην “Internet Information Services” δελ ππάξρεη ζηε ιίζηα ησλ 

ηκεκάησλ ησλ Windows, ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε θάπνηα έθδνζε ησλ Windows πνπ 

δελ ππνζηεξίδεη ηνλ IIS θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε νύηε θαη 

ηνλ ΔΘΔΚ.     

Αλ ην “Internet Information Services” δελ είλαη επηιεγκέλν, ηόηε ην επηιέγνπκε 

(εμ’ νξηζκνύ ζα επηιερζεί ην “World Wide Web Service“) θαη παηάκε ην Next ώζηε 

λα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ IIS. Δίλαη πηζαλό λα καο δεηεζεί λα βάινπκε ην 

CD ησλ Windows.  

Σεκεηώλνπκε όηη ν IIS δελ είλαη θάπνην μερσξηζηό πξόγξακκα πνπ κπνξνύκε λα ην 

θαηεβάζνπκε θαη λα ην εγθαηαζηήζνπκε μερσξηζηά. Δίλαη ηκήκα ησλ Windows θαη 

ε εγθαηάζηαζή ηνπ πξέπεη πάληνηε λα γίλεηαη από ην CD ησλ Windows από ην 

νπνίν θάλακε ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.    
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3.3. Δγθαηάζηαζε 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ ζα πξέπεη λα θάλνπκε login σο ν ρξήζηεο 

administrator (ή λα έρνπκε δηθαηώκαηα ρξήζηε administrator). 

Ο ΔΘΔΚ θαηαιακβάλεη δύν CD. Όηαλ εηζάγνπκε ην πξώην CD ν νδεγόο 

εγθαηάζηαζεο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ μεθηλήζεη, κπνξνύκε 

λα μεθηλάκε ηνλ νδεγό κε δηπιό θιηθ ζην αξρείν setup.exe πνπ βξίζθεηαη ζην 

βαζηθό θαηάινγν ηνπ CD.  

Ο νδεγόο εγθαηάζηαζεο είλαη πνιύ απιόο ζηε ρξήζε ηνπ. Αξθεί λα παηάκε ην 

θνπκπί “Next” (Δπόκελν) αθήλνληαο ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. Σεκεηώλνπκε 

όηη θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο πηζαλόλ λα αλνίμνπλ δεπηεξεύνληα παξάζπξα 

ηα νπνία ζα θιείζνπλ κόλα ηνπο ρσξίο ν ρξήζηεο λα πξέπεη λα θάλεη θάηη. Απηό 

είλαη θπζηνινγηθό.  

Σην πξώην βήκα ν νδεγόο καο ξσηάεη γηα ηε γιώζζα πνπ πξνηηκάκε. Μπνξνύκε λα 

επηιέμνπκε Διιεληθά (Greek). Σε θάπνηνπο servers είλαη πηζαλό λα κελ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ε Διιεληθή γιώζζα, νπόηε ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα 

γίλεη ζηα Αγγιηθά. Γηα ην ιόγν απηό, ζηηο παξαθάησ νδεγίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

εηθόλεο από ηελ Αγγιηθή γιώζζα (Δηθόλα 2).  

 

 

 
Δηθόλα 3: Δγθαηάζηαζε ΔΘΔΘ 

 

Πξνρσξώληαο, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε θάπνην θαηάινγν εγθαηάζηαζεο. 

Πξνηείλνπκε λα παξακείλεη ην πξνεπηιεγκέλν “C:\Program Files\Ethek” (ην νπνίν 

ζα ππνζέζνπκε όηη ηζρύεη ζην εγρεηξίδην απηό) εθηόο θαη αλ ππάξρεη πξόβιεκα 

ρώξνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δίζθν θαη γη απηό ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε 

θάπνηα άιιε ζέζε. Σε όια ηα ππόινηπα βήκαηα, ζα πξέπεη απιώο λα παηήζνπκε 

Next.  

Θα αληηγξαθνύλ ηα αλαγθαία αξρεία από ην CD ζην δίζθν θαη θάπνηα ζηηγκή ν 

νδεγόο εγθαηάζηαζεο ζα δεηήζεη ηεο εηζαγσγή ηνπ δεύηεξνπ CD. (Η εγθαηάζηαζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη από έλα κόλν DVD, όκσο ρξεζηκνπνηνύκε CD επεηδή νη 

πεξηζζόηεξνη servers δελ έρνπλ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο DVD).  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ ππνινγηζηή δελ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ην .NET 2.0 ν 

νδεγόο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Γηα λα γίλεη απηό ζα εκθαληζηεί 

έλαο μερσξηζηόο νδεγόο (ηεο Microsoft) πνπ μεθηλά κε κηα ζειίδα ζύκβαζεο 
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ινγηζκηθνύ ζηελ νπνία πξέπεη ν ρξήζηεο λα ζπκθσλήζεη (Δηθόλα 3) θαη θαηόπηλ λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ .NET. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ .NET o 

νδεγόο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ ζπλερίδεη. 

 

Δηθόλα 4: Δγθαηάζηαζε ηνπ .NET 2.0 (αλ ρξεηαζηεί) 

 

Σην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο, αλ επηιερζεί ε εθθίλεζε ηνπ ΔΘΔΚ ηόηε παηώληαο ην 

θνπκπί “Finish” μεθηλάεη ν web browser εκθαλίδνληαο ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ ΔΘΔΚ. 

Δπηπιένλ, ζην Start -> All Programs -> Ethek έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπληνκεύζεηο 

γηα ηνλ ΔΘΔΚ, ηα ηξία εγρεηξίδηα πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη γηα ην 

πξόγξακκα απεγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ. 

 

Δηθόλα 5: Δπηινγή απεγθαηάζηαζεο 

 

Αλ εθηειέζνπκε ηνλ νδεγό εγθαηάζηαζεο ζε θάπνην PC ζην νπνίν ν ΔΘΔΚ έρεη ήδε 

εγθαηαζηαζεί, ηόηε ν νδεγόο ζα καο ξσηήζεη αλ ζέινπκε λα απεγθαηαζηήζνπκε 

ηνλ ΔΘΔΚ.    
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3.4. Απεγθαηάζηαζε 

Η απεγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ κπνξεί λα γίλεη από ηελ ζπληόκεπζε Uninstall πνπ 

ππάξρεη ζηελ ελόηεηα Start -> All Programs -> Ethek. Με ηνλ ηξόπν απηό μεθηλάεη 

ν νδεγόο απεγθαηάζηαζεο.  

Ο νδεγόο απεγθαηάζηαζεο καο ξσηά αλ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε έλα 

αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλ θάηη ηέηνην δελ καο ελδηαθέξεη, ηόηε 

κπνξνύκε λα δηαιέμνπκε όρη.  

 

Δηθόλα 6: Δξώηεζε απνζήθεπζεο αληίγξαθνπ 

 

Αθνινπζώληαο ηα βήκαηα ηνπ νδεγνύ ν ΔΘΔΚ ζα απεγθαηαζηαζεί.  

 

Αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλωλ 

Τν αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ ethek_teachers ε 

νπνία πεξηέρεη ηα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεζαλ ζηνλ ΔΘΔΚ από ηνπο ρξήζηεο (γηα 

παξάδεηγκα, νλόκαηα καζεηώλ, λέα θείκελα θιπ).  

Αλ επηιέμνπκε λα απνζεθεύζνπκε αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηόηε απηό ζα 

απνζεθεπηεί ζηε ζέζε “C:\Program Files\Ethek\dbBackup” (εθηόο αλ έρνπκε 

αιιάμεη ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ), θαη ν θάθεινο απνζήθεπζεο ζα έρεη σο 

όλνκα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ αληίγξαθνπ. 

Γηα λα επαλαθέξνπκε (restore) κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη κε 

ηνλ παξαπάλσ ηξόπν, απιώο αληηγξάθνπκε ην θάθειν ethek_teachers κέζα ζην 

θάθειν “C:\Program Files\Ethek\MySQL\data” (ζβήλνληαο ηνλ πξνεγνύκελν 

θάθειν ethek_teachers πνπ ζα ππάξρεη εθεί). 

 

Απεγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΘ ρωξίο ηε ρξήζε νδεγνύ 

Η απεγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ νδεγνύ απεγθαηάζηαζεο 

Uninstall. Μηα άιιε ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη από ην Control Panel -> Add or 

Remove Programs: Uninstall Ethek, Uninstall EthekWeb. Σε πεξηπηώζεηο όκσο πνπ 

απηό γηα θάπνην ιόγν δελ είλαη δπλαηό (γηα παξάδεηγκα επεηδή ιαλζαζκέλα έρεη 

δηαγξαθεί ην πξόγξακκα απεγθαηάζηαζεο) κπνξνύκε λα απεγθαηαζηήζνπκε ηνλ 

ΔΘΔΚ ρσξίο ηε ρξήζε νδεγνύ, ώζηε λα κελ θαηαιακβάλεη ρώξν ζην δίζθν. Γελ 

ζπληζηνύκε ηε κέζνδν απηή γηαηί πξνϋπνζέηεη αιιαγέο ζηε registry από ηνλ 

ρξήζηε.  

Η απεγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από θάπνηνλ administrator αθνινπζώληαο ηα 

εμήο βήκαηα: 

 Αλ ζέινπκε λα θξαηήζνπκε αληίγξαθν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηόηε ζα πξέπεη 

λα απνζεθεύζνπκε θάπνπ ηνλ θαηάινγν  

C:\Program Files\Ethek\MySQL\data\ethek_teachers 
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Αλ έρνπκε θξαηήζεη παιαηόηεξα αληίγξαθα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηόηε απηά 

ίζσο είλαη θάησ από ην  

C:\Program Files\Ethek\dbBackup 

θαη αλ ζέινπκε λα ηα δηαηεξήζνπκε ζα πξέπεη λα ηα απνζεθεύζνπκε θάπνπ 

αιινύ. 

 Αλνίγνπκε ην Control Panel, κπαίλνπκε ζην Administrative Tools θαη μεθηλάκε 

ην Services. Βξίζθνπκε ην MysqlEthek, παηάκε κε δεμί θιηθ πάλσ ηνπ, θαη 

επηιέγνπκε Stop γηα λα ζηακαηήζεη ν MySQL θαη λα κπνξνύκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε δηαγξαθή θαθέισλ.  

 Γηαγξάθνπκε ηνλ θάθειν 

C:\Program Files\Ethek 

 Γηαγξάθνπκε από ηνλ IIS ηνλ θάθειν 

C:\inetpub\wwwroot\Ethek 

 Γηαγξάθνπκε από ηε Registry ηα HKLM\Software\Ethek θαη 

HKLM\Software\EthekWeb. Σεκεηώλνπκε όηη αιιαγέο ζηε registry κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη γη απηό 

είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλνληαη από ηερληθνύο πνπ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ. 

Σηα παξαπάλσ ππνζέζακε όηη ν ΔΘΔΚ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ θαηάινγν 

C:\Program Files\Ethek\. Αλ απηό δελ ηζρύεη ηόηε κπνξνύκε λα βξνύκε πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί από ηε Registry ζηα θιεηδηά HKLM\Software\Ethek θαη 

HKLM\Software\EthekWeb. 

 

3.5. Δγθαηάζηαζε θωλεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Τν εξγαιείν θσλεηηθήο ιεηηνπξγίαο WebSpeech είλαη αλεμάξηεην από ηα 

παξαπάλσ, ηειείσο πξναηξεηηθό, θαη δελ επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΘΔΚ. Η 

θσλεηηθή ιεηηνπξγία εθηειεί ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ΔΘΔΚ. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην κεράλεκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ν ΔΘΔΚ, αιιά 

κόλν ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ (γηα παξάδεηγκα ηα PC ησλ 

καζεηώλ).  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WebSpeech ζα πξέπεη ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο λα 

εθηειέζνπκε ην αξρείν εγθαηάζηαζεο WebSpeechSetup.exe (Δηθόλα 7) ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην θάθειν exeFiles ηνπ CD εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΘΔΚ. Μεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΘΔΚ πνπ πεξηγξάςακε ζηα πξνεγνύκελα βήκαηα, ην ίδην αξρείν 

ζα ππάξρεη θαη ζην θάθειν “C:\Program Files\Ethek\exeFiles” ηνπ server, νπόηε ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηύνπ κπνξεί λα ζεκεηώζεη σο θνηλόρξεζην ην αξρείν απηό θαη 

λα ην εθηειέζεη θαηεπζείαλ από ηνλ server. 

To WebSpeech κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν ζε Windows, θαη θπζηθά είλαη 

αλαγθαίν λα ππάξρνπλ θάξηα ήρνπ θαη ερεία. Δπίζεο απαηηεί ην SAPI 5.1 ησλ 

Windows. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο Windows 

95, Windows 98, Windows ME ή Windows NT 4.0 ην SAPI 5.1 δελ είλαη 

πξνεγθαηεζηεκέλν θαη πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί από ην CD εγθαηάζηαζεο, αξρείν 

sapi5_tts.msi πνπ βξίζθεηαη θαη απηό ζην θάθειν exeFiles. Αλ ρξεζηκνπνηνύκε 

Windows 2000, Windows XP ή λεώηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows ηόηε δελ 

ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην SAPI.   
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Δηθόλα 7: Δγθαηάζηαζε ηνπ WebSpeech 

 

Γηα ηελ απεγθαηάζηαζε, ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο πεγαίλνπκε ζην Control Panel / 

Add or Remove Programs θαη απεγθαζηζηνύκε ην πξόγξακκα WebSpeech 2.0. 
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4.  Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ΔΘΔΘ  

4.1. Αξρηθή ζειίδα 

Σηελ αξρηθή ηζηνζειίδα (Δηθόλα 8) ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαγάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ, 

γηα λα κπνξεί λα θάλεη αλαδεηήζεηο ζηα ζώκαηα θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ.  

 

 

Δηθόλα 8: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΔΘΔΘ 

  

 

Υπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ζηνλ ΔΘΔΚ: ν δηαρεηξηζηήο, νη δηδάζθνληεο 

θαη νη καζεηέο. Οη δπλαηόηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ρξήζηε δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Αλαιπηηθά, νη δπλαηόηεηεο πνπ έρεη 

θάζε θαηεγνξία ρξεζηώλ είλαη νη αθόινπζεο: 
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 Γηαρεηξηζηήο Γηδάζθνληεο 

 

Καζεηέο 

 

Πξνζζήθε/επεμεξγαζία ζρνιείωλ    

Πξνζζήθε/επεμεξγαζία δηδαζθόληωλ    

Πξνζζήθε/επεμεξγαζία ηκεκάηωλ    

Πξνζζήθε/επεμεξγαζία καζεηώλ    

Πξνζζήθε θεηκέλωλ ζην ΘΓ    

Αλαδήηεζε ζηνλ ΔΘΔΘ    

Αλαδήηεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ ζηνλ 
ΔΘΔΘ 

   

Απνζήθεπζε ζωκάηωλ θεηκέλωλ θαη 
απνηειεζκάηωλ 

   

 

4.2. Ηζηνξηθό 

Ο ρξήζηεο, αλ εηζαγάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ επηηπρώο, κεηαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

Ηζηνξηθό (Δηθόλα 9).  

 

Δηθόλα 9: Ηζηνξηθό 

 

Σηελ ηζηνζειίδα απηή, ν ρξήζηεο επηβεβαηώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ. Αλ ν ρξήζηεο 

επηιέμεη ηελ θαξηέια «Απνζεθεπκέλα ππνζύλνια θεηκέλσλ», ηόηε βιέπεη ζε κνξθή 

πίλαθα ηα ππνζύλνια θεηκέλσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπζεί ζην παξειζόλ. Αλ ν 
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ρξήζηεο επηιέμεη ηελ θαξηέια «Απνζεθεπκέλεο παξάκεηξνη αλαδήηεζεο», ηόηε 

βιέπεη ζε κνξθή πίλαθα ηηο παξακέηξνπο αλαδήηεζεο πνπ έρεη απνζεθεύζεη ζην 

παξειζόλ. Αξρηθά νη θαξηέιεο απηέο είλαη θελέο. 

Μέζσ ηνπ δεζκνύ Δπηινγή γίλεηαη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπλόινπ ησλ 

θεηκέλσλ θαη κέζσ ηνπ δεζκνύ Γηαγξαθή, ην ζπγθεθξηκέλν ππνζύλνιν θεηκέλσλ 

δηαγξάθεηαη από ην ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. Παξόκνηα είλαη ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ πίλαθα ησλ απνζεθεπκέλσλ παξακέηξσλ αλαδήηεζεο. 

Σην πάλσ κέξνο θάζε νζόλεο βξίζθεηαη ην κελνύ πνπ πεξηιακβάλεη, εθηόο από ην 

Ιζηνξηθό, ηελ Δπηινγή θεηκέλσλ (όπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην ζώκα θεηκέλσλ ζην νπνίν 

ζα γίλεη ε αλαδήηεζε), ηελ Αλαδήηεζε (όπνπ νξίδνληαη νη ιέμεηο, ηα ιήκκαηα ή ηα 

κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε) θαη ηα Σηαηηζηηθά (όπνπ 

αλαδεηάκε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ ή ιεκκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζώκαηα 

θεηκέλσλ). 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ Οδεγίεο πνπ εμεγνύλ κε ζαθήλεηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ν 

ρξήζηεο ζε θάζε νζόλε, Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ, 

θαζώο θαη δπλαηόηεηα Δμόδνπ από ην πεξηβάιινλ ηνπ ΔΘΔΚ. 

 

4.3. Δπηινγή θεηκέλωλ 

Σηελ ηζηνζειίδα απηή (Δηθόλα 10) ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ην ππνζύλνιν 

θεηκέλσλ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ.  

 

Δηθόλα 10: Δπηινγή θεηκέλωλ 

Σπγθεθξηκέλα, ε ηζηνζειίδα απηή πεξηιακβάλεη ηξεηο πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 

ηξία επηκέξνπο ζώκαηα θεηκέλσλ: ην Γεληθό Σώκα Κεηκέλσλ (ΓΣΚ), ην Σώκα 

Κεηκέλσλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (ΣΚ ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη ην Σώκα Κεηκέλσλ 
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δηδαζθόλησλ (ΣΚ δηδαζθόλησλ). Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζεκεηώζεη πνηα από απηά 

ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Σεκεηώζηε όηη ην ινγηζκηθό έρεη πξνεπηιεγκέλα θαη ηα 

ηξία ζώκαηα θεηκέλσλ. 

Δπηπιένλ, γηα θαζέλα από ηα ηξία ζώκαηα θεηκέλσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

αλαιπηηθόηεξεο επηινγήο ππνζπλόινπ, κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη δεμηά παηώληαο ηα βειάθηα.  

Γηα ην ΓΣΚ ππάξρνπλ νθηώ θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζεηξηαθά από ην 1ν έσο 

ην 8ν. Έηζη, όηαλ ν ρξήζηεο θαζνξίζεη θάπνην θξηηήξην, ηόηε: α) ηα πξνεγνύκελα 

απελεξγνπνηνύληαη θαη ε επαλαθνξά ηνπο κπνξεί λα γίλεη κόλν παηώληαο ην 

θνπκπί Άθπξν θαη β) νη επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα επόκελα θξηηήξηα 

ελεκεξώλνληαη κε βάζε ηα ήδε επηιεγκέλα θξηηήξηα. Σεκεηώζηε όηη κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν δελ ππάξρεη πεξίπησζε ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ πνπ λα 

νδεγεί ζε θελό ππνζύλνιν θεηκέλσλ.  

Γηα ην ΣΚ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, θαζώο θαη γηα ην ΣΚ δηδαζθόλησλ ππάξρνπλ δύν 

θξηηήξηα (βι. Δηθόλα 10). 

Παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ αθνξά ζηελ 

επηηπρή απνζήθεπζε θαη ηόηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαδήηεζε.  

  

4.4. Αλαδήηεζε 

Σηε ηζηνζειίδα απηή (Δηθόλα 11) ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδεηήζεηο είηε ζε 

νιόθιεξν ηνλ ΔΘΔΚ είηε ζε θάπνην ππνζύλνιν θεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο 1 έσο 3 

θξηηήξηα. Κάζε θξηηήξην κπνξεί λα είλαη είηε ιέμε, είηε ιήκκα, είηε κέξνο ηνπ 

ιόγνπ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξηηεξίσλ.  

  

Δηθόλα 11: Αλαδήηεζε 
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Σηα ηκήκαηα Δπηινγέο θαη πκθξαζηηθνί πίλαθεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Τα απνηειέζκαηα κηαο 

αλαδήηεζεο είλαη έλα ζύλνιν πξνηάζεσλ πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα (Δηθόλα 12). 

 

  

Δηθόλα 12: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

 

Γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηελ εκθάληζε κε 

ηε κνξθή ζπκθξαζηηθώλ πηλάθσλ (επηιέγνληαο ην ηκήκα πκθξαζηηθνί πίλαθεο 

ζηελ Δηθόλα 11), νη πξνηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνηρηζκέλεο 

σο πξνο έλα από ηα ηξία θξηηήξηα (Δηθόλα 13). Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη πνην από ηα ηξία θξηηήξηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζηνίρηζε 

θαη πόζνη ραξαθηήξεο ζα εκθαληζηνύλ πξηλ θαη κεηά ην θξηηήξην ζηνίρηζεο.  

Τέινο, κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ θάπνηεο γεληθόηεξεο παξάκεηξνη εκθάληζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, πξνζδηνξίδνληαο ζην ηκήκα Δπηινγέο ζηελ Δηθόλα 11: 

 ην κέγηζην αξηζκό πξνηάζεσλ κηαο αλαδήηεζεο 

 ε αλαδήηεζε λα γίλεη ζε έλα ππνζύλνιν θεηκέλσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

πξνεγνπκέλσο (σο πξνεπηινγή ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζην ζύλνιν ηνπ ΔΘΔΚ) 

 λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε νη ηόλνη θαηά ηελ αλαδήηεζε. Αλ 

ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή απηή, νη ηόλνη δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ηόζν 

ζηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε εηζαγάγεη, όζν θαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Όηαλ θάπνην από ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο είλαη ιήκκα ή ιέμε, ν ρξήζηεο έρεη 

επηπιένλ δπλαηόηεηεο, όπσο ηε ρξήζε ινγηθώλ πξάμεσλ (OR, NOT) θαη 

ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  
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Δηθόλα 13: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ωο ζπκθξαζηηθόο πίλαθαο 

 

Γπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο 

Οη παξαθάησ δπλαηόηεηεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ είηε ζε νιόθιεξν ην ζώκα 

θεηκέλσλ, είηε ζε νπνηνδήπνηε ππνζύλνιν. 

 Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 1, 2 ή 3 θξηηήξηα. 

 Κάζε θξηηήξην κπνξεί λα είλαη ιέμε, ιήκκα, ή γξακκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο. 

 Η αθξίβεηα ζηα ιήκκαηα είλαη θαιή, όκσο γηα ηνπο γξακκαηηθνύο 

πξνζδηνξηζκνύο πξνθύπηνπλ αλαθξίβεηεο θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε 

ηνπο. 

 Η απόζηαζε κεηαμύ θξηηεξίσλ είλαη ε κέγηζηε απόζηαζε (δειαδή απόζηαζε 

«3» ζεκαίλεη «1 ή 2 ή 3»). 

 Η θαηακέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηξάεη όιεο ηηο εκθαλίζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο αλαδήηεζεο πνπ θάλακε. Γη' απηό ελδέρεηαη κηα πξόηαζε λα 

κπνξεί εκθαληζηεί πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο ζηα απνηειέζκαηα. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ην θξηηήξην αλαδήηεζεο εληνπίζηεθε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο 

θνξέο ζηελ ίδηα πξόηαζε. 

 Σηα απνηειέζκαηα, νη ιέμεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ εξσηήκαηνο 

εκθαλίδνληαη κε ρξώκα. 

 Δπηηξεπηέο ιέμεηο ή ιήκκαηα είλαη απηέο πνπ απνηεινύληαη εμ νινθιήξνπ από 

ειιεληθνύο ραξαθηήξεο (δελ γίλνληαη δεθηνί μέλνη ραξαθηήξεο, αξηζκνί ή 

ζύκβνια). 

 Σηαηηζηηθά εκθαλίδνληαη γηα έλα κόλν θξηηήξην, ιέμε ή ιήκκα. 
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 Γηα θάζε πξόηαζε ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ κπνξνύλ πξναηξεηηθά λα 

εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ραξαθηεξηζκνύ ηνπ θεηκέλνπ απ' ην νπνίν 

πξνέξρεηαη ε πξόηαζε. 

 

Υξήζε κπαιαληέξ 

 Υπάξρνπλ δύν είδε κπαιαληέξ (wild cards): α) ην % γηα νπνηνδήπνηε αξηζκό 

ραξαθηήξσλ (θαλέλα έσο νπνηνδήπνηε) θαη β) Τν _ γηα έλα κόλν γξάκκα. 

 Σε θάζε ιέμε ή ιήκκα, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε % είηε _ αιιά 

όρη θαη ηα δύν ηαπηόρξνλα.  

 Σε θάζε ιέμε ή ιήκκα, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν έλα %, (ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ιέμεο ή ηνπ ιήκκαηνο). 

 Σε θάζε ιέμε ή ιήκκα, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξα ηνπ 

ελόο _ αιιά πξέπεη απηά λα είλαη ζπλερόκελα (ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

ιέμεο ή ηνπ ιήκκαηνο). 

 

Υξήζε OR θαη ΛΟΣ 

 Δπηηξέπεηαη OR κεηαμύ ιέμεσλ/ιεκκάησλ. Οη ιέμεηο πξέπεη λα ρσξίδνληαη κε | 

(θάζεηε κπάξα). 

 Δπηηξέπεηαη NOT κεηαμύ ιέμεσλ/ιεκκάησλ. Οη ιέμεηο ρσξίδνληαη κε |^ 

(θάζεηε κπάξα θαη ην ζύκβνιν ^). 

 Σην ίδην θξηηήξην κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε αξηζκό 

ιέμεσλ/ιεκκάησλ ρσξηζκέλσλ κε OR θαη NOT. 

 To OR θαη ην NOT επηδξνύλ ζηελ εμεηδίθεπζε θαζνξηζκνύ ησλ 

ιέμεσλ/ιεκκάησλ θαη όρη ησλ πξνηάζεσλ. Γειαδή νη ιέμεηο «NOT» 

«αθαηξνύληαη» από ην ζύλνιν ησλ «ζεηηθώλ» ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, απηό 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα: 

α.   Γελ έρεη λόεκα λα βάινπκε κόλν αξλεηηθέο ιέμεηο. Τα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη 0. 

β.  Αλ βάινπκε «άλεκ%|^άλεκνο» ζα βξεζεί ην ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ 

έρεη σο αξρή ην «άλεκ» θαη από ην ζύλνιν απηό ζα αθαηξεζεί ε ιέμε 

«άλεκνο». Καηόπηλ ζα γίλεη ε αλεύξεζε πξνηάζεσλ. Έηζη, αλ κηα 

πξόηαζε πεξηέρεη ηόζν ηε ιέμε «άλεκνο» όζν θαη ηε ιέμε «αλέκνπ», 

ηόηε ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. (Με άιια ιόγηα, ην NOT 

νπζηαζηηθά δελ είλαη επηπιένλ θξηηήξην, αιιά εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππάξρνληνο θξηηεξίνπ). 

 Όιεο νη ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ OR θαη NOT κπνξνύλ επίζεο λα πεξηέρνπλ % 

θαη _ 

 Τα OR θαη NOT ζε ιήκκαηα δξνπλ ζην ιήκκα θαη όρη ζηηο ιέμεηο ζηηο νπνίεο 

απηό αλαιύεηαη. 

       

Απνηειέζκαηα 

Αθνύ θάλνπκε κηα αλαδήηεζε εκθαλίδεηαη κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη ηα 

απνηειέζκαηα ρσξηζκέλα κε θαξηέιεο (Δηθόλα 14), αλάινγα κε ην επηκέξνπο ζώκα 

θεηκέλσλ από ην νπνίν πξνέξρνληαη.  
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Δηθόλα 14: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ρωξηζκέλα αλά Θ 

 

Δηθόλα 15: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε 

πξόηαζε 
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Δηθόλα 16: Πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα θαηά ηελ εθηύπωζε/απνζήθεπζε 

απνηειεζκάηωλ 

 

Παηώληαο ηνλ αξηζκό πνπ ππάξρεη πξηλ από θάζε πξόηαζε, εκθαλίδεηαη έλαο 

πίλαθαο (Δηθόλα 15) πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ από ην νπνίν 

πξνέξρεηαη ε πξόηαζε (ε νπνία εκθαλίδεηαη κε κπιε γξάκκαηα), θαζώο θαη ην 

θείκελν πνπ πεξηβάιιεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε. 

Σηελ ηζηνζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ ζηα αξηζηεξά θάζε πξόηαζεο ππάξρεη έλα 

ηεηξαγσλάθη κε ην νπνίν κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε 

(Δηθόλα 13). Δπηιέγνληαο κηα πξόηαζε, απηή κεηαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζηελ εθηύπσζε είηε ζηελ 

απνζήθεπζε, παηώληαο ην θνπκπί Δθηύπωζε/Απνζήθεπζε. Γηα άκεζε επηινγή 

όισλ ησλ απνηειεζκάησλ παηάκε ην θνπκπί  Δπηινγή όιωλ. Δάλ επηζπκνύκε λα 

απνεπηιέμνπκε ηηο ηξέρνπζεο επηιεγκέλεο πξνηάζεηο παηάκε ην θνπκπί 

Απνεπηινγή όιωλ.  

Τέινο κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Απνζήθεπζε παξακέηξωλ αλαδήηεζεο 

γίλεηαη απνζήθεπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ρξήζηεο γηα ηελ 

αλαδήηεζε απηή. Έηζη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε από ηελ 

ζειίδα Ηζηνξηθό ησλ παξακέηξσλ αλαδήηεζεο.  

Παηώληαο ην θνπκπί Δθηύπσζε/Απνζήθεπζε (Δηθόλα 13) εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ 

παξάζπξν κε ηηο επηιεγκέλεο πξνηάζεηο (Δηθόλα 16).  
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Αλ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ Internet Explorer θαη επηιέμνπκε λα απνζεθεύζνπκε ηε 

ζειίδα από ην κελνύ Αξρείν(file)->Απνζήθεπζε σο (save as), κπνξεί λα 

εκθαληζηεί έλα πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα «Απηή ε ηζηνζειίδα ελδέρεηαη λα κελ 

απνζεθεπηεί ζσζηά. Θέιεηε νπσζδήπνηε λα ηελ απνζεθεύζεηε;» Τν κήλπκα απηό 

κπνξεί λα αγλνεζεί θαη αλ ζέινπκε λα κελ μαλαεκθαληζηεί κπνξνύκε λα 

ηζεθάξνπκε ηελ επηινγή «Να κελ μαλαγίλεη απηή ε εξώηεζε». 

 

4.5. ηαηηζηηθά  

Σηελ ηζηνζειίδα απηή (Δηθόλα 17) παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο θάπνησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ιέμεηο ή ιήκκαηα. Ο ρξήζηεο εηζαγάγεη κία ή 

πεξηζζόηεξεο ιέμεηο (επηηξέπεηαη ε ρξήζε κπαιαληέξ θαη ησλ ινγηθώλ πξάμεσλ OR 

θαη ΝΟΤ) ζην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ.  Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη εάλ ε αλαδήηεζε 

ζα γίλεη σο ιέμε ή σο ιήκκα, θαζώο θαη εάλ ε αλαδήηεζε ζα γίλεη ζην επηιεγκέλν 

ππνζύλνιν ηνπ ζώκαηνο θεηκέλσλ ή ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ΔΘΔΚ.  

Παηώληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλα 

ζε θαξηέιεο αλά επηκέξνπο ζώκα θεηκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 17: ηαηηζηηθά 

  

4.6. Πιεξνθνξίεο 

Σηε ηζηνζειίδα απηή εκθαλίδνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΘΔΚ. 
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4.7. Απνζύλδεζε 

Παηώληαο ζην κελνύ Απνζύλδεζε ν ρξήζηεο εγθαηαιείπεη ηελ εθαξκνγή θαη 

επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα (Δηθόλα 8). 

4.8. Δξγαιείν θωλεηηθήο επαύμεζεο ηνπ ΔΘΔΘ 

Έρνληαο κπεη ζηνλ ΔΘΔΚ, κπνξνύκε λα θαιέζνπκε ην εξγαιείν ηεο θσλεηηθήο 

επαύμεζεο κε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

 Από ην κελνύ Έλαξμε>Όια ηα πξνγξάκκαηα>Οκηινύληεο Ιζηόηνπνη 

επηιέγνπκε ην Οκηινύληεο Ιζηόηνπνη. 

 Παηώληαο ην ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <ctrl+w>. 

 

Σηελ θάησ δεμηά νζόλε  ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ησλ Οκηινύλησλ Ιζηνηόπσλ 

(Δηθόλα 18: Παξάζπξν Οκηινύλησλ Ιζηνηόπσλ) θαη ε θσλή καο θαισζνξίδεη ζην 

πξόγξακκα, καο εθθσλεί ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζηή καο θαη καο ελεκεξώλεη 

όηη γηα λα δνύκε ηηο δπλαηόηεηεο πξέπεη λα παηήζνπκε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ 

πιήθηξσλ <ctrl+alt+?>. 

 

Δηθόλα 18: Παξάζπξν Οκηινύληωλ Ηζηνηόπωλ 

 

 

Δηθόλα 19: Παξάζπξν κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο 

Παηώληαο ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πιήθηξσλ <ctrl+alt+?> εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν 

κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ηεο θσλεηηθήο επαύμεζεο (Δηθόλα 19).  

Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηα πάλσ θαη θάησ βειάθηα γηα λα πινεγεζεί ζηε ιίζηα ησλ 

επηινγώλ. Παηώληαο ην πιήθηξν <enter> ελεξγνπνηείηαη ε αληίζηνηρε εληνιή.  
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Υξήζε Πιήθηξα 

ζπληόκεπζεο 

Γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν κε ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο: alt+ctrl+? 

Γηα λα αθνύζεηε ηηο νδεγίεο ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: alt+ctrl+o  

Γηα λα αθνύζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηα κελνύ επηινγώλ ηεο 

ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: 

alt+ctrl+m 

Γηα λα αθνύζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηνπο ππεξζπλδέζκνπο 

ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: 

alt+ctrl+k 

Γηα λα αθνύζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 

είλαη δνκεκέλε ε ηξέρνπζα ηζηνζειίδα: 

alt+ctrl+p 

Γηα λα κεηαβείηε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ηεο ηξέρνπζαο 

ηζηνζειίδαο: 

alt+ctrl+page up 

Γηα λα κεηαβείηε ζηελ επόκελε παξάγξαθν ηεο ηξέρνπζαο 

ηζηνζειίδαο: 

alt+ctrl+page down 

Γηα λα εθθσλεζεί ην πεξηερόκελν ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο: alt+ctrl+r 

Γηα λα κεηαβείηε ζηελ πξνεγνύκελε ηζηνζειίδα: alt+ctrl+  

Γηα λα κεηαβείηε ζηελ επόκελε ηζηνζειίδα: alt+ctrl+  

Γηα λα αθνύζεηε ηε ιίζηα ησλ ηζηνηόπσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην 

εξγαιείν ηεο θσλεηηθήο επαύμεζεο: 
alt+ctrl+l 

Γηα λα δηαθόςεηε ηελ εθθώλεζε: alt+ctrl+s 

Γηα λα θιείζεηε ην εξγαιείν θσλεηηθήο επαύμεζεο: alt+ctrl+x 

 

εκείωζε: Η δηαρείξηζε ησλ ζπληνκνγξαθηώλ από ην εξγαιείν θσλεηηθήο 

επαύμεζεο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 4. 

 

4.9. Γηαρείξηζε ρξεζηώλ 

Η δηαρείξηζε ρξεζηώλ εκθαλίδεηαη σο μερσξηζηή επηινγή ζηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηνπο 

δηδάζθνληεο κόλν, όπσο επίζεο θαη ην Δξγαιείν εκπινπηηζκνύ.  Παηώληαο ηελ 

θαξηέια Γηαρείξηζε ρξεζηώλ εκθαλίδεηαη ην κελνύ επηινγώλ ηεο Δηθόλαο 20.  

Οη δηδάζθνληεο έρνπλ ηηο εμήο δπλαηόηεηεο: 

 Αιιαγή ζηνηρείσλ ρξήζηε 

 Καηαρώξηζε λένπ ηκήκαηνο 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαηαρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ 

 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηηο εμήο επηπιένλ δπλαηόηεηεο: 

 Καηαρώξηζε/Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζρνιείσλ 

 Καηαρώξηζε/Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ δηδαζθόλησλ 
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Δηθόλα 20: Σν κελνύ επηινγώλ ηεο δηαρείξηζεο ρξεζηώλ 

 

4.9.1. Αιιαγή ζηνηρείωλ 

Η ζειίδα αιιαγήο ζηνηρείσλ ρξήζηε (Δηθόλα 21) πεξηιακβάλεη κηα θόξκα ζηελ 

νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ, ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ 

θσδηθό ηνπ. Σηα πιαίζηα θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη πξνεπηιεγκέλεο νη ήδε 

θαηαρσξηζκέλεο ηηκέο. Αλ ν ρξήζηεο ηξνπνπνηήζεη ηνλ θσδηθό ηνπ ζα πξέπεη λα 

επηβεβαηώζεη ηελ αιιαγή θαη ζην πιαίζην θεηκέλνπ Δπηβεβαίωζε θωδηθνύ. 
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Δηθόλα 21: Αιιαγή ζηνηρείωλ ρξήζηε 

4.9.2. Θαηαρώξηζε λένπ ηκήκαηνο 

Σηε ζειίδα θαηαρώξηζεο λένπ ηκήκαηνο (Δηθόλα 22) ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν ηκήκα κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ επηζπκεί. 

Σην αλαπηπζζόκελν πιαίζην επηιέγεη πξώηα ην ζρνιείν ζην νπνίν ζα αλήθεη ην 

ηκήκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. Σηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα δώζεη κηα νλνκαζία ζην 

ηκήκα ζπκπιεξώλνληαο ην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ. Τέινο επηιέγεη ηνλ αξηζκό 

ησλ καζεηώλ πνπ ζα απνηεινύλ ην ηκήκα. Απηόο κπνξεί λα είλαη από 0 σο 50 

καζεηέο κε πξνεπηιεγκέλν ηνλ αξηζκό 30. νινθιεξώλνληαο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 

θόξκαο ν ρξήζηεο παηά ην θνπκπί Γεκηνπξγία ηκήκαηνο. 
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Δηθόλα 22: Θαηαρώξηζε λένπ ηκήκαηνο 

 

 

Δηθόλα 23: Δπηβεβαίωζε δεκηνπξγίαο λένπ ηκήκαηνο 
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 Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα επηβεβαηώζεσο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ηκήκαηνο (Δηθόλα 23) από ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαβεί 

θαηεπζείαλ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ ηκήκαηνο απηνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

ζύλδεζκν ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο. 

Καηά ηελ θαηαρώξεζε ελόο λένπ ηκήκαηνο δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα λένη 

καζεηέο. Οη καζεηέο απηνί έρνπλ πξνθαζνξηζκέλα νλνκαηεπώλπκα  (ηεο κνξθήο 

Μαζεηήο1, Μαζεηήο2 θιπ.) θαζώο θαη πξνθαζνξηζκέλα νλόκαηα (ηεο κνξθήο 

user1_01, user1_02 θ.ιπ.). Οη θσδηθνί ησλ καζεηώλ είλαη ηπραία επηιεγκέλνη 

αιθαξηζκεηηθνί ραξαθηήξεο. Καη ηα ηξία απηά ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν καζεηή, 

όλνκα, θσδηθόο) κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κε ηελ «Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

θαηαρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ» αλ ην επηζπκεί ν δηδάζθσλ.   

 

4.9.3. Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ θαηαρωξηζκέλωλ ηκεκάηωλ 

Σηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο θαηαρσξηζκέλσλ ηκεκάησλ (Δηθόλα 24) εκθαλίδνληαη ζε 

πίλαθα, ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί από ηνλ ρξήζηε (ν δηαρεηξηζηήο 

βιέπεη όια ηα θαηαρσξηζκέλα ηκήκαηα, από όινπο ηνπο ρξήζηεο). 

 

 

Δηθόλα 24: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ θαηαρωξηζκέλωλ ηκεκάηωλ 

  

Γηα θάζε θαηαρσξηζκέλν ηκήκα εκθαλίδεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν αλήθεη, ε 

νλνκαζία ηνπ ηκήκαηνο ε νπνία είλαη κέζα ζε πιαίζην θεηκέλνπ θαη κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί, ν δηδάζθσλ πνπ δεκηνύξγεζε ην ηκήκα θαζώο θαη ηξία θνπκπηά 

επηινγήο. 
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Τν θνπκπί Απνζήθεπζε ελεκεξώλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή θάλνπκε ζηελ νλνκαζία 

ηνπ ηκήκαηνο, ην θνπκπί Δπεμεξγαζία καζεηώλ νδεγεί ζηε ζειίδα επεμεξγαζίαο 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ πνπ απνηεινύλ ην ηκήκα, θαη ην θνπκπί Θαηάξγεζε 

δηαγξάθεη ην ηκήκα. 

Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη κε ηε δηαγξαθή ελόο ηκήκαηνο δηαγξάθνληαη θαη νη 

καζεηέο ηνπ θαη όια ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπο. 

 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δπεμεξγαζία καζεηώλ εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα 

ζηνηρεία ησλ καζεηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο (Δηθόλα 25).  

Σηνλ πξώην πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο, ελώ ζηνλ επόκελν 

πίλαθα εκθαλίδνληαη νη καζεηέο ηνπ. Γηα θάζε καζεηή εκθαλίδεηαη ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ, ην όλνκά ηνπ θαη ν θσδηθόο ηνπ. Τα ζηνηρεία απηά 

εκθαλίδνληαη ζε πιαίζηα θεηκέλνπ θαη κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ. Σεκεηώλνπκε 

όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λέν όλνκα ρξεζηκνπνηείηαη από άιινλ ρξήζηε ηόηε ε 

ηξνπνπνίεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη κε θόθθηλα γξάκκαηα έλα 

κήλπκα ζθάικαηνο. Σηε ζηήιε επηινγέο ππάξρεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε πνπ 

ελεκεξώλεη ηηο αιιαγέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε καζεηή, ελώ ην θνπκπί 

Γηαγξαθή ζβήλεη ην καζεηή καδί κε όια ηα απνζεθεπκέλα ηνπ ζηνηρεία. 

Σηελ ηειεπηαία γξακκή κε όλνκα Λένο καζεηήο κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη 

ηα ζηνηρεία λένπ καζεηή ηνπ ηκήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ην λέν όλνκα 

ρξεζηκνπνηείηαη από άιινλ ρξήζηε ηόηε ε πξνζζήθε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

εκθαλίδεηαη κε θόθθηλα γξάκκαηα έλα κήλπκα ζθάικαηνο. 

 

 

Δηθόλα 25: Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ καζεηώλ θαηαρωξηζκέλνπ ηκήκαηνο 
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4.9.4. Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζρνιείωλ 

Σηηο επηπιένλ δπλαηόηεηεο ηνπ ρξήζηε Γηαρεηξηζηήο (θαη κόλν) αλήθεη ε 

θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζρνιείσλ (Δηθόλα 26). Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί ζηνλ πίλαθα 

Θαηαρώξηζε λένπ ζρνιείνπ λα ζπκπιεξώζεη ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί Γεκηνπξγία ζρνιείνπ. Τόηε ην θαηλνύξγην 

ζρνιείν ζα εκθαληζηεί ζηνλ θάησ πίλαθα πνπ έρεη ηίηιν Δπεμεξγαζία 

θαηαρωξηζκέλωλ ζρνιείωλ. 

 

 

Δηθόλα 26: Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζηνηρείωλ ζρνιείωλ 

 

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη κέζα ζε πιαίζην θεηκέλνπ θαη λα απνζεθεύζεη ηελ αιιαγή παηώληαο ην 

θνπκπί Απνζήθεπζε. Μπνξεί ηέινο λα δηαγξάςεη ην ζρνιείν παηώληαο ην θνπκπί 

Γηαγξαθή. Σεκεηώλνπκε όηη θαηά ηε δηαγξαθή ελόο ζρνιείνπ δηαγξάθνληαη όια 

ηα ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζ’ απηό, όινη νη καζεηέο ηνπο θαη όια ηα απνζεθεπκέλα 

ηνπο ζηνηρεία. 

4.9.5. Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζηνηρείωλ δηδαζθόληωλ 

Παξόκνηα κνξθή έρεη θαη ε ζειίδα θαηαρώξηζεο/επεμεξγαζίαο δηδαζθόλησλ 

(Δηθόλα 27). 
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Δηθόλα 27: Θαηαρώξηζε/επεμεξγαζία ζηνηρείωλ δηδαζθόληωλ 

  

Σηνλ πίλαθα «Θαηαρώξηζε λένπ δηδάζθνληα» ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη ζηα 

αληίζηνηρα πιαίζηα θεηκέλνπ ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηδάζθνληα, ην όλνκα πνπ ζα 

έρεη θαη ν θσδηθόο ηνπ. Αλ ην όλνκα ρξεζηκνπνηείηαη από άιινλ ρξήζηε ηόηε δε 

γίλεηαη ε θαηαρώξηζε θαη εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο. 

Σηνλ πίλαθα επεμεξγαζία θαηαρωξηζκέλωλ δηδαζθόληωλ εκθαλίδνληαη όινη νη 

δηδάζθνληεο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη όια ηα ζηνηρεία ηνπο 

ζπκπιεξώλνληαο ηα αληίζηνηρα πιαίζηα θεηκέλνπ θαη παηώληαο ην θνπκπί 

Απνζήθεπζε. Παηώληαο ην θνπκπί Γηαγξαθή ζβήλεηαη ν δηδάζθσλ καδί κε όια 

ηα ηκήκαηά ηνπ, ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηα απνζεθεπκέλα ηνπο ζηνηρεία. 

 



Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ (ΙΔΛ/Δ.Κ. «Αζελά») 

Έξγν ΠΛΔΙΑΓΔΣ/ Φξπζαιιίδεο, Γ΄ ΚΠΣ   

ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ.  32 

 

 

5.  Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ 

εκπινπηηζκνύ ηνπ ζώκαηνο θεηκέλωλ ηνπ 

ΔΘΔΘ 

Σην εξγαιείν εκπινπηηζκνύ ηνπ ζώκαηνο θεηκέλσλ έρνπλ πξόζβαζε νη ρξήζηεο 

ηύπνπ δηαρεηξηζηέο θαη δηδάζθνληεο.  Η πξόζβαζε πινπνηείηαη κέζσ ηεο 

θαξηέιαο Δξγαιείν εκπινπηηζκνύ.   

 

5.1. Δηζαγωγή λένπ θεηκέλνπ 

Παηώληαο ηελ θαξηέια Δξγαιείν εκπινπηηζκνύ εκθαλίδεηαη ην κελνύ επηινγώλ 

ηνπ εξγαιείνπ εκπινπηηζκνύ (Δηθόλα 28).  

 

 

Δηθόλα 28: Σν εξγαιείν εκπινπηηζκνύ 

Οη ρξήζηεο (δηαρεηξηζηήο θαη δηδάζθνληεο) έρνπλ ηηο εμήο επηινγέο: 

 λα πξνζζέζνπλ λέν θείκελν ζην ΣΚΓ 

 λα επεμεξγαζηνύλ έλα ήδε θαηαρσξηζκέλν θείκελν. Σηελ πεξίπησζε απηή, 

νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ θάπνην από ηα ήδε θαηαρσξηζκέλα 

θείκελα θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπλ ή/θαη λα ην δηαγξάςνπλ από ην ΣΚΓ. 
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Η πξνζζήθε ελόο θεηκέλνπ γίλεηαη ζε δύν βήκαηα. Σην πξώην βήκα, ν ρξήζηεο 

εηζάγεη ηα ζηνηρεία θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ από ηα πιαίζηα ιίζηαο, θαζώο 

θαη ην θείκελν ζην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ. Τν θείκελν κπνξεί λα ην 

δαθηπινγξαθήζεη ή λα ην αληηγξάςεη κε επηινγή, αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε από 

έλα άιιν θείκελν. Καηόπηλ, παηώληαο ην θνπκπί Πξνρώξεζε γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκόο ηνπ θεηκέλνπ ζε πξνηάζεηο (θάζε πξόηαζε αθνινπζείηαη από κηα θελή 

ζεηξά).  

Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ από έλα αξρείν 

θεηκέλνπ (txt) απεπζείαο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλνηρηεί πξώηα ην αξρείν θαη λα 

επηιεγεί ην θείκελν. Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη κόλν ζηνλ Internet Explorer. Ο 

ρξήζηεο επηιέγεη από ην θνπκπί Browse.. θαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ επηιέγεη ην 

επηζπκεηό αξρείν *.txt θαη ζηε ζπλέρεηα παηά ην θνπκπί Δηζαγωγή αξρείνπ 

θεηκέλνπ. 

Αθνύ απαληήζεη Ναη (Yes) ζην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζρεηηθά κε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ActiveX control βιέπεη ην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ 

κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ.  

 

Δηθόλα 29: Ρπζκίζεηο ηνπ Internet Explorer 

 

εκείωζε: Γηα ηε ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

επηιέμεη από ην κελνύ Δξγαιεία->Δπηινγέο Internet (tools->Internet 

Options) ηνπ Internet Explorer ηελ θαξηέια Αζθάιεηα (Security) (Δηθόλα 29) 
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θαη ζηελ ζπλέρεηα ην εηθνλίδην Αμηόπηζηεο ηνπνζεζίεο (trusted sites). 

Παηώληαο ην θνπκπί Τνπνζεζίεο (Sites) εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν ζην νπνίν ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ζην πιαίζην θεηκέλνπ «Πξνζζήθε απηήο ηεο ηνπνζεζίαο 

Web ζηε δώλε:» ηελ δηεύζπλζε ηνπ server θάησ από ηελ νπνία ηξέρνπλ νη 

ζειίδεο (πρ: http://school.sch.gr/ethek) θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Πξνζζήθε. Αλ 

ζην παξάζπξν απηό είλαη επηιεγκέλε ε επηινγή «Δπαιήζεπζε από ην 

δηαθνκηζηή(https:) γηα όιεο ηηο ηνπνζεζίεο ηεο δώλεο» (Require server 

verification(https:) for all sites in this zone) ζα πξέπεη λα ην απνεπηιέμεη πξηλ 

κπνξέζεη λα πξνζζέζεη ηε ηνπνζεζία ηνπ ΔΘΔΚ ζηηο αμηόπηζηεο ηνπνζεζίεο. 

Λόγσ απμεκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηνλ Internet Explorer 7 ζα πξέπεη αθόκε λα 

αλνίμεη ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο παηώληαο ην θνπκπί «Πξνζαξκνζκέλν επίπεδν» 

θαη λα ηζεθάξεη ηελ επηινγή «Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ζηνηρείσλ ειέγρνπ 

ActiveX πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο αζθαιή γηα εθηέιεζε» (Δηθόλα 30). 

   

Δηθόλα 30: Ρπζκίζεηο ηνπ Internet Explorer 

 

Δπίζεο ζηνλ Internet Explorer 7 είλαη δηαθνξεηηθή ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο 

θεηκέλνπ από αξρείν θεηκέλνπ (.txt). Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ζην πιαίζην 

θεηκέλνπ ζην θάησ ηκήκα ηεο θόξκαο ην πιήξεο όλνκα ηνπ αξρείνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ζην δίζθν) π.ρ. 

c:\temp\keimeno.txt, θαη παηά ην θνπκπί Δηζαγωγή αξρείνπ θεηκέλνπ.  
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Δηθόλα 31: Δηζαγωγή λένπ θεηκέλνπ 

 

Δηθόλα 32: Δηζαγωγή λένπ θεηκέλνπ (2ν βήκα) 
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Σην δεύηεξν βήκα έρεη ρσξηζηεί ην θείκελν ζε πξνηάζεηο. Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί, κπνξεί 

λα θάλεη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν πνπ δηαρσξίζηεθαλ νη πξνηάζεηο, αθήλνληαο κηα 

θελή ζεηξά αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο πνπ ζέιεη λα ρσξίζεη (Δηθόλα 32).  

Οη ιέμεηο αλαγλσξίδνληαη απηόκαηα πξηλ ηελ θαηαρώξηζε ηνπ θεηκέλνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί 
λα επέκβεη ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ιέμεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζύκβνια '<w></w>' 
γύξσ από ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζέιεη λα αλαγλσξηζηνύλ νπσζδήπνηε ζαλ κεκνλσκέλε 
ιέμε.  

Τέινο, παηώληαο ην θνπκπί Θαηαρώξηζε ην θείκελν απνζεθεύεηαη ζην ΣΚΓ. 

 

5.2. Δπεμεξγαζία θαηαρωξηζκέλνπ θεηκέλνπ 

Ο ρξήζηεο ηνπ εξγαιείνπ εκπινπηηζκνύ έρεη ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ελόο 

θεηκέλνπ πνπ έρεη ήδε θαηαρσξηζηεί ζην ΣΚΓ. 

Η ζειίδα επηινγήο ησλ θαηαρσξηζκέλσλ θεηκέλσλ, (γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή είλαη όια 

ηα θείκελα ηνπ ΣΚΓ, ελώ γηα ηνλ δηδάζθνληα είλαη απηά πνπ θαηαρσξίζηεθαλ από 

ηνλ ίδην), παξνπζηάδεη ηελ ιίζηα ησλ θεηκέλσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ ηίηισλ 

ηνπο (Δηθόλα 33). 

 

 

Δηθόλα 33: Δπηινγή θαηαρωξηζκέλνπ θεηκέλνπ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θάπνηνπ θεηκέλνπ αξθεί ν ρξήζηεο λα παηήζεη ην αληίζηνηρν 

θνπκπί Δπεμεξγαζία. Τόηε ζα κεηαθεξζεί ζηε ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ είλαη ίδηα κε ηε θόξκα εηζαγσγήο θεηκέλνπ ζην δεύηεξν βήκα ηεο (νη 

πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ρσξηζκέλεο κε κία θελή γξακκή) (Δηθόλα 32). Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη νπνηνδήπνηε από ηα ζηνηρεία θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

λα πξνζζέζεη ή λα δηαγξάςεη πξνηάζεηο. 
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Γηα ηε δηαγξαθή ελόο θαηαρσξηζκέλνπ θεηκέλνπ αξθεί ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ 

θνπκπηνύ Γηαγξαθή. 

Η ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα θείκελα κπνξεί λα αιιάμεη. Παηώληαο ηελ 

επηθεθαιίδα θάζε ζηήιεο κπνξείηε λα έρεηε αιθαβεηηθή ηαμηλόκεζε ησλ 

θαηαρσξηζκέλσλ θεηκέλσλ κε βάζε ηε ζηήιε απηή. 
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Παξάξηεκα 1: Δγθαηάζηαζε IIS ζηνλ Server 

1.1 Δγθαηάζηαζε IIS ζε Windows 2003 Server 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ IIS ζηα Windows 2003 Server πξέπεη λα πάκε ζην start 

menu/Control Panel λα επηιέμνπκε Add or Remove Programs θαη από θεη λα 

επηιέμνπκε Add/Remove Windows Components (Δηθόλα 34). 

 

Δηθόλα 34: Windows Components Wizard 

Τζεθάξνπκε ην πεδίν Application Server. Παηάκε ην θνπκπί Details… θαη ζηελ 

επόκελε θαξηέια (Δηθόλα 35) θξνληίδνπκε λα είλαη ηζεθαξηζκέλα ηα πεδία 

Application Server Console, ASP.NET θαη Internet Information Services. Παηάκε 

OK θαη νινθιεξώλνπκε ηνλ νδεγό εγθαηάζηαζεο παηώληαο ην θνπκπί Next  

(Δηθόλα 34). 
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Δηθόλα 35: Application Server 

Σηε ζπλέρεηα πεγαίλνπκε ζην Start Menu/Control Panel/Administrative 

Tools/Internet Information Services (IIS) Manager. Πεγαίλνπκε ζηνλ θαηάινγν 

Web Service Extensions (Δηθόλα 36) θαη θξνληίδνπκε ην ASP.NET v2 λα έρεη 

status Allowed επηιέγνληάο ην θαη παηώληαο ην θνπκπί Allow.  

 

Δηθόλα 36: Internet Information Services (IIS) Manager 

 

 

1.2 Δγθαηάζηαζε IIS ζηα Windows 2000 ή XP  
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Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ IIS ζηα Windows 2000/XP πάκε ζην start menu/Control 

Panel, επηιέγνπκε Add or Remove Programs θαη από θεη επηιέγνπκε Add/Remove 

Windows Components (Δηθόλα 37). Τζεθάξνπκε ην πεδίν Internet Information 

Services (IIS) θαη παηάκε ην θνπκπί Details… 

 

Δηθόλα 37: Windows Components Wizard 

 

Δηθόλα 38: Internet Information Services (IIS) 
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Σηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη (Δηθόλα 38) πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλα ηα World 

Wide Web Server, Internet Information Services Snap-In θαη Common Files. 

Παηάκε ην θνπκπί OK θαη νινθιεξώλνπκε ηνλ νδεγό εγθαηάζηαζεο παηώληαο ην 

θνπκπί Next (Δηθόλα 37). 



Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ (ΙΔΛ/Δ.Κ. «Αζελά») 

Έξγν ΠΛΔΙΑΓΔΣ/ Φξπζαιιίδεο, Γ΄ ΚΠΣ   

ΔΑ.ΙΤΥ / Υπ.Δ.Π.Θ.  42 

 

Παξάξηεκα 2: Τπνζηήξημε ηωλ Διιεληθώλ ζηα 

Windows 2000, XP θαη 2003 

 

Τπνζηήξημε ηωλ Διιεληθώλ ζηα Windows 2000 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηα 

Windows 2000, αθνινπζήζηε κε ηελ ζεηξά ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Α. Δγθαηαζηήζηε ην ινγηζκηθό ππνζηήξημεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα Windows 

2000, αλ δελ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν. 

 Κάλεηε θιηθ ζην Έλαξμε (Start), επηιέμηε Ρπζκίζεηο (Settings), θάλεηε 

θιηθ ζην Πίλαθαο Διέγρνπ (Control Panel) θαη ζηελ ζπλέρεηα δηπιό θιηθ 

ζην εηθνλίδην Σνπηθέο ξπζκίζεηο (Regional Options). 

 Σην πεδίν Γεληθά (General), θάησ από ην Δπηινγή Γιώζζαο (Language 

settings) επηιέμηε ηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 Γηα λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηεο επηιερζείζαο γιώζζαο απαηηείηαη λα 

ηνπνζεηήζεηε ην CD-ROM ησλ Windows 2000 ζηνλ νδεγό CD-ROM.  

 Δπαλεθθηλήζηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο όηαλ ζαο δεηεζεί. 

Β. Δγθαηαζηήζηε ηα Διιεληθά σο έλα από ηα input locales ησλ Windows 2000: 

 Κάλεηε θιηθ ζην Έλαξμε (Start), επηιέμαηε Ρπζκίζεηο (Settings), θάλεηε 

θιηθ ζην Πίλαθαο Διέγρνπ (Control Panel) θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλεηε 

δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην Σνπηθέο Ρπζκίζεηο (Regional Options) ή ζην 

εηθνλίδην Πιεθηξνιόγην (keyboard) [θάλεηε θιηθ ζην Σνπηθέο 

Ρπζκίζεηο (Regional Options) ή ζην Πιεθηξνιόγην (keyboard) 

εθόζνλ παξνπζηάδνληαη ζαλ επηινγέο ηνπ κελνύ παξά ζαλ εηθνλίδηα]. 

 Σην πεδίν Ρύζκηζε γιωζζώλ πιεθηξνινγίνπ (Input Locales), θάλεηε 

θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε (Add). 

 Σην δηαινγηθό παξάζπξν Ρύζκηζε γιωζζώλ πιεθηξνινγίνπ (Add 

Input Locale), επηιέμηε Διιεληθά (Greek) σο input locale θαη επηιέμηε 

Διιεληθά (Greek)σο keyboard layout. 

 Σην ηκήκα πιήθηξα αιιαγήο γιώζζαο (Hot keys for the input 

locales) επηιέμαηε ηνπο επηζπκεηνύο ζπλδπαζκνύο θνπκπηώλ γηα ελαιιαγή 

κεηαμύ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ γισζζώλ. 

 Δπηιέμαηε Δπηινγή δείθηε κπάξαο εξγαζηώλ (Enable indicator on 

taskbar option), γηα λα κπνξείηε λα βιέπεηε πνηά από ηηο γιώζζεο είλαη 

ελεξγή ζην πιεθηξνιόγην. 

 Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί OK γηα λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ input 

locale γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Γηα λα νινθιεξσζεί νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξέπεη λα έρεηε 

θάλεη log in ζηα Windows ζαλ administrator ή ζαλ κέινο ηνπ Administrators 

group. 

 

 

Τπνζηήξημε Διιεληθώλ ζηα Windows XP θαη 2003 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηα 

Windows 2003, αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα: 

 Κάλεηε θιηθ ζην Έλαξμε (Start), επηιέμεηε Ρπζκίζεηο (Settings), θάλεηε 

θιηθ ζην Πίλαθαο Διέγρνπ (Control Panel) θαη ζηελ ζπλέρεηα δηπιό θιηθ 
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ζην εηθνλίδην Regional and Language Options ηνπ παξαζύξνπ Πίλαθαο 

Διέγρνπ (Control Panel). 

 Δπηιέμαηε ην πεδίν Γιώζζεο (Languages) θαη θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί 

Ιεπηνκέξεηεο (Details). Απηό θάλεη ην δηαινγηθό παξάζπξν Text 

Services and Input Languages λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Σην πεδίν 

Ρπζκίζεηο (Settings)  απηνύ ηνπ παξάζπξνπ ζέζαηε ηα Διιεληθά σο 

Default Input Language επηιέγνληαο ην ζηνηρείν "Greek-Greek" από ηνλ 

θαηάινγν πνπ θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Σηελ ζπλέρεηα, θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί 

Πξνζζήθε (Add) θαη κεηά θιηθ ζην θνπκπί Δθαξκνγή (Apply). Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηεο επηιεγκέλεο γιώζζαο πηζαλόλ λα ζαο 

δεηεζεί ην CD-ROM ησλ Windows. Όκσο, νη πεξηζζόηεξεο γιώζζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Διιεληθώλ) εγθαζίζηαληαη απηόκαηα ζηα 

Windows. 

 Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Key settings γηα λα επηιέμεηε ηνλ επηζπκεηό 

ζπλδπαζκό θνπκπηώλ γηα ηελ ελαιιαγή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ γισζζώλ ζην 

πιεθηξνιόγην. 

 Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Language bar γηα λα κπνξείηε λα δείηε ηελ ελεξγή 

γιώζζα εηζόδνπ ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο (taskbar). 

 Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί OK γηα λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο. 
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Παξάξηεκα 3: Γηαρείξηζε ηνπ Mysql 

 

Αιιαγή θωδηθνύ πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ethekuser ηνπ 

mysql. 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηόζν ν ρξήζηεο root ηνπ MySQL όζν θαη ν ρξήζηεο 

ethekuser πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή είλαη θελά.  

Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ethekuser αλνίγνπκε ην 

πξόγξακκα MySQL Administrator εθηειώληαο ην αξρείν MySQLAdministrator.exe 

πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θαηάινγν MySQL_GUI ηεο εγθαηάζηαζεο. Πεγαίλνπκε 

ζηελ επηινγή User Administration (Δηθόλα 39) θαη ζην κελνύ Users Accounts πνπ 

εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε ηνλ ρξήζηε ethekuser. Σηελ θαξηέια User Information 

αιιάδνπκε ηα πεδία Password θαη Confirm Password. Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

αλνίμνπκε κε ην notepad ην αξρείν  c:\inetpub\wwwroot\ethek\web.config θαη λα 

ελεκεξώζνπκε ηελ παξάκεηξν myPass ε νπνία έρεη ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

<add key="myPass" value="ethek!@#" />.  

 

 

 

Δηθόλα 39: Σν πεξηβάιινλ ηνπ MySQL Administrator 
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Γεκηνπξγία αληίγξαθνπ αζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλωλ. 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αληίγξαθν αζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ην ζώκα 

θεηκέλσλ ησλ δηδαζθόλησλ αξθεί λα αληηγξάςνπκε ηνλ θαηάινγν ethek_teachers 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν C:\Program Files\Ethek\Mysql\data. Μπνξνύκε λα 

ηνλ αληηγξάςνπκε, λα ηνλ ζπκπηέζνπκε κε έλα πξόγξακκα ζπκπίεζεο θαη λα ηνλ 

απνζεθεύζνπκε ζε έλα δηαθνξεηηθό κέζν.  

Γηα λα επαλαθέξνπκε ηε βάζε από έλα αληίγξαθν αζθαιείαο αξθεί λα θάλνπκε 

ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Γειαδή λα αληηγξάςνπκε ηνλ θαηάινγν 

ethek_teachers από ην αληίγξαθν ζην θαηάινγν data ηνπ MySQL ή λα 

απνζπκπηέζνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν ζηνλ θαηάινγν data θαη λα 

αληηθαηαζηήζνπκε ηα ππάξρνληα αξρεία.  

εκείωζε: Κάπνηα πξνγξάκκαηα ζπκπίεζεο ελδέρεηαη λα θξαηάλε ηε πιήξε 

δηαδξνκή ηνπ δίζθνπ ζην αξρείν. Έηζη όηαλ απνζπκπηέζνπκε ην αξρείν ζηνλ 

θαηάινγν data κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε δηαδξνκή C:\Program 

Files\Ethek\MySQL\data\Program Files\Ethek\MySQL\data\ethek_teachers. Θα 

πξέπεη λα ειέγμνπκε όηη ζηνλ θαηάινγν Program Files\Ethek\MySQL\data\ 

ethek_teachers\ πεξηέρνληαη κόλν αξρεία θαη θαλέλαο θαηάινγνο. 

εκείωζε: Αλ ν θαηάινγνο ethek_teachers έρεη απνζεθεπηεί αζπκπίεζηνο ζε 

έλα νπηηθό κέζν (cd rom) πνπ είλαη κόλν γηα αλάγλσζε (read only) ηόηε ζα πξέπεη 

αθνύ ηνλ αληηγξάςνπκε λα μεηζεθάξνπκε ηελ ηδηόηεηα κόλν γηα αλάγλσζε (read 

only) από ηνλ θαηάινγν θαη ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη από θάησ. Γηα λα ην 

θάλνπκε απηό, θάλνπκε δεμί θιίθ κε ην πνληίθη ζηνλ θαηάινγν, πεγαίλνπκε ζηελ 

επηινγή ηδηόηεηεο(properties) θαη ζηε θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη μεηζεθάξνπκε ηελ 

ηδηόηεηα κόλν γηα αλάγλσζε (read only). Παηάκε ην θνπκπί ΟΚ θαη ζηελ 

επηβεβαίσζε αιιαγώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά επηιέγνπκε λα εθαξκόζνπκε ηηο 

αιιαγέο ζε απηό ην θάθειν, ππνθαθέινπο θαη αξρεία (Apply changes to this 

folder, subfolders and files).    

Η βάζε δεδνκέλσλ κε ην ζώκα θεηκέλσλ ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ βξίζθεηαί ζηνλ 

θαηάινγν ethek_books θαη κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε 

δεκηνπξγία αληίγξαθνπ αζθαιείαο. Δλαιαθηηθά κπνξνύκε λα ηελ αληηγξάςνπκε 

από ην DVD ηεο εγθαηάζηαζεο. Βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν data\ethek_books. Σ’ 

απηή ηε πεξίπησζε  ηζρύεη όηη πεξηγξάθεηαη ζηε δεύηεξε ζεκείσζε παξαπάλσ. 
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Παξάξηεκα 4: Γηαρείξηζε ηωλ ζπληνκνγξα-

θηώλ ηνπ  WebSpeech 

Τν WebSpeech εγθαζίζηαηαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν θάθειν C:\Program 

Files\ILSP\WebSpeech. Παξάιιεια, εγθαζίζηαηαη θαη κηα ζπληόκεπζε (shortcut) 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop) ηνπ ππνινγηζηή καο, ην νπνίν κπνξεί λα 

ελεξγνπνηεζεί θαη κέζσ ηνπ πιήθηξνπ ζπληόκεπζεο Ctrl+W. 

Τν ιεμηθό ζπληνκνγξαθηώλ, εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνθάθειν SAPI5WebSpeech, 

θάησ από ηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ WebSpeech. Τν ιεμηθό ζπληνκνγξαθηώλ 

είλαη ζε κνξθή απινύ αξρείνπ θεηκέλνπ (.txt) θαη κπνξεί λα 

δηνξζσζεί/εκπινπηηζηεί κε ηελ βνήζεηα ελόο θνηλνύ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (π.ρ. 

Notepad). Τν ιεμηθό απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό εγγξαθώλ, θάζε κία ζε 

μερσξηζηή γξακκή. Η κνξθή ηεο θάζε εγγξαθήο είλαη σο εμήο: 

<Λέξη ή σςντομογπαυία>#<default λεκτικό ανάπτςγμα>[#<πποηγούμενη λέξη> <αντίστοισο 
λεκτικό ανάπτςγμα>[#<πποηγούμενη λέξη> <αντίστοισο λεκτικό ανάπτςγμα>[...]]] 

Τν παξαπάλσ παξάδεηγκα γηα ιόγνπο θαζαξόηεξεο παξνπζίαζεο εκθαλίδεηαη ζε 

πνιιέο γξακκέο. Όκσο ζην ιεμηθό ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλεη κόλν κία γξακκή. 

Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

α. Απιή ζπληνκνγξαθία: 

Δ.Ε.Η.#Δεή 

Σην παξάδεηγκα απηό, όπνπ απαληάηαη ε ιέμε «Γ.Δ.Η.», ζα πξνθέξεηαη σο «Γεή» 

(κε ηόλν ζην ηειηθό ήηα). 

β. Αλεπηπγκέλε ζπληνκνγξαθία: 

ΙΕΛ#Ινστιτούτο Επεξεπγασίαρ τος Λόγος#τος Ινστιτούτος Επεξεπγασίαρ τος Λόγος 

Σην παξάδεηγκα απηό, όπνπ απαληάηαη ε ιέμε «ΙΔΛ», ζα πξνθέξεηαη σο 

«Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ» εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ πξνεγείηαη ε 

ιέμε «ηεο», νπόηε ην «ΙΔΛ» ζα πξνθέξεηαη σο «Ιλζηηηνύηνπ Δπεμεξγαζίαο ηνπ 

Λόγνπ». 

γ. Αγγιηθέο ιέμεηο: 

GIS#Τζί, Άι, Έρ  

Σην παξάδεηγκα απηό, όπνπ απαληάηαη ε ιέμε «GIS» ζα πξνθέξεηαη όπσο νη 

αληίζηνηρεο ειιεληθέο ιέμεηο. 



b 


