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Εισαγωγή
Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται να βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγηθούν στην
πλατφόρμα CoMAP και ειδικότερα στην ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ» και στον αντίστοιχο Χώρο. Οι
υπόλοιπες ενότητες της πλατφόρμας («ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥ» και «ΕΡΕΥΝΗΣΕ»)
είναι προσβάσιμες από όλους τους χρήστες (εγγεγραμμένους και επισκέπτες).

1. Χρήστες και λογαριασμοί
1.1 Σύνδεση χρήστη
Οι λογαριασμοί χρηστών έχουν δημιουργηθεί από το Διαχειριστή της πλατφόρμας και έχουν
διανεμηθεί στον κάθε εταίρο.
Η ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ» υποστηρίζει μόνο εγγεγραμμένους χρήστες. Χρησιμοποιώντας έναν
από τους προαναφερθέντες λογαριασμούς, ένας χρήστες μπορεί να συνδεθεί και να
χρησιμοποιήσει την ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ» της πλατφόρμας και τις υπόλοιπες λειτουργίες που
περιγράφονται στην Ενότητα 4 του παρόντος εγχειριδίου.

Εικόνα 1.1: Παράθυρο σύνδεσης στην πλατφόρμα CoMAP
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να συνδεθούν εισάγοντας τα στοιχεία σύνδεσης στο
αναδυόμενο παράθυρο. Εάν τα στοιχεία σύνδεσης είναι λανθασμένα, εμφανίζεται
κατάλληλο μήνυμα σφάλματος. Εάν ένας χρήστης συνδέεται στην πλατφόρμα CoMAP για
πρώτη φορά, θα του ζητηθεί να αλλάξει τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης πριν
προχωρήσει στην πλατφόρμα.
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Εικόνα 1.2: Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης, όταν ο χρήστης συνδέεται για 1η φορά
Μετά την επιτυχή αλλαγή του προκαθορισμένου κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης έχει
συνδεθεί στην πλατφόρμα και βλέπει την σελίδα καλωσορίσματος.
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1.2 Ανάκτηση λογαριασμού
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν την πρόσβαση στο λογαριασμό τους, σε
περίπτωση που έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους, πατώντας στο σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον
κωδικό σας;» στο αναδυόμενο παράθυρο σύνδεσης. Οι χρήστες καλούνται να δώσουν τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν υποδείξει στο προφίλ τους στην
πλατφόρμα CoMap και να πληκτρολογήσουν έναν κωδικό ασφαλείας CAPTCHA. Ένα email
που περιέχει οδηγίες για το πως μπορούν να δημιουργήσουν νέο κωδικό πρόσβασης
αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Αφού δημιουργηθεί με
επιτυχία ένας νέος κωδικός πρόσβασης, οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας
τα νέα στοιχεία σύνδεσης.

2. Βασικές λειτουργίες χρήστη
2.1 Συνδέσου
Μόλις ένας χρήστης συνδεθεί στην πλατφόρμα CoMAP, θα δει τη σελίδα καλωσορίσματος
και θα αποκτήσει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Εικόνα 2.1: Σελίδα καλωσορίσματος
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ» επιλέγοντας το
αντίστοιχο εικονίδιο στο μενού στο πάνω μέρος της πλατφόρμας.
Σε αυτή την ενότητα εμφανίζεται μια ροή «τοίχου», η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο από
τους Χώρους και τις αναρτήσεις άλλων χρηστών, με τους οποίους είναι φίλος ο χρήστης ή/και
τους ακολουθεί. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει «Μου αρέσει» και να σχολιάσει τις αναρτήσεις
των άλλων χρηστών.
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Εικόνα 2.2: Ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ»
Στην επάνω δεξιά γωνία της πλατφόρμας, υπάρχει ένα βέλος ακριβώς δίπλα στη φωτογραφία
του χρήστη. Μόλις ο χρήστης πατήσει στο βέλος, θα δει το ακόλουθο αναπτυσσόμενο μενού.

Εικόνα 2.3: Αναπτυσσόμενο μενού

2.2 Το προφίλ μου
Πατώντας στο κουμπί «Το Προφίλ μου», ο χρήστης μεταβαίνει στη ροή του προφίλ του. Από
εκεί ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις του προφίλ του, να δημοσιεύσει τις
σκέψεις, τις φωτογραφίες και τα αρχεία του. Επίσης, στη ροή του προφίλ εμφανίζονται οι
ακόλουθοι του χρήστη καθώς και οι χρήστες που ακολουθεί και οι χώροι στους οποίους είναι
μέλος.
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Εικόνα 2.4: Προφίλ χρήστη

2.3 Ρυθμίσεις λογαριασμού
Πατώντας στο κουμπί «Ρυθμίσεις Λογαριασμού», ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις
ρυθμίσεις του προφίλ του όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Εικόνα 2.5: Ρυθμίσεις λογαριασμού
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προφίλ», ο χρήστης θα δει την παραπάνω σελίδα. Στις Γενικές
ρυθμίσεις ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία για να
προσαρμόσει τον λογαριασμό. Στην καρτέλα «Κοινωνικοί σελιδοδείκτες», ο χρήστης μπορεί
να προσθέσει τη διεύθυνση URL των προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν
χρειάζεται, η πλατφόρμα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αλλάξει το προκαθορισμένο
όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα
και να διαγράψει το λογαριασμό του.
Δεδομένου ότι οι λογαριασμοί έχουν δημιουργηθεί με μη αυτόματο τρόπο από το
Διαχειριστή, το πεδίο «Χώρα» στο λογαριασμό του χρήστη έχει οριστεί από το Διαχειριστή
και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη.
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Πατώντας στο κουμπί «Ειδοποιήσεις» ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τους επιθυμητούς
τύπους για τους οποίους θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται
άμεσα στο χρήστη για να ενημερωθεί για νεότερη δραστηριότητα στην πλατφόρμα που
συνδέεται με το λογαριασμό του.
Πατώντας στο κουμπί «Ρυθμίσεις», ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει ορισμένες βασικές
ρυθμίσεις, όπως τις ετικέτες που εμφανίζονται στη ροή του προφίλ του, τη ζώνη ώρας και τη
γλώσσα που επιθυμεί στην πλατφόρμα.

Εικόνα 2.6: Ρυθμίσεις γλώσσας
Σημείωση: Η ρύθμιση για τη Γλώσσα μεταφράζει μόνο στοιχεία που αποτελούν μέρος της
πλατφόρμας, ΟΧΙ σχόλια ή/και αναρτήσεις που γράφτηκαν από άλλους χρήστες στη μητρική
τους γλώσσα. Για να μεταφράσετε αυτούς τους τύπου σχολίων/αναρτήσεων, πρέπει να
επιλέξετε γλώσσα από την επιλογή γλώσσας που παρέχεται στις δημόσιες ενότητες της
πλατφόρμας, δηλαδή στις ενότητες «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥ» και «ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ».
Πατώντας στο κουμπί «Ενότητες», ο χρήστης βλέπει τις διαθέσιμες ενότητες σε επίπεδο
προφίλ που έχουν ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή.
Πατώντας στο κουμπί «Φίλοι» ο χρήστης βλέπει μια λίστα με τους φίλους του και τα πλήρη
ονόματά τους.
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε από τις παραπάνω ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

2.4 Αποσύνδεση
Πατώντας στο κουμπί Αποσύνδεση, ο χρήστης αποσυνδέεται από το δίκτυο και την επόμενη
φορά που θέλει να χρησιμοποιήσει την ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ», πρέπει να συνδεθεί ξανά με
τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού του. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα
καλωσορίσματος και έχει πρόσβαση μόνο στις δημόσιες ενότητες.
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Εικόνα 2.7: Σελίδα καλωσορίσματος (πρόσβαση επισκέπτη)

Εικόνα 2.8: Ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ» (πρόσβαση επισκέπτη)

3. Άτομα
3.1 Ομάδες χρηστών
Υπάρχουν 4 κύριες ομάδες χρηστών στην πλατφόρμα CoMAP:
•
•
•
•

Καθηγητές
Κηδεμόνες
Καλλιτέχνες
Μαθητές

Κάθε λογαριασμός χρήστη έχει ανατεθεί στην αντίστοιχη ομάδα χρηστών.

3.2 Ενότητα «Άτομα»
Μόλις ο χρήστης συνδεθεί με επιτυχία στην πλατφόρμα, μπορεί να έχει πρόσβαση στην
ενότητα «Άτομα» της πλατφόρμας, όπου μπορεί να αναζητήσει άλλους χρήστες στην
πλατφόρμα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα άλλων χρηστών για να
τους βρουν, ή να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα φίλτρα για την Ομάδα Χρηστών και τη
Χώρα.
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Εικόνα 3.1: Ενότητα «Άτομα»

3.3 Αιτήματα φιλίας ή/και ακολούθηση άλλου χρήστη
Μόλις ο χρήστης βρει το λογαριασμό που αναζητούσε, μπορεί να τον ακολουθήσει ή να γίνει
φίλος του στην πλατφόρμα. Once a user finds the user account they searched for, they can
Follow or Become friends with the other user.

Εικόνα 3.2: Ακολουθώντας/Αποστέλλοντας αίτημα φιλίας σε ένα χρήστη (Ενότητα «Άτομα»)
Πατώντας στο κουμπί «Ακολουθήστε», ο χρήστης γίνεται αμέσως ακόλουθος του άλλου
χρήστη, επομένως η δραστηριότητά του θα εμφανιστεί στην ενότητα «ΣΥΝΔΕΣΟΥ» του
χρήστη.
Πατώντας στο κουμπί “+ Φίλοι”, ο χρήστης στέλνει ένα αίτημα φιλίας στον άλλο χρήστη. Για
να γίνουν φίλοι στην πλατφόρμα, ο άλλος χρήστης πρέπει να αποδεχτεί το απεσταλμένο
αίτημα φιλίας.
Τα προαναφερθέντα κουμπιά βρίσκονται επίσης και στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη, το
οποίο είναι προσβάσιμο πατώντας πάνω στο όνομα του λογαριασμού του χρήστη στην
ενότητα «Άτομα».
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Εικόνα 3.3: Ακολουθώντας/Αποστέλλοντας αίτημα φιλίας σε ένα χρήστη (Προφίλ χρήστη)

4. Χώροι
Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην πλατφόρμα CoMAP είναι μέλη του ενός χώρου της
πλατφόρμας, με τίτλο «Co-MAP Maker Space». Στον χώρο «Co-MAP Maker Space», οι
χρήστες μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να πατήσουν «Μου αρέσει» στις
αναρτήσεις ή στα κόμικς που έχουν δημοσιεύσει άλλοι χρήστες στο χώρο, καθώς και να
σχολιάσουν τις αναρτήσεις άλλων χρηστών.

Εικόνα 4.1: Μενού
Στο μενού στο πάνω μέρος της πλατφόρμας, το κουμπί "ΧΩΡΟΙ" εμφανίζει στον χρήστη όλους
τους διαθέσιμους χώρους στην πλατφόρμα (δηλαδή το μόνο διαθέσιμο για την πλατφόρμα
CoMAP) και το κουμπί "ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΟΥ" εμφανίζει μια λίστα με τους χώρους στους οποίους
είναι μέλος. του.
Εάν ένας χρήστης αποφασίσει να ακυρώσει τη συνδρομή του στο χώρο, μπορεί να εγγραφεί
ξανά ανά πάσα στιγμή.

Εικόνα 4.2: Ακύρωση συνδρομής
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Εικόνα 4.3: Εγγραφή στο χώρο «Co-MAP Maker Space».

5. Ενότητες
Οι ενεργοποιημένες ενότητες για οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη και στο χώρο «CoMAP Maker Space» βρίσκονται στο μενού του Προφίλ χρήστη ή στο μενού του Χώρου στην
αριστερή πλευρά της σελίδας.

Εικόνα 5.1: Μενού προφίλ χρήστη και χώρου

Οι ενότητες «Εκθεσιακός χώρος (Γκαλερί)» και «Αρχεία» παρέχουν στους χρήστες χρήσιμες
λειτουργίες και τους επιτρέπουν να δημιουργούν διαφορετικά είδη περιεχομένου.

5.1 Εκθεσιακός χώρος (Γκαλερί)
Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει γκαλερί στο προφίλ του. Για να δημιουργηθεί μια
γκαλερί, ο χρήστης πρέπει να πατήσει στο κουμπί «Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέα
Γκαλερί». Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα:

Εικόνα 5.2: Κουμπί νέας Γκαλερί
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Εικόνα 5.3: Προσθήκη νέας γκαλερί
Ο χρήστης πρέπει να δώσει έναν τίτλο στη συλλογή. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει
μια περιγραφή και να αποφασίσει τη σειρά των φωτογραφιών.
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο "Αποθήκευση", η συλλογή έχει δημιουργηθεί και ο χρήστης
μπορεί να προσθέσει εικόνες κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κάντε κλικ ή απόθεση αρχείων εδώ".
Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε μπορείτε να τις βρείτε στη γκαλερί που δημιουργήθηκε.

Εικόνα 5.4: Προσθήκη εικόνων στην γκαλερί
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν like και/ή να σχολιάσουν το περιεχόμενο της γκαλερί ή την
ίδια τη γκαλερί. Στον χώρο «Co-MAP Maker Space», οι χρήστες μπορούν να
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αλληλεπιδράσουν (να πατήσουν «Μου αρέσει» και/ή να σχολιάσουν) με τις ήδη
δημιουργημένες Galleries και το περιεχόμενό τους.

5.2 Αρχεία
Παρόμοια με την ενότητα Γκαλερί, η ενότητα Αρχεία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα
προσθήκης άλλων τύπων αρχείων στα προφίλ τους ή στον χώρο.

Εικόνα 5.5: Προσθήκη νέου αρχείου

Εικόνα 5.6: Ένα αρχείο που προστέθηκε πρόσφατα
Ομοίως, οι χρήστες μπορούν να σχολιάσουν ή/και να πατήσουν «Μου αρέσει» στα
ανεβασμένα αρχεία.

5.3 Ροή – Αναρτήσεις δραστηριότητας
Όταν δημιουργείται μια γκαλερί ή/και μεταφορτώνεται ένα αρχείο, οι αντίστοιχες
αναρτήσεις δραστηριότητας εμφανίζονται στη ροή του προφίλ του χρήστη ή στη ροή του
χώρου. Οι αναρτήσεις δραστηριότητας εμφανίζονται επίσης στη ροή της ενότητας
«ΣΥΝΔΕΣΟΥ» των χρηστών που είναι μέλη του χώρου ή φίλοι/ακόλουθοι του χρήστη.
Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια ανάρτηση στη ροή, γράφοντας στο αντίστοιχο μπλοκ,
είτε στο προφίλ του είτε στο Χώρο.

Εικόνα 5.7: Δημιουργία μιας ανάρτησης στη ροή [1]
Είναι δυνατό για έναν χρήστη να χρησιμοποιήσει emoji ή να επισυνάψει αρχεία, π.χ. εικόνες
ή βίντεο, στην ανάρτησή του. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου μεταφόρτωσης είναι 16 MB.
Προτείνεται οι χρήστες να επισυνάπτουν σε αρχείο ανά ανάρτηση, ώστε οι υπόλοιποι
χρήστες να μπορούν να κάνουν like ή/και να σχολιάσουν την αντίστοιχη ανάρτηση που
επιθυμούν.
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Image 5.8: Δημιουργία μιας ανάρτησης στη ροή [2]

Εικόνα 5.9: Ροή στο Χώρο

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τυχόν αναρτήσεις που έχει δημιουργήσει
επιλέγοντας τις επιλογές «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» που εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο
βέλος στην επάνω δεξιά γωνία της ανάρτησής του.
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Εικόνα 5.10: Επεξεργασία – Διαγραφή μιας ανάρτησης
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