
 

 

Φύλλο δραστηριότητας 8 

Διεπαφή διαχειριστή και πρόσβαση χρήστη 

Σε αυτό το φύλλο δραστηριότητας θα περιγράψουμε τη διεπαφή του διαχειριστή. Πριν 

από τη δημιουργία της διεπαφής των εκπαιδευτικών, οι εταίροι ανέπτυξαν την 

πλατφόρμα και τα chatbots σε μια διεπαφή με περισσότερες λειτουργίες. Από αυτή τη 

διεπαφή αφαιρέθηκαν ορισμένες λειτουργίες έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πλοήγηση 

στην πλατφόρμα και να διατηρηθεί η λειτουργία του Tutorbot. Ωστόσο, θα θέλαμε να 

παρουσιάσουμε αυτήν τη διεπαφή και τις πρόσθετες λειτουργίες της, επειδή είναι 

απαραίτητες για το Tutorbot στο σύνολό του. 

 

Διεπαφή διαχειριστή 

Αυτή είναι η πλήρης διεπαφή διαχειριστή: 

 



 

   

 

Στο μενού στα αριστερά υπάρχουν τρεις επιπλέον καρτέλες: 

• Λίστα χρηστών: διαχείριση χρηστών  

• Φυσική γλώσσα: εκπαίδευση της κατανόησης του chatbot στην φυσική 

γλώσσα 

• Μεταφράσεις: μετάφραση των αυτοματοποιημένων απαντήσεων του chatbot 

 

Λίστα χρηστών 

Οι διαχειριστές μπορούν να εγγράψουν νέους χρήστες και μέσω αυτής την σελίδας. 

Αφού κάνετε κλικ στο  ή στο κουμπί , πρέπει να 

συμπληρωθούν οι πληροφορίες στο αναδυόμενο παράθυρο.  

• Όνομα 

• Επώνυμο 

• Ηλεκτρονική διεύθυνση 

• Κωδικός 

Ο ρόλος "χρήστης" είναι ο κοινώς εκχωρημένος ρόλος σε όλους τους νέους χρήστες. 

Ο ρόλος "διαχειριστής" μπορεί να προστεθεί οποτεδήποτε απαιτείται νέος 

λογαριασμός διαχειριστή. 

 

Μόλις αποθηκευτεί, ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη λίστα των εγγεγραμμένων 

χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες και ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για κάθε 

εγγεγραμμένο χρήστη.  



 

   

 

• Εμφανίζεται η τελευταία φορά που συνδέθηκε ο χρήστης.  

• Το κουμπί "ενεργοποιημένο" δίνει στον διαχειριστή την ευκαιρία να εγγράψει τους 

χρήστες εκ των προτέρων και να τους επιτρέψει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν 

την πλατφόρμα αργότερα.  

• Με το κουμπί  μπορείτε να επεξεργαστείτε τον ρόλο, το όνομα ή τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. 

• Το κουμπί  "δείξε τον χρήστη" επιτρέπει στον διαχειριστή να βλέπει τη 

δραστηριότητα του χρήστη σε όλα τα chatbots στα οποία έχει πρόσβαση ο 

χρήστης.  

Το κουμπί  "δείξε τον χρήστη" είναι το ανάλογο κουμπί στο "εμφάνισε προφίλ 

χρήστη" κουμπί στο  από ένα συγκεκριμένο chatbot.  

 

 Επιλέξτε "Φύλλο δραστηριότητας 7 - Διάδοση του chatbot μου" για να 

εξερευνήσετε την "πρόσβαση χρήστη" του chatbot σας.  

 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει από τους χρήστες: 

• τη συνολική πρόοδο σε όλες τις ακολουθίες, 

• πόσες ακολουθίες ζήτησε ο χρήστης, 

• για πόσους πόρους πραγματοποίηση λήψη και 

• ποιους πόρους άνοιξε ο χρήστης. 



 

   

 

 

 

 


