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Πεξίιεςε  

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο  δηαρείξηζεο 

ζπλεδξίνπ ζε κνξθή επέθηαζεο γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ.  Έλαπζκα γηα 

ηελ εξγαζία απνηέιεζε  ε αλάγθε χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζην ηκήκα Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαζψο δηνξγαλψλεη έλα ζρεηηθφ 

ζπλέδξην ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε κέρξη ζήκεξα γίλεηαη κέζσ ρεηξνθίλεησλ δηαδηθαζηψλ  

ρσξίο θακία ζρεδφλ  ειεθηξνληθή ππνζηήξημε . 

Αληηθείκελν ινηπφλ,  ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή  ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ζπλεδξίνπ πξνζθέξνληαο  ηε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ νινθιεξσηηθή ειεθηξνληθή δηαρείξηζή ηνπ.  Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ  νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα εθηεινχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην 

ξφιν πνπ θαηέρεη ν θαζέλαο ζην ζπλέδξην. 

Γηα ηελ εχθνιε ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ  

πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζε κνξθή επέθηαζεο γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε δνκή θαη ηελ  

παξνπζίαζε νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο αθνινπζεί 

ηα βήκαηα ηεο αλάιπζεο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά ε αλάιπζε αλαθέξεηαη  

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ζρεδίαζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ελψ ηέινο ε εθαξκνγή αλαθέξεηαη 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζε κνξθή επέθηαζεο 

θαηάιιειεο  γηα ην επηιεγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

πκπεξαζκαηηθά ην ζχζηεκα πνπ πξνθχπηεη αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζπλέδξην παξφκνησλ πξνδηαγξαθψλ. Σν ζχζηεκα είλαη αλνηρηφ ζε κεηαηξνπέο θαη 

κειινληηθέο βειηηψζεηο, θαζψο ν θψδηθάο ηνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο θαη 

επεμεξγάζηκνο  απφ ηνλ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπλεδξίνπ. 



 
1 

1 Δηζαγσγή 

 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ Πξνβιήκαηνο 

Με ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηνξγαλψλεηαη ζρεδφλ θάζε δχν ρξφληα έλα δηεζλέο ζπλέδξην 

κε ζέκα ηα ινγηζηηθά θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεδία. Ωζηφζν, παξά ηε ιεπηνκεξή 

νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηηο απζηεξά θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ 

κειψλ ηνπ, ε δηαρείξηζή ηνπ δελ είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο .  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ ηειηθή απνδνρή ή απφξξηςε ησλ άξζξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

παξνπζίαζε ζην ζπλέδξην. Οη βαζηθνί ελδηαθεξφκελνη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ξφινπο : ηνπο 

ππνςήθηνπο ζπλέδξνπο, ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. Τπάξρεη 

επίζεο θη έλαο ηέηαξηνο ξφινο, απηφο ησλ απιψλ ζπκκεηερφλησλ . 

Αξρηθά, νη ππνςήθηνη ζχλεδξνη ππνβάιινπλ ηηο πεξηιήςεηο ησλ άξζξσλ ηνπο ζηελ νξγαλσηηθή 

επηηξνπή. Έπεηηα, ε νξγαλσηηθή επηηξνπή αλαζέηεη ηηο πεξηιήςεηο απηέο ζηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνινγήζεη. ηε ζπλέρεηα, ε νξγαλσηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη 

γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ησλ πεξηιήςεσλ (βάζεη ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο) θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ππνςήθην ζχλεδξν. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο 

πεξίιεςεο ν ππνςήθηνο ζχλεδξνο νθείιεη λα ππνβάιεη, εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

νιφθιεξν ην άξζξν, ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ηειηθά ζην ζπλέδξην. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην ζπλέδξην πιεξψλνπλ κφλν νη ζχλεδξνη θαη νη απινί ζπκκεηέρνληεο. 

Μέρξη ζήκεξα, ε ππνβνιή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ άξζξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ζπλέδξην, 

γίλεηαη κέζσ ηεο απνζηνιήο e-mail ή κέζσ ηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο έληππσλ εγγξάθσλ (ή 

εθηχπσζεο απηψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα) ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιψλ, 

αμηνινγήζεσλ θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο πξνβάιινληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ 

«ππνρξεψλνληαο» ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν λα πξνβεί ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ 

ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ξφινπ ηνπ, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηηο δηεθπεξαηψζεη. 

Ζ επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαιάκβαλε ηελ 

ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο, είλαη 

αιήζεηα φηη ππάξρεη ε αλάγθε γηα δηάθξηζε ησλ ξφισλ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεδξίνπ κε ηξφπν πνπ 

ν θαζέλαο ζα νινθιεξψλεη εχθνια θαη αλεμάξηεηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ηνπ θαζνξίδεη ν ξφινο 

ηνπ.  Κάηη πνπ επίζεο ρξεηάδεηαη είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη εχθνιεο  πιεξσκήο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπλέδξην.  Σέινο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ άξζξσλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, 

θαζψο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ. 
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1.2. Αληηθείκελν ηεο Δξγαζίαο 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο ππεχζπλνπ 

γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηεί ε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη έλα ζχζηεκα πνπ ζα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ 

ζπλεδξίνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηελ ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ λα ην 

νξγαλψζεη θαη λα ζπγθεληξψζεη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. Σν ζχζηεκα απηφ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλεδξίνπ απινπζηεχνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο. 

 Όπσο είλαη πξνθαλέο, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ  

πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζή ηνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ήδε πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζζέηνληαο θαη κεξηθέο λέεο (φπνπ είλαη 

απαξαίηεην) ή απινπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο. 

Σν ζχζηεκα ζα πινπνηεζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο ην ζπλέδξην είλαη δηεζλέο θαη ε 

επίζεκε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ είλαη ε αγγιηθή. Δπίζεο, ζα  έρεη ηε κνξθή επέθηαζεο γηα έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ 

ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλάιπζε θαη ηε ζρεδίαζε ηεο δνκήο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πινπνίεζή ηνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θψδηθά ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

1.3. Σερλνινγίεο Τινπνίεζεο 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εθαξκνγήο, ε πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη έλαο 

δηαθνκηζηήο. Απφ ινγηζκηθφ αλαδεηνχληαη απφ ηε κία θάπνην χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ, ελψ απφ ηελ άιιε θάπνηνο δηαθνκηζηήο θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή ζε αξρηθφ ζηάδην θαη ζα δνθηκαζηνχλ φιεο ηεο νη ιεηηνπξγίεο. Σν 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ πνπ επηιέγεηαη είλαη ην WordPress, θαζψο είλαη έλα απφ 

ηα πην δεκνθηιή θαη  ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παλεπηζηεκηαθή ηζηνζειίδα. 

Ο  δηαθνκηζηήο  πνπ επηιέγεηαη είλαη ν Apache, ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε MySQL, θαζψο 

έξρεηαη ζπλήζσο καδί κε ηνλ Apache θαη ηελ php θαη αθ‟ εηέξνπ είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε 

βάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WordPress. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη ε php, αιιά γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

αξθεηά θνκκάηηα θψδηθα γξακκέλα ζε Javascript. Γηα ιφγνπο επθνιίαο ζηε ρξήζε θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ επηιέγεηαη  ην παθέην πξνγξακκάησλ γηα Windows,  

WAMP. Σέινο, γηα ηελ αηζζεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ρξήζε θχιισλ css κε 

κηα ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ηεο html. Ζ πινπνίεζε ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (animation) 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Photoshop CS5. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βαζηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο θάζεηο ηεο 

αλάιπζεο θαη ηεο ζρεδίαζεο (ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη ε 

ζρεδίαζε ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε) γίλεηαη ρξήζε ηεο Δλνπνηεκέλεο Γιψζζαο 

Μνληεινπνίεζεο (UML) κέζσ ηεο εθαξκνγήο Visual Paradigm for UML v.7.1. Σα 
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δηαγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηε δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (πίλαθεο, δηάγξακκα 

νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ) δεκηνπξγνχληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DBDesigner4. 

Σα ππφινηπα δηαγξάκκαηα ησλ ελνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ (ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα, 

δηαγξάκκαηα δηαρείξηζεο έξγνπ, δηαγξάκκαηα απεηθφληζεο κεζνδνινγίαο,  ράξηεο 

ζπζηήκαηνο, αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο) δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

SmartDraw. 
 

 

1.4. Πεξηερόκελα Μειέηεο 

Ζ εξγαζία μεθηλά ζηελ νπζία κε ην δεχηεξν θεθάιαην φπνπ παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, δειαδή ε κειέηε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα γχξσ απφ ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο , ε παξνπζίαζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, θαζψο 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

ηελ πξψηε ππνελφηεηα εμεγείηαη ην ηη αθξηβψο είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ θαη 

πνηεο ιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηεί. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη φια ηα δεκνθηιή ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο  ζπλεδξίνπ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. ηε δεχηεξε ππνελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS), παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, 

αλαθέξνληαη ηα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη 

κηα ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ηξίηε ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ WordPress. Παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ 

WordPress σο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαη ζηελ ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε. Αθφκε, γίλεηαη κηα ζχληνκε 

αλάιπζε ησλ επεθηάζεψλ ηνπ θαη αλαθέξνληαη νη πην δεκνθηιήο απφ απηέο. ηελ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία ππνελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ην παθέην εγθαηάζηαζεο 

πξνγξακκάησλ WAMP. Δθεί αλαθέξνληαη ηα πην δεκνθηιή παθέηα ηνπ είδνπο ηνπ θαη 

αθνινπζνχλ νη γεληθέο πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ην απαξηίδνπλ, δειαδή ηνπ 

δηαθνκηζηή Apache, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL θαη ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ php. 

ην ηέινο γίλεηαη θαη κηα βαζηθή πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο  πξνγξακκαηηζκνχ javascript. 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εθπφλεζή ηεο. Παξνπζηάδεηαη δειαδή ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ζεηξά κε ηελ 

νπνία αθνινπζήζεθαλ νη θάζεηο ηεο αλάιπζεο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο εθαξκνγήο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ πξψηε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε θάζε ηνπ γεληθνχ ζρεδηαζκνχ (Planning) πνπ 

πξνεγείηαη ησλ ηξηψλ βαζηθψλ θάζεσλ θαη πεξηγξάθεη ηηο αλάγθεο θαη ηεο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνο πινπνίεζε. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (Project 

Management) κέζσ ηεο απεηθφληζεο ησλ δηαγξακκάησλ Gantt θαη Timeline. Ζ δεχηεξε 

ππνελφηεηα πεξηγξάθεη ηε θάζε ηεο αλάιπζεο (Analysis) κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεξηγξαθψλ 

ηεο θάζε κίαο μερσξηζηά. ηελ ηξίηε ππνελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

(Design), κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ράξηε 

ηνπ, θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε (WMD). Αθφκε, παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηε βάζεο 
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δεδνκέλσλ κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ησλ πηλάθσλ ηεο θαη ηεο απεηθφληζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ (ER). Ζ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία ππνελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο  

(Implementation) φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ε αλάπηπμε ηνπ θψδηθα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε κνξθή επέθηαζεο γηα ην WordPress. 

Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη ν έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο θπιινκεηξεηέο θαη δχν εθδφζεηο ηνπ WordPress. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νπζία ε παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο 

κέζσ ηεο ρξήζεο φςεσλ νζφλεο (screenshots), αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη  

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ. 

 ηελ πξψηε ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη θη εμεγείηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

ηζηφηνπνπ κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Ζ δεχηεξε 

ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλέδξνπ ζην ζχζηεκα, ε ηξίηε ζηελ πεξηνρή ηεο 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ε ηέηαξηε ζηελ πεξηνρή ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο θαη ε πέκπηε 

ζηελ πεξηνρή ησλ απιψλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ ηειεπηαία ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ηειηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληα θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεδίαζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ήδε 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηέινο, γίλνληαη θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηε 

κειινληηθή ηξνπνπνίεζε ή βειηίσζή ηνπ. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε θαη ηελ 

έξεπλα πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ην πξψην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηα 

επφκελα παξαξηήκαηα θαηαγξάθνληαη θάπνηα ζεκαληηθά απνζπάζκαηα απφ ηνλ θψδηθα 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ. 

 

 

2. Αλαζθόπεζε  Βηβιηνγξαθίαο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεηάδεηαη πξψηα λα δηεξεπλεζεί ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ησλ παξφκνησλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί. Απηή ηε 

ζηηγκή δελ ππάξρεη θάπνηα επέθηαζε  (plugin) πνπ λα ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ζπλεδξίσλ, 

αιιά ππάξρνπλ πνιιά απηφλνκα θαη  online αληίζηνηρα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη 

δεκηνπξγεζεί απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ γεληθέο αιιά  θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο . 

Πέξα ινηπφλ απφ ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πάλσ ζην ινγηζκηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζηα ήδε ππάξρνληα κέρξη ζηηγκήο παξφκνηα 
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ζπζηήκαηα. Δπίζεο αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ επηιέγνληαη ηα παξαθάησ ινγηζκηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο γεληθήο πεξηγξαθήο ηνπο θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε άιια παξφκνηα ινγηζκηθά. 

 

2.1.  ύζηεκα Γηαρείξηζεο πλεδξίνπ 

 

2.2. Σί είλαη έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο πλεδξίνπ 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ είλαη έλα δηαδηθηπαθφ (web-based) ινγηζκηθφ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Απηφ βνεζά ηελ πξνεδξία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπο νξγαλσηέο ησλ ζπλεδξίσλ, ηνπο  ζπγγξαθείο θαη ηνπο εμεηαζηέο  ζηηο 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Δπίζεο, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα „ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα‟  (domain-specific) ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ. Παξφκνηα ζπζηήκαηα  ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. (en.wikipedia.org) 

Οη ηππηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη ξνέο εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ πεξηιακβάλνπλ : 

 Λήςε  ππνβνιψλ (pdf, doc, txt  upload, ζπιινγή βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ) 

 Αλσλπκία ππνβνιψλ 

 πιινγή πξνηηκήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ εμεηαζηψλ 

 Αλάζεζε ζε εμεηαζηέο  ησλ άξζξσλ πνπ ππνβιήζεθαλ  

 Γηάδνζε παξαηεξήζεσλ ζηνπο εμεηαζηέο  

 πιινγή ζρνιίσλ 

 Αλαζεψξεζε αμηνινγήζεσλ 

 Δμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αμηνινγήζεσλ  (Οη εμεηαζηέο δελ κπνξνχλε πάληα  

λα δνχλε  ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο άιισλ  εμεηαζηψλ) 

 Παξνρή ελφο θφξνπκ ζπδεηήζεσο αλά ππνβνιή γηα ηνπο εμεηαζηέο 

 Καηάηαμε αμηνινγήζεσλ  θαη θαζνξηζκφο νξίνπ απνδνρήο 

 Αλσλπκία ζρνιίσλ 

 Αλαθνξά ζηνπο ζπγγξαθείο ησλ απνθάζεσλ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη 

ησλ ζρνιίσλ ησλ εμεηαζηψλ 

 πιινγή ησλ απνδεθηψλ ππνβνιψλ 

Οξηζκέλα ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ππνζηήξημε 

κφλν ηεο δηαδηθαζίαο peer-review, φπσο: 

 Γεκηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Δγγξαθή ζπκκεηερφλησλ 

 Δθδφζεηο  proceedings (en.wikipedia.org) 

 

 

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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2.3. Γεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο πλεδξίσλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ πνπ έρνπλ γίλεη δεκνθηιή κέζσ ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Παξαθάησ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε θάπνηα απφ απηά. 

Σν  EasyChair είλαη έλα πνιχ γλσζηφ ζχζηεκα πνπ είλαη ειεχζεξν, επέιηθην, εχθνιν ζηε 

ρξήζε, θαη έρεη πνιιά ζεηηθά  ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πξσηαξρηθή ηνπ ρξεζηκφηεηα ήηαλ λα  

βνεζάεη ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ζηελ αλάζεζε θαη  δηαρείξηζε ησλ αμηνινγήζεσλ. Ωζηφζν, 

ε εγθαηάζηαζε ηνπ  EasyChair δελ είλαη δπλαηή ζε πξνζσπηθφ δηαθνκηζηή. Όιεο νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ  EasyChair θηινμελνχληαη ζην δηαθνκηζηή πνπ βξίζθεηαη ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ, θαη ε πξφζβαζε ζε 

απηφ  είλαη δηαζέζηκε  κφλν θαηφπηλ αηηήκαηνο.  

Σν ConfTool είλαη έλα άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ ην νπνίν παξέρεη παξφκνηεο 

ππεξεζίεο κε ην πξνεγνχκελν. Τπάξρεη ζε δχν εθδνρέο: κηα ειεχζεξε, αλνηρηή / θνηλφρξεζηε 

έθδνζε πεγήο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε έλα κέγηζην αξηζκφ ησλ 150 ζπκκεηερφλησλ, θαη κηα 

εκπνξηθή έθδνζε ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη βαζίδεηαη ζε  πξνεγκέλα  

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πνιιαπιέο επηινγέο πιεξσκήο, πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε κε βάζε ην 

ξφιν ηνπ, καδηθέο απνζηνιέο κελπκάησλ  θαη ιεηηνπξγίεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ. Σν ConfTool 

κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε πξνζσπηθφ  δηαθνκηζηή, θαη πξνζθέξεηαη επίζεο κηα ιχζε 

θηινμελίαο.  

Σν  OpenConf , ην νπνία βαζίδεηαη ζε php  θαη MySQL, θπθινθνξεί ζε δχν εθδφζεηο: ε 

θνηλνηηθή έθδνζε  πνπ είλαη δσξεάλ, θαη ε επαγγεικαηηθή έθδνζε πνπ πξνζθέξεηαη σο έλα 

εκπνξηθφ πξντφλ, κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη θηινμελία ηεο ππεξεζίαο. Ζ δσξεάλ έθδνζε 

κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε πξνζσπηθφ  δηαθνκηζηή αιιά ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε  άδεηα OpenConf, ε νπνία απαγνξεχεη ζε ηξίηνπο 

επαγγεικαηίεο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ζπληεξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε OpenConf. 

Σν  COMS είλαη έλα εκπνξηθφ ζχζηεκα  δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν 

κφλν σο εθαξκνγή ηζηνχ. Παξέρεη ιεηηνπξγίεο παξφκνηεο κε απηέο ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ.(Herceg, Marcevic, 2009) 

 

Άιια δεκνθηιή Γ είλαη ηα: 

 Open Conference System (OSC) , έλα ειεχζεξν εξγαιείν ηζηνχ πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ 

φιεο ηηο αλάγθεο ελφο ζπλεδξίνπ. 

 Δ – Conference,  έλα απιφ πνιπγισζζηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θνηηεηηθψλ ζπλεδξίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα δηδαθηηθνχο ιφγνπο.  

 YACOMAS (Yet another conference management system),έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ζπλεδξίσλ γξακκέλν ζε php θαη MySQL. 

 WMCMT, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ επίζεο γξακκέλν ζε php θαη MySQL 

πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηφζν κεζαίσλ φζν κεγάισλ ζε κέγεζνο ζπλεδξίσλ. 

 CMT (Microsoft‟s Academic Conference Management Service) 
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Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ πξνζθέξνπλ κεξηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο 

ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ. Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ην  „Ning  social network platform‟, 

ην νπνίν επηηξέπεη  ηελ πξφζθιεζε ρξεζηψλ θαη ηελ απνζηνιή απαληήζεσλ. Μηα παξφκνηα 

εθαξκνγή έρεη θαη ην Facebook. (edutechwiki.unige.ch) 

 

 

2.4. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ( CMS ) 

 

2.5. Ση είλαη έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δεκηνπξγήζεη, λα επεμεξγαζηεί, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα δεκνζηεχζεη ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν. Γεληθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν κεγάινπ φγθνπ πιηθνχ, 

θάηη δχζθνιν λα επηηεπρηεί κε ηε ζπκβαηηθή ρξήζε απιψλ ζηαηηθψλ html ζειίδσλ. Έλα 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, ηνλ έιεγρφ 

ηνπ, ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαη  πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηψλ. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ πξνζθέξνπλ 

πιεζψξα επηινγψλ ζηελ απεηθφληζε κέζσ δηαθφξσλ πξνηχπσλ (templates). Έλα ηέηνην 

ζχζηεκα απαηηεί κηα ηδηαίηεξε εκπεηξία γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα νινθιεξσζνχλ νη 

απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη νη πξνζζήθεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, άιια δελ έρεη ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (πξαθηηθά αξθεί ε ηθαλφηεηα 

ρξήζεο θεηκελνγξάθνπ). Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ  ηζηνζειίδεο φπσο: 

 Δηαηξηθέο 

 Πξνζσπηθέο 

 Δθπαηδεπηηθέο 

 Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα 

 Δλεκεξσηηθέο 

Γεληθά, ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζρεδφλ φιε ηε γθάκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Σν πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηιακβάλεη θείκελα, εηθφλεο, ήρνπο, video, 

ειεθηξνληθά αξρεία θαη γεληθψο νηηδήπνηε κπνξεί λα δηαλεκεζεί κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Δχθνιε  δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή 

 Γηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη επίπεδα ρξεζηψλ 

 Γπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ απφ ην ρξήζηε έπεηηα απφ άδεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή 

 Γπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε 

δηαρείξηζή ηνπ 
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 Γηαρσξηζκφο πεξηερνκέλνπ θαη εκθάληζεο. Γηα παξάδεηγκα, νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα 

κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα αιιάμεη ην θφλην ηεο ζειίδαο ή ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο κηα 

θνξά θαη λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ζειίδεο.( Μαξθαηζέιαο, Ξαξράθνο, 2009 ) 

Γηα λα θαηαλνήζεη φκσο θαλείο θαιχηεξα ηη αθξηβψο είλαη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ  θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζα πξέπεη πξψηα λα 

θαηαλνήζεη νξηζκέλα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηηο «παξαδνζηαθέο» (ζπκβαηηθέο) ηζηνζειίδεο. 

ε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, δχν είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο κηαο ηζηνζειίδαο: ην πεξηερφκελφ 

ηεο θαη ε παξνπζίαζε απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ππήξμαλ πνιιέο 

θαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν: 

 ηαηηθέο Ηζηνζειίδεο – ην πεξηερφκελν θαη ε παξνπζίαζε πεξηέρνληαη ζην ίδην αξρείν 

 Ηζηνζειίδεο κε Φχιια ηπι CSS – ην πεξηερφκελν θαη ε παξνπζίαζε δηαηεξνχληαη 

μερσξηζηά 

 Γπλακηθέο Ηζηνζειίδεο – ηφζν ην πεξηερφκλν φζν θαη ε παξνπζίαζε δηαηεξνχληαη 

μερσξηζηά απιφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα. 

 

 

ηαηηθέο Ηζηνζειίδεο 

Μηα ηζηνζειίδα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν νδεγηψλ, γξακκέλσλ ζηε Γιψζζα 

Υαξαθηεξηζκνχ Τπεξθεηκέλνπ (HTML), νη νπνίεο „ιέλε‟ ζε  έλαλ web browser πψο πξέπεη 

λα παξνπζηάζεη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Απηφο ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ  είλαη πιένλ παξσρεκέλνο, αιιά ππάξρνπλ αθφκα 

πνιινί ζρεδηαζηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηζηφηνπνπο κε απηή ηε κέζνδν. Οη ζειίδεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε απηφ ην ηξφπν έρνπλ δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα: 

 Γχζθνιε ηξνπνπνίεζε θαη ζπληήξεζε -  ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο είλαη πάληα 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε παξνπζίαζή ηνπ (πρ κεγάινη ραξαθηήξεο θαη 

έληνλε γξαθή). Δάλ  ζειήζνπκε λα θάλνπκε κία κφλν αιιαγή ζα πξέπεη λα ηελ θάλνπκε ζε 

φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 Μεγάιν κέγεζνο αξρείσλ -  επεηδή θάζε ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ζειίδαο, 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο, κνξθνπνηείηαη αηνκηθά, ηα αξρεία ησλ ηζηνζειίδσλ έρνπλ κεγάιν 

κέγεζνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απαηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα θνξησζνχλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη ην κεγάιν κέγεζνο αξρείσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο 

πξνζπάζεηεο βειηηζηνπνίεζεο ελφο ηζηφηνπνπ ψζηε λα είλαη πην «θηιηθφο» πξνο ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο, επεηδή νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζπλήζσο δελ επξεηεξηάδνπλ πιήξσο ηηο κεγάιεο 

ηζηνζειίδεο. (North, 2010)  

  

Ηζηνζειίδεο κε CSS 

ε κηα πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ  ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζηαηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα έρνπλ παξνπζηαζηεί εθηελέζηεξεο, πην πεξηεθηηθέο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά 

ηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ γηα ην web. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο είλαη θαζηεξσκέλνη, επξέσο 

απνδεθηνί θαλφλεο ηνπο νπνίνπο αθνινπζνχλ νη δηάθνξνη πεξηεγεηέο, ζε δηαθνξεηηθφ βέβαηα 
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βαζκφ ε θάζε κηα, έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο ηζηνζειίδεο ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή. Μηα απφ απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο απαηηεί ηε ρξήζε Φχιισλ ηπι κε CSS 

(Cascading Style Sheets) γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαζεο (εκθάληζεο) κηαο ηζηνζειίδαο.  Σα 

Φχιια ηπι CSS είλαη έλαο απιφο κεραληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή κνξθνπνίεζεο ζε έγγξαθα 

ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ην web. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνζεθεχνληαη ζπλήζσο ζε αξρεία ηα νπνία είλαη μερσξηζηά 

απφ ην πεξηερφκελν θαη κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο ζειίδεο ελφο 

ηζηφηνπνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην αξρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξν επεηδή δελ πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζίαζε ή ηε κνξθνπνίεζή ηνπ. Όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

κνξθνπνίεζε απνζεθεχνληαη ζε έλα μερσξηζηφ αξρείν, ην νπνίν δηαβάδεη ν πεξηεγεηήο θαη 

θαηφπηλ ηηο εθαξκφδεη ζην πεξηερφκελν γηα λα παξάγεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Ζ ρξήζε Φχιισλ ηπι CSS γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: 

 Ζ ζπληήξεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ ζειίδσλ είλαη πνιχ επθνιφηεξε. 

 Σα αξρεία είλαη πνιχ κηθξφηεξα ζε κέγεζνο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ πνιχ ηαρχηεξε 

κεηαθνξά/θφξησζε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ 

Σν CSS αξρείν απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά (cached) ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή ηνπ εθάζηνηε 

επηζθέπηε ηεο ζειίδαο, έηζη ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεηαη απφ ην web θάζε θνξά 

πνπ απηφο επηζθέπηεηαη κηα δηαθνξεηηθή ζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην CSS. (North, 2010) 

 

 

Γπλακηθέο Ηζηνζειίδεο 

Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) απινπνηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε 

ελφο ηζηφηνπνπ, δεκηνπξγψληαο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο. Δλψ έλα CSS δηαρσξίδεη ηελ 

παξνπζίαζε απφ ην πεξηερφκελν, έλα CMS πξνρσξά αθφκε πεξηζζφηεξν δηαρσξίδνληαο ην 

πεξηερφκελν απφ ηελ ίδηα ηε ζειίδα. Γειαδή έλα CMS αληηκεησπίδεη ην πεξηερφκελν κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ ην CSS αληηκεησπίδεη ηελ παξνπζίαζε. Απ‟ φηη θαίλεηαη δελ απνκέλεη ηίπνηα 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνζειίδα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ 

απνκέλεη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «δείθηεο ζέζεο» ζπγθεληξσκέλνη ζ‟έλα πξφηππν 

(layout) πνπ νξίδεη ηε δνκή ηεο ζειίδαο. 

Απηή ε κέζνδνο είλαη πνιχ ηδηαίηεξε θαη ζεσξείηαη πνιχ ρξήζηκε γηαηί ζηελ νπζία πξφθεηηαη 

γηα κηα ηζρπξή ηερληθή πνπ  δηαρσξίδεη, κε ινγηθφ ηξφπν, ηηο ππεπζπλφηεηεο ησλ ζπληειεζηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ηζηφηνπνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επζχλε γηα ην 

πεξηερφκελν ελφο ηζηφηνπνπ κπνξεί λα αλαιακβάλεηαη απφ άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ θάπνην 

ηδηαίηεξν ππφβαζξν γλψζεσλ πάλσ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ HTML θαη ζηα CSS θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο παξνπζίαζήο ηνπ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Σα 

πεξηζζφηεξα CMS δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 
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Έλα θαιφ παξάδεηγκα ζπζηεκάησλ CMS είλαη ηα γλσζηά ηζηνιφγηα (blogs). Έλα ηζηνιφγην 

ρξεζηκνπνηεί έλα πξφηππν (template), ην νπνίν παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(ησλ αλαξηήζεσλ) θαη θαζηζηά εχθνιε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ. Ζ ζεκαληηθή 

αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ CMS γηα ηελ αλάπηπμε/ππνζηήξημε 

ηζηφηνπσλ νθείιεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηελ ηεξάζηηα δεκνηηθφηεηα πνπ απνιακβάλνπλ 

ηα βαζηδφκελα ζε CMS εξγαιεία αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο  ηζηνινγίσλ φπσο ηα Blogger 

θαη Wordpress.  

Ζ γθάκα ησλ CMS είλαη κεγάιε – απφ  CMS πνπ θνζηίδνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ θαη 

είλαη ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ ηεξάζηηεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο, έσο CMS αλνηρηνχ θψδηθα 

ηα νπνία δηαηίζεληαη δσξεάλ.  Σα ζχγρξνλα CMS πξνζδηνξίδνληαη ζπλήζσο βάζεη ηεο 

δπλαηφηεηάο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν. Σππηθά, νξίδνπλ κηα 

«ξνή εξγαζίαο» ε νπνία μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πξνρσξά ζηαδηαθά 

ζηηο θάζεηο ηεο ηξνπνπνίεζεο, ηεο έγθξηζεο θαη ηειηθά ηεο δεκνζίεπζεο. Ωζηφζν πνιιά 

CMS θάλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα, έρνπλ πρ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα επξεία 

γθάκα επεθηάζεσλ (extensions) ή πξφζζεησλ (plugins) ψζηε λα πξνζδίδνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζ‟ έλαλ ηζηφηνπν. (North, 2010) 

 

 

2.2.2. Λνγηζκηθό Αλνηρηνύ Κώδηθα 

Έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ άλνδν ηεο δεκνηηθφηεηαο θαη ηεο 

επρξεζηίαο ησλ CMS είλαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην θίλεκα 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. 

Σν 1998, ε εηαηξεία Netscape αληηηάρζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, θαζηζηψληαο ηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο δηθήο ηεο εθαξκνγήο πεξηήγεζεο 

ειεχζεξα δηαζέζηκν ζηνπο πάληεο. Απηή ε ελέξγεηα απνηέιεζε νξφζεκν ζηελ εμέιημε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγψληαο έλα θηινζνθηθφ θίλεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ κηα εθαξκνγή 

ινγηζκηθνχ αλαπηχζζεηαη απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα δεκηνπξγψλ θαη δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

Με ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ web παξαθνινπζήζακε επίζεο ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ 

θψδηθα λα  αλαπηχζζεηαη, λα σξηκάδεη θαη λα απνηειεί πιένλ ππνινγίζηκε δχλακε ζην web.  

Σν ζχλνιν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα απνθαιείηαη ζπιινγηθά LAMP 

– έλα αθξσλχκην πνπ ζεκαίλεη ηα εμήο: 

 Linux 

 Apache 

 MySQL 

 php 
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Ζ πιαηθφξκα LAMP έδσζε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ php. 

„Έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο αλάπηπμεο ήηαλ θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

πνπ έρνπλ γξαθηεί κε ηελ php. (North, 2010) 

 

 

2.2.3. Γεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνύ Κώδηθα 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί δηαθνξεηηθνί ηχπνη πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. Μεξηθά απφ 

ηα πην δεκνθηιή είλαη ηα : Drupal, Joomla, Xoops, Mambo, θαη Wordpress.  

 

Joomla: Δίλαη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) κε αξθεηέο 

δπλαηφηεηεο, εμαηξεηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ. Ζ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν κηαο πξνζσπηθήο ηζηνζειίδα, αιιά θαη ελφο εηαηξηθνχ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. Δίλαη πξνζαξκφζηκν ζε πεξηβάιινληα επηρεηξεκαηηθήο θιίκαθαο 

φπσο ηα intranets κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ. Οη δπλαηφηεηεο επέθηαζήο 

ηνπ είλαη πξαγκαηηθά κεγάιεο. (Μαξθαηζέιαο, Ξαξράθνο ,2009) 

 

Drupal: Δίλαη έλα αξζξσηφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS), γξακκέλν 

ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ php. Σν Drupal, φπσο πνιιά ζχγρξνλα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο λα νξγαλψλεη ην 

πεξηερφκελν, λα πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε, λα απηνκαηνπνηεί δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο θαη 

λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνηφπνπ θαη απηνχο πνπ ζπλεηζθέξνπλ. Παξφιν πνπ 

ππάξρεη κηα πνιχπινθε πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή, νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα 

γίλνπκε ιίγν ή θαη θαζφινπ πξνγξακκαηηζκφ. Σν Drupal νξηζκέλεο θνξέο πεξηγξάθεηαη 

σο "ππνδνκή γηα εθαξκνγέο ηζηνχ", θαζψο νη δπλαηφηεηέο ηνπ πξνρσξνχλ παξαπέξα 

απφ ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, επηηξέπνληαο έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ. (mydrupal.gr) 

Xoops: Σν Xoops (extensible Object Oriented Portal System) ρξεζηκνπνηεί κηα ζπνλδπισηή 

αξρηηεθηνληθή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα πξνζαξκφζνπλ, λα ελεκεξψλνπλ θαη 

δηαθνξνπνηήζνπλ ζεκαηηθά ηνποηζηνρψξνπο ηνπο. Δίλαη γξακκέλν ζε php θαη θπθινθνξεί ππφ 

ηνπο φξνπο ηεο GNU Γεληθήο Γεκφζηαο Άδεηαο (GPL) Αλ θαη μεθίλεζε σο έλα ζχζηεκα 

δηθηπαθήο πχιεο, ην XOOPS ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, γη απηφ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο αλάπηπμε ηζηφηνπσλ απφ 

κηθξέο, κεζαίεο έσο θαη κεγάιεο δηθηπαθέο πχιεο. (xoops.gr) 

Mambo: Άιιν έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλνηθηνχ 

θψδηθα πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ. Πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο θαη κπνξεί αθφκε θαη λα ζπζηαζεί  σο κηα ιχζε  ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-

commerce). (mamboportal.gr) 

Wordpress: Σν wordpress είλαη κηα εθαξκνγή γηα ηζηνιφγηα αλνηθηνχ θψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί php θαη MySQL, θαη ην νπνία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Έρεη πνιιά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

http://www.mamboportal.gr/
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε ξνήο εξγαζίαο, κηαο πινχζηαο 

αξρηηεθηνληθήο επεθηάζεσλ (plugins), θαη ελφο πξνεγκέλνπ πξνηχπνπ (templating) 

ζπζηήκαηνο. (seminarstravelling.org) 

 

 

2.2.4.  Απεηθόληζε ηαηηζηηθώλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθψλ ηνπ 2008,  ζχκθσλα κε 

ηε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  θαη θαηαηάζζνπλ ην WordPress 

λνχκεξν έλα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ: 

 

ύζηεκα 

Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ 

(CMS) 

Έθδνζε 

 

ύλνιν 

κεηαθνξηώζεσλ 

Μέζε εβδνκαδηαία 

ηηκή 

κεηαθόξησζεο 

  

Wordpress 2.6         146,847        >146,847   

Joomla! 1.5.4 101,109            37,762    

Drupal 7 100,000         Γε βξέζεθαλ   

δεδνκέλα 

  

e107 0.7.11 75,524               4,044   

Mambo 4.6.5 11,265             2,816   

MODx 0.9.6.1p2 57,765             2,626   

php-Nuke 8.0 126,487             2,530   

Xoops 2.0.18.1 35,339             1,683   

TikiWiki 1.9.11 14,779             1,056   

b2evolution 2.4.2 13,081             1,006   

Pligg Beta 9.9.0 18,602                620   

http://www.seminarstravelling.org/
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phpWebSite 1.5.2  333          56   

Elgg 0.9.2  25             7   

CMSMadeSimp

le, 

Z Publish, 

MediaWiki, 

Plone, 

 

 

Γε 

βξέζεθαλ 

δεδνκέλα 

 

    Γε βξέζεθαλ        

δεδνκέλα 

 

 

           Γε  

βξέζεθαλ  

δεδνκέλα 

  

                       Πίλαθαο 1: ύγθξηζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλσλ 

 

 

 
 

         Γηάγξακκα 1:  ύγθξηζε Γεκνθηιώλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 
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2.3.1. Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ WordPress 

 

 

2.3.2. ύληνκν Ιζηνξηθό ηνπ WordPress 

Σν WordpPress μεθίλεζε ηαπηφρξνλα κε άιια δεκνθηιή ινγηζκηθά παθέηα αλνηρηνχ θψδηθα: 

Κάπνηνη ηαιαληνχρνη πξνγξακκαηηζηέο δηέθξηλαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο ηζρπξήο, 

απιήο  tool based εθαξκνγήο ζε έλα ππάξρνλ project  ππφ ηελ άδεηα GPL.  Σν ζχζηεκα 

b2/cafelog  ηνπ Μichel Valdrighi ππήξμε ε αθεηεξία θαη ην WordPress αλαπηχρζεθε ζηε 

βάζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Matt Mulenweg θαη Mike Little. Σν Wordpress 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2003 θαη „ρηίζηεθε‟ πάλσ ζηελ βάζε αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ MySQL 

θαζψο θαη ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή πιαηθφξκα php.  

Όπσο θαη ηα άιια ζπζηήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζε php, ην WordPress είλαη „self_contained‟ 

θαζψο ε εγθαηάζηαζε, ε δηακφξθσζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε πεξηέρνληαη ζε ελφηεηεο 

(modules) php. Απηφ πνπ ελ κέξεη  θαηέζηεζε ην WordPress δεκνθηιέο είλαη ε απιφηεηά ηνπ 

θαη ε θξάζε πνπ ην ραξαθηεξίδεη παληνχ είλαη ε „πεληάιεπηε εγθαηάζηαζε‟ ( five minute 

installation).  

ήκεξα ην WordPress ππνζηεξίδεηαη απφ ειάρηζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ βαζηθνχ ηνπ 

θψδηθα (core developpers) θαη ιηγφηεξεο απφ εθαηφ βαζηθέο ζπλεηζθνξέο. Ο Mike Little είλαη 

ν δηαρεηξηζηήο ηνπ zed1.com (Wordpress specialty shop) θαη ζπλεηζθέξεη πεξηζηαζηαθά ζηε 

δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θψδηθα. Ζ εηαηξεία Automattic  ηνπ Matt Mulenweg ζπλερίδεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θηινμελίαο „wordpress.com‟. 

αλ έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ , ν νξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο WordPress δελ 

ζηακαηά ζηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηα ζρφιηα (posts θαη comments). Σν BuddyPress είλαη έλα ζεη 

απφ ζέκαηα (themes) θαη  επεθηάζεηο (plugins) πνπ επεθηείλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress 

θαη ην θαζηζηά ζε κηα ιεηηνπξγηθή πιαηθφξκα θνηλσληθψλ δηθηχσλ. (Stern et al., 2010) 

 

 

2.3.3. εκεξηλή Καηάζηαζε 

ε θάζε λέα έθδνζε ηνπ Wordpress πεξηιακβάλνληα βειηηψζεηο ζηε δηαρείξηζε, ζηηο 

ζπλαξηήζεηο ειέγρνπ (control functions -Dashboard), ζην backup, ζηηο εμαγσγέο θαη 

εηζαγσγέο export θαη import functions, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαβάζκηζεο. 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθή έξεπλα ηνπ Jason Calacanis, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζην 

„θαηέβαζκα‟ ηνπ core ηνπ ζπζηήκαηνο WordPress: 

 2006: 1.5 εθαηνκκχξηα (Wordpress.org ) 
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 2007: 3.8 εθαηνκκχξηα (Wordpress.org ) 

 2008/2009: 11 εθαηνκκχξηα (Wordpress.org ) 

 2010: πεξηζζφηεξα απφ 13 εθαηνκκχξηα (Wordpress.org ) 

Σα ηζηνιφγηα (blogs) πνπ θηινμελνχληαη ζήκεξα ζην wordpress.com απαξηζκνχληαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 4.6 εθαηνκκχξηα, κε πεξηζζφηεξεο απφ 35 εθαηνκκχξηα δεκνζηεχζεηο  

(posts)  κέζα ζηε ρξνληά 2009, γεγνλφο πνπ αγγίδεη ηα 4 εθαηνκκχξηα posts αλά κήλα. Ο 

αξηζκφο ησλ επεθηάζεσλ (plugins) απμήζεθε απφ 370 ην 2006 , ζε 1.384 ην 2007 θαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 6.300 ζηα ησξηλά δεδνκέλα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ επεθηάζεσλ (plugins) θαη 

ησλ ζεκάησλ (themes) απαηηεί επηζηεκνληθή ζεκεηνγξαθία ψζηε λα αλαπαξαζηαζεί ε 

πνιππινθφηεηα αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή φια παξέρνπλ ηελ ίδηα επθνιία θαη απιφηεηα ζηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ζηε ρξήζε. Απηφ είλαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο κηαο ξεπζηήο 

αξρηηεθηνληθήο. 

ήκεξα ην WordPress εληζρχεη ηα  ηζηνιφγηα (blogs) ηνπ CNN  θαη ηελ εθεκεξίδα „All 

Things D‟ ηεο Wall Street. O δηθηπαθφο ηφπνο φπνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο φιεο ηηο 

νινθιεξσκέλεο θαη ππφ αλάπηπμε εθδφζεηο ηνπ WordPress είλαη ν worpress.com. Δθεί 

βξίζθνληαη θαη φιεο νη επεθηάζεηο (plugins)  θαη ηα ζέκαηα (themes).  Σν worpress.com 

πξνζθέξεη ηφζν ειεχζεξν φζν θαη επί πιεξσκή ππεξεζίεο θηινμελίαο. (Stern at al.., 2010) 

 

 

2.3.4. Σν  WordPress σο έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

 

Σα ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίσλ βαζίδνληαη ζε πνιχ απιέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ: δεκηνπξγία post, απνζήθεπζή ηνπ ζε αξρείν ή βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθάληζε 

ηνπ δηακνξθσκέλνπ απνηειέζκαηνο βαζηζκέλνπ ζε ιέμεηο θιεηδηά. Καζψο  ην πεξηερφκελν 

ησλ ζειίδσλ ησλ ηζηνινγίσλ επεθηάζεθε θαη εκπινπηίζηεθε, νη απαηηήζεηο γηα ηαμηλφκεζε, 

αλαδήηεζε, επηινγή θαη παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κεγάισζαλ κε ζθνπφ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ κεηαδεδνκέλα θαη ηαμηλνκίεο πεξηερνκέλνπ. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ (Dashbord) ηνπ Wordpress θαιχπηεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία δηαρείξηζεο 

ξνψλ εξγαζηψλ θαη ειέγρνπ επεμεξγαζίαο πνπ παξέρνπλ ηα CMS.  

Σν Wordpress  έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο έλα αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

ιφγσ ηεο επεθηαζηκφηεηαο ηνπ θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζην πεξηερφκελν θαη ηελ 

εκθάληζε. Αθφκε, δηαρσξίδεη ην layer ηεο MySQL ζαλ έλα κνληέιν δεδνκέλσλ,  ηηο display 

functions θαη ηε δηαζχλδεζε theme-driven ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

plugins πνπ πξνζζέηεη ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε ξνή παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην Wordpress ηνπνζεηεί ην πεξηερφκελν ζε γξακκηθέο θφξκεο , 

σο είζνδν απφ ην ρξήζηε ή σο εθαξκνγή  δεκνζηεχζεσλ (posting)  κέζσ ηεο δηεπαθήο 

πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (API ) ηνπ Wordpress  . Σν πεξηερφκελν δελ δηακνξθψλεηαη, 

δελ εηζάγεηαη ζε πξφηππα θαη δελ ηίζεηαη πξνο παξνπζίαζε  πξνηνχ θαηαζηεί ζειίδα , 

απνδίδνληαο ηεξάζηηα ηζρχ ζηηο ζπλαξηήζεηο πνπ παξάγνπλ ηελ HTML. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 
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κνληέιν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί κηα πινχζηα ζπιινγή  απφ πίλαθεο γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

θαηεγνξίεο (ηαμηλνκίεο) , ηηο εηηθέηεο πεξηερνκέλνπ (folksonomies), ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

ζπγγξαθέσλ, ηα ζρφιηα θ.ά. Απηφ πνπ θαζηζηά δπλαηέο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη ην 

ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Παξφιν πνπ ε ζρεδίαζε ηνπ Wordpress ην θαζηζηά έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ θαη ειαζηηθφ CMS, 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ απαηηείηαη ε γλψζε γηα ην πψο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο  φια ηα δεδνκέλα θαη νη ξνέο ειέγρνπ. 

 

 

2.3.5. Δπεθηάζεηο ηνπ WordPress (Plugins) 

 

Σα plugins απνηεινχληαη απφ ζελάξηα (scripts) php πνπ πξνζζέηνπλ επηπιένλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα WordPress. Πξνζθέξνπλ λέεο ιεηηνπξγίεο ζην δηθηπαθφ 

ηφπν, πνπ είηε βειηηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ ήδε δηαζέζηκα είηε πξνζζέηνπλ λέα. 

Με ιίγα ιφγηα, ηα plugins επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ WordPress.. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ ρξεζηψλ WordPress δελ θάλνπλ ηε ρξήζε ησλ plugins, ή ρξεζηκνπνηνχλ κφλν κεξηθά, 

φπσο ηα plugins πνπ αζρνινχληαη κε ην spamming, ή κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο ιίζηεο 

δεκνζηεπκάησλ. Άιινη ρξήζηεο απνιακβάλνπλ ηηο πνηθίιεο επηινγέο πνπ παξέρνπλ ηα plugins 

φπσο ζπρλέο ελεκεξψζεηο δειηίσλ θαηξνχ, ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ιέμεσλ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, θαη πνιιά άιια. Γεδνκέλνπ φηη ε επηινγέο γηα ηε 

ρξήζε plugins είλαη ηεξάζηηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, 

είλαη ινγηθφ ηα plugins λα κελ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ WordPress. 

 

Σα WordPress Plugins έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ εζεινληέο θαη είλαη ειεχζεξα  γηα ην θνηλφ. Απηά 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεγέο πνπ παξέρεη ην WordPress  έρνπλ ζπλήζσο ειεγρζεί 

δηεμνδηθά θαη ζεσξνχληαη «αζθαιή».  

Γηα φπνηνλ επηζπκεί λα αλαπηχμεη ηα δηθά ηνπ plugins, ππάξρεη έλαο πιήξεο θαηάινγνο πφξσλ 

ζην επίζεκν site ηνπ codex-wordpress. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ plugins κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην ππνκελνχ „Plugin‟ ηνπ Πίλαθα 

ειέγρνπ  ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαρεηξηζηή, είηε ρεηξνθίλεηα αληηγξάθνληαο ην αξρείν κε ην 

plugin ζηνλ θάθειν wp-content/plugins ηνπ WordPress. 

ε θάζε εγθαηάζηαζε WordPress ππάξρνπλ δχν πξνεπηιεγκέλα  plugins, ην „Akismet‟ θαη ην 

„Hello Dolly‟. 

Σν „Akismet‟ ειέγρεη φια ζρφιηα πνπ γίλνληαη ζην site, απφ ηελ ππεξεζία Ηζηνχ Akismet ε 

νπνία δηαθξίλεη αλ κνηάδνπλ ή φρη κε spam.  

Σν „Hello Dolly‟ δελ είλαη απιά έλα plugin, αιιά ζπκβνιίδεη ηελ ειπίδα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ 

κηαο νιφθιεξεο γεληάο ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζε δχν ιέμεηο θαη  εξκελεχζεθε απφ ην γλσζηφ 

Louis Armstrong κε ην ηξαγνχδη „Hello, Dolly‟. Απηφ απνηειεί θαη ην πξψην επίζεκν 

WordPress Plugin ζηνλ θφζκν. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, εκθαλίδεηαη  ηπραία έλα ιπξηθφ 

απφζπαζκα  απφ ην "Hello, Dolly" ζηελ πάλσ δεμηά  πιεπξά ηεο ζειίδαο δηαρείξηζεο. 
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Σα plugins πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα δηαζέζηκα ζην επίζεκν site ηνπWordPress αγγίδνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ 12.315 θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηεβάζκαηφο ηνπο θηάλεη ηα 135.809.600. 

(codex.wordpress.org) 

 

 

 

2.3.5.   Γεκνθηιείο Δπεθηάζεηο (Plugins) ηνπ WordPress 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε κεξηθά απφ ηα πην δεκνθηιή plugins ηνπ WordPress 

θαη ηνλ αξηζκφ „θαηεβάζκαηφο‟ ηνπο κέρξη ζήκεξα. 

 

Όλνκα Δπέθηαζεο 

 

Έθδνζε 

 

Δλεκεξώζεθε    

   

Σηκή  

κεηαθόξησζεο 

All in One SEO Pack 1.6.13 2010-11-20   6,678,340 

Akismet 2.5.0 2010-8-23   4,897,044 

Google XML Sitemaps 3.2.4 2010-5-29   4,713,221 

Contact Form 7 2.4.2 2010-11-11   2,971,480 

NextGEN Gallery 1.7.0 2010-12-11   2,544,696 

WordPress.com Stats 1.7.5 2010-10-4   2,148,678 

WP Super Cache 0.9.9.7 2010-11-23   1,804,222 

WPtouch 1.9.21 2010-12-2   1,437,754 

Google Analytics for 

WordPress 

 

4.0.9 

 

2010-8-26 

   

1,368,444 

AddToAnny:Share/Boo

kmark/Email Button 

 

9.9.7 

 

2010-11-2 

   

1,328,655 

WP-PageNavi 2.73  2010-11-29   1,224,341 

Google Analyticator 6.1.1     2010-5-27   1,085,443 

http://codex.wordpress.org/Plugins
http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/
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WP e-Commerce 3.7.8 2010-12-8   860,662 

WP-DB-Backup 2.2.2 2008-12-10   645,387 

                                         Πίλαθαο 2:  Δπεθηάζεηο (Plugins) ηνπ WordPress 

( wordpress.org ) 

 

 

2.4. Παθέην εγθαηάζηαζεο Πξνγξακκάησλ WAMP 

 

Σν WAMP ( ή αιιηψο WampServer) είλαη έλα πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο παθέηνπ ινγηζκηθνχ 

γηα ηα Windows. Απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε θαη έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο 

ζηελ αλάπηπμε έξγσλ κε ηε  ρξήζε ηεο php ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή ηνπο. Ζ ιέμε  „WAMP‟ 

ζεκαίλεη: Windows - Apache – MySQL-php5 (ή Python ή Perl). Σν WAMP5 δηακνξθψλεη 

απηφκαηα φια απηά ηα ζηνηρεία ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, φπνπ θη αλ 

εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ηνπηθφ δίζθν. Σν ινγηζκηθφ πνπ εγθαζίζηαηαη είλαη: ν Apache 2.0.x., ε 

PHP 5.x.x , ε MySQL 5.x.x , ε PHPmyadmin , ν SQLitemanager θαη ν Wampserver service 

manager θαη ε  ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ  WAMP εκθαλίδεηαη απηνκάησο σο εηθνλίδην ζηελ 

πεξηνρή εηδνπνηήζεσλ. Σν WAMP δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα παξαγσγή, αιιά σο  έλα 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. Με ην WAMP, ν ρξήζηεο είλαη  ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ζελάξηα  

ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, λα ηα δνθηκάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα θνξηψζεη ζην 

δηαθνκηζηή ηεο επηινγήο ηνπ. Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ 

Wamp είλαη ε απηφκαηε ξχζκηζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνγξακκάησλ, ε εχθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζή ηνπ, ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε 

ειεχζεξε θαη δσξεάλ δηαζεζηκφηεηά ηνπ.(wamp5.software.informer.com) 

Γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ θαη ην αληίζηνηρα παθέηα „AMPs‟, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην LAMPs γηα Linux, ηα  MAMPs γηα Mac, ηα SAMPs γηα Solaris, ηα FAMPs γηα 

FreeBSD θαη ηα WAMPs γηα Windows. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο cross platforms φπσο 

ην XAMPP θαη  ην Zend Framework. (en.wikipedia.org) 

 

 

2.4.1. Γεκνθηιή Παθέηα  WAMP 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πην γλσζηά παθέηα Wamp θαζψο θαη νη βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο. 

http://wordpress.org/extend/plugins/browse/popular
http://wamp5.software.informer.com/1.7/
http://en.wikipedia.org/
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                                                              Πίλαθαο 3: παθέηα WAMP 

 

 

2.4.2. Ο Γηαδηθηπαθόο ΓηαθνκηζηήοApache  

Ο Apache Web Server είλαη απηφ αθξηβψο πνπ δειψλεη ην φλνκά ηνπ, πξφθεηηαη δειαδή γηα 

έλαλ εμππεξεηεηή ηνπ παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web). Ο Apache εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή 

ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Linux, Unix, 

Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο 

ξφινο ηνπ Apache είλαη λα αλακέλεη αηηήζεηο απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα – ρξήζηεο (clients) 

φπσο είλαη έλαο ν θπιινκεηξεηήο (browser) ελφο ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμππεξεηεί 

απηέο ηηο αηηήζεηο “ζεξβίξνληαο” ηηο ζειίδεο πνπ δεηνχλ είηε απεπζείαο κέζσ κηαο 

ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (URL), είηε κέζσ ελφο ζπλδέζκνπ (link). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

Apache εμππεξεηεί απηέο ηηο αηηήζεηο, είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ην 

πξσηφθνιιν HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

 

 

 

Παθέην 

 

 

 

Έθδνζε 

  

 

 

Άδεηα 

 

 

 

Apache  

 

 

 

PHP 

 

 

 

 

 

 

My 

SQL 

 

 

 

 

 

PHP 

My 

Admin 

 

 

 

SQL 

Mana

ger 

EasyPHP 
5.3.3.1  GPL 17 2.2.17 

               

5.3.3 
5.1.52 

 

     - 

JAMP 
0.0.1  GPL 71.0 2.2.8 5.2.5 

5.1.24-

rc 

2.11.5.

2 

NetServer 
0.1  GPL 23.4 2.0.54 5.0.4 4.1.14 

2.6.4-

pl1 

PAMP 

1.0c  GPL 17 2.2.11 

5.3.0 

alpha 

3 

5.1.30-

commu

nity 

3.1.2 

SpikeWA

MP 1.0beta  OSL 22 2.2.6 5.2.5 5.0.45 - 

 

 

 

WAMP 

2.0i  GPL 15.2 

2.2.11 

(2.2.14, 

2.0.63, 

1.3.41) 

5.3.0 

(5.3.

1, 

5.2.1

1, 

5.1.6, 

5.0.5, 

4.4.9

) 

5.1.36 

(5.1.41, 

5.0.88, 

4.1.22)  

3.2.0.1 

http://www.w3.org/Protocols/
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Ο Apache HTTP αλαπηχζζεηαη απφ ηελ “Κνηλφηεηα Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ” θαη ε επνπηεία, 

ππνζηήξημε, θαη δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απφ ην Apache Software Foundation. Σν 

πξφγξακκα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα (open source), θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα ρξήζεο ηνπ (license), δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη κπνξνχλ ειεχζεξα λα γίλνπλ απφ ην 

ρξήζηε πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θψδηθα ηνπ. 

Ο Apache δηαζέηεη πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα κεγάιε γθάκα 

εθαξκνγψλ κε ηηο νπνίεο θαη ζπλεξγάδεηαη. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

θαζαπηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ είλαη θαη ηφζν πνιιά. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φκσο, ην νπνίν θαη ηνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο, είλαη φηη κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη επάλσ ηνπ πνιιέο πξνζζήθεο πξνγξακκάησλ (modules), ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά modules ηνπ Apache 

HTTP είλαη ηα modules πηζηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα mod_access, mod_auth, 

mod_digest θ.ιπ. Παξέρεη επίζεο SSL ζε TLS κέζσ ησλ (mod_ssl), θαη proxy module 

(mod_proxy), πξαγκαηνπνηεί αλαθαηεπζχλζεηο δηεπζχλζεσλ (URL rewrites) κέζσ ηνπ 

mod_rewrite, θαηαγξαθέο ζπλδέζεσλ κέζσ ηνπ mod_log_config, ζπκπίεζε αξρείσλ κέζσ 

ηνπ mod_gzip θαη πνιιά άιια modules ηα νπνία δηαηίζεληαη είηε απφ ην Apache Software 

Foundation, είηε απφ ηξίηεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Apache HTTP, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, είλαη φηη κπνξεί 

λα εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Ο Apache HTTP ππνζηεξίδεη επίζεο 

αξθεηέο δηάζεκεο εθαξκνγέο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο MySQL, PHP, Perl, 

Python θ.ιπ. 

Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ θάλνπλ ηνλ Apache ηνλ 

πην δεκνθηιή δηαθνκηζηή ηζηνχ απφ ην 1996 έσο ηηο κέξεο καο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

ηζηφηνπσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ Apache σο εμππεξεηεηή. Σν ππφινηπν 

πνζνζηφ θαιχπηνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, φπσο ην Microsoft Internet Information 

Services (IIS), ν Sun Java System Web Server, ν Zeus Web Server θα.  (Zagilas, 2010) 

 

 

2.4.3.  Η Βάζε Γεδνκέλσλ MySQL 

 

Ζ MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθήο βάζεο αλνηθηνχ θψδηθα φπσο ιέγεηαη 

(relational database management system - RDBMS) πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ Structured Query 

Language (SQL), ηελ πην γλσζηή γιψζζα γηα ηελ πξνζζήθε, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ. Δπεηδή είλαη αλνηθηνχ θψδηθα (open 

source), νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θαηεβάζεη ηελ MySQL θαη λα ηελ δηακνξθψζεη ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζχκθσλα πάληα κε ηελ γεληθή άδεηα πνπ ππάξρεη. Ζ MySQL είλαη γλσζηή 

θπξίσο γηα ηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία, θαη ηελ επειημία πνπ παξέρεη 

ήκεξα  ε MySQL  έρεη πεξηζζφηεξεο απφ 11 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο. Σν πξφγξακκα 

ιεηηνπξγεί σο έλαο δηαθνκηζηήο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε πνιινχο ρξήζηεο ζε κηα ζεηξά απφ 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ MySQL είλαη γξακκέλε ζε C θαη C + + θαη ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο είλαη 

http://www.mysql.com/
http://php.net/index.php
http://www.perl.org/
http://www.python.org/


 
21 

δηαζέζηκνο ππφ φξνπο ηεο GNU General Public License. 

Ζ MySQL ιεηηνπξγεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS X, NetBSD, 

Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, eComStation, OS / 2 WARP, QNX, IRIX, Solaris , 

Symbian, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sanos, Tru64, Windows 95, Windows 

98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP Windows Vista θαη Windows 

7. 

Ζ δεκνηηθφηεηα γηα ρξήζε web εθαξκνγψλ, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ PHP. Αξθεηέο 

πςειήο επηζθεςηκφηεηαο ηζηνζειίδεο, ρξεζηκνπνηνχλ MySQL γηα ηελ απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Facebook, 

Wikipedia, Google θαη YouTube. 

πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο mysql ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (φπσο ε Oracle), πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 είλαη cross-platform. 
Μπνξεί δειαδή λα ηξέμεη ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο. 

 είλαη δσξεάλ. 
Ζ mysql είλαη open source πξφγξακκα θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα θαηεβάζεηε ηνλ πεγαίν 

θψδηθά ηεο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, λα θάλεη αιιαγέο ζε απηφλ θαη λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο. 

 είλαη γξήγνξε. 
Ζ MySQL είλαη αξθεηά γξήγνξε, ηδηαίηεξα ζε κηθξά πξνγξάκκαηα. 

 ππνζηεξίδεηαη από πνιιέο θνηλόηεηεο. 
Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηερληθή ππνζηήξημε. 

 αλαπηύζζεηαη ζπλερώο.  
Κάζε κέξα εθζπγρξνλίδεηαη θαη κε λέεο ππεξεζίεο. 

 είλαη εύθνιε. 
Δίλαη πνιχ εχθνιε ζηελ κάζεζε θαη κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη εχθνια θαη γξήγνξα 

εμεηδηθεπκέλνο ρξήζηεο . 

 ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηελ PHP. 
Λφγσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ php θαη mysql γηα 

θαηαζθεπή ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. (lefot.com) 

 

 

2.4.4 Η Γιώζζα PHP 

Ζ PHP είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, γεληθνχ ζθνπνχ scripting γιψζζα ε νπνία είλαη 

θαηάιιειε γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε HTML θψδηθα. 

Δθηειείηαη ζε έλα δηαθνκηζηή, ιακβάλνληαο σο είζνδν PHP θψδηθα θαη παξάγνληαο σο έμνδν 

ηζηνζειίδεο. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δηαθνκηζηέο, ζε ζρεδφλ θάζε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη πιαηθφξκα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηα πεξηζζφηεξα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS). ήκεξα ε PHP είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 20 εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο θαη 1 εθαηνκκχξην δηαθνκηζηέο ηζηνχ. 
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Αληίζεηα απφ κηα ζπλεζηζκέλε HTML ζειίδα, ε ζειίδα PHP δελ ζηέιλεηαη άκεζα ζε έλαλ 

πειάηε (client-side), αλη‟ απηνχ πξψηα κεηαγισηηίδεηαη ζην δηαθνκηζηή (server-side) θαη 

κεηά απνζηέιιεηαη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. Έηζη ηα ζηνηρεία HTML ζηνλ πεγαίν θψδηθα 

κέλνπλ σο έρνπλ, αιιά ν PHP θψδηθαο κεηαγισηηίδεηαη θαη εθηειείηαη. Ζ κεηαγιψηηηζε απηή 

απμάλεη ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ (script) δηφηη πξνζζέηεη έλα επηπιένλ βήκα πξνο 

εθηέιεζε. Σα PHP scripts κπνξνχλ λα κεηαγισηηηζηνχλ θαη απφ πξηλ, κε ηελ ρξήζε ησλ PHP 

compilers φπσο γίλεηαη θαη ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε C. Ζ PHP είλαη 

παξφκνηα κε άιιεο „server-side scripting‟ γιψζζεο πνπ παξέρνπλ δπλακηθφ πεξηερφκελν απφ 

ην δηαθνκηζηή ζην πειάηε (client), φπσο ην ASP.NET ηεο Microsoft, νη JavaServer Pages ηεο 

Sun Microsystems θαη mod_perl. 

Ο θψδηθαο ηεο PHP κπνξεί λα ζέζεη εξσηήκαηα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη 

εηθφλεο, λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη αξρεία, λα ζπλδεζεί κε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο , 

θ.ν.θ. ε γεληθέο γξακκέο νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη είλαη απεξηφξηζηεο. 

πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο php ζε ζρέζε κε άιιεο scripting γιψζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ,, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

 είλαη cross-platform. 
Ζ PHP κπνξεί λα ηξέμεη ζε Windows, Linux, BSD, Mac OS X, Solaris, θαζψο θαη ζε πνιιέο 

άιιεο πιαηθφξκεο. 

 είλαη δσξεάλ. 

Ο θαζέλαο κπνξεί λα θαηεβάζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα, λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, λα θάλεη αιιαγέο 

ζε απηφλ θαη λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα κνηξαζηεί 

ή θαη λα πνπιήζεη ηελ δηθηά ηνπ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηεο PHP.  

 είλαη γξήγνξε. 
ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ, ε PHP κπνξεί λα αληαγσληζηεί εχθνια ηελ Perl θαη ηελ 

Python, θαη ζπλήζσο είλαη 10-15% πην γξήγνξε απφ ηελ ASP.NET ηεο Microsoft. 

 είλαη ηθαλή. 

Τπάξρνπλ ρηιηάδεο έηνηκεο ζπλαξηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ έλα επξχ θάζκα έξγσλ, 

φπσο ρεηξηζκφο βάζεσλ δεδνκέλσλ φισλ ησλ εηδψλ (MySQL, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, 

θαη πνιιά άιια), upload αξρείσλ, FTP, e-mail, γξαθηθψλ δηεπαθψλ, δεκηνπξγψληαο Flash 

ηαηλίεο , θαη άιια. 

  είλαη αμηόπηζηε. 

Ζ PHP θαηαζθεπάζηεθε απφ ηα ίδηα άηνκα πνπ έθηηαμαλ θαη ην Apache, πνπ είλαη φπσο 

αλαθέξζεθε ν πην δεκνθηιήο δηαθνκηζηήο ηζηνχ. 

 Η PHP είλαη εύθνιε ζην debugging (απνζθαικάησζεο). 

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα(εκπνξηθά θαη δσξεάλ) εληνπηζκνχ ζθαικάησλ πνπ 

θαζηζηνχλ πνιχ εχθνιν ην debugging ηνπ θψδηθα. 

 Η PHP ππνζηεξίδεηαη από κεγάιεο εηαηξίεο. 

Γχν απφ ηνπο πην βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηεο PHP ίδξπζαλ κηα εηαηξεία, ελ νλφκαηη Zend, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε γιψζζα, νπφηε δελ 

ππάξρεη ιφγνο λα αλεζπρίαο γηα ηνλ αλ ε PHP ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε εηαηξεία. 

  ππνζηεξίδεηαη από πνιιέο θνηλόηεηεο. 

Τπάξρνπλ πνιιά δεκνθηιή PHP websites πνπ πξνζθέξνπλ ηερληθή ππνζηήξημε ζην ρξήζηε 

ζρεηηθά κε ηελ PHP. 
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  αλαπηύζζεηαη ζπλερώο. 
Με ηελ δεκηνπξγία ηεο PHP 5, εηζήρζεζαλ λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαιχηεξν error 

handling (δηαρείξηζε ζθαικάησλ), πην αληηθεηκελνζηξαθήο πξνζαλαηνιηζκφο θαη κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα. 

  είλαη ε γιώζζα γηα όινπο. 
Σν θαιχηεξν κε ηελ PHP είλαη φηη είλαη εμαηξεηηθά απιή γηα έλα κε εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε, 

παξάιιεια φκσο πξνζθέξεη πνιιά πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε έλαλ επαγγεικαηία 

πξνγξακκαηηζηή. 

(lefot.com) 

 

 

 

 

2.4.5 Η Γιώζζα Javascript 

Ζ javascript είλαη κηα scripting γιψζζα (γιψζζα ζελαξίσλ), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αλάπηπμε web ζειίδσλ θαη πξνζζέηεη δπλακηθφ πεξηερφκελν. Δίλαη client-side γιψζζα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζηέιλεηαη θαηεπζείαλ ζηνλ browser ηνπ πειάηε θαη δελ κεηαγισηηίδεηαη ζην 

δηαθνκηζηή φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ php. To πξφηππν ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ νξγαληζκφ 

ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη ECMAscrip. Γηα λα εθηειεζηεί ν θψδηθαο ηεο javascript ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ browser ηνπ ρξήζηε. 

Ζ javascript πξνζθέξεη έλα πιήζνο απφ εληνιέο φπσο if, while θιπ. Δπίζεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα θάλεη ππνινγηζκνχο, λα αληηδξάζεη ζε δηάθνξα ζπκβάληα φπσο onclick, 

onMouseOver θιπ, λα ειέγμεη θαη λα αιιάμεη ηα πεδία κηαο θφξκαο, λα ζηείιεη κελχκαηα 

ζηνλ ρξήζηε θαη δεκηνπξγήζεη δηάθνξα εθέ θίλεζεο. Έηζη ε javascript κπνξεί λα 

αιιειεπηδξά κε ηα HTML αληηθείκελα ηεο ηζηνζειίδαο ην νπνίν ηεο δίλεη “δσληάληα” θαη λα 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML.. 

Παξφιν πνπ ην φλνκα ηεο javascript κνηάδεη κε απηφ ηεο Java, νη δπν γιψζζεο δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο εθηφο ηνπ φηη θαη νη δπν είλαη γξακκέλεο ζε C θαη ζην φηη ε 

javascript δαλείδεηαη ηα νλφκαηα θάπνησλ εληνιψλ ηεο Java. 

πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο javascript ζε ζρέζε κε άιιεο παξφκνηεο γιψζζεο φπσο ηα 

Java Applet ή ην Flash, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

  είλαη εύθνιε. 
Ζ javascript είλαη πνιχ εχθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη πξνηείλεηαη ζε αξραξίνπο ρξήζηεο. 

  είλαη πην ειαθξηά θαη πην γξήγνξε. 
Δίλαη ζαθψο πην ειαθξηά απφ ηα Java Applet θαη ην Flash, θαη έηζη θαηεβαίλεη πην γξήγνξα 

ζην browser ηνπ ρξήζηε. 

  ηξέρεη θαηεπζείαλ ζην θπινκεηξεηή. Αλ ν θπιινκεηξεηήο ηνπ ρξήζηε είλαη 

ζπκβαηφο κε ηελ javascipt δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο γηα λα ηξέμεη. 

Αληίζεηα ηα Java Applets θαη ηα Flash ρξεηάδνληαη ην JVM θαη θάπνηνλ Flash Player γηα λα 

ηξέμνπλ 

  είλαη εύθνιε ζηελ εγγξαθή θώδηθα. 
ε αληίζεζε κε ηελ Java θαη ην Flash πνπ ρξεηάδνληαη επηπιένλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εγγξαθή θψδηθα, κπνξεί λα γξαθηεί javascript θψδηθα ζε Notepad ή ζηνλ HTML editor πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. (lefot.com) 

http://www.lefot.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://www.lefot.com/
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Δπίζεο ε Javascript δελ έρεη θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ ηνπ δηαθνκηζηή γηα 

λα εθηειεζηεί (επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ζπκβαηφ ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή) αθνχ βαζίδεηαη κφλν 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θπινκεηξεηή ησλ επηζθεπηψλ. Παξφια απηά, νη δπλαηφηεηέο ηεο είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο PHP θαη δελ παξέρεη ζπλδεζηκφηεηα κε βάζεηο 

δεδνκέλσλ. (el.wikipedia.org) 

 

 

3. Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αλάιπζε, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην Πξσηφηππν κηαο Υξήζεο (Throwaway Prototyping) θαζψο 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

κεζνδνινγία απηή  ζπλίζηαηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε ηξηψλ θάζεσλ ( αλάιπζε, 

ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή ) ζπλ κία επηπιένλ θάζε ηεο αλάιπζεο. Οη θάζεηο απηέο 

επαλαιακβάλνληαη θπθιηθά δεκηνπξγψληαο δηαδνρηθά πξσηφηππα κέρξη λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Καηά ηελ επηπιένλ θάζε ηεο αλάιπζεο, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο 

θαη αλαπηχζζνληαη ηδέεο γηα ην ζχζηεκα θη έπεηηα αθνινπζεί ε ηαπηφρξνλε εθηέιεζε ησλ 

ηξηψλ αξρηθψλ θάζεσλ. Σν πξσηφηππν πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε επαλάιεςε δελ κπνξεί αθφκε 

λα ιεηηνπξγήζεη , ππφθεηηαη ζε ζπλερείο βειηηψζεηο θαη αλαπαξηζηά κφλν έλα κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν κεηνλέθηεκά ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο αλάπηπμεο είλαη φηη επηβάιιεη 

ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαη ηηο δηνξζψζεηο απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ θη απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν πινπνίεζεο θαζψο γίλεηαη πην ζρνιαζηηθή δνπιεηά ιφγσ ηνπ φηη ηα 

πξσηφηππα δελ απνηεινχλ ην ηειηθφ ζχζηεκα. Απφ πιεπξάο πιενλεθηεκάησλ, ηα πξσηφηππα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ θαη ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, έπεηηα απφ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαη δηεμνδηθνί 

έιεγρνη θαη δνθηκάδνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζψο θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε δηάθνξνπο 

πεξηεγεηέο θαη κε άιια ζπζηήκαηα. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπκε ζηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ην πξψην βήκα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

είλαη ε ν γεληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ κέζσ ηνπ  εληνπηζκνχ  ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεψλ 

ηνπ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://el.wikipedia.org/wiki/PHP
http://el.wikipedia.org/
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                                         Δηθόλα 1: Πξσηόηππν κηαο Υξήζεο 

 

 

3.1. Γεληθόο ρεδηαζκόο (Planning) 

Ζ θάζε ηνπ Γεληθνχ ρεδηαζκνχ επηθεληξψλεηαη ζην γηαηί πξέπεη λα αλαπηπρζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ, πνηα είλαη ε 

αμία πνπ ζα πξνθχςεη θαη πνηα εηδηθά ζέκαηα ππάξρνπλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Αθφκε, ζηε θάζε απηή νξγαλψλεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. 

 

3.1.1. Απαηηήζεηο πζηήκαηνο  -  System Requirements 

Έξγν: χζηεκα Γηαρείξηζεο πλεδξίνπ 

Αλάγθε: 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη αλαγθαία ε πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Τπάξρεη ινηπφλ ε αλάγθε γηα: 

1. ειεθηξνληθή ππνβνιή άξζξσλ 

2. ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε άξζξσλ 
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3. απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, έγθξηζεο θαη απφξξηςεο άξζξσλ 

4. απηφκαηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλάζεζε ησλ άξζξσλ 

5. ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ρξεζηψλ 

6. ειεθηξνληθή πιεξσκή γηα ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην 

7. νξγάλσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

 

Απαίηεζε: 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη νκάδεο ρξεζηψλ (Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο, Απιφο πκκεηέρσλ) απφ ην ζχζηεκα: 

O Οξγαλσηηθφο Δπίηξνπνο ( Program Committee Member)  ζα κπνξεί λα : 

1. Γεκηνπξγεί ειεθηξνληθά ην πξνθίι ηνπ κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία 

2. Γηαρεηξίδεηαη ην πξνθίι ηνπ 

3. Οξίδεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ άξζξσλ θαη επεμεξγαζίαο απηψλ 

4. Οξίδεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ αμηνινγήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο 

απηψλ 

5. Οξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ γηα θάζε άξζξν 

6. Απνθαζίδεη πνηα κελχκαηα θαη ζε πνηνχο ζα ζηέιλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 

7. Απνθαζίδεη ζε πνηεο ζειίδεο ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ε επηζηεκνληθή επηηξνπή 

8. Γηακνξθψλεη ειεθηξνληθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ζπλεδξίσλ 

9. Αλαζέηεη ζηνπο εμεηαζηέο ηα άξζξα γηα αμηνιφγεζε βάζεη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο 

10. Διέγρεη ζε πφζνπο εμεηαζηέο έρεη αλαζέζεη ηα άξζξα 

11. Οξίδεη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ πνηα άξζξα εγθξίλνληαη θαη πνηα 

απνξξίπηνληαη 

12. Κάλεη Γηαρείξηζε Υξεζηψλ 

13. Γηαρεηξίδεηαη ηε Βάζε Γεδνκέλσλ 

14. Γηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξσκέο ησλ κειψλ/ζπκκεηερφλησλ 

15. ηέιλεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ ζηνπο ππνςήθηνπο  

πλέδξνπο 

16. Πξνζθαιεί ζπιινγηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ζπκκεηνρή ζην λέν ζπλέδξην  

17. Δλεκεξψλεη Ζιεθηξνληθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ππνβνιψλ 

θαη ησλ αμηνινγήζεσλ 

18. Έρεη πξφζβαζε ζηελ πξνβνιή φισλ ησλ ππνβνιψλ(άξζξσλ θαη αμηνινγήζεσλ) 

 

Ο Δπηζηεκνληθφο Δπίηξνπνο ( Scientific Committee Member) ζα κπνξεί λα : 

1. Γεκηνπξγεί ειεθηξνληθά ην πξνθίι ηνπ κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, ηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ηα ελδηαθέξνληά   ηνπ 

2. Γηαρεηξίδεηαη ην πξνθίι ηνπ 

3. Καηεβάδεη ηα αξρεία πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί γηα αμηνιφγεζε 

4. Αμηνινγεί ειεθηξνληθά ηα άξζξα ησλ αξρείσλ κέζσ θνξκψλ αμηνιφγεζεο 

5. Βιέπεη πνηεο αμηνινγήζεηο έρεη ήδε νινθιεξψζεη 

6. Αιιάδεη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ήδε νινθιήξσζε 
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7. Δλεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά γηα ηηο παξαιείςεηο ηνπ θαη ηε ιήμε πξνζεζκηψλ 

8. Έρεη πξφζβαζε ζηελ πξνβνιή φισλ ησλ ππνβνιψλ(άξζξσλ θαη αμηνινγήζεσλ),έπεηηα 

απφ ζπλαίλεζε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο 

 

 Ο Τπνςήθηνο χλεδξνο ( Author ) ζα κπνξεί λα : 

1. Γεκηνπξγεί ειεθηξνληθά ην πξνθίι ηνπ κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

2. Γηαρεηξίδεηαη ην πξνθίι ηνπ 

3. Τπνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ πεξίιεςε ηνπ άξζξνπ πξνο αμηνιφγεζε 

4. Δπεμεξγάδεηαη ηελ πεξίιεςε πνπ ππέβαιε 

5. Έρεη πξφζβαζε ζηελ πξνβνιή ηεο πεξίιεςεο πνπ ππέβαιε 

6. Τπνβάιεη ειεθηξνληθά ην αξρείν κε ην άξζξν (Full Paper) 

7. Έρεη πξφζβαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ αξρείνπ πνπ ππέβαιε 

8. Πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθά ηελ πιεξσκή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλέδξην 

9. Εεηά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, έθδνζε ηηκνινγίνπ 

10. Τπνβάιεη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ ζα ζπλνδεχεη ζην ζπλέδξην 

11. Δλεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ άξζξσλ πνπ             

ππέβαιε   

12. Δλεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά γηα ηελ απνδνρή/απφξξηςε ησλ άξζξσλ πνπ ππέβαιιε 

13. Δλεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά γηα ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ 

14. Πιεξψλεη ειεθηξνληθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλέδξην 

 

Ο πκκεηέρσλ ζα κπνξεί λα : 

1. Πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθά ηελ πιεξσκή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλέδξην 

2. Εεηά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, έθδνζε ηηκνινγίνπ 

3. Τπνβάιεη ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία ηνπ 

4. Τπνβάιεη ειεθξνληθά ηα ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ ζα ζπλνδεχεη ζην ζπλέδξην 

 

Αμία: 

Ζ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

1. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ 

2. Μείσζε ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ 

3. Μείσζε ρξφλνπ αλάζεζεο ησλ άξζξσλ ζηνπο εμεηαζηέο 

4. Μείσζε ρξφλνπ αμηνιφγεζεο ησλ άξζξσλ 

5. Μείσζε ρξφλνπ πιεξσκήο γηα ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην 

6. Μείσζε ρξφλνπ ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ  

7. Βειηίσζε δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ 

8. Γηεπθφιπλζε ζηελ νξγάλσζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ άξζξσλ 

9. Αχμεζε αζθάιεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ 
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Δηδηθά ζέκαηα: 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε φηη ην χζηεκα ζα πξέπεη λα: 

1. Δίλαη έηνηκν κέρξη ην ηέινο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2010-2011 

2. Δίλαη αλνηρηφ ζε κειινληηθή αλαβάζκηζε γηα ηπρφλ θαηλνχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ππεχζπλεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαζψο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (νκάδσλ ρξεζηψλ). 

 

 

3.1.2. Γηαρείξηζε Έξγνπ -Project Management（The Workplan） 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ, κε ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ιεηηνπξγηθφηεηα. Οη ξνέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη είλαη 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ, ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ workplan, θαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

Όζνλ αθνξά ην workplan, πξφθεηηαη γηα ην κεραληζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εξγαζίεο (tasks) 

πνπ ηεξαξρνχληαη ζηε δνκή ηνπ έξγνπ. Ζ παξνπζίαζε ηνπ workplan κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ζε έλαλ πίλαθα, φισλ ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηεί ε 

νινθιήξσζή ηνπο. (Dennis et al., 2010) 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν φκσο ζχζηεκα πξνηηκάηαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ workplan κέζσ 

δηαγξακκάησλ φπσο ην Gantt Chart θαη ην Timeline. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εκπνξηθνχ πξνγξάκκαηνο SmartDraw. 
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                                                       Γηάγξακκα 2:  Gantt Chart 

 

 

 

 

                                                         Γηάγξακκα 3:  Timeline 
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3.2  Aλάιπζε 

Ζ θάζε ηεο Αλάιπζεο απαληάεη ζηα εξσηήκαηα: πνηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα, ηη ζα 

θάλεη ην ζχζηεκα, πνπ θαη πφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

ηε θάζε ινηπφλ απηή παξνπζηάδεηαη ην Γηάγξακκα Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο ( Use Case Diagram) 

κε ηε βνήζεηα ηεο UML ,θαζψο θαη νη Πεξηγξαθέο ησλ Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο (Use Case 

Descriptions), πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα  

θαηαγξαθνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (actors) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρνληαο 

έηζη κηα εμηζηφξεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 

 

3.2.1.  Πεξηπηώζεηο Υξήζεο (Use Cases) 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε πεξίπησζε ρξήζεο (use case) παξνπζηάδεη ην πσο ην ζχζηεκα δηαδξά 

κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη κε ελδηάκεζα ζπζηήκαηα ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ηειηθνί αιιά θαη 

νη ελδηάκεζνη ζηφρνη ηνπ. ηελ νπζία, κηα πεξίπησζε ρξήζεο είλαη έλα ζχλνιν ζελαξίσλ
1
 ηα 

νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ θνηλφ ζηφρν γηα ην ρξήζηε. (Fowler, 2006) 

 Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο γηα ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Σν δηάγξακκα απηφ (use case diagram) δείρλεη ηνπο 

ρξήζηεο (actors), ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

                                                           
1
 Ακολουθία βημάτων που περιγράφουν την αλληλεπίδραςη ενόσ χρήςτη με το ςφςτημα. (Fowler, 2006) 
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                                Γηάγξακκα 4:  Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ  Υξήζεο 

 

 

 

3.2.2. Πεξηγξαθή Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

 

ID: 1 

 

Όλνκα: Γεκηνπξγία/Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 
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Κχξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  δεκηνπξγίαο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε 

Έλαξμε: ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ „Δγγξαθή Μειψλ‟  

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ζηε θφξκα πνπ παξνπζηάδεηαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία 

θαζψο θαη έλα πξνζσπηθφ θσδηθφ 

2. απνζεθεχεη ηελ εγγξαθή 

3. επηιέγεη ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα 

4. εηζάγεη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ πνπ δεκηνχξγεζε 

Τπό-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ ην e-mail ή ην username πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο ππάξρεη ήδε 

ζηηο εγγξαθέο, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 

2. ζε πεξίπησζε πνπ ην e-mail πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο δελ είλαη έγθπξν, 

εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 

3. ζε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο ηε δεχηεξε θνξά δελ 

αληηζηνηρεί ζηνλ πξψην, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 

4. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

5. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

ID: 2 

 

Όλνκα: Γηαρείξηζε πλεδξίνπ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην λέν ζπλέδξην. 

Έλαξμε: ν Οξγαλσηηθφο Δπίηξνπνο εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. Δπίηξνπνο επηιέγεη απφ ην κελνχ ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλεδξίνπ (Conference Settings) 

2. εκθαλίδεηαη έλα λέν κελνχ απ‟ φπνπ κπνξεί λα επηιέμεη ην „άλνηγκα/θιείζηκν 

πξνζεζκηψλ‟ (Open/Close Status), ηε δηαρείξηζε αλαζέζεσλ θαη 

αμηνινγήζεσλ‟(Review/Assignments Settings) θαη ηε δηαρείξηζε Emails‟(Email Settings). 

3. Δπηιέγεη ηελ θίλεζε πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

4. Γηακνξθψλεη ηελ αληίζηνηρε θφξκα πνπ παξνπζηάδεηαη 

5. Απνζεθεχεη 

 

Τπό-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 
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2. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

3. αλ ππάξμεη πξφβιεκα ζηε θαηαλφεζε ησλ θνξκψλ, έλα λέν παξάζπξν (Help) πεξηέρεη 

γεληθέο νδεγίεο (ζε Αγγιηθή θαη Διιεληθή γιψζζα) 

 

ID: 3 

 

Όλνκα: Γηαρείξηζε Πιεξσκψλ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ην case απηφ πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πιεξσκψλ ησλ 

κειψλ 

Έλαξμε: ν Οξγ. Δπίηξνπνο εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. ν Δπίηξνπνο επηιέγεη απφ ην κελνχ ηε „Γηαρείξηζε Πιεξσκψλ‟(Edit Payments) 

2. ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη βιέπεη πνηνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο 

θαη πνηνη    φρη 

1. επηιέγεη ηα κέιε ην status ησλ νπνίσλ  επηζπκεί λα αιιάμεη 

2. πξαγκαηνπνηεί ηε αιιαγή 

3. επηβεβαηψλεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

2. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 4 

 

 Όλνκα: Αλάζεζε / Γηαρείξηζε Άξζξσλ Πξνο Αμηνιόγεζε 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  αλάζεζεο ησλ 

άξζξσλ πξνο αμηνιφγεζε  ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εμεηαζηέο θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

αλαζέζεσλ 

Έλαξμε: ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. ν Δπίηξνπνο επηιέγεη απφ ην κελνχ „Αλαζέζεηο‟ (Assignments). 

2. ζηελ πξψηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη ην άξζξν πξνο αμηνιφγεζε  

3. ζηε δεχηεξε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη ηνπο εμεηαζηέο ζηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα 

αλαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

4. απνζεθεχεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 
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1. ζε πεξίπησζε πνπ ν Δπίηξνπνο επηιέμεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν αξηζκφ εμεηαζηψλ 

απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο θαη ε ελέξγεηα δελ απνζεθεχεηαη 

2. ζε πεξίπησζε πνπ ν Δπίηξνπνο επηζπκεί λα ειέγμεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ εμεηαζηψλ 

παηάεη ην θνπκπί „Δλδηαθέξνληα Δμεηαζηψλ‟ ( Check Reviewers Interests) 

3. ζε πεξίπησζε πνπ ν Δπίηξνπνο επηζπκεί λα κεηαηξέςεη θάπνηεο ή φιεο ηηο αλαζέζεηο 

πνπ απνζήθεπζε, επηιέγεη απφ ην κελνχ „Δπεμεξγαζία Αλαζέζεσλ‟ (Edit Assignments), 

πξαγκαηνπνηεί ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί ζηηο θφξκεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη απνζεθεχεη 

4. ζε πεξίπησζε πνπ ν Δπίηξνπνο επηζπκεί λα δηαγξάςεη θάπνηα απφ ηηο αλαζέζεηο πνπ 

απνζήθεπζε, επηιέγεη απφ ην κελνχ „Γηαγξαθή Αλαζέζεσλ‟ (Delete Assignments), επηιέγεη 

απφ ηε θφξκα ηελ αλάζεζε πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη θαη εθηειεί 

5. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

6. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 5 

 

Όλνκα: Λήςε Σειηθώλ Απνθάζεσλ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη 

απφξξηςεο ησλ άξζξσλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί  

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο εηζέξρεηαη  ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Απνθάζεηο / Βαζκνινγία‟ (Make Decisions/ View Scores) 

2. επηιέγεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη ην άξζξν πνπ επηζπκεί 

3. αιιάδεη ην πεδίν ηνπ ζε „Δγθξίζεθε‟ , „Απνξξίθζεθε‟, ή ε αλακνλή‟ 

4. απνζεθεχεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα δεη φιεο ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα θάζε 

άξζξν, επηιέγεη απφ ην κελνχ „Αμηνινγήζεηο‟ (View Reviews) 

2. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα 

3. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 6 

 

Όλνκα: Γηαρείξηζε Υξεζηψλ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  πξνζζήθεο θαη 

δηαγξαθήο κειψλ  



 
35 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Δπίηξνπνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. ν Δπίηξνπνο επηιέγεη απφ ην κελνχ ΄Γηαγξαθή Μειψλ‟ (Delete User) 

2. επηιέγεη απφ ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ κέινπο πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη 

3. εθηειεί 

4. ν Δπίηξνπνο επηιέγεη απφ ην κελνχ Πξνζζήθε Νένπ Μέινπο‟ (Add User) 

5. ζπκπιεξψλεη ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη ηελ ηδηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο πνπ 

επηζπκεί λα πξνζζέζεη 

6. απνζεθεχεη 

      Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ ην e-mail ή ην username πνπ πιεθηξνιφγεζε ν Δπίηξνπνο ππάξρεη 

ήδε ζηηο εγγξαθέο, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 

2. ζε πεξίπησζε πνπ ην e-mail πνπ πιεθηξνιφγεζε ν Δπίηξνπνο δελ είλαη έγθπξν, 

εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 

3. ζε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο πνπ πιεθηξνιφγεζε ν Δπίηξνπνο ηε δεχηεξε θνξά δελ 

αληηζηνηρεί ζηνλ πξψην, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο 

4. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

5. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 7 

 

Όλνκα: Απνζηνιή / Γηαρείξηζε Μελπκάησλ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  απνζηνιήο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ κελπκάησλ 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Δπίηξνπνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Απνζηνιή Emails‟ (Send Emails) 

2. ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη θεληξηθά ,επηιέγεη απφ ηε ιίζηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

κειψλ φπνπ επηζπκεί λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα 

3. ζηε θφξκα πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ πίλαθα , πιεθηξνινγεί ην ζέκα θαη ην θπξίσο κέξνο 

ηνπ κελχκαηνο 

4. απνζηέιιεη 

   Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ  ν Δπίηξνπνο επηζπκεί λα ζηείιεη κήλπκα ζε κεκνλσκέλνπο 

παξαιήπηεο(πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα απνζεθεπκέλε θαηεγνξία) ,επηιέγεη απφ ην κελνχ 

„Δπηινγή Παξαιεπηψλ‟ (Select Recipients) 

2. ζε πεξίπησζε πνπ  ν Δπίηξνπνο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην έηνηκν πξφηππν 

(template) κελχκαηνο, επηιέγεη ηνλ ηίηιν ηνπ απφ ην πηλαθάθη ζηα αξηζηεξά θαη ην θνξηψλεη 
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3. ζε πεξίπησζε πνπ  ν Δπίηξνπνο επηζπκεί λα δηακνξθψζεη ηα έηνηκα templates  

κελπκάησλ, επηιέγεη απφ ην αξρηθφ κελνχ „Δπεμεξγαζία Μελπκάησλ‟ (Edit Messages), 

πξαγκαηνπνηεί ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί θαη απνζεθεχεη 

4. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

5. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή „Forgot Password‟) 

 

 

ID: 8 

 

Όλνκα: Γηαρείξηζε Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  „θαζαξηζκνχ‟ ησλ 

πηλάθσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Δπίηξνπνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Γηαρείξηζε Βάζεο Γεδνκέλσλ‟ (Database Settings) 

2. ζηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη φπνηνλ πίλαθα επηζπκεί λα αδεηάζεη 

3. επηβεβαηψλεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

2. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 9 

 

Όλνκα: Τπνβνιή Αμηνιφγεζεο 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη: Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε ππνβνιήο ηεο θφξκαο 

αμηνιφγεζεο 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Δπίηξνπνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Αμηνιφγεζε‟ (Make Review) 

2. ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη ,επηιέγεη ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ πνπ επηζπκεί λα 

αμηνινγήζεη 

3. ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο θφξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 

4. απνζεθεχεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 
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1. ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία έρεη ιήμεη, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζειίδα 

2.  αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα 

3. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 10 

 

Όλνκα: Δπεμεξγαζία Αμηνιφγεζεο 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

 Δλδηαθεξόκελνη: Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  επεμεξγαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ ππνβιήζεθε 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Δπίηξνπνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Δπεμεξγαζία Αμηνιφγεζεο‟ (Edit Review) 

2. ζηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη ,επηιέγεη ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ πνπ επηζπκεί λα 

ηξνπνπνηήζεη 

3. αιιάδεη ηα πεδία ηεο θφξκαο πνπ επηζπκεί 

4. απνζεθεχεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία έρεη ιήμεη, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζειίδα 

2. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα 

3. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

ID: 11 

 

Όλνκα: Τπνβνιή Πεξίιεςεο 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη:  Τπνςήθηνο χλεδξνο ,Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  ππνβνιήο ηεο 

πεξίιεςεο ηνπ άξζξνπ 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Τπνςήθηνο χλεδξνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Τπνβνιή Πεξίιεςεο‟ (Submit Abstract) 

2. ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο θφξκαο πνπ εκθαλίδεηαη 

3. απνζεθεχεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 
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1. ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία έρεη ιήμεη, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζειίδα 

2. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα 

3. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: : Πξνβνιή / Δπεμεξγαζία Πεξίιεςεο 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη:  Τπνςήθηνο χλεδξνο  

Πεξηγξαθή: ην ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  ππνβνιήο ηεο 

πεξίιεςεο ηνπ άξζξνπ 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Τπνςήθηνο χλεδξνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Πξνβνιή Πεξίιεςεο‟ (View Abstract) 

2. παηάεη ην θνπκπί „Δπεμεξγαζία Πεξίιεςεο‟ (Edit Abstract Submission) 

3. ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη αιιάδεη ηα πεδία πνπ επηζπκεί 

4. απνζεθεχεη 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία έρεη ιήμεη, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζειίδα 

2. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα 

3. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: Τπνβνιή Αξρείνπ (Full Paper) 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη:  Τπνςήθηνο χλεδξνο ,Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  ππνβνιήο άξζξσλ 

(αξρείνπ νιφθιεξνπ ηνπ άξζξνπ „Full Paper‟)  

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (Τπνςήθηνο χλεδξνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη ηελ ππνβνιή ηνπ άξζξνπ (upload full paper) 

2. επηιέγεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη αλεβάδεη ην αξρείν πνπ επηζπκεί 

3. εκθαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο κε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ αλέβαζε 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 
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1. ζε πεξίπησζε πνπ ην αξρείν δελ είλαη „doc‟, εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο θαη 

δηαθφπηεηαη ην αλέβαζκα 

2. ζε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηεί κήλπκα επηβεβαίσζεο, πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε 

δηαδηθαζία αλεβάζκαηνο ηνπ αξρείνπ 

3. ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία έρεη ιήμεη, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζειίδα 

4. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

5. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: Πξνβνιή Αξρείνπ (Full Paper) 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη:  Τπνςήθηνο χλεδξνο  

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  πξνβνιήο ηνπ 

αξρείνπ πνπ ππέβαιε ν χλεδξνο 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο ( χλεδξνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη ηελ πξνβνιή ηνπ αξρείνπ (view full paper) 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία έρεη ιήμεη, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηε ζειίδα 

2. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

3. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: Έιεγρνο Απνηειεζκάησλ Αμηνιφγεζεο 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη:  Τπνςήθηνο χλεδξνο  

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  ειέγρνπ γηα ην αλ 

εγθξίζεθε ή απνξξίθζεθε  ε πεξίιεςε ηνπ άξζξνπ , απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (χλεδξνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο (Check Status) 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 
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2. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: Πιεξσκή 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: Τπνςήθηνο χλεδξνο 

Δλδηαθεξόκελνη:  Τπνςήθηνο χλεδξνο, Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  πιεξσκήο απφ ηνλ 

χλεδξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (χλεδξνο) εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα  

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη „Πιεξσκή πκκεηνρήο‟ (Registration / Payment) 

2. ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη εηζάγεη ην e-mail ηνπ 

3. παηάεη ην θνπκπί ηεο PayPal 

4. εηζέξρεηαη  ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ PayPal 

5. πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνθαζνξηζκέλε πιεξσκή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο PayPal 

6. επηιέγεη ηνλ ζχλδεζκν γηα επηζηξνθή ζην site ηνπ ζπλεδξίνπ 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ, θαη εθφζνλ δελ ην 

δήισζε ζηελ αξρηθή θφξκα εγγξαθήο ηνπ, ζπκπιεξψλεη ζηελ αληίζηνηρε θφξκα ηεο ζειίδαο 

ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία 

2.  ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ PayPal, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη εθείλε ηε ζηηγκή 

3. ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή κέζσ ηεο 

PayPal, ελεκεξψλεη ηελ ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ 

4. ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία πιεξσκήο δελ νινθιεξσζεί ή αθπξσζεί, ν ρξήζηεο 

επηζηξέθεη απηφκαηα ζην site ηνπ ζπλεδξίνπ φπνπ θαη ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα γηα ηελ 

απνηπρία ηεο πιεξσκήο 

5. ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί έθδνζε ηηκνινγίνπ, ζπκπιεξψλεη ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ ζηνηρεία ζηελ αληίζηνηρε θφξκα 

6. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

7. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: Πιεξσκή 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Τςειφ 

Κύξηνο Γξάζηεο: πκκεηέρσλ 

Δλδηαθεξόκελνη:  πκκεηέρσλ, Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  
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Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  πιεξσκήο απφ ηνλ 

πκκεηέρνληα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο (πκκεηέρσλ) εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα (Registration) 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη εηζάγεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία 

2. απνζεθεχεη 

3. ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη απηνκάησο, εηζάγεη ην e-mail ηνπ 

4. παηάεη ην θνπκπί ηεο PayPal 

5. εηζέξρεηαη  ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ PayPal 

6. πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνθαζνξηζκέλε πιεξσκή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο PayPal 

7. επηιέγεη ηνλ ζχλδεζκν γηα επηζηξνθή ζην site ηνπ ζπλεδξίνπ 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1.  ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ PayPal, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη εθείλε ηε ζηηγκή 

2. ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή κέζσ ηεο 

PayPal, ελεκεξψλεη ηελ ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ 

3. ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία πιεξσκήο δελ νινθιεξσζεί ή αθπξσζεί, ν ρξήζηεο 

επηζηξέθεη απηφκαηα ζην site ηνπ ζπλεδξίνπ φπνπ θαη ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα γηα ηελ 

απνηπρία ηεο πιεξσκήο 

4. ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί έθδνζε ηηκνινγίνπ, ζπκπιεξψλεη ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ ζηνηρεία ζηελ αληίζηνηρε θφξκα 

5. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

6. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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Όλνκα: Πξνβνιή Πεξηιήςεσλ/Full Papers 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη:  Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

 

 Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  πξνβνιήο φισλ ησλ 

πεξηιήςεσλ θαη ησλ αξρείσλ κε ηα  Full Papers 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη ηελ πξνβνιή φισλ ησλ πεξηιήςεσλ ή ησλ άξζξσλ (View 

Abstracts / ViewFull Papers ) 

   Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

2. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 
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ID: 19 

 

Όλνκα: Πξνβνιή Αμηνινγήζεσλ 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο: Μέηξην 

Κύξηνο Γξάζηεο: Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Δλδηαθεξόκελνη:  Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

 

Πεξηγξαθή: ε πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεη ην πψο γίλεηαη ε δηαδηθαζία  πξνβνιήο φισλ ησλ 

αμηνινγήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Έλαξμε: Ο ρξήζηεο εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζην ζχζηεκα 

Καλνληθή Ρνή Γεγνλόησλ: 

1. απφ ην κελνχ επηιέγεη ηελ πξνβνιή φισλ ησλ Αμηνινγήζεσλ (View Reviews) 

Τπν-ξνέο: 

Δλαιιαθηηθέο / Καη’ εμαίξεζε Ρνέο: 

1. αλ δε δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο απνξξίπηεηαη ε είζνδνο απφ ην ζχζηεκα 

2. αλ δελ δνζεί ν ζσζηφο θσδηθφο ππάξρεη ε επηινγή αλάθηεζήο ηνπ κέζσ e-mail 

(επηινγή Forgot Password) 

 

 

 

 

3.3. ρεδηαζκόο 

 

Μεηά ηε θάζε ηεο Αλάιπζεο φπνπ απαληήζεθαλ εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ πνηνο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα, ηη ζα θάλεη ην ζχζηεκα, πνπ θαη πφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 

αθνινπζεί ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

Καηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζρεδηάδεηαη ε δνκή θη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο  φπσο 

επίζεο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  Αξρηθά, αλαιχνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά θαη ε γεληθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ, έπεηηα δεκηνπξγείηαη έλαο ράξηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ  „SmartDraw‟, θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεηαη ε δνκή ηεο δηαζχλδεζεο 

ρξήζηε(WND) κε ηε βνήζεηα ηεο UML θαζψο επίζεο θαη ε δνκή ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε δηαγξακκάησλ ER θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ DBDesigner 4. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φζνλ 

αθνξά ηα βαζηθά ζπζηαηηθά θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ρξεηάδνληαη λα 

γίλνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο πέξα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ (WordPress,WAMP) κηαο θαη δηακνξθψλνληαη απφ απηά. 

 

3.3.1. Βαζηθά  πζηαηηθά  Λνγηζκηθνύ 

 

Όιεο νη ζνβαξέο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα βαζηθά 

ζπζηαηηθά. Σα ζπζηαηηθά απηά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ( lower to higher level ) είλαη ηα εμήο: 
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1. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ( data storage): Πξφθεηηαη γηα ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ.  Κάζε εθαξκνγή δηαρεηξίδεηαη δεδνκέλα 

ηα νπνία θαη απνζεθεχεη είηε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ είηε ζε θάπνηαο κνξθήο αξρείν. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη απηά ηα δεδνκέλα είλαη επζχλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηαηηθνχ. 

2. Λνγηθή πξφζβαζεο δεδνκέλσλ ( data access logic ) : Σν ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ππεχζπλν λα παξέρεη έλαλ αμηφπηζην κεραληζκφ ειέγρνπ πξφζβαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο αλάινγα κε  ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε, ρσξίο ν κεραληζκφο απηφο λα 

είλαη πνιχπινθνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κηα ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ ην ξφιν απηφ αλαιακβάλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

( RDBMS), ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε θάπνην αξρείν ν 

κεραληζκφο πινπνηείηαη είηε απφ απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή, είηε απφ ην ζχζηεκα αξρείσλ 

(file system), είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. 

3. Δπηρεηξεζηαθή ινγηθή (application logic ): Πξφθεηηαη γηα ην θαζαξά πξνγξακκαηηζηηθφ 

θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο πνπ πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο  θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ πνπ επηζπκεί λα ηηο απηνκαηνπνηήζεη θάλνληαο ρξήζε ηεο ελ ιφγσ 

εθαξκνγήο. 

4. Λνγηθή παξνπζίαζεο (presentation logic ): Πξφθεηηαη γηα ην ζπζηαηηθφ ηεο εθαξκνγήο 

πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ε δηάδξαζε ηνπ ρξήζηε κε απηήλ. 

πλήζσο πξφθεηηαη γηα θάπνηαο κνξθήο GUI πνπ πινπνηείηαη ζε κηα high level γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη θάλεη ρξήζε ηνπ event-driven κνληέινπ πξνγξακκαηηζκνχ, ή ελφο web 

interface ζην νπνίν ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε κέζσ ελφο web browser. 

2. Αλάινγα κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο, 

ηα παξαπάλσ ζπζηαηηθά κπνξεί λα πινπνηνχληαη ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα. (North, 

2009) 

 

3.3.2. Αξρηηεθηνληθή Σξηώλ Δπηπέδσλ  

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, απφδνζε, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπληήξεζε θαη επέθηαζή ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη γηα 

απηφ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην αξρηθφ ζηάδην ζρεδίαζεο ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη 

ζσζηά δνκεκέλν. 

 

Ζ βαζηθή αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη γλσζηή 

σο Αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ επηπέδσλ ή multi-tier Architecture. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αξρηηεθηνληθή έρεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή client/server 

αξρηηεθηνληθή φπνπ ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα κνηξάδεηαη ζε 2 επίπεδα θαη πιένλ „ζπάεη‟ 

ζε 3 ή πεξηζζφηεξα επίπεδα (ή tiers). Ζ βαζηθή ινηπφλ ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδα (tiers). Κάζε επίπεδν 

αλαιακβάλεη θη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο εξγαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή. πλεπψο ηα επίπεδα είλαη 

ινγηθά δηαρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο ελψ ζπλδένληαη κε ραιαξνχο δεζκνχο. (Urgaonkar et al., 

2005) 

 

Απφ ηηο πην γλσζηέο θαη επηηπρεκέλεο αξρηηεθηνληθέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ε Java EE, 

ε νπνία θάλεη ρξήζε ηεζζάξσλ επηπέδσλ. Οη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο γξακκέλεο ζε PHP , 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100318035&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=6592904&cftoken=82467389
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φπσο ην WordPress, ρξεζηκνπνηνχλ έλα επίπεδν ιηγφηεξν, δειαδή ζπλνιηθά ηξία. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα κνηξάδνληαη ζε 

ηξία μερσξηζηά επίπεδα ηα νπνία είλαη ην Δπίπεδν Βάζεο ( Database tier), ην Δπίπεδν Ηζηνχ 

(Web tier) θαη ην Δπίπεδν Πειάηε (Client tier).  

 

Σν επίπεδν Βάζεο (Database tier) είλαη απηφ πνπ πινπνηεί ηφζν ηνλ κεραληζκφ απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ην κεραληζκφ ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε απηά θάλνληαο ρξήζε ελφο 

RDBMS πνπ είλαη ζπλήζσο έλαο δηαθνκηζηήο MySQL. 

 

ην επίπεδν Ηζηνχ (Web tier) πινπνηείηαη ε επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη 

κεγάιν θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο θάλνληαο ρξήζε ελφο ζπλφινπ αξρείσλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

αξρεία php, html, css, javascript, εηθφλεο θ.ά. Ο δηαθνκηζηήο ηζηνχ (Apache) ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα παθέηα ηεο php πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

αλαιακβάλνπλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ην θπινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε κε html, ηε γιψζζα δειαδή 

πνπ κπνξεί λα εξκελεχζεη. 

 

Σν επίπεδν Πειάηε (Client tier) βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

θπιινκεηξεηή  πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ εθαξκνγή. Γηα απηφλ 

αθξηβψο ην ιφγν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο 

βξίζθεηαη πινπνηεκέλν ζε απηφ ην επίπεδν. Σν ηκήκα ηεο παξνπζίαζεο πνπ πινπνηείηαη ζην 

Client tier είλαη ν ίδηνο ν θπιινκεηξεηήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα 

εξκελεχζεη θαη λα πξνβάιιεη ηελ html πνπ ηνπ απνζηέιιεη ν δηαθνκηζηήο. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή 3 επηπέδσλ ηεο PHP θαη ζπγθεθξηκέλα, ν 

θπζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα. 

 

 

 

                                        Δηθόλα 2:  Αξρηηεθηνληθή 3 Δπηπέδσλ 
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ηνλ αληίπνδα ππάξρεη θαη ν ινγηθφο δηαρσξηζκφο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ ηα ηξία επίπεδα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην ίδην κεράλεκα. Παξφιν πνπ ηα ηξία απηά 

επίπεδα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην ίδην κεράλεκα, εμαθνινπζνχλ λα είλαη μερσξηζηά θαη 

λα έρνπλ δηαθξηηνχο ξφινπο. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ WordPress πξνυπνζέηεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο, 

δειαδή ε MySQL, ν Apache θαη ε PHP λα είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα ζηνλ ππνινγηζηή. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

παθέηνπ WAMP. (North, 2009 ; infosoc.gr) 

Σν ζχζηεκα ηψξα πξνο πινπνίεζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ηηο ηηκέο ησλ 

δηαθφξσλ εξσηεκάησλ. Απηή ε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη: 

 εηζαγσγή/δηαγξαθή ηηκψλ 

 ελεκέξσζε/αιιαγή ηηκψλ 

 εκθάληζε ηηκψλ θαη επεμεξγαζία ηνπο 

Ζ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη έλα ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (relational DBMS) ην νπνίν λα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή/ελεκέξσζε λέσλ θαη 

εκθάληζε ήδε θαηαρσξεκέλσλ εγγξαθψλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ. Δπίζεο ε ζρεδίαζε ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ (Β.Γ.) ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη θαη λα 

ππνβνεζείηαη ε επεμεξγαζία πνιχπινθσλ εξσηεκάησλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

 

3.3.3.  Υάξηεο ηνπ πζηήκαηνο 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ SmartDraw δεκηνπξγείηαη ην SiteMap ηνπ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο θαη επθξίλεηαο δηαζπάηαη ζε ηξία κέξε πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο 

αξρηθέο ζειίδεο κε ηα κελνχ ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. ηελ νπζία θάζε ζειίδα εθπξνζσπεί θαη 

κία βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ρξήζηε πνπ φπνηε ρξεηάδεηαη δηαζπάηαη ζηηο αλάινγεο 

ππνιεηηνπξγίεο-ππνζειίδεο.  Παξαιείπεηαη ε ζειίδα εηζαγσγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

online πιεξσκήο ησλ απιψλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλέδξην, νη νπνίνη δελ θαηέρνπλ θάπνην 

θχξην ξφιν ζην ζχζηεκα θαη δελ πξαγκαηνπνηνχλ επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ηηο 

πξναλαθεξζέληεο. 

 

 

http://www.infosoc.gr/
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                                                   Δηθόλα 3: Υάξηεο γηα Τπνςήθην ύλεδξν 

 

 

 

 
                                                Δηθόλα 4: Υάξηεο γηα Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 
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                                        Δηθόλα 5:  Υάξηεο γηα Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 
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3.3.4. ρεδίαζε Γηαζύλδεζεο Υξήζηε (User Interface Design) 

 

Ζ ρεδίαζε ηεο Γηαζχλδεζεο είλαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε εμσηεξηθέο νληφηεηεο (πρ ρξήζηεο ,άιια ζπζηήκαηα) θαη απνηειεί κέξνο ηεο 

θπζηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ ζηξσκάησλ (layers) δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. 

 

Με ιίγα ιφγηα, ε δηαζχλδεζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

ρξήζηεο ζα αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα θαζψο θαη ηε θχζε ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ 

πνπ ην ζχζηεκα δέρεηαη θαη παξάγεη αληίζηνηρα. Ζ δηαζχλδεζε ηνπ ρξήζηε ζεκειηψλεηαη απφ 

ηξία κέξε. Σν πξψην είλαη ν κεραληζκφο πινήγεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο παξέρεη 

νδεγίεο ζην ζχζηεκα θαη ηνπ „ιέεη‟ ηη λα θάλεη. Σν δεχηεξν είλαη ν κεραληζκφο εηζφδνπ, 

δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ζπιιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο (πρ θφξκεο 

εηζαγσγήο λέσλ δεδνκέλσλ). Σν ηξίην κέξνο είλαη ν κεραληζκφο εμφδνπ, δειαδή ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα παξέρεη πιεξνθνξία ζην ρξήζηε ή ζε άιια ζπζηήκαηα (πρ αλαθνξέο, 

ηζηνζειίδεο). Καη ηα ηξία κέξε είλαη ζπλπθαζκέλα κεηαμχ ηνπο παξά ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο 

δηαθνξά. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζρεδίαζε ηεο πινήγεζεο, ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ζ ρεδίαζε ηεο Γηαζχλδεζεο ηνπ Υξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο UML κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απεηθφληζεο δηαγξακκάησλ WMD. Σν δηάγξακκα WMD 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη  ην πψο φιεο νη ζειίδεο, νη θφξκεο θαη νη αλαθνξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ην πψο ν ρξήζηεο 

κεηαθηλείηαη απφ ην έλα ζην άιιν. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ πνιιά 

δηαγξάκκαηα WMD, έλα γηα θάζε κεγάιν κέξνο ηνπο. (Dennis et al., 2010) 

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ινηπφλ ιφγν αιιά θαη γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ησλ δηαγξακκάησλ, ην 

ζχζηεκά καο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: Σν πξψην αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ Οξγαλσηηθή 

Δπηξνπή, ην δεχηεξν ηελ Δπηζηεκνληθή θαη ην ηξίην ηνπο πλέδξνπο.  Έηζη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα WMD αλαπαξηζηνχληαη μερσξηζηά νη δνκέο  ησλ ηξηψλ απηψλ ππνζπζηεκάησλ 

πνπ ζηελ νπζία απνηεινχλ απιά ηξεηο δηαθνξεηηθέο „αξρηθέο ζειίδεο‟ κε ηε δηθή ηνπο 

πινήγεζε, είζνδν θη έμνδν ε θάζε κία. Παξαιείπεηαη ην αξρηθφ κελνχ πνπ θαζνξίδεη ηνλ 

ηξφπν εηζαγσγήο ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζην αληίζηνηρν ππνζχζηεκα θαζψο θαη φια ηα 

κελχκαηα επηβεβαηψζεσλ, ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ πνπ επηζηξέθεη ην ζχζηεκα ζε θάζε 

ελέξγεηα ησλ ρξεζηψλ. 

 

Καηά ηε ζρεδίαζε ησλ παξαθάησ δηαγξακκάησλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ηήξεζεο ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ηέηνηνπ είδνπο δηαζπλδέζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην ζρεδηάγξακκα, επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία πεξηνρψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ απφ έλα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ, γηα παξάδεηγκα κηα πεξηνρή ζηελ θνξπθή ή θαη ζην 

πιάη γηα ηηο εληνιέο πινήγεζεο, κηα θεληξηθή  πεξηνρή γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν 

πιεξνθνξηψλ θαη κηα ελδηάκεζε πεξηνρή γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ωο πξνο ηελ 

αξρή ηεο αληίιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, επηδηψθεηαη λα παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε αθξηβψο 

απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ δεηάεη θαζψο θαη λα κπνξεί απηφο λα αληηιεθζεί κε επθνιία ην 

ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή. Όζνλ αθνξά ηελ αηζζεηηθή, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ επράξηζηε 

εηθφλα ηνπ, ψζηε ν ρξήζηεο λα „δνπιεχεη‟ ζ‟ έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κε ηα θαηάιιεια 
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ρξψκαηα θαη ζηπι ρσξίο λα ράλνληαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη θπζηθά ρσξίο λα 

ππάξρεη θαηάρξεζε ηνπ ρψξνπ. ρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ, επηδηψθεηαη λα 

ζρεδηαζηεί έλα ζχζηεκα ηφζν εχθνιν ζηε ρξήζε φζν θαη εχθνιν ζηε κάζεζε ηεο δηαρείξηζήο 

ηνπ. Γηα ηνπ ιφγνπο ηεο αηζζεηηθήο, ηεο επθνιίαο ζηε κάζεζε θαη ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηνηρείν ηεο ζπλνρήο, απηφ δειαδή πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα κπνξεί 

λα πξνβιέςεη απηφ πνπ ζα ζπκβεί πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη κηα ελέξγεηα. Σέινο, σο πξνο ηελ 

αξρή ηεο ειάρηζηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ρξήζηε, επηδηψρζεθε λα ηεξεζεί, φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη, 

ν θαλφλαο ησλ ηξηψλ θιηθ απφ ην αξρηθφ κελνχ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε ελέξγεηαο. 

 

 

 

                    Γηάγξακκα 5:  Γηαζύλδεζε Υξήζηε γηα ηνλ Τπνςήθην ύλεδξν 
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              Γηάγξακκα 6:  Γηαζύλδεζε Υξήζηε γηα ηελ Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπή 
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                Γηάγξακκα 7:  Γηαζύλδεζε Υξήζηε γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 
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Γνκή ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

ηφρνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (RDBMS) είλαη ε εχθνιε θαη 

γξήγνξε ρξήζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη: 

• ηνλ νξηζκφ δνκψλ γηα ηε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

• ηνλ νξηζκφ κεζφδσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

Ο νξηζκφο ηεο δνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν δεδνκέλσλ ην νπνίν 

νξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθνληαη ηα δεδνκέλα, νη ζρέζεηο ηνπο, ε ζεκαζία ηνπο θαη νη 

πεξηνξηζκνί πάλσ ζε απηά. 

Σα βαζηθά κνληέια δνκήο ησλ βάζεσλ  δεδνκέλσλ είλαη ηέζζεξα: 

1. Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ δνκή ηνπ δέλδξνπ. Απνδείρηεθε φηη 

είλαη πεξηνξηζηηθφ ζηε ρξήζε γηαηί δελ κπνξνχλ φιεο νη δνκέο ησλ πιεξνθνξηψλ λα 

κνληεινπνηεζνχλ κε ηε δνκή ηνπ δέλδξνπ. 

2. Σν κνληέιν δηθηχσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί απζαίξεηα γξαθήκαηα. Απνδείρηεθε φηη 

είλαη ζχλζεην κε πεξίπινθα δηαγξάκκαηα (κεξηθέο θνξέο νλνκαδφκελα δηαγξάκκαηα 

«ζπαγγέηη»). 

3. Σν κνληέιν βαζηζκέλν ζε αληηθείκελα, ην νπνίν είλαη έλα ζρεηηθά θαηλνχξην κνληέιν 

δνκήο. Οη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα ελνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε απφ ηελ κεξηά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξνζέγγηζε απφ ηελ κεξηά ηνπ πίλαθα. 

4. Σν ζρεζηαθφ κνληέιν, ζην νπνίν ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη ζε πίλαθεο (ζρέζεηο). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ρεζηαθή Άιγεβξα (πξνβνιέο, ελψζεηο θηι.) κπνξνχκε λα επηηχρνπκε 

φιεο ηηο αλαγθαίεο ζπλδέζεηο. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ γιψζζα SQL θαη απνηειεί 

γεληθά ην βαζηθφηεξν κνληέιν. (worldlingo.com) 

Ζ MySQL εθπξνζσπεί ην ηειεπηαίν κνληέιν, νπφηε πάλσ ζε απηφ βαζίδεηαη ε δνκή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο ζπζηήκαηνο πξνο πινπνίεζε. 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν (relational model)δεδνκέλσλ παξηζηάλεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο σο έλα ζχλνιν πηλάθσλ. Κάζε πίλαθαο (table) απνηειείηαη απφ ζηήιεο (columns) κε 

κνλαδηθά νλφκαηα. Μηα γξακκή (row) ηνπ πίλαθα παξηζηάλεη κηα ζρέζε (relationship) 

αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν απφ ηηκέο. (en.wikipedia.org) 

 

 

i. Γεκηνπξγία Πηλάθσλ 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζα πεξηέρνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα εθθξάδνπλ  ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ θαη ζα ηνπο παξέρνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ζχζηεκα. 
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Με ηε βνήζεηα ινηπφλ ηεο phpMyAdmin δεκηνπξγνχκε ηνπο παξαθάησ εθηά πίλαθεο κε ηα 

αληίζηνηρα πεδία ηνπο θαη νξίδνπκε ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπο θαζψο 

θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο (constraints). 

 

                                   Δηθόλα 6: Πίλαθεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 



 
54 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ηνλ πίλαθα conf_users απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ην πεδίν 

user_position είλαη απηφ πνπ δηαθξίλεη ην ξφιν ηνπ θάζε ρξήζηε ζην ζχζηεκα. Σν πεδίν 

username είλαη κνλαδηθφ (φπσο θαη ην πεδίν id ) θαη κε βάζε απηφ κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίδνπκε ζηνπο πίλαθεο abstracts θαη files πνηνο ππνβάιεη θάζε θνξά ην θάζε άξζξν.  

 

ηνλ πίλαθα conf_abstracts απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή ησλ 

πεξηιήςεσλ θαζψο θαη ην ίδην ην θείκελν ην νπνίν απνζεθεχεηαη ζε κνξθή LONGBLOB, ζην 

πεδίν content. ηα πεδία deadline_edit θαη deadline_check απνζεθεχνληαη νη ηηκέο „0‟ ή „1‟ 

αλαιφγσο αλ νη αληίζηνηρεο  πξνζεζκίεο νξίδνληαη ζε αλνηρηέο ή θιεηζηέο. Ξέλν θιεηδί είλαη 

θαη πάιη ην username ην νπνίν αληηζηνηρίδεηαη κε ην username ηνπ πίλαθα users θαη  

θαζνξίδεη πνηνο ρξήζηεο απφ ηνλ πίλαθα users πξαγκαηνπνηεί θάζε θνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππνβνιή. 

Ωο πξσηεχνλ θιεηδί νξίδεηαη ην „ id_ab‟. 

 

ηνλ πίλαθα conf_files απνζεθέπνληα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ αξρείσλ πνπ 

αλεβάδνπλ νη ρξήζηεο .(ζχλεδξνη). Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ απνζεθεχεηαη ζ‟ελα 

εμσηεξηθφ αξρείν, ελψ ζην πεδίν „tempname‟ ηνπ πίλαθα απνζεθέπεηαη ε δηαδξνκή γηα ην 

αξρείν απηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κνλαδηθνχ νλφκαηνο ηνπ θάζε αξρείνπ. ην πεδίν 

„fname‟ απνζεθεχεηαη ην φλνκα πνπ δίλεη ν ρξήζηεο ζην αξρείν θαη ζηα πεδία 

„deadline_upload‟ θαη „deadline_view‟ απνζεθεχνληαη νη ηηκέο „0‟ ή „1‟ αλαιφγσο αλ νη 

αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο νξίδνληαη ζε αλνηρηέο ή θιεηζηέο. 

Ωο πξσηεχνλ θιεηδί νξίδεηαη ην „ id_file‟. 

 

ηνλ πίλαθα conf_files ηo πεδίν „ id_assignment‟ νξίδεηαη σο πξσηεχνλ θιεηδί θαη φια ηα 

ππφινηπα πεδία ηνπ πίλαθα νξίδνληαη σο μέλα θιεηδηά  θαζψο αληηζηνηρίδνληαη κε απηά ηνπ 

πίλαθα reviews ηνπ ,users θαη ηνπ abstracts θαη θαλεξψλνπλ πνηνο αμηνινγεηήο ππέβαιε ηε 

ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίιεςε. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ αμηνινγεηψλ 

νξίδεηαη ζε πέληε αλ θαη ζπλήζσο δελ ζα μεπεξλάεη ηνπο ηξεηο. 

 

ηνλ πίλαθα conf_ reviews, φπσο θαίλεηαη, απνζεθεχεηαη ε βαζκνινγία ησλ αμηνινγήζεσλ 

ησλ άξζξσλ, ζε θάζε πεδίν μερσξηζηά αιιά θαη σο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ζην πεδίν 

„sum‟.Πξσηεχνλ θιεηδί είλαη ην  „ id_review‟, ελψ σο μέλα θιεηδηά νξίδνληαη ην „id_abstract‟ 

πνπ αληηζηνηρίδεηαη κε ην πξσηεχνλ θιεηδί („id_ab‟) ηνπ πίλαθα abstracts θαη ην  „ id_review‟ 

πνπ αληηζηνηρίδεηαη κε έλα απφ ηα πέληε  „ id_review‟ ηνπ πίλαθα assignments. 

 

ηνλ πίλαθα conf_settings απνζεθεχνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ νξγαλσηηθή 

επηηξνπή φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ γηα θάζε άξζξν, δηθαίσκα ησλ εμεηαζηψλ 

βιεπνπλ θη άιιεο αμηνινγήζεηο πέξα ησλ δηθψλ ηνπο θαη φια ηα άξζξα πνπ ππνβιήζεθαλ 

πέξα απηψλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Δπίζεο, εδψ απνζεθεχνληαη νη ηηκέο (0 ή 1) πνπ 

θαζνξίδνπλ ην πφηε θαη ζε πνηνπο ζα ηζρχεη ε απηφκαηε απνζηνιή κελπκάησλ e-mail. O 

πίλαθαο απηφο δελ δηαζέηεη θάπνην θιεηδί θαζψο ε χπαξμή ηνπ είλαη θαζαξά ιεηηνπξγηθή θαη 

απνζεθεχεη πάληα κία κφλν ηηκή γηα θάζε πεδίν ε νπνία κπνξεί βέβαηα λα κεηαηξέπεηαη θάζε 

θνξά πνπ αιιάδνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Σέινο, ζηνλ πίλαθα conf_messages ηζρχεη φηη θαη ζηνλ πίλαθα settings, θαζψο πξφθεηηαη θαη 

πάιη γηα έλαλ θαζαξά ιεηηνπξγηθφ ιφγν χπαξμεο. ‟ απηνλ ηνλ πίλαθα απνζεθεχνληαη ηα 

templates ησλ κελπκάησλ πνπ απνζηέιινληαη θάζε θνξά ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο  

ρξεζηψλ. 

 

ii. Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ 

 

Ο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηνπ Μνληέινπ Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ γίλεηαη κε ηε  ρξήζε 

δηαγξακκάησλ νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ (ER diagrams). Με ιίγα ιφγηα, απνηειεί κηα 

αλαπαξάζηαζε ηεο ινγηθήο δνκήο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε θάζε 

ηνπ ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο θαη παξέρεη έλαλ θαηαλνεηφ θαη απιφ ηξφπν πεξηγξαθήο, ησλ 

νληνηήησλ, ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.(Αγγειφπνπινο, 2008) 

Γηα ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην παξαθάησ ER δηάγξακκα φπνπ 

θαίλνληαη θαζαξά  νη κεηαμχ ηνπο  ζπζρεηίζεηο. 

 

 

                   Γηάγξακκα 8:  Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ (ER) 
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3.4.  Δθαξκνγή 

 

Καηά ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο, αλαπηχζζεηαη ν θψδηθαο θαη αθνινπζεί ε κεηαηξνπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε κνξθή πξφζζεηνπ (Plugin) βάζεη ησλ γεληθψλ θαλφλσλ δεκηνπξγίαο 

επεθηάζεσλ γηα ην Wordpress. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ην ηειεπηαίν 

πξσηφηππν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο, απνηειεί θαη ην ηειηθφ ζχζηεκα. 

 

3.4.1. Γνκή θ Αλάπηπμε ηνπ Κώδηθα 

ε αξρηθφ ζηάδην, ε δνκή ηνπ θψδηθα απνηειείηαη απφ ηνπο θαθέινπο : 

• Program Committee 

• Reviewer 

• Author 

• Includes 

• Css 

• Files 

• Images 

 

Οη ηξεηο πξψηνη  θάθεινη πεξηιακβάλνπλ φια ηα αξρεία php πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 

εθάζηνηε (Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, Δμεηαζηέο, χλεδξνη) ιεηηνπξγίεο, ελψ ν θάθεινο Files 

πεξηιακβάλεη φια ηα άξζξα ηα νπνία „αλεβάδνπλ‟ νη ζχλεδξνη ζην ζχζηεκα. Ο θάθεινο Css 

πεξηιακβάλεη φια ηα css αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηνλ θάθειν images ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηα αξρεία css γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη φια ηα 

αξρεία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (gif). Σέινο, ν θάθεινο Includes πεξηιακβάλεη θάπνηα αξρεία 

γεληθήο ρξήζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ν θάθεινο Includes πεξηιακβάλεη ην αξρεία: 

 

 connect.php, ην νπνίν είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ αξρείν θαζψο είλαη απηφ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηε ζχλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη (κέζσ εηδηθήο 

ζπλάξηεζεο) ζε φπνην άιιν αξρείν απαηηείηαη ε ζχλδεζε κε ηε βάζε. 

 signup_form_registered.php, εκθαλίδεη ηε θφξκα εγγξαθήο ησλ απιψλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην ζπλέδξην θαη κέζσ ηνπ παξαθάησ αξρείνπ, απνζεθεχεη ηηο εηζαγσγέο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 signup_registered.php 

 payment_registration.php, εκθαλίδεη ην θνπκπί γηα πιεξσκή ησλ απιψλ 

ζπκκεηερφλησλ κέζσ paypal. 

 payment.php, εκθαλίδεη ην θνπκπί γηα πιεξσκή ησλ ζπλέδξσλ κέζσ paypal. 

 invoice.php, εκθαλίδεη ηε θφξκα ζπκπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε γηα 

ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ. 

 ok_pay.php, εκθαλίδεη ηε ζειίδα ζηελ νπνία επηζηξέθεη ν ρξήζηεο κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο ηνπ κέζσ paypal θαη ελεκεξψλεη γη‟ απηφ ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

 fail_pay.php, εκθαλίδεη ηε ζειίδα ζηελ νπνία επηζηξέθεη ν ρξήζηεο ζε πεξίπησζε πνπ 

αθπξσζεί θαη δελ νινθιεξσζεί ε πιεξσκή ηνπ κέζσ paypal. 
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Ο θάθεινο Author πεξηέρεη ηα αξρεία: 

 signup_form_author.php, απηφ ην αξρείν εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσγήο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο κνλαδηθνχ θσδηθνχ γηα ηελ εγγξαθή θαη είζνδν ζην ζχζηεκα. 

 signup_author.php, ην αξρείν απηφ επεμεξγάδεηαη ηηο εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε θφξκα εγγξαθήο θαη αθνχ θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ( πρ 

εγθπξφηεηα e-mail, κνλαδηθφηεηα username θ.ά.) απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 login.php, εδψ ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε χπαξμε ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ, θαη επηηξέπεηαη ή απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε, ειέγρεηαη ν ξφινο ηνπ ρξήζηε θαη κεηαθέξεηαη ζην 

αλάινγν ππνζχζηεκα, δειαδή απηφ ηνπ χλεδξνπ. 

 lost_psw.php, ζην αξρείν απηφ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεηήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ ζην e-mail ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην έρεη μεράζεη. 

 Not_Logged.php, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα, ην αξρείν 

απηφ εκθαλίδεη κηα δεχηεξε θφξκα login πξνθείκελνπ ν ρξήζηεο λα „μαλαπξνζπαζήζεη‟. 

 Welcome.php, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θψδηθα πνπ δεκηνπξγεί ηελ αξρηθή ζειίδα 

θαινζσξίζκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ κελνχ επηινγψλ ηνπ. 

 edit_profile_author.php, ζε ζπλεξγαζία κε ην παξαθάησ αξρείν παξνπζηάδεη ηε θφξκα 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία απηφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη , θαη ηα νπνία κεηά απφ 

θάπνηνπο ειέγρνπο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αληηθαζηζηψληαο ηα αξρηθά. 

 edit_profile.php 

 submitpaper.php, ζε ζπλεξγαζία κε ην παξαθάησ αξρείν παξνπζηάδεη ηε θφξκα 

ππνβνιήο ηεο πεξίιεςεο ηνπ άξζξνπ θαη ηελ απνζεθεχεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  

 submit.php 

 view_abstract.php, ην αξρείν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξίιεςεο πνπ 

έρεη ππνβάιεη ν ρξήζηεο. 

 edit_abstract_submission, πξνβάιεη ηελ πεξίιεςε ζε κνξθή ηξνπνπνηήζηκε θαη αθνχ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο απνζεθεχεηαη εθ λένπ ζηε βάζε κέζσ ηνπ παξαθάησ αξρείνπ. 

 edit_abstr.php 

 check_status.php, ην αξρείν απηφ παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πεξίιεςεο πνπ ππέβαιε. 

 upload.php, ην αξρείν απηφ πεξηέρεη ηε θφξκα ππνβνιήο νιφθιεξνπ ηνπ άξζξνπ ηα 

ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ελψ ην πεξηερφκελν απνζεθεχεηαη 

κε έλα κνλαδηθφ φλνκα ζην θάθειν files.  

 view_fullpaper, ην αξρείν απηφ εκθαλίδεη έλα ζχλδεζκνο πξνο ην αξρείν πνπ 

ππνβιήζεθε ην νπνίν κπνξεί λα „θαηέβεη‟ κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ αξρείνπ, 

 view_paper.php 

 Logout.php, κε απηφ ην αξρείν επηηξέπεηαη ε απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε έμνδφο ηνπ 

απφ ην ζχζηεκα. 

 

Ο θάθεινο Reviewer πεξηέρεη ηα αξρεία: 
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 signup_form_reviewer.php, απηφ ην αξρείν εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσγήο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο κνλαδηθνχ θσδηθνχ γηα ηελ εγγξαθή θαη είζνδν ζην 

ζχζηεκα. 

 signup_reviewer.php, ην αξρείν απηφ επεμεξγάδεηαη ηηο εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε θφξκα εγγξαθήο θαη αθνχ θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο (πρ 

εγθπξφηεηα e-mail, κνλαδηθφηεηα username θ.ά.) απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζηε βάζε 

login.php, εδψ ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε χπαξμε ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, θαη επηηξέπεηαη ή απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε, ειέγρεηαη ν ξφινο ηνπ ρξήζηε θαη κεηαθέξεηαη ζην 

αλάινγν ππνζχζηεκα, δειαδή απηφ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Δπηηξφπνπ. 

 lost_psw.php, ζην αξρείν απηφ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεηήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ ζην e-mail ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην έρεη μεράζεη. 

 Not_Logged.php, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα, ην αξρείν 

απηφ εκθαλίδεη κηα δεχηεξε θφξκα login πξνθείκελνπ ν ρξήζηεο λα „μαλαπξνζπαζήζεη‟. 

 Welcome.php, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θψδηθα πνπ δεκηνπξγεί ηελ αξρηθή ζειίδα 

θαισζνξίζκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ κελνχ επηινγψλ ηνπ. 

 edit_profile_reviewer.php, ζε ζπλεξγαζία κε ην παξαθάησ αξρείν παξνπζηάδεη ηε 

θφξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία απηφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη , θαη ηα νπνία κεηά 

απφ θάπνηνπο ειέγρνπο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αληηθαζηζηψληαο ηα αξρηθά. 

 edit.profile.php 

 make_review.php, ην αξρείν απηφ παξνπζηάδεη έλαλ πίλαθα κε ηνπο ηίηινπο ησλ 

αξρείσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε γηα αμηνιφγεζε. Μέζσ εηδηθψλ 

ζπλδέζκσλ , ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ηφζν ζην πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ φζν θαη ζηηο 

θφξκεο αμηνιφγεζεο. 

 review_form.php, εδψ πεξηιακβάλεηαη ε θφξκα αμηνιφγεζεο, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο 

απνζεθεχνληαη ζηε βάζε κεηά απφ επεμεξγαζία ηνπ παξαθάησ αξρείνπ. 

 review.php 

 abstracts.php, ην αξρείν απηφ εκθαλίδεη ην πεξηερφκελν ηεο πεξίιεςεο πνπ επηιέγεη λα 

πξνβιεζεί , θάζε θνξά ν ρξήζηεο 

 edit_review.php, κε ην αξρείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα αξρηθά 

δεδνκέλα πνπ εηζήγαγε ζηε θφξκα αμηνιφγεζεο ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηε βάζε 

αληηθαζηζηψληαο ηα αξρηθά, κε ηε βνήζεηα ησλ παξαθάησ δχν αξρείσλ. 

 edit_rev.php 

 edit_re.php 

 view_abstracts.php, ην αξρείν απηφ πξνβάιεη ζε κνξθή ζπλδέζκσλ ηνπο ηίηινπο φισλ 

ησλ πεξηιήςεσλ. 

 abstracts2.php, εκθαλίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά. 

 view_fullpapers.php, πξνβάιεη ζε κνξθή ζπλδέζκσλ ηνπο ηίηινπο φισλ ησλ άξζξσλ 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

 show.php, „θαηεβάδεη‟ ην άξζξν πνπ επηιέγεηαη λα πξνβιεζεί. 

 view_reviews.php, πξνβάιεη ζε κνξθή ζπλδέζκσλ ηηο αμηνινγήζεηο φισλ ησλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο αμηνινγεηέο. 

 reviewer_review.php, εκθαλίδεη ηε θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ ππέβαιε ν θάζε εμεηαζηήο 

 Logout.php, κε απηφ ην αξρείν επηηξέπεηαη ε απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε έμνδφο ηνπ 

απφ ην ζχζηεκα. 
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Ο θάθεινο ProgramCommittee πεξηέρεη ηα αξρεία: 

 

 signup_form_program_committee.php, απηφ ην αξρείν εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσγήο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο κνλαδηθνχ θσδηθνχ γηα ηελ εγγξαθή θαη είζνδν ζην 

ζχζηεκα. 

 signup_program_committee.php, ην αξρείν απηφ επεμεξγάδεηαη ηηο εηζαγσγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε θφξκα εγγξαθήο θαη αθνχ θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο (πρ 

εγθπξφηεηα e-mail, κνλαδηθφηεηα username θ.ά.) απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζηε βάζε 

login.php, εδψ ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε χπαξμε ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, θαη επηηξέπεηαη ή απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε, ειέγρεηαη ν ξφινο ηνπ ρξήζηε θαη κεηαθέξεηαη ζην 

αλάινγν ππνζχζηεκα, δειαδή απηφ ηνπ κέινπο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 

 lost_psw.php, ζην αξρείν απηφ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεηήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ ζην e-mail ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην έρεη μεράζεη. 

 Not_Logged.php, ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα, ην αξρείν 

απηφ εκθαλίδεη κηα δεχηεξε θφξκα login πξνθείκελνπ ν ρξήζηεο λα μαλαπξνζπαζήζεη. 

 Welcome.php, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θψδηθα πνπ δεκηνπξγεί ηελ αξρηθή ζειίδα 

θαισζνξίζκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ κελνχ επηινγψλ ηνπ. 

 edit_profile.php, ζε ζπλεξγαζία κε ην παξαθάησ αξρείν παξνπζηάδεη ηε θφξκα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία απηφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη , θαη ηα νπνία κεηά απφ 

θάπνηνπο ειέγρνπο απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αληηθαζηζηψληαο ηα αξρηθά. 

 edit_prof.php 

 db_settings, εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ξπζκίζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

ρξήζηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάγεη γηα ηε δηαγξαθή κεκνλσκέλσλ πηλάθσλ θαη 

ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ηε βάζε. 

 export_abstracts.php, εμάγεη φιεο ηηο πεξηιήςεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε βάζε ζε έλα 

αξρείν excel. 

 export_users.php, εμάγεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ απφ ηε βάζε 

ζε έλα αξρείν excel. 

 view_payment.php, πξνβάιεη ζε έλαλ πίλαθα φινπο ηνπο ζχλεδξνπο θαη ηνπο απινχο 

ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη ην αλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πιεξσκή ηνπο ή φρη. 

 view_payment_yes.php, πξνβάιεη ζε έλαλ πίλαθα κφλν ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 view_payment_no.php, πξνβάιεη ζε έλαλ πίλαθα κφλν ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 edit_payment.php, επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο ζην πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ 

θαλεξψλεη ηελ θαηάζηαζε πιεξσκήο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 email_form.php, εκθαλίδεη κηα θφξκα απνζηνιήο κελπκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

ιίζηεο παξαιεπηψλ. 

 select_rec.php, εκθαλίδεη κηα θφξκα απνζηνιήο κελπκάησλ ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο. 

 lists.php, εκθαλίδεη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ιίζηεο παξαιεπηψλ. 

 edit_messages.php, εκθαλίδεη ηηο θφξκεο επεμεξγαζίαο ησλ απνζεθεπκέλσλ 

κελπκάησλ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ αξρείνπ, ηα απνζεθεχεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

αληηθαζηζηψληαο ηα αξρηθά. 

 edit_mess.php 
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 open_close_status.php, πξνβάιεη κηα θφξκα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο νξίδεη ηηο 

πξνζεζκίεο γηα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζχζηεκα, 

 mail_settings.php, πξνβάιεη κηα θφξκα κέζσ ηηο νπνίαο ξπζκίδνληαη θάπνηεο 

παξάκεηξνη γηα ηελ απηφκαηε απνζηνιή καδηθψλ κελπκάησλ. 

 rev_settings.php, πξνβάιεη κηα θφξκα κέζσ ηηο νπνίαο νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

εμεηαζηψλ γηα θάζε άξζξν θαζψο θαη ζε πνηεο ζειίδεο  ζα έρεη πξφζβαζε ν εμεηαζηήο, 

 settings_help.php, εκθαλίδεη έλα pop-up παξάζπξν φπνπ πεξηέρνληαη γεληθέο νδεγίεο 

γηα ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο (ζε αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα). 

 add_user_form.php, πξνβάιεη κηα θφξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ελφο λένπ ρξήζηε πνπ 

πξνζηίζεηαη ζην ζχζηεκα. 

 delete_user.php, πξνβάιεη κηα θφξκα δηαγξαθήο ρξεζηψλ απφ ην ζχζηεκα. 

 list_all_users.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ 

ρξεζηψλ. 

 list_all_authors.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ 

ζπλέδξσλ. 

 list_all_reviewers.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία φισλ 

εμεηαζηψλ (κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο). 

 list_program_committee.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία φισλ 

ησλ κειψλ ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. 

 list_participants.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ 

απιψλ ζπκκεηερφλησλ. 

 assignment.php, εκθαλίδεη δχν ιίζηεο απφ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαζέζεη 

άξζξα ζε εμεηαζηέο γηα αμηνιφγεζε. ηε κία ιίζηα ινηπφλ πξνβάιινληαη νη ηίηινη φισλ ησλ 

άξζξσλ θαη ζηελ άιιε , ηα νλφκαηα φισλ ησλ εμεηαζηψλ. 

 check_reviewers_interests.php, απεηθνλίδεη ηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηνπ θάζε εμεηαζηή. 

 view_assignments.php, πξνβάιεη έλαλ πίλαθα φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη αλαζέζεηο 

άξζξσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο εμεηαζηέο. 

 delete_assignment.php, πξνβάιεη κία θφξκα δηαγξαθήο ησλ αλαζέζεσλ πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί. 

 edit_assignments.php, πξνβάιεη θφξκεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

αλαζέζεσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί. 

 edit_assign.php, απνζεθεχεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηηο λέεο αλαζέζεηο άξζξσλ, 

αληηθαζηζηψληαο ηηο αξρηθέο. 

 view_reviews.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα κε ζπλδέζκνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

ππέβαιε ν θάζε εμεηαζηήο. 

 reviewer_review.php, εκθαλίδεη ηε θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ ππέβαιε ν θάζε εμεηαζηήο. 

 number_of_reviews_complited.php, εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί γηα θάζε άξζξν. 

 accept_reject.php, εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα κε ηε κέζε βαζκνινγία πνπ απέδσζε ν θάζε 

αμηνινγεηήο ζε θάζε άξζξν 

 make_decision.php,εκθαλίδεη έλαλ πίλαθα κε ηε ζπλνιηθή κέζε βαζκνινγία πνπ 

ζπγθεληξψζεθε γηα θάζε άξζξν. 

 view_abstracts, πξνβάιεη ζε κνξθή ζπλδέζκσλ ηνπο ηίηινπο φισλ ησλ πεξηιήςεσλ 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

 abstracts.php, εκθαλίδεη ην πεξηερφκελν ησλ πεξηιήςεσλ, 
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 view_fullpapers.php, πξνβάιεη ζε κνξθή ζπλδέζκσλ ηνπο ηίηινπο φισλ ησλ άξζξσλ 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

 show.php, „θαηεβάδεη‟ ην άξζξν πνπ επηιέγεηαη λα πξνβιεζεί. 

 Logout.php, κε απηφ ην αξρείν επηηξέπεηαη ε απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε έμνδφο ηνπ 

απφ ην ζχζηεκα. 

 

 

Ο θάθεινο Css πεξηέρεη ηα αξρεία: 

 

 style.css, πνπ θαζνξίδεη ηε γεληθή αηζζεηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο (κελνχ, πίλαθεο, θφξκεο 

θ.ά.) 

 style_email.css, πνπ θαζνξίδεη ηελ αηζζεηηθή ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ φπσο ησλ 

ζειίδσλ απνζηνιήο κελπκάησλ θαη ησλ ζειίδσλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ, φια ηα παξαπάλσ αξρεία ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

δεκηνπξγψληαο φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην ζχζηεκα πξνζθέξνληαο 

ηαπηφρξνλα ζην ρξήζηε έλα αηζζεηηθά θηιφμελν πεξηβάιινλ . 

 

 

3.4.2. Γνκή θ Αλάπηπμε ηεο Δπέθηαζεο (Plugin) 

 

Μεηά ην πξψην ζηάδην ινηπφλ ηεο  αλάπηπμεο ηνπ θψδηθα ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνινπζεί ε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε plugin δειαδή ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην ζχζηεκα WordPress θαη ε 

κνξθνπνίεζε - ζπκπιήξσζε ηνπ θψδηθα νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπκβαηφηεηα θαη 

αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλα WordPress Plugin είλαη έλα πξφγξακκα, ή έλα ζχλνιν απφ κία 

ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, γξακκέλν ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, ην νπνίν 

πξνζζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ηζηνζειίδα WordPress, ηα νπνία 

κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη άςνγα κε ηνλ ηζηφηνπν ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζεκεία πξφζβαζεο θαη 

ηηο κεζφδνπο πνπ  παξέρνληαη απφ ηελ δηαζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή  ηελ 

WordPress Plugin Application Program Interface (API). 

Σν πξψην βήκα θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ plugin είλαη ε νλνκαζία ηνπ. Ζ νλνκαζία ηνπ plugin 

ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα είλαη κνλαδηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ινηπφλ plugin νλνκάδεηαη conference_plugin κηαο θαη έρεη λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε 

ζπλεδξίσλ. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ έλαο θάθεινο conference_plugin θαη κέζα ζ‟ απηφλ 

ηνπνζεηνχληαη φινη νη θάθεινη κε ηα αξρεία πνπ πεξηγξάθηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Έπεηηα, ν 

θάθεινο απηφο ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαηάινγν content/plugins ηνπ WordPress. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ην WordPress λα εληνπίζεη ην conference_plugin, είλαη απαξαίηεην 

λα ηεξεζεί ην γεληθφ πξφηππν θαηαζθεπήο plugins γηα ην WordPress. 
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Αξρηθά ινηπφλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν αξρείν php (includes/conf.php)  φπνπ ηνπνζεηείηαη ε 

επηθεθαιίδα (header)
2
 ηνπ plugin ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε έθδνζή ηνπ, ην φλνκά ηνπ, ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή. ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ αξρείνπ 

αλαθέξεηαη ε άδεηα δεκνζίεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ plugin ε νπνία είλαη ε Γεληθή Γεκφζηα 

Άδεηα  Διεπζέξνπ Λνγηζκηθνχ (GPL2)
3
. 

Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ βαζηθέο αλαθνξέο, γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ θιάζεσλ php θαη 

ζπλαξηήζεσλ ηνπ WordPress πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ plugin, ε 

εκθάληζή ηνπ ηφζν ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαρεηξηζηή φζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα θαζψο θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
4
. 

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλαξηήζεηο δηαζχλδεζεο „hooks‟  νη νπνίεο είλαη νη 

βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ  WordPress θαη είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ νινθιεξσηηθή ελζσκάησζε 

ησλ plugins ζε απηφ. Όπσο θαλεξψλεη θαη ην φλνκά ηνπο, νη ζπλαξηήζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα „αγθηζηξσζνχλ‟ ζην WordPress θαη απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα 

πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ plugin κε ην πεξηερφκελν (content) ηνπ 

WordPress. 

Με ηε ρξήζε ινηπφλ ησλ παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ, νξίδεηαη ζην αξρείν conf.php ε ζχλδεζε 

κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ WordPress θαη ε δεκηνπξγία ησλ εθηά πηλάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κε ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπο. Οη πίλαθεο απηνί δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

plugin απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη δηαγξάθνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο δηαγξάςεη ην 

plugin (φρη φκσο αλ απιψο ην απελεξγνπνηήζεη). 

Κάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαξηήζεσλ 

είλαη ε δεκηνπξγία θαη εκθάληζε ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαρεηξηζηή ελφο πίλαθα κε θάπνηεο 

γεληθέο ξπζκίζεηο γηα ην ζχζηεκα (Settings Panel). 

ην ηέινο ηνπ αξρείνπ νξίδνληαη νη ζχλδεζκνη γηα ην ζχζηεκα νη νπνίνη ζα πξνβάιινληαη 

ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ  θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεο εκθάληζήο ηνπο
5
. 

Σν ηειεπηαίν βήκα θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ plugin είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ readme.txt 

φπνπ θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή
6
 ηνπ ζην WordPress θαζψο θαη ε γεληθή 

πεξηγξαθή ηνπ
7
.  

Με ιίγα ιφγηα ινηπφλ, ε κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο ζε plugin πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε δεκηνπξγία ελφο κφλν επηπιένλ αξρείνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπλαξηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ αξρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην 

WordPress. Σψξα πιένλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζεη ην  WordPress λα 

λα αγλσξίζεη θη έπεηηα λα ελζσκαηψζεη επηζήκσο ζην πεξηερφκελφ ηνπ έλα λέν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ. 

 

 

 

 

                                                           
2
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3.5. Έιεγρνο πκβαηόηεηαο 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε  

ηνπο πεξηεγεηέο δηαδηθηχνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ν θάζε πεξηεγεηήο εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα 

ζηελ νζφλε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη απηφ νδεγεί θάζε θνξά ζηε δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ γίλεηαη, επεηδή ν θάζε πεξηεγεηήο δηαδηθηχνπ, έρεη δηαθνξεηηθά 

standards. 

 

Αξρηθά, ε ζρεδίαζε  ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη βαζηδφκελε ζηε ζσζηή πξνβνιή ηεο 

ζηελ νζφλε κέζσ ηνπ πεξηεγεηή Internet Explorer. Καηά ηνλ έιεγρφ ηεο φκσο απφ ηνλ 

πεξηεγεηή Mozilla Firefox παξαηεξνχληαη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιινηψζεηο. Ζ αιήζεηα 

είλαη φηη ν Explorer είλαη απηφο πνπ γεληθά αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ έθδνζε 8.  Γηα ηε δηφξζσζε ησλ αιινηψζεσλ απηψλ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλαο έιεγρνο εγθπξφηεηαο ζηνλ θψδηθα ησλ αξρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ηεξνχληαη ηα πξφηππα θαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο standard html θαη ησλ 

έγθπξσλ θχιισλ css. Παξαηεξείηαη επίζεο  φηη ν Mozilla Firefox είλαη πην επαίζζεηνο ζε 

„ιάζε‟ θαη γη‟απηφ δηαθνξνπνηεί αηζζεηά ην εκθαληδφκελν απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη αλαγθαίν λα  πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο αιιαγέο  ζηνλ θψδηθα κέρξη ην ζχζηεκα λα 

είλαη πιήξσο ζπκβαηφ θαη κε ηνπο δχν πεξηεγεηέο. Έπεηηα ν ίδηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη γηα ηνλ πεξηεγεηή Google Chrome θαη δηαπηζηψλεηαη φηη νη κηθξναιιαγέο ζηελ εκθάληζε 

δελ παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ηνπ Mozilla Firefox. 

 

ην ηέινο δειαδή επηβεβαηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηνπο ηξεηο απφ 

ηνπο πην δεκνθηιείο πεξηεγεηέο δηαδηθηχνπ, δειαδή ηνπο: Internet Explorer, Mozilla Firefox 

θαη Google Chrome. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε άιια ζπζηήκαηα, απηφο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα απνδεηθλχεηαη λα ιεηηνπξγεί εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθά  ζηα WordPress 3.0 θαη WordPress 3.1. 

 

 

 

4.  Αλάπηπμε πζηήκαηνο θαη Δξκελεία Δπξεκάησλ 

 
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα πην ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ ηειηθνχ ζπζηεκαηνο ζε 

κνξθή φςεσλ νζφλεο (screenshots) κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρξήζεο ηνπ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. (Οη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α1.) 

 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρήο ηνπ WordPress κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

επέθηαζεο(plugin) θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ, δειαδή ζην 

front- end ηνπ WordPress. 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή απ‟ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ππνςήθηνπ ζπλέδξνπ κε ην ζχζηεκα θαη νη αληίζηνηρεο πεξηνρέο γηα ηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή, ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ηέινο ηνλ απιφ ζπκκεηέρνληα. 

 

ην ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

επέθηαζεο  (plugin) είλαη ελδεηθηηθή θη έρεη δεκηνπξγεζεί θαζαξά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη δελ απνηειεί ηνλ επίζεκν ζπλεδξηαθφ ηζηφηνπν. Δλδεηθηηθά είλαη επίζεο θαη 

φια ηα νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα άξζξα πνπ παξνπζηάδνληαη. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ινγαξηαζκφο PayPal πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πιεξσκήο γηα ην ζπλέδξην είλαη έλαο νπδέηεξνο πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπζηήκαηνο θαη PayPal θαη δελ 

απνηειεί ηνλ επίζεκν ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

 

 

 

4.1.   Πεξηνρή Γηαρεηξηζηή 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή ηνπ WordPress, ζηελ νπνία, κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ plugin εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ξπζκίζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ („Conference 

Settings‟) απ‟ φπνπ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ξπζκίζεηο θάπνηεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο άξζξσλ θαη αμηνινγήζεσλ, ν θαζνξηζκφο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηηξεπηψλ αμηνινγεηψλ αλά άξζξν, ε ξχζκηζε γηα απνζηνιή 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ email, θαζψο θαη ην „άδεηαζκα‟ ζπγθεθξηκέλσλ πηλάθσλ ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ (εηθφλα 7).   

 

 

               Δηθόλα 7: Πίλαθαο Ρπζκίζεσλ πλεδξίνπ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 
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4.2.  Αξρηθή ειίδα Ιζηόηνπνπ 

 

Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επέθηαζεο (plugin) απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή ηνπ WordPress 

αιιά θαη ηελ εθαξκνγή θάπνησλ εμηξά ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο
8
, εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ ελφηεηα (module) πνπ θαίλεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο 

7,  φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζχλδεζκνη γηα ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο πξνο ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Όπσο είλαη πξνθαλέο ν ζχλδεζκνο Author  Sign up αλαθέξεηαη 

ζηελ εγγξαθή ηνπ ζπλέδξνπ ζην ζχζηεκα θαη ν ζχλδεζκνο Author  Sign in ζηελ είζνδφ ηνπ 

ζε απηφ. Οκνίσο, νη ζχλδεζκνη Scientific Committee Sign in θαη Scientific Committee Sign 

up αλαθέξνληαη ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη νη ζχλδεζκνη Program Committee Sign in 

θαη Program Committee Sign up αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. Σέινο, ν 

ζχλδεζκνο Registration αλαθέξεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ απιψο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

ζπλέδξην ρσξίο λα εθπξνζσπνχλ θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ξφινπο. 

 

 

                                        Δηθόλα 8 : Αξρηθή ειίδα Ιζηόηνπνπ 
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4.3. Πεξηνρή πλέδξνπ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ 

ππνςήθην ζπλέδξν θαη αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ παξέρεη. 

 

Μεηά  ηελ απνδνρή ησλ θσδηθψλ ηνπ απφ ηελ αξρηθή θφξκα εηζαγσγήο (login), ν ρξήζηεο 

εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλέδξνπ  φπνπ ηνπ εκθαλίδεηαη ην έλα βαζηθφ κελνχ επηινγψλ 

θαζψο θαη έλα δεπηεξεχνλ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9, νη επηινγέο ηνπ βαζηθνχ κελνχ 

αλαθέξνληαη ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο σο 

ππνςήθηνο ζχλεδξνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

πεξίιεςεο ηνπ άξζξνπ (εηθφλα 10), ηεο πξνβνιήο (εηθφλα 11) θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ , ηνλ 

έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ άξζξνπ θαζψο θαη ησλ ζρνιίσλ ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (εηθφλα 12), ηελ ππνβνιή νιφθιεξνπ ηνπ άξζξνπ (ζε πεξίπησζε 

έγθξηζεο ηεο πξψηεο ππνβνιήο) (εηθφλα 13), ηεο πξνβνιήο ηνπ θαη ηέινο ηεο πιεξσκήο γηα 

ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην (εηθφλα 14). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεξσκή γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζην ζπλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο PayPal εθφζνλ βέβαηα ζπκθσλεί 

θαη ρξήζηεο. 

 

Σν δεπηεξεχνλ κελνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ ππνςήθηνπ ζπλέδξνπ πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο 

επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πεξηνρήο, απνζχλδεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπ ζηνηρείσλ.  

 

 

 
                                                  Δηθόλα 9: Πεξηνρή πλέδξνπ 
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                                              Δηθόλα 10: Φόξκα Τπνβνιήο Πεξίιεςεο 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    Δηθόλα 11: Πξνβνιή Πεξίιεςεο 
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                                              Δηθόλα 12: Έιεγρνο Καηάζηαζεο Τπνβνιήο 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Δηθόλα 13: Τπνβνιή Αξρείνπ 
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                                                  Δηθόλα 14: Πιεξσκή κέζσ PayPal 

 

 

 

4.4. Πεξηνρή Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή (Scientific Committee ) θαζψο θαη νη πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδεη.  

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 15, ππάξρεη θαη εδψ ην βαζηθφ κελνχ επηινγψλ θαζψο θαη ην 

δεπηεξέπνλ κελνχ ηνπ νπνίνπ νη επηινγέο είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζπλέδξνπ. Οη επηινγέο ηνπ βαζηθνχ κελνχ απεπζχλνληαη ζηηο θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ξφινπ ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη παξέρνπλ ζπλδέζκνπο γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ άξζξσλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ θάζε επίηξνπν (εηθφλα 16) θαη ηελ ππνβνιή ηεο 

θφξκαο αμηνιφγεζεο γηα θάζε άξζξν (εηθφλα 17). Αθφκε, παξέρνληαη θαη ζχλδεζκνη γηα 

ιεηηνπξγίεο φπσο ε επεμεξγαζία ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηνλ 

επίηξνπν –ρξήζηε  θαη ε πξνβνιή φισλ ησλ άξζξσλ, ησλ πεξηιήςεσλ, θαζψο  θαη ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ άιισλ επηζηεκνληθψλ επηηξφπσλ. Βέβαηα, ε ηειεπηαία απηή ιεηηνπξγία 

ππνζηεξίδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νξγαλσηηθή επηηξνπή έρεη επηηξέςεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ζπλδέζκσλ, δειαδή ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ επηινγψλ ηνπ 

βαζηθνχ κελνχ. 
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                                     Δηθόλα 15: Πεξηνρή Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 

 

 

 
                                                Δηθόλα 16: Άξζξα πξνο Αμηνιόγεζε 
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                                                     Δηθόλα 17: Φόξκα Αμηνιόγεζεο 

 

 

 

4.5. Πεξηνρή  Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απεπζχλεηαη ζηα 

κέιε ηεο νξγαλσηηθήε επηηξνπήο θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ππνζηεξίδεη.  

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθίνλα 18, ε πεξηνρή ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο πεξηιακβάλεη ην 

βαζηθφ θαη ην δεπηεξέπνλ κελνχ επηινγψλ. 

 

Σν βαζηθφ κελνχ (ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δηάθνξα ππνκελνχ)πεηιακβάλεη επηινγέο πνπ 

αλαθέξνληαη: 

 ηελ πξνβνιή (εηθφλα 19) θαη επεμεξγαζία ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκψλ 

 ηελ απνζηνιή καδηθψλ κελπκάησλ email (εηθφλα 20),  ζηελ πξνβνιή ιηζηψλ 

παξαιεπηψλ θαη ζηελ επεμεξγαζία κελπκάησλ-πξνηχπσλ 

 ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ φπσο: ν θαζνξηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ (εηθφλα 21) 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αμηνινγεηψλ αλά άξζξν, ε ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλδέζκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θαη ε ξχζκηζε απνζηνιήο 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ 

 ηελ πξνβνιή φισλ ησλ κειψλ, κηθηά ή αλά θαηεγνξία (εηθφλα 22), ζηελ πξνζζήθε 

θαη ζηε δηαγξαθή κειψλ 

 ηελ αλάζεζε άξζξσλ πξνο αμηνιφγεζε ζηνπο εμεηαζηέο (εηθφλα 23) 
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 ηελ πξνβνιή φισλ ησλ αμηνινγήζεσλ (εηθφλα 24) θαη ζηε ηειηθή απφθαζε έγθξηζεο 

ή απφξξηςεο ησλ άξζξσλ 

 ηελ πξνβνιή φισλ ησλ άξζξσλ θαη ησλ πεξηιήςεψλ ηνπο 

 

 ην δεπηεξέπνλ κελνχ πεξηιακβάλνληαη νη επηινγέο επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο 

πεξηνρήο, απνζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε, επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε 

θαη ξπζκίζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (εηθφλα 25). 

                                      Δηθόλα 18: Πεξηνρή Οξγαλσηηθήο Πεξηνρήο 

 

 

                                           Δηθόλα 19: Γεληθή Καηάζηαζε Πιεξσκώλ 
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                                Δηθόλα 20: Απνζηνιή Μαδηθώλ Μελπκάησλ Email 

 

 

 

                                          Δηθόλα 21: Άλνηγκα/Κιέηζηκν Πξνζεζκηώλ 
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                                                   Δηθόλα 22: Πξνβνιή Μειώλ 

 

 

 

                                        Δηθόλα 23: Αλάζεζε Άξζξσλ ε Αμηνινγεηέο 
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                                                 Δηθόλα24: Πξνβνιή Αμηνινγήζεσλ 

 

 

                                                  Δηθόλα 25: Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ 
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4.6.  Πεξηνρή Απινύ πκκεηέρνληα 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ απινχ ζπκκεηέρνληα, απηή απνηειείηαη κφλν απφ ηε θφξκα 

εηζαγσγήο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηε ζειίδα πιεξσκήο κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο PayPal. 

 

4.7. πκπεξάζκαηα  - Γηεπθξηλήζεηο 

Απφ φια ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ν θάζε ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα  ζηελ 

αληίζηνηρε ηνπ ξφινπ ηνπ πεξηνρή φπνπ ηνπ πξνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ην κελνχ επηινγψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηθνχ ηνπ ξφινπ. Αλ θάπνηνο ρξήζηεο θαηέρεη δχν 

ξφινπο ζην ζχζηεκα ηφηε κπνξεί απιά κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ ηνπ λα εηζέιζεη ζηελ „άιιε‟ 

πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο απ‟ φπνπ ζα εθηειέζεη ηηο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ξφινπο ρξεζηψλ είλαη ην ίδην, 

απνηεινχκελν απφ ην επάλσ κελνχ (MemberHome, Edit Profile, Logout) πνπ είλαη θνηλφ γηα 

φινπο (εθηφο ηεο εμηξά επηινγήο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ)  θαη ην βαζηθφ κελνχ επηινγψλ ζηα αξηζηεξά ηεο ζειίδαο, ηνπ νπνίνπ νη επηινγέο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αλάινγα κε ην ξφιν ησλ ρξεζηψλ. 

Βιέπνπκε επίζεο φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ν ρξήζηεο θαισζνξίδεηαη κε ην 

φλνκα πνπ έρεη δειψζεη σο „username‟ (ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ)  ζηελ  πεξηνρή ηνπ 

ζπζηήκαηνο  ζηελ νπνία βξίζθεηαη (πρ „You are in Scientific Committee‟s Area‟) νπφηε 

κπνξεί λα επηβεβαηψλεηαη γηα ην φηη ην βξίζθεηαη φλησο πεξηνρή ηνπ ξφινπ ηνπ θη επίζεο  φηη 

ζχζηεκα θαηαρσξεί ηα δηθφ ηνπ φλνκα ζηε βάζε ζε θάζε ελέξγεηα πνπ θάλεη. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε ξφινπ  ρσξίο νη ρξήζηεο 

λα κπεξδεχνληαη ή λε μερλάλε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ρσξίο θπζηθά ην ίδην ην ζχζηεκα λα 

είλαη πεξίπινθν θαη θνξησκέλν. 

 

 

5. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

 
Τινπνηήζεθε ε νινθιήξσζε κίαο εθαξκνγήο ζε κνξθή επέθηαζεο (plugin) γηα ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ WordPress, ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ελφο 

ζπλεδξίνπ. Ζ εθαξκνγή  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο πλεδξίσλ θαη 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

ελφο ζπλεδξίνπ πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζην ρξήζηε έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ εηζαγσγήο θαη 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ . 
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5.1. Πιενλεθηήκαηα πζηήκαηνο 

 

Σν ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε ππνζηεξίδεη ηελ: 

 Λήςε  ππνβνιψλ (πεξηιήςεσλ θαη αξρείσλ κε νιφθιεξν ην άξζξν) 

 Αλσλπκία ππνβνιψλ 

 πιινγή πξνηηκήζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ αμηνινγεηψλ 

 Αλάζεζε ζε αμηνινγεηέο  ησλ άξζξσλ πνπ ππνβιήζεθαλ  

 πιινγή ζρνιίσλ 

 Αλαζεψξεζε αμηνινγήζεσλ 

 Δμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αμηνινγήζεσλ  (Οη εμεηαζηέο δελ κπνξνχλε πάληα  

λα δνχλε  ζρφιηα θαη αμηνινγήζεηο άιισλ εμεηαζηψλ) 

 Καηάηαμε αμηνινγήζεσλ  θαη θαζνξηζκφο απνθάζεσλ απνδνρήο/απφξξηςεο 

 Αλσλπκία ζρνιίσλ 

 Αλαθνξά ζηνπο ζπγγξαθείο ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ησλ ζρνιίσλ ησλ 

εμεηαζηψλ 

 πιινγή ησλ ππνβνιψλ 

 Καζνξηζκφο πξνζεζκηψλ (ππνβνιψλ, αμηνινγήζεσλ, αλαζεσξήζεσλ θ.ι.π) 

 Μαδηθή απνζηνιή κελπκάησλ 

 Απηφκαηε απνζηνιή κελπκάησλ 

 Λίζηεο ρξεζηψλ 

 Δγγξαθή ζπκκεηερφλησλ/Γηαρείξηζε ρξεζηψλ 

 Πιεξσκή ζπκκεηερφλησλ 

 

Δπηπιένλ, ε κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κνξθή επέθηαζεο γηα ην WordPress πξνζθέξεη ηελ: 

 Δχθνιε εγθαηάζηαζε θαη ελζσκάησζή ηνπ ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

 Απνθιεηζηηθή θαη αλεμάξηεηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

 Πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηε ζπλεδξηαθή ζειίδα ηνπ ηκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

Λνγηζηηθήο  

 Πιήξε ζπκβαηφηεηα κε θάζε άιιε ζπλεδξηαθή ζειίδα βαζηζκέλε ζην WordPress 

Σέινο, ην ζχζηεκα πξνζθέξεη κέζσ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ζρεδίαζεο έλα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 

πεξηβάιινλ θάλνληαο πην απιή θαη εχθνιε ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ξφινπ ηνπ. 

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη ην ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα δεκνθηιέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ θαη έηζη αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο ζηεο απαηηήζεηο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπλεδξίνπ γηα ην νπνίν  πινπνηήζεθε. 

Πξνζθέξεη  φκσο θαη επηπιένλ ιεηηνπξγίεο φπσο ε πιεξσκή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε καδηθή 

απνζηνιή κελπκάησλ, ε χπαξμε ιηζηψλ κε εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, ε δεκνζίεπζε 

απνηειεζκάησλ θαη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ, νινθιεξψλνληαο ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο ρσξίο 

ηελ ππνζηήξημε  ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Δθηφο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ππνβνιψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ην ζχζηεκα 

πξνζθέξεη ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ζηελ ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ (ή ζην δηαρεηξηζηή 

ηεο ζπλεδξηαθήο ηζηνζειίδαο) ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη θαη λα παξακεηξνπνηεί θάπνηεο 

ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο κπνξεί λα αιιάδνπλ απφ ην έλα ζπλέδξην ζην άιιν (ή 

ζην επφκελν). Έηζη ινηπφλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ησλ πξνζεζκηψλ, ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αμηνινγεηψλ αλά άξζξν, ησλ αδεηψλ πξφζβαζεο ησλ αμηνινγεηψλ ζε αμηνινγήζεηο ησλ 

άιισλ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ ζα ζηέιλνληαη απηφκαηα ζηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη  

ε δπλαηφηεηα ξπζκίζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ „αδεηάζκαηνο‟ ησλ 

πηλάθσλ. Με ιίγα ιφγηα, ην ζχζηεκα θαιχπηεη πιήξσο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηνχληαη 

απφ ηελ αξρή ηεο πξνεηνηκαζίαο κέρξη ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ, μερσξίδνληαο ην ξφιν ηνπ 

θάζε ρξήζηε θαη βνεζψληαο ηνλ λα αληαπεμέιζεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο παξακεηξνπνηήζεηο πνπ πξνζθέξεη ην ίδην ζχζηεκα είλαη απηνλφεην φηη 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο θαη ζην θπξίσο κέξνο ηνπ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

θψδηθά ηνπ. Ζ δνκή ησλ αξρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

επέθηαζε (plugin) επηηξέπεη ηελ  εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα φισλ ησλ αξρείσλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχζηεκα θαζίζηαηαη αλνηρηφ ζε κειινληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο. 

 

 

 
5.2. Πξνηάζεηο Γηα Μειινληηθή Αλαβάζκηζε 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη  φηη ην ζχζηεκα δελ έρεη κεηνλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο, ε θάιπςε ησλ νπνίσλ ζα ηνπ 

πξνζέδηδε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία. 

Γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη σο έλα ζχζηεκα εγγξαθήο 

εθδειψζεσλ (event  registration  system), δειαδή λα κπνξεί θαλείο λα δηακνξθψλεη ην φλνκα 

θαη ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ δεκνζηεχνληάο ην ζηε ζπλεδξηαθή ηζηνζειίδα  ή ζε 

αλεμάξηεηε ζειίδα πξνζβάζηκε απφ ην ζχζηεκα. Μέζσ ηεο ζειίδαο απηήο νη ελδηαθεξφκελνη 

ζα κπνξνχλ θάζε θνξά λα ελεκεξσζνχλ γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ φπσο ην 

πξφγξακκα, ηνλ ηφπν θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα 

εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα απφ ηνλ γεληθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπλεδξίνπ  κέζσ εηδηθψλ θνξκψλ 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. Γεληθά, ε ελζσκάησζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο „event registration 

system‟ απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλεδξίνπ ζα πξνζέθεξε κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ηφζν 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλεδξίνπ φζν θαη ζηελ εχθνιε δηακφξθσζε θαη δεκνζίεπζή ηνπ 

δεκηνπξγψληαο έλαλ νινθιεξσκέλν δηθηπαθφ ηφπν γηα ην ζπλέδξην θαη ην πξφγξακκά ηνπ. 

Μηα άιιε πξφηαζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ήηαλ ε πξνζζήθε επηπιένλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ. 

Παξαδείγκαηα ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ απνηεινχλ : 

 Ζ παξνρή ελφο θφξνπκ ζπδεηήζεσο αλά ππνβνιή γηα ηνπο εμεηαζηέο 
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 Ζ δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ νξίνπ απνδνρήο ππνβνιψλ (ελψ ζην ζχζηεκα έρεη       

πξνθαζνξηζηεί σο ν βαζκφο 5) 

 Οη εθδφζεηο πξαθηηθψλ (proceedings) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Α1.  Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ηειηθφ ζχζηεκα ζε κνξθή φςεσλ νζφλεο 

(screenshots), πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απεηθνλίδνληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδεη.Σν παξάξηεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη σο έλα 

εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε δηακφξθσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ WordPress θαηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ plugin θη έπεηηα ε παξνπζίαζή ηνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα αιιειεπηδξά κε ηνλ ζχλεδξν,  

ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή, ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ηέινο ηνλ απφ ζπκκεηέρνληα. 

Αλαιχνληαη δειαδή φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ, κεηά ηελ είζνδν ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα.  

 

 

 Πεξηνρή Γηαρεηξηζηή 

 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ν θψδηθαο ηνπ plugin θαη έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ θάθειν 

conference_plugin ζηνλ θαηάινγν ηνπ WordPress content/plugins,  ην WordPress είλαη πιένλ 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα πξνβάιεη ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή ηε  ζπγθεθξηκέλε 

επέθηαζε (plugin) καδί κε φιεο ηηο άιιεο. Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα α.1) 

ην φλνκα ηνπ plugin  είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ιίζηα, ζπλνδεπφκελν απφ ην φλνκα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ θαη είλαη έηνηκν γηα ελεξγνπνίεζε.  

 

 
                           Δηθόλα α.1: Λίζηα κε ηα Plugins ζηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 
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Αθνχ ν δηαρεηξηζηήο ελεξγνπνηήζεη ην plugin εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έλα πηλαθάθη κε 

φλνκα „Ρπζκίζεηο πλεδξίνπ‟ (Conference Settings) θαη ηέζζεξηο επνινγέο (εηθφλα α.2). Αληί 

γηα ην πηλαθάθη απηφ ζα κπνξνχζαλ νη επηινγέο λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ήδε ππάξρνληα πίλαθα 

„Settings‟ αιιά πνιιά plugins πξνηηκνχλ λα θαίλνληαη πην αλεμάξηεηα. 

 

               Δηθόλα α.2: Πίλαθαο Ρπζκίζεσλ πλεδξίνπ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 

 

 

Δπηιέγνληαο απφ ην πηλαθάθη ξπζκίζεσλ ζπλεδξίνπ ηνλ πξψην ζχλδεζκν (Conference 

Settings) εκθαλίδεηαη ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή κηα ιίζηα επηινγψλ απ‟ φπνπ ν δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα θιείζεη ή λα αλνίμεη ηηο πξνζεζκίεο  γηα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

(εηθφλα α.3). 
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                        Δηθόλα α.3: Ρπζκίζεηο πλεδξίνπ από ηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 

 

 

Ζ δεχηεξε επηινγή (Review/Assignments Settings) δίλεη ζην δηαρεηξηζηή ηε δπλαηφηεηα λα 

νξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηαζηψλ γηα θάζε άξζξν θαη λα θαζνξίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε θάπνηεο ζειίδεο κε γεληθφ πεξηερφκελν, φπσο πρ κε φια ηα 

άξζξα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ άιισλ εμεηαζηψλ (εηθφλα α.4) 

 

 

 
            Δηθόλα α.4: Ρπζκίζεηο Αμηνινγήζεσλ/Αλαζέζεσλ από ηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 
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Ζ ηξίηε επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη ε ξχζκηζε απνζηνιήο κελπκάησλ e-mail (Email Settings) 

απ‟ φπνπ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαζνξίζεη πφηε θαη ζε πνηνπο ζα ηζρχεη ε 

απηφκαηε απνζηνιή e-mail (εηθφλα α.5). 

 

 

                            Δηθόλα α.5: Ρπζκίζεηο Email από ηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 

 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη ε ξχζκηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απφ 

εδψ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα θαζαξίζεη ην πεξηερφκελν κεκνλσκέλσλ πηλάθσλ ηεο βάζεο ή 

θαη λα ηελ αλαλεψζεη ζπλνιηθά. Δθφζνλ ε ελέξγεηα απηή είλαη πνιχ ηζρπξή θαη δελ ρσξνχλ 

πεξηζψξηα ιάζνπο, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη θάζε θνξά ζην δηαρεηξηζηή έλα κήλπκα 

επηβεβαίσζεο, πξηλ πξνρσξήζεη ζην „άδεηαζκα‟ ησλ πηλάθσλ (εηθφλα α.6).  
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                 Δηθόλα α.6: Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ από ηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξηνρή 

 

Σέινο, ην θεηκελάθη ηεο βνήζεηαο (Help) πνπ εκθαλίδεηαη ζην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

πίλαθα ξπζκίζεσλ (Conference Settings) εκθαλίδεη ην παξαθάησ εκθαληδφκελν (pop-up) 

παξάζπξν φπνπ αλαγξάθνληαη θάπνηεο γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ. ην παξάζπξν κε ηηο νδεγίεο ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ επηινγή παξνπζίαζεο ησλ 

νδεγηψλ θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα (εηθφλα α.7). 

 

 
                    Δηθόλα α.7: Δκθαληδόκελν Παξάζπξν Βνήζεηαο 
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 Αξρηθή ειίδα Ιζηόηνπνπ 

 

Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επέθηαζεο (plugin) απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή ηνπ WordPress 

αιιά θαη ηελ εθαξκνγή θάπνησλ εμηξά ξπζκίζεσλ εγθαηάζηαζεο, εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ ελφηεηα (module) πνπ θαίλεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο 

α.8,  φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζχλδεζκνη γηα ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο πξνο ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Όπσο είλαη πξνθαλέο ν ζχλδεζκνο Author  Sign up αλαθέξεηαη 

ζηελ εγγξαθή ηνπ ζχλεδξνπ ζην ζχζηεκα θαη ν ζχλδεζκνο Author  Sign in ζηελ είζνδφ ηνπ 

ζε απηφ. Οκνίσο, νη ζχλδεζκνη Scientific Committee Sign in θαη Scientific Committee Sign 

up αλαθέξνληαη ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη νη ζχλδεζκνη Program Committee Sign in 

θαη Program Committee Sign up αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. Σέινο, ν 

ζχλδεζκνο Registration αλαθέξεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ απιψο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

ζπλέδξην ρσξίο λα εθπξνζσπνχλ θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ξφινπο. 

 

 

                                        Δηθόλα α.8: Αξρηθή ειίδα Ιζηόηνπνπ 
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Πεξηνρή πλέδξνπ 

 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο 

ζχλεδξνο (author) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπηιέγνληαο απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνλ ζχλδεζκν ηεο εγγξαθήο ηνπ ζπλέδξνπ (Author Sign 

up), ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα θφξκα εγγξαθήο (εηθφλα α.9) φπνπ πξέπεη λα δειψζεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαζψο θαη λα νξίζεη έλαλ πξνζσπηθφ θσδηθφ(username θαη password) 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα. 

 

                                    Δηθόλα α.9: Φόξκα Δγγξαθήο πλέδξνπ 

 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ ζπκπιεξψζεη φια ηα ζεκαληηθά πεδία ή 

ππάξμνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, 

εκθαλίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα κελχκαηα πξνεηδνπνίεζεο νχησο ψζηε ν ρξήζηεο λα πξνβεί 

ζε δηνξζψζεηο. ηε παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα α.10) θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα κελχκαηνο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ παξέιεηςε λα ζπκπιεξψζεη θάπνην ζεκαληηθφ 

πεδίν (πρ φλνκα, επίζεην, θσδηθφο). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηε θφξκα εγγξαθήο 

επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν „ Πίζσ‟ (Back). 
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                                     Δηθόλα α.10: Μήλπκα Λαζώλ/Παξαιείςεσλ 

 

 

Δθφζνλ ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε νινθιεξσζεί κε επηηπρία, ηφηε παξνπζηάδεηαη 

απηφκαηα ν ζχλδεζκνο γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ρσξίο λα πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αθφκε, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε 

ζηέιλεηαη απηνκάησο ζην email ηνπ έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ πνπ πεξηέρεη 

θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ (εηθφλα α.11). 

 

 

 
                               Δηθόλα α.11: Μήλπκα Απνδνρήο γηα Δίζνδν ζην ύζηεκα 

 

ηελ εηθφλα α.12 θαίλεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ ηνπ ρξήζηε 

(username θαη password), γηα λα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο ζην ζχζηεκα. 
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                                               Δηθόλα α.12: Φόξκα Δηζόδνπ (Login) 

 

 

ε πεξίπησζε εηζαγσγήο εζθαικέλνπ θσδηθνχ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα απ‟φπνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επαλεηζάγεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ (εηθφλα α.13). 

 

 
          Δηθόλα α.13: Δηδνπνίεζε Δζθαικέλνπ Κσδηθνύ θαη Νέα Φόξκα Δηζόδνπ (Login) 

 

Δπηιέγνληαο ην ζχλδεζκν Forgot Password απφ ηελ αξρηθή θφξκα εηζφδνπ (Login) ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απνζηνιή ησλ θσδηθψλ ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ email φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα α.14. 
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                              Δηθόλα α.14: Φόξκα Απαίηεζεο Απνζηνιή Κσδηθώλ 
 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην email ηνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζηε βάζε, ην ζχζηεκα ηνλ εηδνπνηεί 

πξνηείλνληάο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ινγαξηαζκφ (εηθφλα α.15). 

 

 

 
                Δηθόλα α.15: Δηδνπνίεζε γηα κε Ύπαξμε ηνπ Δmail ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ 
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                           Δηθόλα α.16: Δπηβεβαίσζε γηα απνζηνιή θσδηθώλ ζην email 

 

 

Με ηελ απνδνρή ησλ θσδηθψλ ηνπ απφ ηελ αξρηθή θφξκα εηζαγσγήο (login), ν ρξήζηεο 

εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλέδξνπ  θαη ηνπ εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνχ επηινγψλ 

(εηθφλα α.17). 

 

 
                                                     Δηθόλα α.17: Πεξηνρή πλέδξνπ 

 

 

Δπηιέγνληαο ηελ Τπνβνιή Πεξίιεςεο (Submit An Abstract) εκθαλίδεηαη κηα θφξκα ζηα 

πεδία ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ θαζψο θαη 

ην θείκελν ηεο πεξίιεςεο (εηθφλα α.18). 
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                                      Δηθόλα α.18: Φόξκα Τπνβνιήο Πεξίιεςεο 

 

 

 

Με ηηο δπν επφκελεο επηινγέο ηνπ κελνχ (View Abstract, Edit Abstract), ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεη ην πεξηερφκελν ηεο πεξίιεςεο (εηθφλα α.19) πνπ ππέβαιε θαζψο θαη λα ην 

ηξνπνπνηήζεη (εηθφλα α.20). 

 

 

 
                                             Δηθόλα α.19: Πξνβνιή Πεξίιεςεο 
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                                               Δηθόλα α.20: Σξνπνπνίεζε Πεξίιεςεο 

 

Απφ ηελ επηινγή Διέγρνπ Καηάζηαζεο (Check Status) ,  ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πεξίιεςεο πνπ ππέβαιε νχησο ψζηε λα γλσξίδεη αλ 

κπνξεί ε φρη λα ζπλερίζεη ζηελ ππνβνιή νιφθιεξνπ ηνπ άξζξνπ. ηελ εηθφλα α.21 ν ρξήζηεο 

ελεκεξψλεηαη γηα ην φηη ε αμηνιφγεζε ηεο  ππνβνιήο ηνπ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ελψ 

ζηελ εηθφλα α.22 ελεκεξψλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ εγθξίζεθε θαη κπνξεί επίζεο λα δεη ηα 

ζρφιηα ησλ εμεηαζηψλ. Δπίζεο, ζηελ εηθφλα α.22 παξαηεξνχκε φηη πξνζηαηεχεηαη ε αλσλπκία 

ησλ αμηνινγεηψλ θαζψο δελ δεκνζηεχνληαη ηα νλφκαηά ηνπο αιιά κφλν ηα ζρφιηα πνπ έρεη 

θάλεη ν θαζέλαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή. 

 

 
                                          Δηθόλα α.21: Έιεγρνο Καηάζηαζεο Τπνβνιήο 
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                                        Δηθόλα α.22: Έιεγρνο Καηάζηαζεο Τπνβνιήο 

 

Δθφζνλ ινηπφλ ε ππνβνιή ηεο πεξίιεςεο εγθξίλεηαη, ν ρξήζηεο κπνξεί κέζσ ηεο επηινγήο 

Τπνβνιή Οιφθιεξνπ ηνπ Άξζξνπ (Upload Full Paper) λα αλεβάζεη ην αξρείν ηνπ (doc) ζην 

ζχζηεκα (εηθφλα α.23). 

 

 
                                                   Δηθόλα α.23: Τπνβνιή Αξρείνπ 

 

 

Ζ επηινγή πξνβνιήο ηνπ άξζξνπ (View Full Paper)  εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε έλαλ 

ζχλδεζκν κε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ ππέβαιε (εηθφλα α.24), κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα πξνβάιεη ή λα απνζεθεχζεη ην αξρείν ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή (εηθφλα 

α.25). 
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                                              Δηθόλα α.24: Πξνβνιή Σίηινπ Αξρείνπ 
 

 

 
                                               Δηθόλα α.25: ‘Καηέβαζκα Αξρείνπ’ 

 

 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ηνπ βαζηθνχ κελνχ είλαη απηή ηεο πιεξσκήο γηα ζπκκεηνρή ζην 

ζπλέδξην (Registration – Payment). Απφ εδψ, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα ζειίδα φπνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη ε επηινγή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο ηνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

PayPal (εηθφλα α.26). ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ 

ζπκπιεξψλεη ή επαιεζεχεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία ζηελ αληίζηνηρε θφξκα πνπ 

εκθαλίδεηαη (θάηη πνπ κπνξνχζε λα πξάμεη θαη κέζσ ηεο αξρηθήο θφξκαο εγγξαθήο ηνπ). ηε 
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ζπλέρεηα θαη εθφζνλ έρεη ήδε έλα ινγαξηαζκφ PayPal, εηζάγεη ην πξνζσπηθφ ηνπ email θαη 

παηψληαο ην θνπκπί ηεο PayPal νδεγείηαη απηνκάησο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ 

PayPal (εηθφλα α.27) απ‟ φπνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή ηνπ άκεζα θαη 

επζέσο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλεδξίνπ (εηθφλα α.28). 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο ηνπ είλαη ζεκαληηθφ ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηνλ 

ζχλδεζκν γηα επηζηξνθή ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηζηφηνπν (εηθφλα α.29) πξνθεηκέλνπ λα ηνπ 

εκθαληζηεί ε πξνθαζνξηζκέλε ζειίδα επηβεβαίσζεο ηεο πιεξσκήο ηνπ (εηθφλα α.30) θαη λα 

ελεκεξσζεί  γη‟ απηφ ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ γηα θάπνην ιφγν ε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο απνηχρεη ή αθπξσζεί, ν ρξήζηεο επηζηξέθεη ζε κηα δεχηεξε ζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ 

ε νπνία ηνλ ελεκεξψλεη αλαιφγσο (εηθφλα α.31). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ δηαζέηεη 

ήδε θάπνην ινγαξηαζκφ PayPal κπνξεί απιά λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκά ηεο κέζσ ηνπ εηδηθνχ 

θνπκπηνχ θαη λα ηνλ δεκηνπξγήζεη εθείλε ηε ζηηγκή. Αλ φκσο δελ επηζπκεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πιεξσκή ηνπ, ηφηε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ 

ππεχζπλε ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ ζα ηνπ πξνηείλεη θάπνηεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο πιεξσκήο (πρ 

θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ).  

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πιεξσκήο πεξηγξάθεηαη βήκα πξνο βήκα ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. Ζ 

ίδηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη θαη θαηά ηελ πιεξσκή ησλ απιψλ ζπκκεηερφλησλ, γη‟ απηφ 

θαη ην θνκκάηη απηφ δελ ζα αλαιπζεί μαλά ζηελ αληίζηνηρε ππνελφηεηα. 

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα ηεο PayPal ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ απνζηνιέα 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ (ρξήζηε) φζν θαη ηνλ παξαιήπηε (ππεχζπλε ζπλεδξίνπ) γηα θάζε ηνπο 

ελέξγεηα κέζσ ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ ζηνπο email ινγαξηαζκνχο ηνπο. (εηθφλα. α.32) 

 

 
                                             Δηθόλα α.26: Πιεξσκή κέζσ PayPal 
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                           Δηθόλα α.27: Δίζνδνο ζηνλ Πξνζσπηθό Λνγαξηαζκό PayPal 

 

 

 

 

 
                            Δηθόλα α.28: Πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πιεξσκήο κέζσ PayPal 
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                                          Δηθόλα α.29: Οινθιήξσζε ηεο Πιεξσκήο 

 

 

 

 

 

 
                                             Δηθόλα α.30: Δπηβεβαίσζε Πιεξσκήο 
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                                               Δηθόλα α.31: Αθύξσζε Πιεξσκήο 

 

 

 

 
 

                                      Δηθόλα α.32: Δλεκεξσηηθό Δmail από PayPal 
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Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία γηα θάπνηα απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθηεθαλ 

παξαπάλσ έρεη ιήμεη, ηφηε δελ επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηαο θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα ησλ παξαθάησ εηθφλσλ. 

 

 
                                 Δηθόλα α.33: Λήμε Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Πεξίιεςεο 

 

 

 

 
                                  Δηθόλα α.34: Λήμε Πξνζεζκίαο Δπεμεξγαζίαο Πεξίιεςεο 
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                                     Δηθόλα α.35: Λήμε Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Αξρείνπ 
 

 

 Πεξηνρή Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο κέινο 

ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο (Scientific Committee ) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπηιέγνληαο απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνλ ζχλδεζκν ηεο εγγξαθήο κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο (Scientific Committee Sign up), ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα θφξκα εγγξαθήο φπνπ 

πξέπεη λα δειψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαζψο θαη λα νξίζεη έλαλ πξνζσπηθφ θσδηθφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα (εηθφλα α.36). 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα εηζάγεη θαη ηα γλσζηηθά πεδία ελδηαθέξνληφο ηνπ (εηθφλα α.37) 

νχησο ψζηε ε νξγαλσηηθή επηηξνπή λα ηα ιάβεη ππ‟φςηλ ηεο θαηά ηελ αλάζεζε ησλ άξζξσλ. 
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                           Δηθόλα α.36: Φόξκα Δγγξαθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 
 

 

 

 

 
               Δηθόλα α.37: Φόξκα Δγγξαθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο (Γλσζηηθά Πεδία) 
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Έπεηηα νδεγείηαη ζηε θφξκα εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (εηθφλα α.38) φπνπ ηζρχνπλ νη ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη ίδηεο ελέξγεηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζην 

αληίζηνηρν ζεκείν ηεο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηαο. 

 

 
                     Δηθόλα α.38: Φόξκα Δηζαγσγήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 
 

 

Καηά ηελ απνδνρή ησλ θσδηθψλ ηνπ θαη ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα, ηνπ 

απνζηέιιεηαη έλα κήλπκα email πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ θαη ηνπ ππελζπκίδεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ. Παξάιιεια, ζηε ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κελνχ ηεο 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο (πεξηνρή επηζηεκνληθήο επηηξνπήο), πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα α.39, 

απ‟ φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηεπζεηήζεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη ν 

ξφινο ηνπ σο κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη ζπλεπψο σο αμηνινγεηήο - εμεηαζηήο 

(reviewer).  
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                                      Δηθόλα α.39: Πεξηνρή Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 

 

Γηα αξρή ζα αλαιπζεί ην  επάλσ κελνχ (MemberHome, EditProfile, Logout)ην νπνίν είλαη 

θνηλφ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ επηινγή ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ρξήζηε (MemberHome) 

επηζηξέθεη ηνλ ρξήζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξννξίδεηαη 

κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ. Ζ επηινγή γηα απνζχλδεζε (Logout) 

απνζπλδέεη ην ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα (εηθφλα α.40) θη έπεηηα ηνλ νδεγεί ζηελ αξρηθή ζειίδα 

ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

 
                                           Δηθόλα α.40: Απνζύλδεζε Υξήζηε 
 

Ζ επηινγή (Edit Profile) εκθαλίδεη ηε θφξκα κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ηα νπνία κπνξεί 

λα κεηαηξέςεη φπσο επηζπκεί. Σν κφλν πεδίν πνπ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπεί είλαη απηφ 

ηνπ username (εηθφλα α.41). 
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                                                  Δηθόλα α.41: Πξνθίι ηνπ Υξήζηε 

 

 

ηελ εηθφλα α.39 παξαηεξνχκε φηη νη ηξεηο ηειεπηαίεο επηινγέο ηνπ βαζηθνχ κελνχ ( ζηα 

αξηζηεξά) είλαη απελεξγνπνηεκέλεο. Σελ θαηάζηαζε απηή έρεη ξπζκίζεη ε νξγαλσηηθή 

επηηξνπή (ή ν δηαρεηξηζηήο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή) δηφηη δελ επηζπκεί ε επηζηεκνληθή 

επηηξνπή λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ φια ηα άξζξα, φιεο ηηο πεξηιήςεηο 

απηψλ θαη φιεο ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην ζχζηεκα. Καζψο νη ζειίδεο απηέο 

είλαη πξνζβάζηκεο θαη απφ ην κελνχ ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε 

ππνελφηεηα. 

 

Δπηιέγνληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβνιψλ (Make A Review) εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ 

ρξήζηε έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη κφλν ηα άξζξα πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη πξνο αμηνιφγεζε ε 

νξγαλσηηθή επηηξνπή. Ο δεχηεξνο πίλαθαο ππάξρεη γηα λα ππελζπκίδεη ζην ρξήζηε ηα άξζξα 

ησλ νπνίσλ ηελ αμηνιφγεζε έρεη νινθιεξψζεη(εηθφλα α.42). 

 

ηνλ πξψην πίλαθα ππάξρνπλ δχν πεδία. Σν δεχηεξν πεδίν (Abstract) πεξηέρεη ηνπο 

ζπλδέζκνπο γηα ηελ πξνβνιή ησλ πεξηιήςεσλ (εηθφλα α.43) ελψ ην πξψην πεδίν πεξηέρεη 

ηνπο ηίηινπο ησλ άξζξσλ ζε κνξθή ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηηο αληίζηνηρεο θφξκεο 

αμηνιφγεζεο(εηθφλα α.44) ηελ εηθφλα α.43 παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 

πεξηιήςεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, δελ πξνβάιιεηαη ην φλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ε αλσλπκία ησλ ππνβνιψλ θαη ε 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζή ηνπο. 
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                                                  Δηθόλα α.42: Άξζξα πξνο Αμηνιόγεζε 

 

 

 
                                                  Δηθόλα α.43: Πξνβνιή Πεξηιήςεσλ  

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηε εηθφλα α.44, ε θφξκα ππνβνιήο αμηνινγήζεσλ πεξηέρεη δηάθνξα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηα νπνία βαζκνινγνχληαη απφ ην κεδέλ σο ην πέληε. 
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                                                     Δηθόλα α.44: Φόξκα Αμηνιόγεζεο 

 

ην ηέινο ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο (εηθφλα α.45) ν ρξήζηεο (αμηνινγεηήο) κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηε γεληθή ηνπ θαηάιεμε σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε πνπ έθαλε, θαζψο επίζεο θαη λα 

εηζάγεη θάπνηα ζρφιηα ηφζν γηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ πεξηιήςεσλ φζν θαη γηα ηα κέιε ηεο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. Σα ζρφιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ζπγγξαθείο είλαη απηά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα ηνπ ζπλέδξνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο ππνβνιήο ηνπ 

(Check Status). 

                                                      Δηθόλα α.45: Φόξκα Αμηνιόγεζεο 

Ζ επηινγή ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αμηνινγήζεσλ (Edit Review) εκθαλίδεη θαη πάιη έλαλ πίλαθα 

κε ζπλδέζκνπο πξνο ηηο πεξηιήςεηο ησλ άξζξσλ θαη ηηο θφξκεο αμηνινγήζεσλ (εηθφλα 50). 
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Όκσο απηή ηε θνξά νη θφξκεο αμηνινγήζεσλ εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε φπσο ζπκπιεξψζεθαλ 

απφ απηφλ (εηθφλα α.46) θη έηζη κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηήζεη. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο 

επηιέμεη ηελ ηξνπνπνίεζε θάπνηαο αμηνιφγεζεο πνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη, ηφηε ηνπ 

εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα (εηθφλα α.47), νπφηε θαη πξέπεη λα επηζηξέςεη ηελ αξρηθή 

θφξκα αμηνιφγεζεο απφ ηελ επηινγή αμηνινγήζεσλ (Make Review). 

                                               Δηθόλα α.46: Αλαζεώξεζε Αμηνινγήζεσλ 

 

                     Δηθόλα α.47: Μήλπκα Δηδνπνίεζεο (γηα κε νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο) 



 
109 

                                        Δηθόλα α.48: Φόξκα Δπεμεξγαζίαο Αμηνιόγεζεο 

 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία γηα θάπνηα απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθηεθαλ 

παξαπάλσ έρεη ιήμεη, ηφηε δελ επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηαο θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα ησλ παξαθάησ εηθφλσλ.  

 

                               Δηθόλα α.49: Λήμε Πξνζεζκίαο Γηα Τπνβνιή Αμηνινγήζεσλ 
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                        Δηθόλα α.50: Λήμε Πξνζεζκίαο Γηα Αλαζεώξεζε Αμηνινγήζεσλ 

 

 

Πεξηνρή  Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο κέινο 

ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο (Program Committee ) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπηιέγνληαο απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνλ ζχλδεζκν ηεο εγγξαθήο κειψλ ηεο νξγαλσηηθήο 

επηηξνπήο (Program Committee Sign Up), ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα θφξκα εγγξαθήο φπνπ 

πξεπεη λα δειψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαζψο θαη λα νξίζεη έλαλ πξνζσπηθφ θσδηθφ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην κέιινλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα (εηθφλα α.51). 
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                                Δηθόλα α.51: Φόξκα Δγγξαθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

Έπεηηα νδεγείηαη ζηε θφξκα εηζαγσγήο γηα ην ζχζηεκα (εηθφλα α.52) φπνπ ηζρχνπλ νη ίδηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη ίδηεο ελέξγεηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζην 

αληίζηνηρν ζεκείν ησλ πξνεγνχκελσλ ππνελνηήησλ. 

 

                               Δηθόλα α.52: Φόξκα Δηζαγσγήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

Μεηά ηελ απνδνρή ησλ θσδηθψλ ηνπ θαη ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα, εκθαλίδεηαη ην 

κελνχ ηεο πεξηνρήο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο (εηθφλα α.53) απ‟ φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
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δηεπζεηήζεη ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη ν ξφινο ηνπ σο κέινο ηεο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ (Program Committee) 

 

                                      Δηθόλα α.53: Πεξηνρή Οξγαλσηηθήο Πεξηνρήο 

 

Λφγσ ηνπ φηη ν  ξφινο ηνπ νξγαλσηηθνχ επηηξφπνπ ηνλ δεζκεχεη κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζρεδφλ θάζε επηινγή ηνπ βαζηθνχ κελνχ (ζη‟ αξηζηεξά) πεξηέρεη θη έλα ππνκελνχ επηινγψλ 

απ‟φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη θάζε θνξά απζηεξά ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

Ζ πξψηε επηινγή ηνπ κελνχ είλαη απηή ηεο θαηάζηαζεο ησλ πιεξσκψλ (Payment Status) ε 

νπνία πεξηέρεη έλα ππνκελνχ κε ηηο επηινγέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθφλα α.54. 

                                             Δηθόλα α.54: Καηάζηαζε Πιεξσκώλ 
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Δπηιέγνληαο ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ππνκελνχ (View Payment Status) εκθαλίδεηαη ζηε 

ζειίδα ηνπ ρξήζηε ν παξαθάησ πίλαθαο (εηθφλα α.55) φπνπ αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα απηψλ 

πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πιεξσκή ηνπο θαζψο θαη απηψλ πνπ δελ ηελ έρνπλ νινθιεξψζεη. 

Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη κηα γεληθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ ησλ 

ζπλέδξσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλέδξην.  

                                           Δηθόλα α.55: Γεληθή Καηάζηαζε Πιεξσκώλ 

Με ηηο δχν επφκελεο επηινγέο ηνπ ππνκελνχ (View Users Payment Complited, View Users 

Payment Not Complited) ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πξνβνιή κφλν φζσλ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ πιεξσκή ηνπο θαη ην αληίζεην (εηθφλεο α.56, α.57). 

                                      Δηθόλα α.56: Μέιε πνπ Οινθιήξσζαλ ηελ Πιεξσκή 
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                                  Δηθόλα α.57:Μέιε πνπ δελ Οινθιήξσζαλ ηελ Πιεξσκή 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ηνπ ππνκελνχ (Edit Payment) πξνζθέξεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξψλεη ν ίδηνο ην πεδίν ηεο εμφθιεζεο πιεξσκήο ησλ ρξεζηψλ (εηθφλα α.58). Γηα 

παξάδεηγκα, γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ επέιεμαλ λα κελ πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πιεξσκή ηνπο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  ηεο PayPal αιιά έρνπλ εθπιεξψζεη κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο εθθξεκφηεηεο, ην αξκφδην πεδίν ζηε βάζε δελ έρεη ελεκεξσζεί απηφκαηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη ε απεπζείαο ελεκέξσζή ηνπ απφ ηνλ αξκφδην ρξήζηε 

(νξγαλσηηθφ επίηξνπν ή ππεχζπλε ζπλεδξίνπ). 

 

                               Δηθόλα α.58: Δπεμεξγαζία Καηάζηαζεο Πιεξσκώλ 
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                                   Δηθόλα α.59: Δπεμεξγαζία Καηάζηαζεο Πιεξσκώλ 

Ζ δεχηεξε επηινγή ηνπ βαζηθνχ κελνχ (Emails) νδεγεί ζηελ εκθάληζε ελφο ππνκελνχ κε ηηο 

επηινγέο απνζηνιήο θαη επεμεξγαζίαο κελπκάησλ (Send Emails, Edit Emails)  φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα α.60. 

                                                       Δηθόλα α.60: Emails 

 

Ζ πξψηε επηινγή (Send Emails) νδεγεί ζηελ νπζία ζε έλα (ππν-)ζχζηεκα απνζηνιήο 

καδηθψλ κελπκάησλ email. Ο ρξήζηεο παξαηεξεί φηη ηνπ παξνπζηάδεηαη έλα κεξηθψο 

δηαθνξνπνηεκέλν γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη έλα λέν ππνκελνχ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ πξνζθεξζεί  



 
116 

έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απνζηνιήο κελπκάησλ πνπ θαιχπηεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

ζπλεδξίνπ (εηθφλα α.61). 

Ζ εηθφλα α.61 πξνβάιιεη ηε ζειίδα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε κεηά ηελ επηινγή ηεο 

απνζηνιήο κελπκάησλ ε νπνία αλαθέξεηαη θαη  ζηελ αληίζηνηρε επηινγή ηνπ λένπ ππνκελνχ 

(Send Emails). Ο πίλαθαο ζηα δεμηά πεξηέρεη κηα ιίζηα κε πξφηππα κελπκάησλ πξννξηζκέλα 

γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Δπηιέγνληαο έλα απφ ηα πξφηππα απηά θαη 

θνξηψλνληάο ην (Load) εκθαλίδεηαη ην αλάινγν κήλπκα ζηε θφξκα ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα 

(Text Message), θαζψο θαη ην αλάινγν ζέκα ηνπ κελχκαηνο(Subject) (εηθφλα α.62). Δπίζεο 

ζηελ πξψηε θφξκα ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα πξνζθέξεηαη κηα ιίζηα κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ. Δπηιέγνληαο κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη εθηειψληαο ηελ εληνιή απνζηνιήο 

κελχκαηνο (Send Message), ην κήλπκα πνπ θνξηψζεθε πξνεγνπκέλσο ζηέιλεηαη ζε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ επηιέρζεθε. Φπζηθά ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν κήλπκα εθείλε ηε ζηηγκή θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα ηεο ιίζηαο. Σέινο, ην ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα 

επηζχλαςεο αξρείσλ ζηνπο παξαιήπηεο κέζσ ηεο ηειεπηαίαο θφξκαο ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα 

(Browse). Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ πνπ πεξηγξάθηεθε 

δελ ιεηηνπξγεί ζαλ πξνψζεζε κελπκάησλ ζε πνιινχο παξαιήπηεο, δειαδή ν θάζε 

παξαιήπηεο δελ κπνξεί λα δεη ζε πνηνπο άιινπο ζηάιζεθε ην ίδην κήλπκα. 

 

                             Δηθόλα α.61: Απνζηνιή Μαδηθώλ Μελπκάησλ Email 
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                            Δηθόλα α.62: Απνζηνιή Μαδηθώλ Μελπκάησλ Email 

 

Ζ επηινγή „Λίζηεο‟ (Lists) ζην λέν ππνκελνχ πξνζθέξεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβάιεη φινπο ηνπο ρξήζηεο θάζε θαηεγνξίαο έηζη ψζηε λα γλσξίδεη (φηαλ ην επηζπκεί) ζε 

πνηνπο αθξηβψο απνζηέιιεη καδηθψο ηα κελχκαηα (εηθφλα α.63). 

 

                                               Δηθόλα α.63: Λίζηεο Παξαιεπηώλ 
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Σέινο ε επηινγή „Δπηινγή Παξαιεπηψλ‟ (Select Recipients) επηηξέπεη φηη θαη ε πξψηε 

επηινγή (Send Emails) κφλν πνπ απηή ηε θνξά ζηε θφξκα εκθάληζεο ησλ παξαιεπηψλ 

εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (εηθφλα α.64). Έηζη, παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ απφ ηε ιίζηα (έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο) γηα 

ηελ απνζηνιή κελπκάησλ email. Δδψ ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεχεηαη θάζε θνξά 

ηηο ιίζηεο κε ηνπο παξαιήπηεο θαη γλσξίδεη ζε πνηνπο αθξηβψο απνζηέιιεη θάζε θνξά κήλπκα. 

 

                                      Δηθόλα α.64: Δπηινγή Παξαιεπηώλ 

 

Ζ επηινγή ηεο επεμεξγαζίαο κελπκάησλ (Edit Messages) ηνπ αξρηθνχ ππνκελνχ νδεγεί ζε κηα 

θφξκα φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβάιεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη φια ηα πξφηππα κελπκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ απνζηνιή emails (εηθφλεο α.65, α.66). Μπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη 

ηφζν ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη απηφ ηνπ ζέκαηνο ηνπ κελχκαηνο. Αθνχ ην 

απνζεθεχζεη, είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί απηφ αληί εθείλνπ πνπ πξνυπήξρε. 
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                                   Δηθόλα α.65: Δπεμεξγαζία Πξνηύπσλ Μελπκάησλ 

 

                                 Δηθόλα α.66: Δπεμεξγαζία Πξνηύπσλ Μελπκάησλ 

 

πλερίδνληαο ζην βαζηθνχ κελνχ ηεο πεξηνρήο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, ππάξρεη ε επηινγή 

γηα ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ (Conference Settings) (Δηθφλα α.67) ε νπνία νδεγεί 

ζε έλα πεξηβάιινλ παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν αιιά θαη κε απηφ ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηνρήο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο ξπζκίζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξψηε ππνελφηεηα. Σν λέν ππνκελνχ πνπ εκθαλίδεηαη απηή ηε θνξά νδεγεί ζηηο ίδηεο 

αθξηβψο ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχζε λα θάλεη θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηφηνπνπ απφ ηε 
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δηαρεηξηζηηθή πεξηνρή ηνπ WordPress(εθηφο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ). 

                                                   Δηθόλα α.67: Ρπζκίζεηο πλεδξίνπ 

Δθφζνλ νη  ξπζκίζεηο απηέο είλαη ήδε γλσζηέο, δελ μαλά αλαιχνληαη αιιά παξνπζηάδνληαη, 

φπσο πξνβάιινληαη κέζα απφ ην ζχζηεκα, ζηηο ηξεηο παξαθάησ εηθφλεο. Καη εδψ ην θεηκελάθη 

ηεο βνήζεηαο (Help) εκθαλίδεη  ζηελ νζφλε εκθαληδφκελν (pop-up) παξάζπξν κε ηηο γεληθέο 

νδεγίεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ αιιά θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 

πξέπεη ν ρξήζηεο λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. 

 

                                          Δηθόλα α.68: Άλνηγκα/Κιέηζηκν Πξνζεζκηώλ 
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                                    Δηθόλα α.69: Ρπζκίζεηο Αμηνινγήζεσλ/Αλαζέζεσλ 

 

 

                                 Δηθόλα α.70: Ρπζκίζεηο Απνζηνιήο Απηόκαησλ Μελπκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ βαζηθφ κελνχ ππάξρεη ε επηινγή „Μέιε‟ (Members), ην ππνκελνχ ηεο 

νπνίαο πξνζθέξεη επηινγέο γηα ηελ εγγξαθή λέσλ ρξεζηψλ ή ηε δηαγξαθή ππαξρφλησλ, 
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θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνβνιή φισλ ή κφλν ησλ ρξεζηψλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο-ξφινπ 

(εηθφλα α.71).   

 

                                             Δηθόλα α.71: Δγγεγξακκέλνη Υξήζηεο (Μέιε) 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο πξνβάιινληαη νη πίλαθεο πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ επηινγή γηα 

πξνβνιή ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. 

 

                                                   Δηθόλα α.72: Πξνβνιή Όισλ  
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                                                Δηθόλα α.73: Πξνβνιή πλέδξσλ 

 

                                 Δηθόλα α.74:  Πξνβνιή Μειώλ Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ηηο δχν παξαθάησ εηθφλεο παξνπζηάδνληαη νη θφξκεο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ρξεζηψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ζηε θφξκα εγγξαθήο λέσλ ρξεζηψλ (εηθφλα α.75 )παξέρεηαη θαη κηα ιίζηα 

επηινγήο ηνπ ξφινπ ηνπ λένπ ρξήζηε έηζη ψζηε φηαλ απηφο εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κέζσ ησλ 

θσδηθψλ ηνπ (ηνπ απνζηέιινληαη απηνκάησο ζην email ηνπ) λα νδεγείηαη ζηε αληίζηνηρε ηνπ 

ξφινπ ηνπ πεξηνρή. 
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                                           Δηθόλα α.75: Φόξκα Πξνζζήθεο Νέσλ Υξεζηώλ 

 

                                              Δηθόλα α.76: Φόξκα Γηαγξαθήο Υξεζηώλ 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ βαζηθνχ κελνχ ππάξρεη ε επηινγή ησλ αλαζέζεσλ (Assignments) απ‟ φπνπ 

ν ρξήζηεο (νξγαλσηηθφο επίηξνπνο) εθηειεί ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πεξηιήςεσλ ησλ 

άξζξσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ζηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ηα 

αμηνινγήζνπλ. Σν ππνκελνχ ησλ αλαζέζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο Αλάζεζεο 
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Αμηνινγήζεσλ (Assign Reviews), Πξνβνιήο, Γηαγξαθήο θαη Δπεμεξγαζίαο ησλ Αλαζέζεσλ 

(View Assignments, Delete Assignments, Edit Assignments) (εηθφλα α.77) 

 

                                                       Δηθόλα α.77: Αλαζέζεηο 

 

Ζ επηινγή ησλ αλαζέζεσλ ηνπ ππνκελνχ (Review Assignments) νδεγεί ζηε ζειίδα απ‟ φπνπ 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαζέζεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ άξζξσλ ζηνπο εμεηαζηέο γηα λα ηα 

αμηνινγήζνπλ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα α.78, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνπο ηίηινπο 

ησλ άξζξσλ απφ ηελ πξψηε ιίζηα θαη ηα νλφκαηα ησλ εμεηαζηψλ απφ ηε δεχηεξε. Αθνχ 

θαηαρσξήζεη ηελ αλάζεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα 

επηβεβαίσζεο θαζψο θαη ν αξηζκφο „id‟ ηφζν ηνπ άξζξνπ φζν θαη ησλ εμεηαζηψλ ζην 

πηλαθάθη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αλαζέζεη θάπνην άξζξν ζε 

πεξηζζφηεξνπο ή ιηγφηεξνπο εμεηαζηέο απφ φζνπο πξέπεη, ηφηε δελ επηηξέπεηαη ε θαηαρψξεζε 

ηεο ελέξγεηάο ηνπ θαη έλα κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ηνπ ππελζπκίδεη γηα ηνλ πξνθαζνξηζκέλν 

αξηζκφ εμεηαζηψλ αλά άξζξν (εηθφλα α.79). 
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                                        Δηθόλα α.78: Αλάζεζε Άξζξσλ ε Αμηνινγεηέο 

 

 

                                Δηθόλα α.79: Δηδνπνίεζε γηα Δζθαικέλν Αξηζκό Αλαζέζεσλ 
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Βέβαηα, πξηλ ηελ αλάζεζε ησλ άξζξσλ ζηνπο αμηνινγεηέο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη 

ηα γλσζηηθά πεδία ηνπ θαζελφο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαζέζεη άξζξα πνπ ζα είλαη κέζα ζην 

πιαίζην ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Έηζη, ην θνπκπί ειέγρνπ ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ 

αμηνινγεηψλ(Check Reviewers‟ Interests) είλαη έλαο ζχλδεζκνο γηα ηε ζειίδα ηεο εηθφλαο 

α.80 φπνπ αλαγξάθνληαη κέζα ζε έλαλ πίλαθα ηα γλσζηηθά πεδία πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζχζηεκα.. 

                              Δηθόλα α.80: Πεδία Δλδηαθεξόλησλ Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο  

 

Ζ επηινγή πξνβνιήο ησλ αλαζέζεσλ (View Assignments) πξνβάιιεη έλαλ πίλαθα κε φιεο ηηο 

αλαζέζεηο πνπ απνζεθεχηεθαλ ζην ζχζηεκα. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα α.81 ν 

κέγηζηνο αξηζκφο αμηνινγεηψλ πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί  γηα θάζε άξζξν είλαη πέληε. 
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                                                    Δηθόλα α.81: Πξνβνιή Αλαζέζεσλ 

 

Ζ επηινγή δηαγξαθήο ησλ αλαζέζεσλ (Delete Assignment) νδεγεί ζε κηα ιίζηα απ‟ φπνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα δηαγξάςεη κία φπνηεο αλαζέζεηο επηζπκεί. (εηθφλα α.82) 

 

                                                 Δηθόλα α.82: Γηαγξαθή Αλαζέζεσλ 
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Σέινο, ε επηινγή επεμεξγαζίαο ησλ αλαζέζεσλ (Edit Assignment) εκθαλίδεη κηα θφξκα γηα 

θάζε αλάζεζε  έρεη απνζεθεπηεί , ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη φπσο επηζπκεί 

αξθεί λα αλαζέηεη, φπσο θαη πξηλ, θάζε άξζξν ζην ζσζηφ αξηζκφ αμηνινγεηψλ. 

                                              Δηθόλα α.83: Δπεμεξγαζία Αλαζέζεσλ 

 

Ζ επφκελε επηινγή ηνπ βαζηθνχ κελνχ ζηελ πεξηνρή ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο είλαη απηή 

ησλ απνθάζεσλ (Decisions)  ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα ππνκελνχ κε ηηο επηινγέο πξνβνιήο 

φισλ ησλ αμηνινγήζεσλ (View Reviews) θαη ιήςεο απνθάζεσλ (έγθξηζε/απφξξηςε άξζξνπ) 

ζχκθσλσλ κε ηελ ζπλνιηθή, ζε κέζν φξν, βαζκνινγία (Make Decisions/ View Scores) (εηθφλα 

α.84). 

                                                  Δηθόλα α.84: Λήςε Απνθάζεσλ 
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Ζ επηινγή πξνβνιήο ησλ αμηνινγήζεσλ εκθαλίδεη ζε έλαλ πίλαθα ηνλ ηίηιν θάζε άξζξνπ, ην 

φλνκα ηνπ αμηνινγεηή ηνπ , ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ αμηνινγεηή θαη ην ηειηθφ ηνπ 

ζπκπέξαζκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν (Recommendation) (εηθφλα α.85). 

                                         Δηθόλα α.85: Πξνβνιή Αμηνινγήζεσλ 

 

Σν φλνκα ηνπ θάζε αμηνινγεηή ζηνλ πίλαθα είλαη θη έλαο ζχλδεζκνο πξνο ηελ πξνβνιή ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ εηζήγαγε ζε θάζε πεδίν ηεο θφξκαο αμηνιφγεζεο πνπ ππέβαιε  (εηθφλα 

α.86), ελψ ν θάζε ηίηινο άξζξνπ είλαη θη έλαο ζχλδεζκνο γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξίιεςεο ηνπ 

(εηθφλα α.87). 
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                                     Δηθόλα α.86: Πξνβνιή Βαζκνινγηώλ Αμηνινγήζεσλ 

 

                                                Δηθόλα α.87: Πξνβνιή Πεξηιήςεσλ 

 

 Σν θνπκπί πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο νδεγεί ζηελ ίδηα ζειίδα κε ηελ επηινγή ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη πξνβνιήο βαζκνινγίαο ζην ππνκελνχ (Make Decisions/View Scores). ηε 

ζειίδα απηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην ζπλνιηθφ κέζν φξν βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζε 

θάζε άξζξν (Score) θαζψο θαη ησλ αξηζκφ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα θάζε 
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άξζξν (weight) (εηθφλα α.88).Έπεηηα ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ή 

ηελ απφξξηςε ηνπ θάζε άξζξνπ, κεηαηξέπνληαο αλαιφγσο ην θαηάιιειν πεδίν ηνπ πίλαθα 

(Status). 

Ζ απφθαζε απηή απνηειεί ζηελ νπζία ηελ ηειηθή „αμηνιφγεζε‟ ησλ άξζξσλ απφ ηελ 

νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη είλαη απηή πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλέδξνπ (καδί κε ηα 

ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ) φηαλ απηφο επηιέμεη λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

(Check Status). 

 

             Δηθόλα α.88: Πξνβνιή πλνιηθήο Βαζκνινγίαο / Λήςε Σειηθώλ Απνθάζεσλ 

 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ηνπ βαζηθνχ κελνχ ζηελ πεξηνρή ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο είλαη απηή 

ηεο πξνβνιήο φισλ ησλ ππνβνιψλ ησλ ζχλεδξσλ, πνπ ρσξίδεηαη ζηελ πξνβνιή φισλ ησλ 

πεξηιήςεσλ θαη ζηελ πξνβνιή φισλ ησλ άξζξσλ (Full Papers) πνπ έρνπλ ππνβιεζεί (εηθφλα 

α.89). Όπσο είλαη πξνθαλέο, ε πξψηε επηινγή (View Abstracts)  νδεγεί ζηελ εκθάληζε ελφο 

πίλαθα απνηεινχκελν απφ ζπλδέζκνπο (εηθφλα α.90 ) γηα ηελ πξνβνιή ηεο θάζε πεξίιεςεο 

ρσξηζηά (εηθφλα α.91 ) , ελψ ε δεχηεξε επηινγή (View Full Papers)  νδεγεί ζηε εκθάληζε ελφο 

πίλαθα πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο ηίηινπο ησλ άξζξσλ (εηθφλα α.92).Δπηιέγνληαο ν ρξήζηεο 

έλαλ ηίηιν, κπνξεί λα „θαηεβάζεη‟ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ην αξρείν πνπ πεξηθιείεη ην 

αληίζηνηρν άξζξν.(εηθφλα α.93) 
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                                                 Δηθόλα α.89: Πεξηιήςεηο/Άξζξα 

 

                                         Δηθόλα α.90: Πξνβνιή Σίηισλ Πεξηιήςεσλ 
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                                                    Δηθόλα α.91: Πξνβνιή Πεξηιήςεσλ 

 

 

                                                  Δηθόλα α.92: Πξνβνιή Σίηισλ Άξζξσλ 
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                                                   Δηθόλα α.93: Πξνβνιή Άξζξσλ 

 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο είαλη απηή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (επάλσ κελνχ). Ζ επηιφγή απηή πξνζθέξεη φηη θαη ε αληηζηνηρε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηνρήο, κφλν πνπ απηή ηε θνξά ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξηλ „θαζαξίζεη‟ ηνπο 

πίλαθεο ηεο βάζεηο λα εμάγεη θάπνηα απφ ηα δεδνκέλα λε αξρεία excel (εηθφλα α.94). 

                                            Δηθόλα α.94: Ρπζκίζεηο Βάζεο Γεδνκέλσλ 
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Πεξηνρή Απινύ πκκεηέρνληα 

Ζ επηινγή ηεο εγγξαθήο (Registration) ηεο αξρηθήο ζειίδαο αλαθέξεηαη ζηνλ απιφ 

ζπκκεηέρνληα ηνπ ζπλεδξίνπ. Απν‟ θεη ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα θφξκα ζππκιήξσζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (εηθφλα α.95) θη έπεηηα θαηεπζείλεηαη απηνκάησο ζηε ζειίδα 

πιεξσκήο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο PayPal (εηθφλα α.97) φπνπ ηζρχνπλ αθξηβψο νη ίδηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ ππνελφηεηα ηνπ ζπλέδξνπ. 

                                  Δηθόλα α.95: Φόξκα Δγγξαθήο Απινύ πκκεηέρνληα 

 

                               Δηθόλα α.96: Δπηβεβαίσζε Καηαρώξεζεο ηνηρείσλ 
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                                         Δηθόλα α.97: Πιεξσκή Απινύ πκκεηέρνληα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Β1. Αξρείν ‘readme.txt’ – Πεξηγξαθή ηνπ Plugin θαη Οδεγίεο  Δγθαηάζηαζεο 

 

=== Conference Management System === 

Contributors: Tzafilkou Katerina 

Tested up to: 3.0, 3.0.1 

 

This plugin is designed to allow you to manage online registrations, article submissions and 

article reviewings for conferences. It supports Paypal online payment site for online collection 

of conference fees. 

 

== Description == 

 

This wordpress plugin is designed to run on a Wordpress website and provide basically 

registration, article submission and article reviewing.  

It allows you to capture the registering persons contact information and any additional 

infromation you request to a database and provides an association to a conference database.  

It provides the ability to send the register to a Paypal online payment site for online collection 

of conference fees. 

Additionally it allows the Authors to submit their articles and get informed for the reviewing 

results. 

It allows Reviewers to view the papers assigned to them and submit or edit their review 

form(s). 

It allows to the Program Committe Members to: 

*Assign reviews 

*Make Decisions 

*Manage users 

*Set the submissioning/reviewing/uploading/editing/viewing deadlines 

*Manage users‟ permissions 

*Send mass emails to user lists or individual recipients 

*Set conference details 

*Empty/Save (in Excel) the database data (user data, abstracts, files) 

Additionally it offers: 

Detailed payment management system to track and to record  payments. 

Automatically generated confirmation emails to registers.   

Dashboard widget allows for quick reference to conference settings from the dashboard.   

Inline menu navigation allows for ease of use. 

All associated database tables are deleted after you delete the plugin (first should be 

deactivated). 
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== Installation == 

 

1. After unzipping, upload everything in the `conference_plugin` folder to your `/wp-

content/plugins/` directory (preserving directory structure). 

2. Edit the database‟s name in the file „connect.php” 

3. Activate the plugin through the 'Plugins' menu in the WordPress administration area. 

4. Place ' <?php echo conf_menu(); ?> ' in the sidebar.php file of your current theme template 

(through theme editor or straightly in the file). 

5. Go to the Conference Settings and edit the basic conference settings (if you want to). 

6. A new module named „Conference Management System‟ has been added in your Front-

End. 

 

Note: before using the plugin make sure that the table prefix in your wordpress configuration 

file is the defalt one 'wp_'.  If not, just edit it (you can use the WP Security Scun plugin 

"http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/" to do so). 

Make sure you make a good backup before doing this.  

Note: in order to be able to send emails via this plugin you should edit the SMTP in your 

php.ini file typing your providor‟s domain name. 

 

 

 

 
Β2.  Αξρείν ‘conf.php’ - Μεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επέθηαζε (plugin)  

 
<?php 

//header 

/* 

Plugin Name: conference_plugin  

Description: reviewing and submission conference management system 

Version: 1.0 

Author: Tzafilkou Katerina  

License: GPL2 

*/ 

/*   Copyright 2010  Tzafilkou Katerina (email : katerinatzaf@gmail.com) 

 

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

    it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as  

    published by the Free Software Foundation. 

 

    This program is distributed in the hope that it will be useful, 

    but  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A  PARTICULAR  PURPOSE.  See the 

    GNU General Public License for more details. 

 

    You should have received a copy of the GNU General Public License 

    along with this program; if not, write to the Free Software 
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    Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA 

*/ 

 

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); 

 

//Define static variables 

if(function_exists('plugin_basename')) { 

 

define("CONF_PLUGINPATH", "/" . plugin_basename( dirname(__FILE__) ) . "/"); 

 

define("CONF_PLUGINFULLURL", WP_PLUGIN_URL . CONF_PLUGINPATH ); 

} 

 

//Install/Update Tables when plugin is activated 

require("includes/database_install.php"); 

if (function_exists('register_activation_hook')){ 

register_activation_hook(__FILE__,'events_data_tables_install'); 

} 

/** 

 * Add a settings link to the Plugins page, so people can go straight from the plugin page to 

the settings page. 

 */ 

function conf_event_registration_menus() { 

require("ProgramCommittee/open_close_status_admin.php"); 

require("ProgramCommittee/db_settings_admin.php"); 

require("ProgramCommittee/rev_settings_admin.php"); 

require("ProgramCommittee/mail_settings_admin.php"); 

add_menu_page('Open/Close status', 'Conference Settings', 'administrator', __FILE__, 

'open_close'); 

 add_submenu_page(__FILE__, 'Review/Assignments Settings', ' Review/Assignments 

Settings', 'administrator', 'rev_settings', 'rev_settings'); 

 add_submenu_page(__FILE__, 'Email Settings', 'Email Settings', 'administrator', 

'mail_settings', 'mail_settings'); 

 add_submenu_page(__FILE__, 'DataBase Settings', 'DataBase Settings', 'administrator', 

'db_settings', 'db_settings'); 

// Enable the ability for the event_funct to be loaded from pages 

add_filter('the_content','open_close'); 

add_filter('the_content','rev_settings'); 

add_filter('the_content','mail_settings'); 

add_filter('the_content','db_settings');       

} 

 //ADMIN MENU 

if(function_exists('add_action')) { 

add_action('admin_menu', 'conf_event_registration_menus'); 

} 

//uninstall when deleted 



 
141 

if( function_exists('register_uninstall_hook')) 

register_uninstall_hook( __FILE__,'conf_uninstall_hook'); 

function conf_uninstall_hook() 

{ 

global $wpdb; 

$table_name= $wpdb->prefix. 'conf_abstracts'; 

$sql= "DROP TABLE 

wp_conf_files,wp_conf_users,wp_conf_abstracts,wp_conf_assignments,wp_conf_settings,wp

_conf_reviews,wp_conf_messages"; 

$wpdb->query($sql); 

require_once(ABSPATH. 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

} 

//user page /put rhis function in the theme's sidebar.php file 

function conf_menu(){ 

?> 

<font color=black size=3><b>Conference Management System:</b></font></br></br> 

<li><a href="  <?php echo CONF_PLUGINFULLURL ?>Author/login.php "/> Author Sign 

in</a></li></br> 

<li><a href="<?php echo CONF_PLUGINFULLURL ?>Author/signup_form_author.php"/> 

Author Sign up</a></li><br></hr> 

 

<li><a href="<?php echo CONF_PLUGINFULLURL ?>Reviewer/login.php"/> Scientific 

Committee Sign in</a></li></br> 

<li><a href="<?php echo CONF_PLUGINFULLURL 

?>Reviewer/signup_form_reviewer.php"/> Scientific Committee Sign up</a></li><br></hr> 

 

<li><a href="<?php echo CONF_PLUGINFULLURL 

?>ProgramCommittee/login.php"/>Program Committee Sign in</a></li></br> 

<li><a href="<?php echo CONF_PLUGINFULLURL 

?>ProgramCommittee/signup_form_program_committee.php"/> Program Committee Sign 

up</a></li></br></br> 

<li><a href="<?php echo CONF_PLUGINFULLURL 

?>includes/signup_form_registered.php"/> Registration</a></li></br> 

<?php 

} 

?> 

 

 

 

Β3. Αξρείν ‘database_install.php’- Γεκηνπξγία πηλάθσλ  ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

 

<?php  

 

//Function to install/update data tables in the Wordpress database 

function events_data_tables_install () { 
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 function conf_users_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_users"; 

    

if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `user_position` varchar(30) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `name` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `last_name` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `username` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `password` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `confirm_psw` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `email` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `city` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `state` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `country` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `organization` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `affiliation` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `department` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `afm` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `doy` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `accompanying` varchar(80) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `telephone` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `web_address` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `areas_of_interest` varchar(100) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `other_areas` varchar(80) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `comments` varchar(300) collate utf8_bin NOT NULL, 

   `payment` int(11)  NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  KEY `username` (`username`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin 

AUTO_INCREMENT=1 ;"; 

 

  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

 

 } 

} 

 

  

 

function conf_abstracts_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_abstracts"; 
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if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

 `id_ab` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `username` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `title` varchar(60) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `JEC` varchar(60) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `authors` varchar(60) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `email` varchar(30) character set greek NOT NULL, 

  `content` longblob NOT NULL, 

  `date` date NOT NULL, 

  `status` varchar(30) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `deadline_submit` int(11) NOT NULL, 

  `deadline_edit` int(11) NOT NULL, 

  `deadline_check` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_ab`), 

  KEY `username` (`username`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin 

AUTO_INCREMENT=1 ;"; 

$sqlin = "INSERT INTO ". $table_name . " (`deadline_submit`, `deadline_edit`, 

`deadline_check`) VALUES 

(0, 0, 0)"; 

  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

   dbDelta($sqlin); 

 

 } 

} 

 

 

function conf_files_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_files"; 

    

if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

  `id_file` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `fname` varchar(30) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `tempname` varchar(30) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `type` varchar(30) NOT NULL, 

  `size` int(11) NOT NULL, 

  `date` date NOT NULL, 

  `author_username` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `deadline_upload` int(11) NOT NULL, 

  `deadline_view` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_file`), 
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  KEY `author_username` (`author_username`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin 

AUTO_INCREMENT=1 ;"; 

$sqlin = "INSERT INTO ". $table_name . " (`deadline_upload`, `deadline_view`) VALUES 

(0,0)"; 

  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

   dbDelta($sqlin); 

        } 

} 

function conf_assignments_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_assignments"; 

    

if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

   `id_assignment` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_abstract` int(11) NOT NULL, 

  `id1_reviewer` int(11) NOT NULL, 

  `id2_reviewer` int(11) NOT NULL, 

  `id3_reviewer` int(11) NOT NULL, 

  `id4_reviewer` int(11) NOT NULL, 

  `id5_reviewer` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_assignment`), 

  KEY `id_abstract` (`id_abstract`), 

  KEY `id2_reviewer` (`id2_reviewer`), 

  KEY `id3_reviewer` (`id3_reviewer`), 

  KEY `id1_reviewer` (`id1_reviewer`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin 

AUTO_INCREMENT=1 ;"; 

 

  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

 } 

} 

function conf_reviews_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_reviews"; 

    

if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

   `id_review` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_abstract` int(11) NOT NULL, 

  `id_reviewer` int(11) NOT NULL, 

  `appropriateness` int(11) NOT NULL, 

  `originality` int(11) NOT NULL, 
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  `policy` int(11) NOT NULL, 

  `literature` int(11) NOT NULL, 

  `methods` int(11) NOT NULL, 

  `tech_strength` int(11) NOT NULL, 

  `scolarship` int(11) NOT NULL, 

  `interest` int(11) NOT NULL, 

  `presentation` int(11) NOT NULL, 

  `contribution` int(11) NOT NULL, 

  `overall` int(11) NOT NULL, 

  `recommendation` int(11) NOT NULL, 

  `sum` int(11) NOT NULL, 

  `comments_authors` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `Comments for Program Committee` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT 

NULL, 

  `deadline_review` int(11) NOT NULL, 

  `deadline_edit` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_review`), 

  KEY `id_abstract_3` (`id_abstract`), 

  KEY `id_reviewer` (`id_reviewer`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=1 ;"; 

$sqlin = "INSERT INTO ". $table_name . " (`deadline_review`, `deadline_edit`) VALUES 

(0,0)"; 

  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

   dbDelta($sqlin); 

 } 

}  

function conf_settings_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_settings"; 

    

if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

 `reviewersPerPaper` int(11) NOT NULL, 

  `reviewerReadPapers` int(11) NOT NULL, 

  `reviewerSeeAssignedReviews` int(11) NOT NULL, 

  `mailAuthorAccepted` int(11) NOT NULL, 

  `mailAuthorRejected` int(11) NOT NULL, 

  `mailUploadClosed` int(11) NOT NULL, 

  `mailReviewClosed` int(11) NOT NULL, 

  `mailReviewerAssign` int(11) NOT NULL 

)ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin  ;"; 

$sqlin = "INSERT INTO ". $table_name . " (`reviewersPerPaper`, `reviewerReadPapers`, 

`reviewerSeeAssignedReviews`, `mailAuthorAccepted`, `mailAuthorRejected`, 

`mailUploadClosed`, `mailReviewClosed`, `mailReviewerAssign`) VALUES 

(2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)"; 
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  require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

   dbDelta($sqlin); 

 } 

} 

function conf_messages_tbl_install  () { 

    global $wpdb; 

    $table_name = $wpdb->prefix . "conf_messages"; 

    

if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name) { 

      $sql = "CREATE TABLE " . $table_name . " ( 

 `message1` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject1` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message2` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject2` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message3` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject3` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message4` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject4` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message5` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject5` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message6` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject6` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message7` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject7` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `message8` varchar(400) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL, 

  `subject8` varchar(80) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL 

)ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin  ;"; 

$sqlin ="INSERT INTO ". $table_name . "  (`message1`, `subject1`, `message2`, `subject2`, 

`message3`, `subject3`, `message4`, `subject4`, `message5`, `subject5`, `message6`, 

`subject6`, `message7`, `subject7`, `message8`, `subject8`) VALUES 

('On behalf of the [:OC_confNameFull:], I am pleased to inform you that your submission has 

been accepted.You are now able to see the reviewer comments about your submission through 

the Check Status link on the Conference Author page.Please dont forget to upload the full 

paper file as soon as possible.Congratulations,Program Committee, [:confName:][:pcemail:]', 

'Your submission has been accepted!', 'Thank you again for submitting to the 

[:OC_confNameFull:].  Please note however that we have not yet received your file(full 

paper).  At your earliest convenience, please submit your file .Your file may be uploaded 

through the upload system accessible at our Web site: [:confURL:].Thank you,Program 

Committee, [:confName:][:pcemail:]  ', 'Missing File', 'On behalf of the [:confNameFull:], I 

am sorry to inform you that your submission, has not been accepted.You can see the reviewer 

comments about your submission through the Check Status link on the Conference Author 

page..', 'Submission Declined', 'Dear  Advocate,Just a reminder to complete your submission 

recommendations as soon as possible.', 'Missing recommendation', 'Please be sure to fill out 

the Comments for the Authors field in all reviews. We show that you have at least one review 
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assigned for which you have not included any comments. ', 'Missing comments for authors', 

'Just a reminder to complete your submission reviews as soon as possible.We show that you 

have at least one review assigned  which you have not completed ', 'Missing review', 'Just a 

reminder to complete your submission reviews as soon as possible.  For those who haven''t 

started and don''t recall the instructions: You will find the submissions assigned to you by 

going to [:confURL:],  and signing in under Scientific Committee Members (functions are 

available to send you your user id and password if you''ve forgotten them).  Through the Make 

Reviews link you wiil see the', 'Submissions have been assigned for review ', 'Dear Reviewer, 

Thank you for signing up to review submissions submitted to [:confName:].  It is now time for 

the review process to begin and submission assignments have been made.Using the username 

and password you created when you registered to be a reviewer, you will find the submissions 

assigned to you by going to [:confURL:] and signing in under Scientific Committee .Through 

the Make Review', 'Submissions have been assigned for review') 

"; 

 require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 

   dbDelta($sql); 

   dbDelta($sqlin); 

 } 

} 

conf_users_tbl_install(); 

conf_abstracts_tbl_install(); 

conf_files_tbl_install(); 

conf_assignments_tbl_install(); 

conf_reviews_tbl_install(); 

conf_settings_tbl_install(); 

conf_messages_tbl_install (); 

} 

//register_activation_hook(__FILE__,'events_data_tables_install'); 

?> 

 


