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1.Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα 

 

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και σε άλλα πανεπιστήμια, αναρτάται πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε διάφορα 

τμήματα, δύο φορές το χρόνο.  

Με βάση ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, 2008), υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας για διδακτορικές σπουδές. Οι 

λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών, ετήσιων 

εκθέσεων προόδου και δημοσιεύσεις από την πλευρά των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς 

πρακτικά αναγόρευσης και αίτηση δήλωσης θεματικών πεδίων από την πλευρά των 

διδασκόντων. Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες, δεν είναι μηχανογραφημένες 

με αποτέλεσμα να είναι χρονοβόρες. 

 

1.2 Στόχος 

 

Βασικός στόχος της εργασίας, είναι η μελέτη και ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 

πληροφοριακού συστήματος για τη μηχανοργάνωση όλων των λειτουργιών που 

σχετίζονται με ένα υποψήφιο διδάκτορα. Το σύστημα αποσκοπεί στο να απλοποιήσει τις 

διαδικασίες που ήδη υπάρχουν και να προσθέσει νέες εφόσον υπάρξει ανάγκη. Το 

σύστημα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, σε μέλη της γραμματείας, σε διδακτικό 

προσωπικό καθώς και σε απλούς επισκέπτες. 

 

1.3 Τεχνολογίες Υλοποίησης 

 

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, απαιτείται να επιλεγούν και να εγκατασταθούν τα 

κατάλληλα εργαλεία λογισμικού. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ανοικτού 

κώδικα. 

Εφόσον η εφαρμογή προορίζεται για το διαδίκτυο, εγκαταστάθηκε σε μια πλατφόρμα, η 

οποία είναι ένας διακομιστής. Αρχικά επιλέχτηκε ένας διακομιστής και μια βάση 
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δεδομένων για την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος και δοκιμή ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργικότητά του. 

Ο διακομιστής, η βάση δεδομένων και η κύρια γλώσσα προγραμματισμού που 

επιλέχθηκαν είναι ο Apache, η MySQL και η php αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη βάση 

δεδομένων είναι από τις πιο διαδεδομένες και δημοφιλείς και συνήθως συνοδεύεται με 

τον Apache και την php. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη λειτουργικότητα του 

συστήματος, χρησιμοποιήθηκαν και κομμάτια κώδικα γραμμένα σε γλώσσες 

προγραμματισμού JavaScript και JQuery. Για λόγους ευκολίας στη συγγραφή του κώδικα 

και την καλύτερη οργάνωσή του, χρησιμοποιήθηκε το php framework του CodeIgniter. 

H ανάπτυξη του κώδικα έγινε στο text editor του EditPlus. 

1.4 Επισκόπηση 

 

Η εργασία ξεκινά ουσιαστικά με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που βρίσκεται στο 

κεφάλαιο 2. Στο εν λόγω κεφάλαιο, αναλύονται τα εργαλεία λογισμικού που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος, καθώς και το μοντέλο ανάπτυξης 

MVC το οποίο είναι εκείνο που χρησιμοποιεί το php framework CodeIgniter. 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προτού ξεκινήσει η 

ανάπτυξη της εφαρμογής. Αρχικά, αναφέρονται και αναλύονται οι απαιτήσεις του 

συστήματος με βάση τις ανάγκες των χρηστών του και στη συνέχεια περιγράφονται οι 

πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στη βάση προκειμένου να αποθηκεύονται τα δεδομένα. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται το πληροφοριακό σύστημα. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται η λογική του κώδικα, ενώ στο δεύτερο μέρος, σε μορφή όψεων 

συστήματος (screen shots), παρουσιάζονται οι διεπαφές του συστήματος. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. Αρχικά αναφέρονται τα 

πλεονεκτήματα του συστήματος και στη συνέχεια τα προβλήματά του καταλήγοντας έτσι 

σε μελλοντικές προτάσεις για αναβάθμιση. 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη 

του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος. 

Τέλος, στο παράρτημα παρατίθενται οδηγίες εγκατάστασης των πακέτων που 

χρειάζεται το πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να μπορεί να τρέξει η εφαρμογή. 
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Προτού αναπτυχθεί το πληροφοριακό σύστημα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με 

τη χρήση αντίστοιχων διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων σε αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή τη χρονική περίοδο, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Ελλάδας, δεν βρέθηκε κάποιο αντίστοιχο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε έρευνα πάνω στα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε, αιτιολογούνται τα 

λογισμικά που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του συστήματος. 

Ακολουθεί μια γενικά περιγραφή και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε σχέση με 

παρόμοια λογισμικά.  

 

2.1 Πακέτο Εγκατάστασης XAMPP 

Είναι γνωστό πως η διαδικασία εγκατάστασης ενός Apache Server δεν είναι εύκολη και 

γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εάν πρέπει να εγκατασταθούν και άλλα εργαλεία όπως είναι 

η βάση δεδομένων της MySQL, η PHP ή η Perl. Για τη διευκόλυνση αυτής της 

διαδικασίας, υπάρχουν ειδικά βοηθητικά πακέτα. Το XAMPP είναι ένα δωρεάν πακέτο 

εγκατάστασης ανοικτού κώδικα, το οποίο παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας 

προγραμματιστής για να αναπτύξει ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα. Tο γράμμα 

X, προέρχεται από την αγγλική λέξη “Cross”-Platform, ενώ τα υπόλοιπα γράμματα είναι 

αρχικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί (Apache HTTP Server, MySQL, PHP και Perl). 

Η λέξη Cross-Platform σημαίνει πως μπορεί να τρέξει σε πολλά λειτουργικά συστήματα 

και πλατφόρμες. 

Σύμφωνα με http://www.apachefriends.org/en/xampp.html, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα 

εξής πακέτα XAMPP:  

 

 XAMPP για Linux (παλαιότερα γνωστό ως LAMPP)  

Η κατανομή για συστήματα Linux  περιέχει: Apache, MySQL, PHP & PEAR, 

Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, 

zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, 

FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite and IMAP C-Client. 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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 XAMPP για τα Windows   

Η κατανομή αφορά τα Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7 και 8. H τελευταία 

έκδοση περιλαμβάνει: Apache 2.4.7, MySQL 5.5.34, PHP 5.4.22, phpMyAdmin 

4.0.9, FileZilla FTP Server 0.9.41, Tomcat 7.0.42, Strawberry Perl 5.16.3.1 

Portable και XAMPP Control Panel 3.2.1. 

 XAMPP για Mac OS X  

Η κατανομή XAMPP για Mac OS X είναι απλή, πρακτική και η πιο 

ολοκληρωμένη λύση διακομιστή για Mac OS X. Η διανομή περιλαμβάνει Apache 

2 web server, ενσωματωμένη με την τελευταία έκδοση του MySQL, PHP και Perl. 

Έρχεται ως πακέτο Mac OS X Installer που περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία 

και δεν απαιτεί εξαρτήσεις. 

 

 XAMPP για το Solaris   

Η κατανομή για το Solaris (έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί με Solaris 8 και 

δοκιμάζεται με το Solaris 9) περιέχει: Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, 

ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, freetype2, libjpeg, libpng, zlib, ομογενής, 

Ming, Webalizer, pdf class. 

 

 

2.1.1 Διαδικτυακός Διακομιστής Apache 

 

Ο Apache, είναι ένας δωρεάν διαδικτυακός διακομιστής ανοικτού κώδικα, ο οποίος 

εγγυάται τη διαθεσιμότητα των περισσότερων δικτυακών τόπων που βρίσκονται εν 

ενεργεία σήμερα. 

Tο λογισμικό είναι διαθέσιμο για μια ευρεία ποικιλία λειτουργικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Unix , FreeBSD , Linux , Solaris , Novell NetWare , OS X , 

Microsoft Windows , OS / 2 , TPF , OpenVMS και eComStation .   

 

Σύμφωνα με την Wikipedia(2013), από τον Ιούνιο του 2013, ο Apache υπολογίστηκε ότι 

έχει εξυπηρετήσει το 54,2 % όλων των ενεργών δικτυακών τόπων και το 53,3 % των 

εξυπηρετητών σε όλους τους τομείς.  
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2.1.2 Βάση Δεδομένων MySQL 

Η MySQL αρχικά ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε στη Σουηδία από τους David Axmark, 

Allan Larsson και Michael " Monty " Widenius. Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης 

σχεσιακής βάσης δεδομένων ανοικτού κώδικα, δηλαδή ένα RDBMS (Relational 

DataBase Management System) που χρησιμοποιεί την ευρέως γνωστή γλώσσα 

SQL(Structured Query Language). 

Η βάση δεδομένων της MySQL είναι σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, το πιο 

δημοφιλές λογισμικό ανοικτού κώδικα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάνω από 

100 εκατομμύρια αντίγραφα του λογισμικού σε όλο τον κόσμο. Με την ανώτερη 

ταχύτητα, την αξιοπιστία και την ευχρηστία της, η MySQL έχει γίνει η προτιμώμενη 

επιλογή για το Web από πολλές μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως μεταξύ άλλων και το 

Facebook, η Google και η Nokia.  

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά λειτουργικά συστήματα, όπως είναι MacOS, 

LINUX(CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Metrowerks, OpenSuSE, Red Hat Enterprise, 

SuSE Enterprise, Ubuntu και WindRiver Embedded), FreeBSD , HP UX, IBM AIX, IBM 

System I OS, Linux, Microsoft Windows, Novell Netware, OpenBSD,, Linux, Sun 

OpenSolaris και Sun Solaris. 

H MySQL είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τις εφαρμογές ιστού, γεγονός που την καθιστά 

στενά συνδεδεμένη με την PHP, η οποία συνεργάζεται άψογα και λειτουργεί και ως 

συστατικό σε πλατφόρμες όπως το XAMPP. (http://www.mysql.com) 

 

2.1.3 H Γλώσσα PHP  

 

Η PHP είναι μια δημοφιλής, ευρέως χρησιμοποιούμενη, ανοικτού κώδικα και γενικού 

σκοπού γλώσσα προγραμματισμού. Είναι κατάλληλη για ανάπτυξη δυναμικών και 

διαδραστικών ιστοσελίδων. 

Αρχικά, η PHP προερχόταν από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Personal Home Page. 

Πλέον έχει καθιερωθεί ως Hypertext Preprocessor και έχει εγκατασταθεί σε 

περισσότερους από 244 εκ. ιστοσελίδες και 2,1 εκ. Web Servers. 

Τα πλεονεκτήματα της PHP, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της http://php.net/, είναι: ότι 

μπορεί να τρέχει σε διάφορες πλατφόρμες (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, κλπ.), ότι 

http://php.net/
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είναι συμβατή με όλους σχεδόν τους server που χρησιμοποιούνται σήμερα (Apache, IIS, 

κλπ.), ότι υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων, ότι είναι δωρεάν, ότι είναι 

εύκολη στη εκμάθηση και λειτουργεί αποτελεσματικά από την πλευρά του διακομιστη.  

 

2.1.4 H Γλώσσα JavaScript 

 

H Γλώσσα JavaScript είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, που χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία 

διαδραστικών αποτελεσμάτων εντός των Web Browsers.  

Ο κώδικας JavaScript μπορεί να εισαχθεί σε σελίδες HTML και μπορεί να εκτελεστεί 

από όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης στο Web. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα με την χρήση της JavaScript. Πιο κάτω αναφέρονται 

και αναλύονται μερικά από αυτά: 

 Εκτελείται στην πλευρά του πελάτη (client): Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας 

εκτελείται στον επεξεργαστή του χρήστη αντί του web server, εξοικονομώντας 

έτσι το εύρος ζώνης και την επιβάρυνση του web server 

 Είναι μια σχετικά εύκολη γλώσσα 

 Είναι σχετικά γρήγορη για τον τελικό χρήστη δεδομένου ότι ο κώδικας εκτελείται 

στον υπολογιστή του χρήστη και τα αποτελέσματα και η επεξεργασία 

εκτελούνται σχεδόν αμέσως, ανάλογα με την εργασία 

 Εκτεταμένη λειτουργικότητα σε ιστοσελίδες 

(http://www.it.uom.gr/project/Dhtml_Jscripts/jvscr/kef1.htm#%CE%91%CF%80%CF

%8C%20%CF%84%CE%B7%20Java%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20JavaScript

; http://www.jscripters.com/javascript-advantages-and-disadvantages/) 

 

2.2 Μοντέλο Ανάπτυξης MVC 

 

Έχοντας εξηγήσει τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του 

πληροφοριακού συστήματος, αναλύεται καλύτερα η αρχιτεκτονική MVC και καθίσταται 

κατανοητό γιατί χρησιμοποιήθηκε. 

http://www.it.uom.gr/project/Dhtml_Jscripts/jvscr/kef1.htm#%CE%91%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%20Java%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20JavaScript
http://www.it.uom.gr/project/Dhtml_Jscripts/jvscr/kef1.htm#%CE%91%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%20Java%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20JavaScript
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Το μοντέλο ανάπτυξης MVC (Model-View-Controller), σύμφωνα με την Wikipedia, το 

εισήγαγε ο Trygve Reenskaug στην Smalltalk-76 κατά την επίσκεψή του στη Xerox Parc 

τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία του 1980, ο Jim Althoff και άλλοι, έθεσαν σε 

εφαρμογή μια έκδοση του MVC για τη βιβλιοθήκη Smalltalk-80. Αργότερα, εκφράστηκε 

ως γενικότερη ιδέα σε ένα άρθρο του 1988 στο περιοδικό “The Journal of Object 

Technology”(ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό που καλύπτει θέματα όπως 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και component-based Development).  

Η PHP, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για Web-Based εφαρμογές. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της PHP, 

όπως είναι η απόδοση, η δυνατότητα επεκτασιμότητας και ότι είναι γλώσσα ανοιχτού 

κώδικα. Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με PHP 

όπως η δυσκολία κωδικοποίησης του προγράμματος και ο χειρισμός της βάσης 

δεδομένων.  

Ένας τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος, είναι να αναπτυχθεί ο κώδικας σε ένα 

framework που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της δυναμικής 

ιστοσελίδας, την εφαρμογή και υπηρεσίες του Web. Το framework έχει ως στόχο να 

διευκολύνει τον προγραμματιστή κατά την ανάπτυξη του κώδικα, εφόσον τα 

περισσότερα από αυτά παρέχουν στις βιβλιοθήκες τους τη δυνατότητα για πρόσβαση σε 

βάσεις δεδομένων, πλαίσια πλαισίωσης, διαχείριση συνεδρίας και συχνά προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης κώδικα. Τα frameworks μειώνουν σημαντικά το χρόνο, την 

προσπάθεια και τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των 

Web εφαρμογών. Επιπλέον, ένα framework είναι μια ανοικτή αρχιτεκτονική, που 

βασίζεται σε κοινώς αποδεκτά πρότυπα. Εφαρμόζουν συνήθως το Model View 

Controller (MVC) το οποίο είναι πρότυπο σχεδιασμού. Το MVC είναι ένας 

αποδεδειγμένος και αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία οργανωμένων 

εφαρμογών (Supaartagorn, C.,2011). 

Το MVC διαχωρίζει μια εφαρμογή σε τρείς μονάδες: 

 Model: Η λογική της εφαρμογής. Συνδέεται με τη βάση δεδομένων και χειρίζεται 

τα δεδομένα 

 View: Έξοδος των δεδομένων στη διεπαφή του χρήστη 

 Controller: Λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του model και του view 

Με λίγα λόγια γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της λογικής της εφαρμογής και της λογικής 

της παρουσίασης. 



8 
 

 

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική MVC 

(Πηγή: Supaartagorn, C.,2011) 

 

Η λειτουργία του πλαισίου, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, μπορεί να περιγραφεί σε 

έξι βήματα: 

1.  Ένας χρήστης στέλνει ένα αίτημα στον controller 

2. Ο controller αναλύει την αίτηση και καλεί το model  

3. Το model θα εκτελέσει την απαραίτητη επιχειρηματική λογική και θα συνδεθεί 

στη βάση δεδομένων. 

4. Το μοντέλο μεταδίδει το αποτέλεσμα στον controller 

5.  Ο controller διαβιβάζει την αίτηση στο view 

6.  Η αίτηση είναι πλήρης, όταν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στο χρήστη 

(Supaartagorn, C.,2011) 

 

2.2.1 PHP Framework Codeigniter 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε με το php framework 

του Codeigniter. Το Codeigniter είναι ένα ισχυρό και γρήγορο php framework ανοικτού 

κώδικα, το οποίο χτίστηκε για php προγραμματιστές. Είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης 

εφαρμογών που παρέχεται δωρεάν, έχει μεγάλο αριθμό χρηστών και έχει δημιουργήσει 

την δική του κοινότητα μέσα από το φόρουμ του. Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό 
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βιβλιοθηκών και ένα απλό γραφικό περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας έτσι τον όγκο του 

κώδικα που απαιτείται να αναπτύξει ο προγραμματιστής. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του CodeIgniter βασίζεται στο μοντέλο ανάπτυξης 

Model-View-Controller. 

 Το Model αντιπροσωπεύει τις δομές δεδομένων. Ο προγραμματιστής αναπτύσσει 

λειτουργίες που βοηθούν στην ανάκτηση, εισαγωγή και ενημέρωση των 

δεδομένων στη βάση δεδομένων 

 Το View είναι η πληροφορία που παρουσιάζεται στο χρήστη. Ένα View είναι 

κανονικά μια ιστοσελίδα, αλλά στο CodeIgniter ένα View μπορεί να είναι και ένα 

κομμάτι της σελίδας (όπως μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο). Μπορεί επίσης να είναι 

μια σελίδα RSS, ή οποιοδήποτε άλλο είδος της "σελίδας" 

 Ο Controller λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Model και του View 

Η λογική του codeigniter θα γίνει πιο κατανοητή στο Κεφάλαιο 3 όπου περιγράφεται η 

λογική του κώδικα. 
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3.Μεθοδολογία 

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης υποψήφιων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που αποσκοπεί 

στη μηχανοργάνωση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με ένα υποψήφιο διδάκτορα. 

Αρχικά, γίνεται διερεύνηση και καταγραφή των απαιτήσεων του πληροφοριακού 

συστήματος με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Οι χρήστες του συστήματος είναι πέντε: 

Διαχειριστής-Γραμματεία, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Υποψήφιοι προς εκπόνηση 

Διδακτορικής διατριβής, Μέλη ΔΕΠ και Επισκέπτες. Ο διαχειριστής και η γραμματεία 

έχουν πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες και έχουν αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με τους 

άλλους χρήστες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση σε 

αυξημένα δικαιώματα με βάση τις λειτουργίες που έχει η κάθε κατηγορία. Οι υποψήφιοι 

για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες που 

σχετίζονται με τη διαδικασία αίτησης μέχρι τη στιγμή της αποδοχής ή απόρριψης τους. 

Τέλος, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του πληροφοριακού 

συστήματος . 

Έχοντας τις απαραίτητες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος, 

η ανάπτυξη συνεχίζεται με το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων του συστήματος (με 

εργαλεία ανοικτού κώδικα) προσδιορίζοντας τους πίνακες, τα πεδία των πινάκων και τον 

τύπο δεδομένων καθώς και τις συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων. Τέλος, γίνεται ο 

σχεδιασμός των διεπαφών για κάθε κατηγορία χρήστη που υποστηρίζει το σύστημα με 

βάση τις λειτουργίες του. 

 

3.1 Ανάλυση 

 

Στη ανάλυση απαντώνται τα ερωτήματα: α) ποιος θα χρησιμοποιήσει το σύστημα, β) τι 

θα κάνει το σύστημα γ) που και πότε θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα. Επιπρόσθετα, 

προσδιορίζεται γιατί πρέπει να αναπτυχθεί το σύστημα, καταγράφονται οι ανάγκες και οι 

περιορισμοί του συστήματος και αναλύονται οι απαιτήσεις του συστήματος με βάση τις 

λειτουργίες του χρήστη. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι, καθώς από αυτό εξαρτάται η 

μετέπειτα ανάπτυξη της εφαρμογής και καθορίζεται το εύρος του συστήματος.  
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Οι απαιτήσεις χωρίζονται σε λειτουργικές και μη λειτουργικές. Οι λειτουργικές 

απαιτήσεις σχετίζονται με λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί το σύστημα ή πληροφορίες 

που πρέπει να περιλαμβάνει, ενώ οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αναφέρονται σε ιδιότητες 

συμπεριφοράς του συστήματος όπως επίδοση, ευχρηστία, χρηστικότητα κ.λπ.  

 

3.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος καταγράφηκαν με βάση τις 

απαιτήσεις των χρηστών. Αρχικά, προσδιορίζονται οι τυπικοί χρήστες του συστήματος 

και στη συνέχεια καταγράφονται τα ατομικά χαρακτηριστικά, οι ικανότητες, οι επιθυμίες 

και οι περιορισμοί για κάθε κατηγορία χρήστη. 

Στο σύστημα υπάρχουν πέντε κατηγορείς χρηστών: 

 Διαχειριστής-Γραμματεία 

 Υποψήφιοι Διδάκτορες 

 Υποψήφιοι προς εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 

 Μέλη ΔΕΠ 

 Επισκέπτες 

Σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, το περιβάλλον πρέπει να είναι φιλικό, εύχρηστο και να 

υπάρχει ευκολία στην εκμάθηση. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής και η γραμματεία θα 

έχουν πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες και θα έχουν αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με 

τους άλλους χρήστες. Θα μπορούν να βλέπουν και να τροποποιούν τα στοιχεία των 

καθηγητών (μέλη ΔΕΠ) αλλά και των υποψηφίων διδακτόρων. Θα μπορούν ακόμα να 

αναζητήσουν δημοσιεύσεις και ετήσιες εκθέσεις οποιουδήποτε υποψηφίου. Τέλος, θα 

μπορούν να αναρτούν, να τροποποιούν και να διαγράφουν ανακοινώσεις από το 

σύστημα. 

Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να βλέπει τους υποψήφιους διδάκτορες που επιβλέπει, τις 

δημοσιεύσεις που έχει κάνει, να βλέπει και να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις ετήσιες 

εκθέσεις προόδου. Θα μπορεί επίσης να συγγράφει το πρακτικό αναγόρευσης κάποιου 

υποψηφίου. 

Ως υποψήφιος προς εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής θεωρείται κάποιος που έχει 

στείλει αίτηση για να γίνει υποψήφιος διδάκτορας. Μέχρι την προθεσμία υποβολής 
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αίτησης, θα μπορεί να μπαίνει στο σύστημα να τροποποιεί τα στοιχεία του και να αναρτά 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να αναρτούν δημοσιεύσεις, ετήσιες εκθέσεις, 

καθώς και να τροποποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του πληροφοριακού 

συστήματος, όπως: να βλέπουν τις ανακοινώσεις και τις διαθέσιμες αιτήσεις καθώς και 

τα στοιχεία του προσωπικού. 

 

3.1.1.1 Ανάλυση Λειτουργικών Απαιτήσεων 

Οι λειτουργίες ανάλογα με τον χρήστη:  

Διαχειριστής:  

1. Δυνατότητα διαχείρισης όλων των λειτουργιών του συστήματος  

2. Αναζήτηση διδάσκοντα  

3. Αναζήτηση υποψήφιου διδάκτορα  

4. Εμφάνιση στοιχείων προσωπικού  

5. Εμφάνιση αναθέσεων και θέματα διδακτορικών που είναι σε εξέλιξη  

6. Ανάθεση σε όλους τους χρήστες ονόματος και κωδικού πρόσβασης  

7. Δυνατότητα τροποποίησης ονόματος και κωδικού πρόσβασης  

8. Παραμετροποίηση  

Γραμματεία  

Ομαδοποίηση ανά κατηγορία χρήστη για τις λειτουργίες 1-5  

1. Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες με τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις και την αντίστοιχη αίτηση (διάρκεια 30 ημέρες)  
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2. Ανάρτηση ανακοινώσεων (ποιοι έγιναν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες, ημερομηνία 

τελικής αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων)  

3. Δυνατότητα τροποποιήσης ανακοινώσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

4. Δυνατότητα διαγραφής ανακοινώσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

5. Εμφάνιση αναθέσεων και θέματα διδακτορικών που είναι σε εξέλιξη  

6. Ανάκτηση στοιχείων διδασκόντων από φύλλο εργασίας (αρχείο τύπου Excel)  

7. Αναζήτηση διδάσκοντα  

8. Εισαγωγή στοιχείων υποψήφιου διδάκτορα  

9. Αναζήτηση υποψήφιου διδάκτορα  

10. Ανάθεση τριμελούς επιτροπής σε υποψήφιο διδάκτορα (μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ 

και έλεγχος ότι ο επιβλέπων είναι του οικείου τμήματος με βαθμίδα καθηγητή, 

αναπληρωτή ή επίκουρου και τα άλλα δύο μέλη έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική 

ειδικότητα με τον υποψήφιο διδάκτορα)  

11. Ανάθεση επταμελούς επιτροπής σε υποψήφιο διδάκτορα (μετά από απόφαση της 

ΓΣΕΣ και έλεγχος ότι τουλάχιστον τέσσερα μέλη είναι από οικείο τμήμα και ότι όλα τα 

μέλη έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με υποψήφιο διδάκτορα)  

12. Εμφάνιση υπερσυνδέσμου για παραπομπή στην ψηφίδα ή στο εθνικό αρχείο 

διδακτορικών διατριβών για αναζήτηση διδακτορικής διατριβής  

13. Παραμετροποίηση  

Υποψήφιος Διδάκτορας προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

1. Συμπλήρωση αίτησης  

2. Δυνατότητα τροποποίησης της δικής του αίτησης( από την ημερομηνία ανάρτησης της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διάρκεια 30 ημέρες)  

3. Ανάρτηση απαραίτητων δικαιολογητικών  
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4. Δυνατότητα τροποποίησης των δικών του απαραίτητων δικαιολογητικών ( από την 

ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάρκεια 30 ημέρες)  

5. Εμφάνιση υπερσυνδέσμου για παραπομπή στην ψηφίδα ή στο εθνικό αρχείο 

διδακτορικών διατριβών για αναζήτηση διδακτορικής διατριβής  

Υποψήφιος Διδάκτορας  

1. Εμφάνιση δικών του ετήσιων εκθέσεων προόδου  

2. Ανάρτηση ετήσιων εκθέσεων προόδου (δυνατότητα ανάρτησης μέχρι 2 μήνες)  

3. Δυνατότητα τροποποίησης των δικών του ετήσιων εκθέσεων προόδου μέσα στα 

χρονικά περιθώρια της οριζόμενης προθεσμίας  

4. Εμφάνιση προφίλ του  

5. Εμφάνιση στοιχείων διδακτικού προσωπικού και γραμματείας 

6. Εμφάνιση δημοσιεύσεων  

7. Ανάρτηση δημοσιεύσεων  

8. Εισαγωγή στοιχείων διδακτορικής διατριβής  

9. Δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων διδακτορικής διατριβής  

10. Εμφάνιση υπερσυνδέσμου για παραπομπή στην ψηφίδα ή στο εθνικό αρχείο 

διδακτορικών διατριβών για αναζήτηση διδακτορικής διατριβής  

Μέλη ΔΕΠ  

1. Ανάρτηση μέσω μιας αίτησης, των πεδίων έρευνας και του αριθμού των υποψηφίων 

που μπορεί να αναλάβει 

2. Έγκριση ή απόρριψη έκθεσης ετήσιας προόδου  

3. Εμφάνιση ατομικών του στοιχείων  

4. Εμφάνιση στοιχείων υπόλοιπου προσωπικού  
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5. Αναζήτηση δημοσιεύσεων  

6. Αναζήτηση υποψήφιου διδάκτορα  

7. Εμφάνιση διδακτόρων που επιβλέπει (σε περίπτωση που είναι 5, να εμφανίζεται 

μήνυμα ότι δεν μπορεί να αναλάβει άλλους)  

8. Εισαγωγή στοιχείων διδακτορικής διατριβής των διδακτόρων που επιβλέπει( σε μορφή 

pdf ή Word)  

9. Δυνατότητα διαχείρισης πρακτικού αναγόρευσης (αντλώντας πληροφορίες από την 

βάση δεδομένων)  

10. Εμφάνιση υπερσυνδέσμου για παραπομπή στην ψηφίδα ή στο εθνικό αρχείο 

διδακτορικών διατριβών για αναζήτηση διδακτορικής διατριβής  

Επισκέπτες  

1. Εμφάνιση ανακοινώσεων  

2. Εμφάνιση στοιχείων προσωπικού  

3. Εμφάνιση υπερσυνδέσμου για παραπομπή στην ψηφίδα ή στο εθνικό αρχείο 

διδακτορικών διατριβών για αναζήτηση διδακτορικής διατριβή  

 

3.1.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

 

Επιχειρησιακές Απαιτήσεις  

1. Δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε Web Browser  

2. Πρόσβαση του συστήματος μέσω Web  

3. Να διαβάζει αρχεία Word και pdf  

4. Να αντλεί πληροφορίες από τη βάση δεδομένων  
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5. Να αποθηκεύει τα δεδομένα στη βάση δεδομένων  

Αξιοπιστία  

Να λειτουργεί πάντα, ακόμα και σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων  

Ασφάλεια  

1. Να χρησιμοποιεί Secure HTTP(HTTTPS), έτσι ώστε όλα τα δεδομένα που 

ανταλλάσσονται να είναι κρυπτογραφημένα.  

2. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λειτουργίες όπως, διαχείριση 

δεδομένων, ανάθεση διδακτορικών, βαθμολογίες, κλπ 

  



17 
 

3. 2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

3.2.1 Περιγραφή της Βάσης Δεδομένων 

 

Για να είναι πλήρως λειτουργικό το πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να επικοινωνεί 

με μια βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται, αντλούνται και ανανεώνονται 

δεδομένα ανάλογα με τη λειτουργία που επιθυμεί ο χρήστης. Αυτά τα δεδομένα 

αποθηκεύονται σε πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση.  

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

(DBMS) της MySQL.Η διαχείριση γίνεται μέσω του phpMyAdmin. Αναπτύχθηκε μια 

βάση δεδομένων με όνομα thesis η οποία περιέχει δεκαοχτώ πίνακες. Παρακάτω θα γίνει 

μια πλήρης ανάλυση των πινάκων και των πεδίων τους, καθώς και των σχέσεων των 

πινάκων μεταξύ τους. 

 

3.2.2 Ανάλυση Πινάκων 

 

Πίνακας αιτούντων για διδακτορική διατριβή (Πίνακας 1:Candidates) 

Στον παρακάτω πίνακα καταχωρούνται όλα τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων για 

διδακτορική διατριβή και συνεπώς των υποψηφίων διδακτόρων που έγιναν δεκτοί. 

 

Πίνακας 1:Candidates 

Πεδίο Τύπος πεδίου Συσχέτιση 

idcandidates  int(11)   

iddep  int(11) dep -> iddep  

name  varchar(50)   

surname  varchar(50)   

fathersname  varchar(50)   

mothersname  varchar(50)   

address  varchar(50)   

city  varchar(50)   

tk  int(11)   

phone  int(11)   

email  varchar(30)   

researchfield  varchar(300)   

othertitles  varchar(50)   

discriminations  varchar(50)   

pro_expe  varchar(50)   
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accepted  tinyint(1)   

file  text   

bio  tinyint(1)   

copydegrees  tinyint(1)   

doatap  tinyint(1)   

lang  tinyint(1)   

recletters  tinyint(1)   

scientific_titles  tinyint(1)   

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idcandidates (Primary key): Είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε υποψήφιου 

διδάκτορα. Κάθε φορά που καταχωρείται μια νέα αίτηση στο σύστημα, οπότε και 

ένας νέος υποψήφιος διδάκτορας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 

αυξάνεται αυτόματα το πεδίο κατά 1 

 iddep(Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί σε αυτόν τον πίνακα και συσχετίζεται με 

τον πίνακα dep και το πεδίο iddep. Είναι ο αριθμός του επιβλέποντα καθηγητή 

του υποψηφίου διδάκτορα 

 name: Πεδίο με το όνομα του υποψήφιου διδάκτορα 

 surname: Πεδίο με το επώνυμο του υποψήφιου διδάκτορα 

 fathersname: Πεδίο με το όνομα του πατέρα του υποψήφιου διδάκτορα 

 mothersname: Πεδίο με το όνομα της μητέρας του υποψήφιου διδάκτορα 

 address: Πεδίο με την διεύθυνση κατοικίας του υποψήφιου διδάκτορα 

 city: Πεδίο με το όνομα της πόλης της διεύθυνσης κατοικίας του υποψήφιου 

διδάκτορα 

 tk: Πεδίο με τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής της κατοικίας του υποψήφιου 

διδάκτορα 

 phone: Πεδίο με το τηλέφωνο επικοινωνίας του υποψήφιου διδάκτορα 

 email: Πεδίο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υποψήφιου διδάκτορα 

 researchfield: Το ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής 

 othertitles: Κάποιοι άλλοι τίτλοι που ίσως έχει ο υποψήφιος διδάκτορας εκτός 

από της δημοσιεύσεις που έχει κάνει 

 discriminations: Καταγράφονται οι διακρίσεις που έχει μέχρι στιγμής ο 

υποψήφιος 

 pro_expe: Αν έχει προϋπηρεσία καθώς και ποιά είναι αυτή 

 accepted: Πεδίο όπου παίρνει τιμή 0 ή 1. Γίνεται 1 αν ο υποψήφιος διδάκτορας 

έχει γίνει δεκτός 
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 file: Πεδίο που έχει το όνομα του αρχείου που έχει αναρτήσει κατά την αίτηση 

του, και περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή του 

Τα παρακάτω πεδία παίρνουν τιμές 0 ή 1. Παίρνουν την τιμή 1 αν ο υποψήφιος 

διδάκτορας τα έχει συμπεριλάβει στο αρχείο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 bio: Παίρνει την τιμή 1 αν υπάρχει Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

 copydegress: Παίρνει την τιμή 1 αν υπάρχει Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου & 

Μεταπτυχιακού 

 doatap: Παίρνει την τιμή 1 αν υπάρχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ 

(απευθύνεται σε όσους έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο από Πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού) 

 lang: Παίρνει την τιμή 1 εάν υπάρχει αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον 

μίας ξένης γλώσσας 

 recletters: Παίρνει την τιμή 1 αν έχει συμπεριλάβει τα ονόματα των καθηγητών 

που θα συμπληρώσουν τις συστατικές επιστολές. 

 scientific_titles: Παίρνει την τιμή 1 αν ο υποψήφιος διδάκτορας έχει 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιπούς τίτλους σπουδών πλήν του 

πρώτου πτυχίου. 

 

Πίνακας κωδικών (Πίνακας 2:codes) 

Στον παρακάτω πίνακα καταχωρούνται τα στοιχεία των κωδικών πρόσβασης κάθε 

εγγεγραμμένου χρήστη. 

 

Πίνακας 2: codes 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

idcode  int(11) 

username  varchar(100) 

password  varchar(100) 

specialty  int(11) 

 

 

 

Ανάλυση πεδίων: 
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 idcode (Primary key): Είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε κωδικού. Αυξάνεται 

αυτόματα όταν γίνεται μια νέα εγγραφή στο σύστημα 

 username: Το όνομα χρήστη που έχει καταχωρήσει ο υποψήφιος διδάκτορας 

 password: Ο κωδικός του χρήστη. Για λόγους ασφάλειας είναι 

κρυπτογραφημένος 

 specialty: Πεδίο με τον τύπο χρήστη, ώστε κατά την εισαγωγή του στο σύστημα 

να οδηγηθεί στη κατάλληλη σελίδα. Είναι 1 αν ο χρήστης είναι μέλος της 

γραμματείας, 2 αν είναι μέλος ΔΕΠ και 3 εάν είναι υποψήφιος διδάκτορας 

 

Πίνακας degrees (Πίνακας 3:Degrees) 

Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται τα στοιχεία που σχετίζονται με τα πτυχία 

(προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) που έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες. 

Πίνακας 3:Degrees 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Συσχέτιση 

iddegrees  int(11)   

idcandidates  int(11) candidates -> idcandidates  

iddepartment  int(11) department -> iddepartment  

grade  double   

master  varchar(300)   

 

Ανάλυση πεδίων: 

 iddegrees (Primary Key): Είναι ο μοναδικός αριθμός των πτυχίων κάθε 

υποψηφίου. Αυξάνεται αυτόματα κατά ένα όταν γίνεται η υποβολή της αίτησης 

από ένα νέο υποψήφιο διδάκτορα και καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν 

αυτόν τον πίνακα 

 idcandidates (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idcandidates του πίνακα candidates. Είναι ο κωδικός του υποψηφίου διδάκτορα 

 iddepartment (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

iddepartment του πίνακα department. Αφορά το πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου 

και είναι ένας μοναδικός κωδικός με το τμήμα και το πανεπιστήμιο από το οποίο 

απέκτησε το δίπλωμα ο υποψήφιος διδάκτορας 

 grade: Ο βαθμός του πτυχίου προπτυχιακού επιπέδου του υποψηφίου 

 master: Ο τίτλος του μεταπτυχιακού διπλώματος του υποψηφίου 
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Πίνακας μελών ΔΕΠ (Πίνακας 4: dep) 

Στον παρακάτω πίνακα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών ΔΕΠ. 

Πίνακας 4: dep 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

iddep  int(11)   

dname  varchar(50)   

dsurname  varchar(50)   

iddepartment  int(11) department -> iddepartment  

position  varchar(50)   

email  varchar(20)   

phonenumber  bigint(100)   

fax  bigint(100)   

homepage  varchar(30)   

subject_of_knowledge  varchar(100)   

research_interests  varchar(250)   

idcode  int(11) codes -> idcode  

 

Ανάλυση πεδίων: 

 iddep(Primary Key): Είναι ο μοναδικός αριθμός για κάθε επιβλέποντα 

καθηγητή. Κάθε φορά που καταχωρείται ένας νέος καθηγητής από ένα αρχείο 

excel αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 dname: Πεδίο με το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή 

 dsurname: Πεδίο με το επώνυμο του επιβλέποντα καθηγητή 

 iddepartment (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

iddepartment του πίνακα department. Αφορά το μοναδικό κωδικό με το τμήμα 

και πανεπιστήμιο όπου ανήκει κάθε μέλος ΔΕΠ 

 position: Τη βαθμίδα που έχει στο τμήμα όπου ανήκει κάθε μέλος ΔΕΠ 

(καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής κλπ.) 

 email: Το email επικοινωνίας του μέλους  ΔΕΠ 

 phonenumber: Το τηλέφωνο επικοινωνίας του μέλους ΔΕΠ 

 fax: Ο αριθμός του φαξ, αν υπάρχει 

 homepage: Αν υπάρχει προσωπική ιστοσελίδα, η διεύθυνση της ιστοσελίδας 

 subject_of_knowledge: Το γνωστικό αντικείμενο κάθε μέλους ΔΕΠ 

 research_interests: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που έχει κάθε μέλος ΔΕΠ 

 idcode (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο idcode του 

πίνακα codes. Αφορά το μοναδικό κωδικό με τα στοιχεία σύνδεσης του κάθε 
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μέλους ΔΕΠ που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ( όνομα και κωδικός 

πρόσβασης) 

Πίνακας Τμημάτων (Πίνακας 5: department) 

Στον παρακάτω πίνακα καταχωρούνται τα τμήματα με τον αντίστοιχο κωδικό του 

πανεπιστημίου όπου ανήκουν. 

Πίνακας 5:department 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

iddepartment  int(11)   

department  varchar(100)   

iduni  int(11) university -> iduni  

 

Ανάλυση πεδίων: 

 iddepartment (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας 

μοναδικός αριθμός που αφορά τα τμήματα των πανεπιστημίων. Κάθε φορά που 

καταχωρείται ένας νέος συνδυασμός τμήματος και πανεπιστημίου όπου δεν 

υπάρχει στον πίνακα, αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 department: Το όνομα του τμήματος του πανεπιστημίου 

 iduni (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο iduni του 

πίνακα university. Αφορά το μοναδικό κωδικό με τα στοιχεία του πανεπιστημίου 

όπου ανήκει το τμήμα 

Πίνακας γλωσσών (Πίνακας 6:language) 

Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρούνται τα στοιχεία που σχετίζονται με τα αποδεικτικά 

καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. 

Πίνακας 6:language 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idlanguage  int(11)   

idcandidates  int(11) candidates -> 

idcandidates  

language  varchar(20)   

level  varchar(10)   
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Ανάλυση πεδίων: 

 idlanguage (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας 

μοναδικός αριθμός. Κάθε φορά που ένας υποψήφιος καταχωρεί μία νέα γλώσσα 

στην αίτηση του, το πεδίο αυτό αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 idcandidates (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idcandidates του πίνακα candidates. Είναι ο κωδικός του υποψηφίου διδάκτορα 

 language: Η ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο υποψήφιος διδάκτορας 

 level: Το επίπεδο γνώσης της συγκεκριμένης ξένης γλώσσας 

 

Πίνακας συσχέτισης members (Πίνακας 7:members) 

Είναι ένας πίνακας συσχέτισης με τους κωδικούς για τα μέλη της συμβουλευτικής 

επιτροπής. 

Πίνακας 7: members 

Πεδίο Τύπος Πεδίου Συσχέτιση 

idmembers  int(11)   

idseven  int(11) sevenmembers -> idseven  

idthree  int(11) threemember -> idthree  

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idmemebers(Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας 

μοναδικός αριθμός. Κάθε φορά που καταχωρείται ένας νέος συνδυασμός 

συμβουλευτικής επιτροπής, το πεδίο αυτό αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 idseven (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο idseven 

του πίνακα sevenmembers. Είναι ένας κωδικός με τα στοιχεία των λοιπών μελών 

της επταμελούς επιτροπής 

 idthree (Foreign key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο idthree του 

πίνακα threemembers. Είναι ένας κωδικός με τα στοιχεία των μελών της 

τριμελούς επιτροπής 

Πίνακας Νέας Περιόδου υποβολής (Πίνακας 8: newseason)  

Ο πίνακας newseason περιέχει τα στοιχεία με τις ημερομηνίες προθεσμίας υποβολής της 

αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 
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Πίνακας 8: newseason 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

idnewseason  int(11) 

startdate  date 

enddate  date 

 

Ανάλυση πεδίων:  

 idnewseason (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί και ο μοναδικός αριθμός για 

κάθε νέα προθεσμία. Αυξάνεται κατά ένα όταν ένα μέλος της γραμματείας 

καταχωρήσει μια νέα προθεσμία για την αίτηση εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής 

 startdate: Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής 

 enddate: Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής 

 

Πίνακας Υποψηφίων Διδακτόρων (Πίνακας 9:phdcandidates) 

Ο πίνακας υποψηφίων διδακτόρων περιέχει τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν σχέση με 

ένα υποψήφιο διδάκτορα από την στιγμή που γίνεται δεκτός. 

 

Πίνακας 9: phdcandidates 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idphdcandidates  int(11)   

idcandidates  int(11) candidates -> idcandidates  

idcode  int(11) codes -> idcode  

idmembers  int(11) members -> idmembers  

country  varchar(20)   

title  varchar(300)   

alternativetitle  varchar(300)   

dateork  date   

language  varchar(300)   

iddepartment  int(11)   

other  varchar(300)   

keywords  varchar(300)   

summary  varchar(300)   

thesis  varchar(300)   

meetingnum  int(11)   

dateey  date   
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timemr  time   

favorvotes  int(11)   

againstvotes  int(11)   

votesofgrade  int(11)   

grade  varchar(15)   

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idphdcandidates (Primary key): Είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε υποψήφιου 

διδάκτορα που γίνεται δεκτός. Κάθε φορά που γίνεται δεκτός ένας υποψήφιος 

διδάκτορας για διδακτορική διατριβή, αυξάνεται αυτόματα το πεδίο κατά 1 

 idcandidates (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idcandidates του πίνακα candidates. Είναι ο κωδικός του υποψηφίου διδάκτορα 

με τα προσωπικά του στοιχεία 

 idcode  (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο idcode του 

πίνακα codes. Αφορά το μοναδικό κωδικό με τα στοιχεία σύνδεσης του κάθε 

υποψηφίου που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ( όνομα και κωδικός 

πρόσβασης) 

 idmembers (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idmembers του πίνακα members. Είναι ένας κωδικός που μας παραπέμπει στη 

συμβουλευτική επιτροπή του υποψηφίου 

 country: Η χώρα στην οποία συντάσσεται η διπλωματική 

 title: Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής 

 alternativetitle: Ένας εναλλακτικός τίτλος της διδακτορικής διατριβής εάν 

υπάρχει 

 dateork: Η ημερομηνία ορκωμοσίας του υποψηφίου διδάκτορα 

 language: Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής 

 iddepartment (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

iddepartment του πίνακα department. Αφορά το μοναδικό κωδικό με το τμήμα 

και πανεπιστήμιο όπου ανήκει ο υποψήφιος διδάκτορας 

 other: Εαν υπάρχει κάτι άλλο που θέλει να καταχωρήσει ο υποψήφιος διδάκτορας 

που να σχετίζεται με την διδακτορική διατριβή 

 keywords: Λέξεις ή κλειδιά που σχετίζονται με την διδακτορική διατριβή 

 summary: Περίληψη της διδακτορικής διατριβής 

 thesis: Το όνομα του αρχείου της διδακτορικής διατριβής 

 meetingnum: Ο αριθμός συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής 
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 dateey: Η ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής από τον 

υποψήφιο διδάκτορα 

 timemr: Η ώρα υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο 

διδάκτορα 

 favorvotes: Ο αριθμός των ψήφων που είναι υπερ της παραδοχής της 

διδακτορικής διατριβής 

 againstvotes: Ο αριθμός των ψήφων που είναι κατά της παραδοχής της 

διδακτορικής διατριβής 

 votesofgrade: Ο αριθμός των ψήφων του συγκεκριμένου βαθμού 

 grade: Ο βαθμός της διδακτορικής διατριβής 

 

Πίνακας Εκθέσεων Προόδου (Πίνακας 10: progressreport)  

Στο πίνακα αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των εκθέσεων προόδου που αναρτούν οι 

υποψήφιοι διδάκτορες. 

 

Πίνακας 10: progressreport 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idprogressreport  int(11)   

idphdcandidates  int(11) phdcandidates -> idphdcandidates  

prdate  date   

report  text   

approved  int(11)   

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idprogressreport (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι 

ένας μοναδικός αριθμός. Κάθε φορά που ένας υποψήφιος καταχωρεί μία νέα 

έκθεση προόδου, το πεδίο αυτό αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 idphdcandidates (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idphdcandidates του πίνακα phdcandidates. Είναι ο κωδικός του υποψηφίου 

διδάκτορα 

 prdate: Η ημερομηνία ανάρτησης της έκθεσης προόδου 

 report: Το όνομα του αρχείου της έκθεσης προόδου 
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 approved: Πεδίο όπου παίρνει τιμή 0 ή 1. Γίνεται 1 αν έκθεση προόδου έχει 

εγκριθεί 

 

Πίνακας Δημοσιεύσεων (Πίνακας 11:publications)  

Στο παρακάτω πίνακα καταχωρούνται τα στοιχεία των δημοσιεύσεων που αναρτούν οι 

υποψήφιοι διδάκτορες. 

 

Πίνακας 11 : publications 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idpublications  int(11)   

idphdcandidtes  int(11) phdcandidates -> idphdcandidates  

title  varchar(200)   

pdate  date   

report  text  

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idpublications (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας 

μοναδικός αριθμός. Κάθε φορά που ένας υποψήφιος καταχωρεί ένα νέο αρχείο 

δημοσίευσης,το πεδίο αυτό αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 idphdcandidates (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idphdcandidates του πίνακα phdcandidates. Είναι ο κωδικός του υποψηφίου 

διδάκτορα 

 title: Ο τίτλος της δημοσίευσης 

 pdate: Η ημερομηνία συγγραφής του κειμένου της δημοσίευσης 

 report: Το όνομα του αρχείου δημοσίευσης 

 

Πίνακας συστατικών επιστολών (Πίνακας 12:se)  

Στο πίνακα των συστατικών επιστολών αποθηκεύονται τα στοιχεία όπου έχουν 

συμπληρωθεί από κάποιο μέλος ΔΕΠ για έναν Υποψήφιο διδάκτορα για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής. 
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Πίνακας 12: se 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

id  int(11)   

idcandidates  int(11) candidates -> idcandidates  

q1  varchar(250)   

q2  varchar(250)   

q3  varchar(250)   

q4  varchar(250)   

q5  varchar(250)   

radioBtn  varchar(250)   

radioBtn1  varchar(250)   

radioBtn2  varchar(250)   

radioBtn3  varchar(250)   

radioBtn4  varchar(250)   

radioBtn5  varchar(250)   

radioBtn6  varchar(250)   

radioBtn7  varchar(250)   

radioBtn8  varchar(250)   

radioBtn9  varchar(250)   

radioBtn10  varchar(250)   

radioBtn11  varchar(250)   

radioBtn12  varchar(250)   

radioBtn13  varchar(250)   

radioBtn14  varchar(250)   

fullname  varchar(250)   

title  varchar(250)   

daddress  varchar(250)   

phonenumber  int(11)  

 

Ανάλυση πεδίων: 

 id (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας μοναδικός 

αριθμός. Κάθε φορά που ένας καθηγητής καταχωρεί μια συμπληρωμένη 

συστατική επιστολή, το πεδίο αυτό αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 idcandidates (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο 

idcandidates του πίνακα candidates. Είναι ο κωδικός του υποψηφίου διδάκτορα 

με τα προσωπικά του στοιχεία 

 q1-q5: Στα πεδία αυτά αποθηκεύονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων από ένα 

μέχρι και πέντε 

 radioBtn- radioBtn13: Στα πεδία αυτά αποθηκεύεται η επιλογή που έκανε ο 

καθηγητής στον πίνακα με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του υποψηφίου 

διδάκτορα 
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 radioBtn14: Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η επιλογή για το αν ο υποψήφιος 

προτείνεται για διδακτορικές σπουδές 

 fullname: Το πλήρες όνομα του καθηγητή που συμπλήρωσε τη συστατική 

επιστολή 

 title: Τη βαθμίδα που έχει στο τμήμα ο καθηγητής και σε πιο τμήμα και 

Πανεπιστήμιο ανήκει 

 daddress: Τη διεύθυνση επικοινωνίας του καθηγητή που συμπλήρωσε την 

συστατική επιστολή 

 phonenumber: Το τηλέφωνο επικοινωνίας του καθηγητή που συμπλήρωσε την 

συστατική επιστολή 

 

Πίνακας γραμματείας (Πίνακας 13:secretary)  

Στο παρακάτω πίνακα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών της γραμματείας. 

 

Πίνακας 13: secretary 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idsecretary  int(11)   

name  varchar(50)   

surname  varchar(50)   

email  varchar(30)   

phonenumber  bigint(25)   

fax  bigint(25)   

idcode  int(11) codes -> 

idcode  

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idsecretary (Primary Key): Είναι ο μοναδικός αριθμός κάθε μέλους της 

γραμματείας. Κάθε φορά που καταχωρείται ένα νέο μέλος γραμματείας αυξάνεται 

αυτόματα κατά ένα 

 name: Πεδίο με το όνομα της γραμματείας 

 surname: Πεδίο με το επώνυμο της γραμματείας 

 email: Το email επικοινωνίας της γραμματείας 

 phonenumber: Το τηλέφωνο επικοινωνίας της γραμματείας 

 fax: Ο αριθμός του φαξ αν υπάρχει 
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 idcode (Foreign Key): Είναι ξένο κλειδί και συσχετίζεται με το πεδίο idcode του 

πίνακα codes. Αφορά το μοναδικό κωδικό με τα στοιχεία σύνδεσης του κάθε 

μέλους της γραμματείας. που είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα ( όνομα και 

κωδικός πρόσβασης) 

 

Πίνακας Επταμελούς επιτροπής (Πίνακας 14: sevenmember)  

Μία επταμελής επιτροπή αποτελείται από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής και απο 

τέσσερα νέα μέλη. Στο πίνακα αυτό καταχωρούνται τα λοιπά μέλη της επταμελούς 

επιτροπής αφού υπάρχει ξεχωριστός πίνακας για την τριμελή επιτροπή. Όπως έχει 

αναφερθεί και παραπάνω, αυτοί οι δύο πίνακες θα συσχετιστούν μεταξύ τους με τον 

πίνακα members. 

 

Πίνακας 14: sevenmember 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idseven  int(11)   

iddep  int(11) dep -> iddep  

iddep2  int(11) dep -> iddep  

iddep3  int(11) dep -> iddep  

iddep4  int(11) dep -> iddep  

smdate  date   

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idseven (Primary key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και ο μοναδικός 

αριθμός για τα μέλη της επταμελούς επιτροπής. Αυξάνεται κατά ένα όταν 

καταχωρηθεί μια νέα επταμελής επιτροπή 

 iddep-iddep4(Foreign Keys): Είναι ξένα κλειδιά του πίνακα και συσχετίζονται 

το κάθε ένα με τον πίνακα dep και το πεδίο iddep. Είναι ο κωδικός αριθμός ενός 

μέλους ΔΕΠ που ανήκει στην επταμελή επιτροπή 

 smdate: Η ημερομηνία ορισμού της επταμελούς επιτροπής 
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Πίνακας προσωρινής καταχώρησης χρηστών (Πίνακας 15:temp_register)  

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ενός νέου χρήστη στο σύστημα, αποθηκεύονται τα 

δεδομένα σε έναν προσωρινό πίνακα μέχρι να γίνει η επιβεβαίωση του χρήστη. Μόλις 

ολοκληρωθεί η διαδικασία τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μονίμως από αυτό τον πίνακα 

και κάποια στοιχεία από αυτά μεταφέρονται στο πίνακα των κωδικών. 

 

 

Πίνακας 15: temp_register 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

idtemp  int(11) 

name  varchar(100) 

surname  varchar(100) 

username  varchar(200) 

password  varchar(200) 

specialty  int(11) 

key  varchar(40) 

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idtemp (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και ένας μοναδικός 

αριθμός που αυξάνεται αυτόματα κατά ένα όταν γίνει μια νέα αίτηση εγγραφής 

στο σύστημα ως ειδικός χρήστης 

 name: Πεδίο με το όνομα του αιτούντα χρήστη για εγγραφή στο σύστημα 

 surname: Πεδίο με το επώνυμο του αιτούντα χρήστη για εγγραφή στο σύστημα 

 username: Το όνομα χρήστη που έχει καταχωρήσει ο υποψήφιος διδάκτορας 

 password: Ο κωδικός του χρήστη. Για λόγους ασφαλείας είναι 

κρυπτογραφημένος 

 specialty: Πεδίο που λέει τον τύπο χρήστη, ώστε κατά την εισαγωγή στο σύστημα 

να μπει στη κατάλληλη σελίδα. Είναι 1 αν ο χρήστης είναι μέλος της γραμματείας, 

2 αν είναι μέλος ΔΕΠ και 3 εάν είναι υποψήφιος διδάκτορας 

 key: Το πεδίο αυτό είναι ένα κλειδί που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του 

χρήστη και την επιβεβαίωση μέσω του email του ότι είναι αυτός που έκανε την 

αίτηση εγγραφής στο σύστημα 
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Πίνακας Τριμελούς επιτροπής (Πίνακας 16:threemember) 

Στο πίνακα αυτό καταχωρούνται τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. 

Πίνακας 16: threemember 

Πεδίο Τύπος 

Πεδίου 

Συσχέτιση 

idthree  int(11)   

iddep  int(11) dep -> iddep  

iddep2  int(11) dep -> iddep  

iddep3  int(11) dep -> iddep  

tmdate  date   

 

Ανάλυση πεδίων: 

 idthree (Primary key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και ο μοναδικός 

αριθμός για τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Αυξάνεται κατά ένα όταν 

καταχωρηθεί μια νέα τριμελής επιτροπή 

 iddep-iddep3(Foreign Keys): Είναι ξένα κλειδιά του πίνακα και συσχετίζονται 

το κάθε ένα με τον πίνακα dep και το πεδίο iddep. Είναι ο κωδικός αριθμός ενός 

μέλους ΔΕΠ που ανήκει στην επταμελή επιτροπή 

 tmdate: Η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής 

 

Πίνακας Ανακοινώσεων (Πίνακας 17:uninews) 

Στο παρακάτω πίνακα καταχωρούνται τα στοιχεία των ανακοινώσεων που αναρτώνται 

από τα μέλη της γραμματείας. 

 

Πίνακας 17:  uninews 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

iduninews int(11) 

news varchar(300) 

ndate date 

title varchar(300) 

 

Ανάλυση πεδίων: 

 iduninews (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας 

μοναδικός αριθμός. Κάθε φορά που καταχωρείται μια νέα ανακοίνωση από 

κάποιο μέλος της γραμματείας, το πεδίο αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 
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 news: Το κείμενο της ανακοίνωσης 

 ndate: Η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης 

 title: Ο τίτλος της ανακοίνωσης 

Πίνακας Πανεπιστημίων (Πίνακας 18:university)  

Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρούνται τα πανεπιστήμια 

 

Πίνακας 18: university 

Πεδίο Τύπος Πεδίου 

iduni  int(11) 

university  varchar(100) 

 

Ανάλυση πεδίων: 

 iduni (Primary Key): Είναι το κύριο κλειδί του πίνακα και είναι ένας μοναδικός 

αριθμός που αφορά τα πανεπιστήμια. Κάθε φορά που καταχωρείται ένα νέο 

πανεπιστήμιο το οποίο δεν υπάρχει στον πίνακα, αυξάνεται αυτόματα κατά ένα 

 university: Το όνομα του πανεπιστημίου 
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Διάγραμμα 1: Σχεσιακό Σχήμα Βάσης Δεδομένων thesis 
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4. Ανάπτυξη συστήματος 

 

Κατά τη φάση της ανάπτυξης συστήματος, αναπτύσσεται ο κώδικας όπου μετατρέπονται 

οι απαιτήσεις στο τελικό πληροφοριακό σύστημα. Παρακάτω παρουσιάζεται αρχικά η 

λογική του κώδικα και στη συνέχεια μέσα από όψεις οθόνης (screen shots), 

παρουσιάζονται οι διεπαφές του πληροφοριακού συστήματος.  

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε με την 

αρχιτεκτονική MVC από το framework του codeigniter. Έτσι, με την βοήθεια αυτού του 

εργαλείου ο κώδικας είναι οργανωμένος και το σύστημα αναπτύσσεται πιο γρήγορα 

εφόσον υπάρχουν πολλές έτοιμες βιβλιοθήκες και δεν απαιτείται  η εγγραφή ολόκληρου 

του κώδικα από την αρχή. 

Κατά την ανάπτυξη του κώδικα γίνεται χρήση των βιβλιοθηκών καθώς και άλλων 

βοηθητικών αρχείων που παρέχει το CodeIgniter. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται στον 

κατάλογο phdthesissite/ application/libraries και τα αρχεία βρίσκονται στο κατάλογο 

phdthesissite/ application/helpers. 

 

Οι βιβλιοθήκες ενσωματώνονται με την δήλωση της εντολής: 

$this->load->library(‘το όνομα της βιβλιοθήκης’); 

Ενώ τα βοηθητικά αρχεία ενσωματώνονται με την δήλωση της εντολής: 

$this->load->helper(‘το όνομα του βοηθητικού αρχείου’); 

 

Έκτος από τη χρήση των έτοιμων βιβλιοθηκών και βοηθητικών αρχείων, αναπτύχθηκαν 

και ενσωματώθηκαν δικά μας αρχεία και βιβλιοθήκες. Αυτό έγινε για λόγους ευκολίας. 

Στον κατάλογο του libraries, ενσωματώθηκε η βιβλιοθήκη Excel.php ενώ στο κατάλογο 

του helpers, ενσωματώθηκαν τα βοηθητικά αρχεία: MY_string_helper.php και το αρχείο 

js, που έχει μέσα αρχεία τύπου JavaScript τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να τρέχει ο 

κώδικας JavaScript και jQuery. 
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4.1 Παρουσίαση της Λογικής του Κώδικα της Εφαρμογής 

Όπως σε κάθε MVC framework, έτσι και στο codeigniter γίνεται ο διαχωρισμός του 

κώδικα στους φακέλους models, views και controller. Στην εφαρμογή μας, αυτοί οι 

φάκελοι βρίσκονται στον φάκελο phdthesissite/ application. 

Φάκελος phdthesissite 

Σε αυτόν τον φάκελο, βρίσκονται όλα τα αρχεία πού είναι απαραίτητα για να τρέχει η 

εφαρμογή. Τα αρχεία που βρίσκονται μέσα σε αυτό το φάκελο κατά την εγκατάσταση 

του codeigniter είναι: 

 application  

 system 

Ο φάκελος applications, είναι ο κυρίως φάκελος προγραμματιστή, ενώ ο φάκελος system 

είναι ο κυρίως φάκελος του codeigniter  και έχει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον 

πυρήνα του framework. Όλα τα υπόλοιπα αρχεία προστέθηκαν για να τρέχει η 

συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

 

Εικόνα 2: Φάκελος phdthesissite 

 

Τα αρχεία που προστέθηκαν είναι: 

 captcha: Περιέχει τις εικόνες του captcha που χρησιμοποιούνται κατά την αίτηση 

εγγραφής στο σύστημα 
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 fonts: Περιέχει τα είδη φόντου που χρησιμοποιούν οι εικόνες του captcha 

 images: Περιέχει όλες τις εικόνες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή 

 js: Στο αρχείο αυτό, περιέχονται τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να τρέχει το 

jquery στην εφαρμογή 

 psifida: Περιέχει τα αρχεία pdf, που χρησιμοποιούνται στη σελίδα της ψηφίδας 

 uploadprogresseport: Αποθηκεύονται οι εκθέσεις προόδου όλων των 

υποψηφίων διδακτόρων 

 uploadpublications: Αποθηκεύονται οι δημοσιεύσεις όλων των υποψηφίων 

διδακτόρων 

 uploads: Αποθηκεύονται τα αρχεία zip με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε 

υποψήφιου διδάκτορα 

 

Φάκελος application 

Στον φάκελο αυτό, βρίσκονται τα αρχεία που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα. 

Αλλαγές έχουν γίνει στα αρχεία models, views, controllers και config. Στα αρχεία 

models, views και controllers γίνεται διαχωρισμός της λογικής του κώδικα της 

εφαρμογής, από αυτό της παρουσίασης. Το αρχείο config, έχει τα αρχεία που απαιτούνται 

για configuration.  

 

Εικόνα 3:Φάκελος application 
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Ανάλυση φακέλων: 

 Φάκελος config 

Στο φάκελο αυτό, υπάρχουν όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για 

configuration. Αλλαγές έχουν γίνει στα αρχεία: 

 autoload.php: όπου δηλώνονται ποιες βιβλιοθήκες και βοηθητικά αρχεία 

τρέχουν αυτόματα όταν τρέχει η εφαρμογή 

 Config.php: όπου δηλώνεται η βασική διαδρομή που θα ακολουθεί το 

πληροφοριακό σύστημα 

 Database.php: όπου έχουν δηλωθεί οι μεταβλητές που είναι απαραίτητές 

για την σύνδεση με την βάση δεδομένων 

 Routes.php: όπου δηλώνεται η διαδρομή που θα ακολουθήσει το 

πληροφοριακό σύστημα για να γνωρίζει ποιο controller θα φορτώσει σε 

περίπτωση που το URL δεν έχει δεδομένα 

Έχοντας δηλώσει αυτά τα στοιχεία στο αρχείο config, τρέχουν αυτόματα όλα μαζί και 

μόνο μια φόρα, αποφεύγοντας προβλήματα ταχύτητας, το οποίο είναι γνωστό πρόβλημα 

σε όλες τις εφαρμογές. Έτσι, δεν χρειάζεται να δηλώνεται η εντολή include_once στα 

αρχεία της php του κώδικα. 

 Φάκελος controllers 

Όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 2, ο controller λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής μεταξύ του model και του view. Όλες οι λειτουργίες της βάσης 

δεδομένων που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα, καλούνται από την 

βάση με τη χρήση ενός model. Όταν χρειαστεί ο controller, θα καλέσει την 

κατάλληλη λειτουργία από κάποιο model και θα περάσει τα δεδομένα για έξοδο 

στο view.  

Η διαδικασία με την οποία τα ονόματα δίνονται στους controllers, γίνεται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να συσχετιστούν με το URI.  

Για παράδειγμα το url: http://localhost/phdthesissite/cont_home  

Όταν τρέξει ένα url, το codeigniter ψάχνει να βρει ένα controller με όνομα που να 

είναι ίδιο με το πρώτο τμήμα του. Στο παράδειγμα το codeigniter ψάχνει 

controller με όνομα cont_home. 

Το δεύτερο τμήμα του URI καθορίζει ποία λειτουργία στον controller να 

φορτώσει. Αν το δεύτερο τμήμα του URL είναι άδειο, τότε εξ’ ορισμού ο 

controller φορτώνει τη λειτουργία index. 

http://localhost/phdthesissite/cont_home
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Αν έχουμε για παράδειγμα το url: http://localhost/phdthesissite/cont_dep/dep, 

τότε το codeigniter θα ψάξει να βρει controller με όνομα cont_dep και να βρει 

μέσα σε αυτόν τον controller την λειτουργία με όνομα dep. 

 

 

Εικόνα 4: Φάκελος controllers 

Στο φάκελό controller του πληροφοριακού συστήματος υπάρχουν είκοσι δύο 

controllers οι οποίοι είναι: 

 

 Cont_registration.php: Χειρίζεται τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης 

κατά την εγγραφή, κάνει ελέγχους αυθεντικοποίησης και ελέγχει αν 

μπορεί να είναι χρήστης του συστήματος (γραμματεία, μέλος ΔΕΠ ή 

υποψήφιος διδάκτορας). Καλεί τα models: model_registration, 

model_users, model_dep και model_login 

 Cont_login.php: Χειρίζεται τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης όπως η 

επαλήθευση στοιχειών, η εύρεση τύπου χρήστη και η τροποποίηση 

στοιχείων. 

 Cont_profile.php: Κληρονομεί στοιχεία από τον controller Cont_login, 

ελέγχει τα στοιχεία που έχει εισάγει ο χρήστης και φορτώνει το κατάλληλο 

view 

 Cont_contact.php: Κληρονομεί στοιχεία από τον controller Cont_login 

και φορτώνει το view με τα στοιχεία επικοινωνίας σε όλα τα views 

 

http://localhost/phdthesissite/cont_dep/dep
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 Cont_secretary.php: Ότι έχει σχέση με τα μέλη της γραμματείας τα 

στοιχεία περνάνε από αυτό τον controller. Καλεί το model model_users 

 Cont_dep.php: Ομοίως με τον προηγούμενο controller τα στοιχεία που 

έχουν σχέση με τα μέλη ΔΕΠ περνάνε από αυτόν τον controller. Καλεί το 

model model_dep 

 Cont_phdapp.php: Η διαχείριση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με 

τους υποψηφίους διδάκτορες, όπως είναι η εμφάνιση φορμών για 

εισαγωγή ή τροποποίηση στοιχείων, η εμφάνιση όλων των στοιχείων, οι 

αιτήσεις κλπ., πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη κλάση. 

Κληρονομεί στοιχεία από τον controller Cont_login. Τέλος, το κύριο 

model που χρησιμοποιεί είναι το model_users αλλά επίσης καλεί σε 

κάποιες λειτουργίες τα model_dep και model_applications 

 Cont_progressreport.php: Χειρίζεται τα δεδομένα που έχουν σχέση με 

τις εκθέσεις προόδου. Καλεί το model model_ progressreport 

 Cont_publications.php: Χειρίζεται τα δεδομένα που έχουν σχέση με τις 

δημοσιεύσεις. Καλεί το model model_ publications 

 Cont_se.php: Χειρίζεται τα δεδομένα που έχουν σχέση με τις συστατικές 

επιστολές. Καλεί το model model_users 

 Cont_excel.php:  Χειρίζεται τα δεδομένα που έχουν σχέση με τα αρχεία 

excel. Καλεί το model model_dep και το model_excel 

 Cont_phddata.php: Χειρίζεται τα δεδομένα που έχουν σχέση με την 

διδακτορική διατριβή. Καλεί το model model_upload και το 

model_phddata 

Οι πιο κάτω controllers έχουν σχέση με τις ανακοινώσεις του συστήματος και καλούν το 

model_announcments. 

 Cont_add_announ.php: Είναι υπεύθυνο για να εισάγει η γραμματεία 

νέες ανακοινώσεις στο σύστημα 

 Cont_announcments.php: Καλεί τις κατάλληλες λειτουργίες από το 

model_announcments για να εμφανίζονται οι ανακοινώσεις στο χρήστη 

 Cont_ed_announ.php: Καλεί τις κατάλληλες λειτουργίες από το 

model_announcments για να εμφανίζονται οι ανακοινώσεις στη 

γραμματεία και για να επιλέξει κάποια ανακοίνωση για τροποποίηση ή 

διαγραφή 
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 Cont_edit_announ.php: Κληρονομεί στοιχεία από τον controller 

Cont_ed_announ.php. Επίσης, στέλνει δεδομένα στο 

model_announcments και τροποποιεί την ανακοίνωση που επέλεξε ο 

χρήστης 

 Cont_delete_announ.php: Κληρονομεί στοιχεία από τον controller 

Cont_ed_announ.php. Επίσης, στέλνει δεδομένα στο 

model_announcments και διαγράφει την ανακοίνωση που επέλεξε ο 

χρήστης 

 

Οι controller που ακολουθούν καλούν τα views των χρηστών. 

 Cont_home.php: Είναι ο προκαθορισμένος controller που καλεί η 

εφαρμογή. Καλεί το κύριο view του πληροφοριακού συστήματος 

 Cont_homedep.php:  Καλεί την αρχική σελίδα για τα μέλη ΔΕΠ του 

πληροφοριακού συστήματος 

 Cont_homephd.php: Καλεί την αρχική σελίδα των υποψηφίων 

διδακτόρων του πληροφοριακού Συστήματος  

 Cont_homesec.php: Καλεί την αρχική σελίδα των μελών της 

γραμματείας του πληροφοριακού συστήματος 

 

 Φάκελος models 

Τα Models συνδέονται με τη βάση δεδομένων και βοηθούν στην εισαγωγή, 

ανάκτηση, διαγραφή ή τροποποίηση των δεδομένων, αναλόγως με την επιθυμία 

του χρήστη. 

 

 

Εικόνα 5: Φάκελος models 
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Στο φάκελο models έχουν δημιουργηθεί δώδεκα models που βοηθάνε στο 

χειρισμό των δεδομένων από και προς τους πίνακες της βάσης. 

Τα models που υπάρχουν είναι: 

 Model_announcments.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα uninews και 

χειρίζεται τα δεδομένα που αφορούν τις ανακοινώσεις του 

πληροφοριακού συστήματος 

 Model_applications.php: Χειρίζεται τα δεδομένα που εισάγουν οι 

χρήστες στις διάφορες αιτήσεις. Επικοινωνεί με τους πίνακες newseason 

(προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής), 

se(πίνακας συστατικών επιστολών) και phdcandidates (τροποποίηση 

στοιχείων πρακτικού αναγόρευσης) 

 Model_dep.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα dep και χειρίζεται τα 

δεδομένα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ 

 Model_excel.php: Ανακτά δεδομένα από ένα αρχείο excel και τα εισάγει 

στη βάση δεδομένων του συστήματος 

 Model_login.php: Κατά τη διαδικασία σύνδεσης ενός χρήστη στο 

σύστημα, επικοινωνεί με τον πίνακα codes και γίνεται επαλήθευση των 

στοιχείων του 

 Model_phddata.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα phdcandidates και 

χειρίζεται τα δεδομένα που αφορούν την διδακτορική διατριβή 

 Model_profile.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα candidates και χειρίζεται 

τα δεδομένα που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων 

διδακτόρων 

 Model_progressreport.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα progressreport 

και χειρίζεται τα δεδομένα που αφορούν τις εκθέσεις προόδου των 

υποψηφίων διδακτόρων 

 Model_publications.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα publications και 

χειρίζεται τα δεδομένα που αφορούν τις δημοσιεύσεις των υποψηφίων 

διδακτόρων 

 Model_registration.php: Επικοινωνεί με τον πίνακα temp_register όπου 

εισάγει προσωρινά τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης. Όταν γίνει 

ταυτοποίηση του χρήστη μεταφέρει τα δεδομένα του χρήστη στον 

κατάλληλο πίνακα(secretary, dep ή phdcandidates) 
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 Model_upload.php: Χειρίζεται τα αρχεία που «ανεβάζει» κάποιος 

χρήστης και τα τοποθετεί σε ένα από τα τρία αρχεία που υπάρχουν στο 

φάκελο phdthesissite (uploads, uploadprogressreport ή 

uploadpublications) 

 Model_users.php: Είναι το κύριο model του φακέλου και επικοινωνεί με 

τους περισσότερους πίνακες της βάσης δεδομένων αφού χειρίζεται τα 

δεδομένα που έχουν σχέση με τους υποψηφίους διδάκτορες 

 

 

 Φάκελος views 

Στα views υπάρχει η πληροφορία που παρουσιάζεται στο χρήστη. Υπό κανονικές 

συνθήκες το view είναι μια ιστοσελίδα αλλά κατά την ανάπτυξη του κώδικα στο 

Codeigniter ένα view μπορεί να περιέχει πληροφορία από ένα κομμάτι της 

ιστοσελίδας όπως για παράδειγμα της κεφαλίδας, του υποσέλιδου ή του μενού 

της σελίδας. 

 

 

Εικόνα 6: Φάκελος views 

Στο φάκελο views έχουν δημιουργηθεί 72 models που βοηθάνε στην παρουσίαση 

της πληροφορίας στο χρήστη . 

 

Τα views που υπάρχουν είναι: 

 Footer.php: Το υποσέλιδο της σελίδας 

 Header.php : Η κεφαλίδα της σελίδας 
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 Menu.php: Το μενού για όλο το κοινό 

 Menu_dep.php: Το μενού αν ο χρήστης είναι μέλος ΔΕΠ 

 Menu_phd.php: Το μενού αν ο χρήστης είναι υποψήφιος διδάκτορας 

 Menu_sec.php: Το μενού αν ο χρήστης είναι μέλος του προσωπικού της 

γραμματείας 

 Restricted.php: Εμφάνιση μηνύματος απαγόρευσης εισαγωγής στο 

σύστημα 

 View_acceptcan.php: Εμφάνιση πίνακα με Υποψήφιους για Εκπόνηση 

Διδακτορικής Διατριβής και πεδίο για αποδοχή ή απόρριψη 

 View_allpublications.php: Εμφάνιση δημοσιεύσεων κατά χρονολογική 

σειρά 

 View_announcments.php: Εμφάνιση ανακοινώσεων 

 View_applications.php: Εμφάνιση αιτήσεων 

 View_approvalprogressre.php: Εμφάνιση Ετήσιας Έκθεσης Προόδου 

που επέλεξε ο χρήστης και δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης 

 View.assignments.php: Εμφάνιση φόρμας ώστε να εισάγει η γραμματεία 

την τριμελή και επταμελή επιτροπή και τις ημερομηνίες ορισμού της κάθε 

επιτροπής επιλέγοντας ένα από τους υπάρχοντες Υποψήφιους 

Διδάκτορες.  

 View_candidatechoices.php: Εμφάνιση επιλογών για υποψήφιο 

διδάκτορα (κουμπιά με δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει να δεί στοιχεία 

που έχουν σχέση με: Στοιχεία Υποψηφίου, Διδακτορική Διατριβή, 

Ετήσιες Εκθέσεις προόδου, Δημοσιεύσεις και Πρακτικό Αναγόρευσης) 

 View_candidates.php: Εμφάνιση πίνακα με Υποψήφιους για Εκπόνηση 

Διδακτορικής Διατριβής 

 View_candidates_tablechange.php: Από τον πίνακα με τους 

Υποψήφιους για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής η γραμματεία 

επιλέγει ένα και εμφανίζεται ένας νέος πίνακας με τα στοιχεία του ώστε 

να μπορεί να τα τροποποιήσει. 

 View_candidatesdep.php: Εμφάνιση πίνακα με Υποψήφιους 

Διδάκτορες που έχει ο τρέχων Καθηγητής 

 View_changecurr.php: Εμφάνιση φόρμας αλλαγής στοιχείων από 

αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
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 View_changedata.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής ονοματεπώνυμού 

για να γίνει έλεγχος αν υπέβαλε αίτηση και να βρεί τα στοιχεία του στη 

βάση 

 View_changedatacurr.php: Εμφάνιση φόρμας για τροποποίηση 

στοιχείων υποψήφιου διδάκτορα 

 View_changeentry.php: Εμφάνιση δύο επιλογών για την αίτηση 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Δυνατότητα για νέα υποβολή ή 

αλλαγή στοιχείων στην αίτηση που έχει ήδη υποβάλει 

 View_changepassword.php: Εμφάνιση φόρμας αλλαγής κωδικού 

πρόσβασης 

 View_changephddata.php: Εμφάνιση  φόρμας εισαγωγής στοιχείων 

Διδακτορικής Διατριβής 

 View_changeusername.php: Εμφάνιση φόρμας αλλαγής ονόματος 

χρήστη 

 View_contact.php: Εμφάνιση πληροφοριών επικοινωνίας 

 View_current_announc.php: Εμφάνιση ανακοινώσεων που επέλεξε ο 

χρήστης 

 View_datacurr.php: Εμφάνιση στοιχείων τρέχοντος υποψήφιου 

διδάκτορα 

 View_deadlineform.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής περιόδου 

υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

 View_dep.php: Εμφάνιση πίνακα με το διδακτικό προσωπικό 

 View_depapplication.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής (από τα μέλη 

ΔΕΠ) θεματικών πεδίων και αριθμού υποψηφίων 

 View_ed_announ.php: Εμφάνιση πίνακα με ανακοινώσεις και επιλογή 

για τροποποίηση ή διαγραφή 

 View_ed_dep.php: Εμφάνιση πίνακα του διδακτικού προσωπικού και 

επιλογή για τροποποίηση ή διαγραφή 

 View_ed_sec.php: Εμφάνιση πίνακα με το προσωπικό γραμματείας και 

επιλογή για τροποποίηση ή διαγραφή 

 View_edit_announ.php: Εμφάνιση φόρμας για τροποποίηση 

ανακοίνωσης που επέλεξε ο χρήστης 

 View_editpublications.php: Επιλογή αρχείου και δυνατότητα 

ανάρτησης αρχείου δημοσίευσης (pdf ή word) 
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 View_edmypublications.php: Εμφάνιση πίνακα με δημοσιεύσεις και 

επιλογή για τροποποίηση ή διαγραφή 

 View_emp.php: Εμφάνιση πίνακα με το προσωπικό (επιλογή μεταξύ 

προσωπικού γραμματείας ή διδακτικού προσωπικού) και επιλογή για 

επεξεργασία 

 View_form_announ.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής νέας 

ανακοίνωσης 

 View_form_dep.php: Εμφάνιση φόρμας ανανέωσης διδακτικού 

προσωπικού 

 View_form_mr.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής στοιχείων πρακτικού 

αναγόρευσης 

 View_form_sec.php: Εμφάνιση φόρμας ανανέωσης μέλους γραμματείας 

 View_form_sec2.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής νέου μέλους στην 

γραμματεία 

 View_home.php: Εμφάνιση αρχικής σελίδας για όλους τους χρήστες 

 View_homemembers.php: Εμφάνιση αρχικής σελίδας αν είσαι ειδικός 

χρήστης (γραμματεία, μέλος ΔΕΠ ή υποψήφιος διδάκτορας) 

 View_insertdateork.php: Εμφάνιση φόρμας εισαγωγής ημερομηνίας 

ορκωμοσίας 

 View_login.php: Εμφάνιση φόρμας για σύνδεση με το σύστημα 

 View_messeges.php: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας αν έγινε επιτυχής η 

εγγραφή του χρήστη στο σύστημα 

 View_messeges2.php: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας αν καταχωρήθηκε 

η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

 View_messeges3.php: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας αν καταχωρήθηκε 

η συστατική επιστολή 

 View_minutereport.php: Εμφάνιση πρακτικού αναγόρευσης 

 View_msgnpassword.php: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας αν άλλαξε ο 

κωδικός πρόσβασης 

 View_msgnusername.php: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας αν άλλαξε το 

όνομα χρήστη 

 View_msgprogressreport.php: Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας ή 

αποτυχίας της έκθεσης προόδου στο σύστημα 
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 View_myprogressreport.php: Εμφάνιση Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 

του τρέχοντα υποψήφιου διδάκτορα με χρονολογική σειρά 

 View_phdcandidates.php: Εμφάνιση πίνακα με Υποψήφιους 

Διδάκτορες 

 View_phdcandidateschange.php: Εμφάνιση πίνακα με Υποψήφιους 

Διδάκτορες και δυνατότητα τροποποίησης 

 View_phddata.php: Στοιχεία Διδακτορικής Διατριβής 

 View_phddataentry.php: Φόρμα εισαγωγής στοιχείων Διδακτορικής 

Διατριβής 

 View_phdentry.php: Φόρμα για αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής 

Διατριβής 

 View_profile.php: Τα στοιχεία του τρέχοντος μέλους από το προσωπικό 

της γραμματείας 

 View_ profiledep.php: Τα στοιχεία του τρέχοντος μέλους ΔΕΠ 

 View_progressreport.php: Επιλογή αρχείου έκθεσης προόδου 

 View_progressreportcurr.php: Εμφάνιση Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 

με χρονολογική σειρά υποψήφιου διδάκτορα που επέλεξε ο χρήστης( 

γραμματεία ή μέλος ΔΕΠ) 

 View_psifida.php: Εμφάνιση συνδέσμου για ψηφίδα 

 View_publications.php: Εμφάνιση δημοσιεύσεων του τρέχοντα 

υποψηφίου διδάκτορα με χρονολογική σειρά 

 View_publicationsbrowse.php: Επιλογή αρχείου και δυνατότητα 

ανάρτησης δημοσίευσης 

 View_publicationscurr.php: Εμφάνιση Δημοσιεύσεων τρέχοντος 

υποψηφίου διδάκτορα με χρονολογική σειρά 

 View_registration.php: Φόρμα εγγραφής των εγκεκριμένων χρηστών 

 View_se.php: Εμφάνιση φόρμας Συστατικής Επιστολής 

 View_secretary.php: Πίνακας με τα στοιχεία του προσωπικού 

γραμματείας 

 View_securr.php: Εμφάνιση Συστατικής Επιστολής 
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 4.2. Διεπαφές Συστήματος 

 

Όταν κάποιος χρήστης πληκτρολογήσει τη διεύθυνση  http://localhost/phdthesissite, του 

εμφανίζεται η αρχική σελίδα που φαίνεται στην εικόνα 7 

 

 

Εικόνα 7: Αρχική Σελίδα Πληροφοριακού Συστήματος 

 

Περιοχή Επισκέπτη 

 

Στην αρχική σελίδα (εικόνα 7), φαίνονται οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και υπάρχει 

ένα κύριο μενού στο οποίο μπορεί να περιηγηθεί ο οποιοσδήποτε σαν επισκέπτης. Ο 

επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί ανάμεσα σε ανακοινώσεις (εικόνα 8) που είναι 

χωρισμένες κατά μήνα, να βρει στοιχεία για το διδακτικό προσωπικό και για τα μέλη της 

γραμματείας (εικόνες 9 και 10 αντίστοιχα) , να βρει παλιές διδακτορικές διατριβές μέσα 

από την ψηφίδα (εικόνα 11) και στοιχεία επικοινωνίας με το πανεπιστήμιο (εικόνα 12). 

Ο επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί και στις αιτήσεις κατά την περίοδο υποβολής 

αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η οποία αναλύεται πιο κάτω (εικόνα 13). 

http://localhost/phdthesissite
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Εικόνα 8:Ανακοινώσεις 

 

 

Εικόνα 9:Διδακτικό Προσωπικό 
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Εικόνα 10: Μέλη Γραμματείας  

 

 

 

Εικόνα 11: Ψηφίδα 
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Εικόνα 12:Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

 

 

Εικόνα 13:Αιτήσεις 
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Στην αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υπάρχουν δύο επιλογές: Νέα Υποβολή 

και Αλλαγή Αίτησης. (εικόνα 14) Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέα 

υποβολή όπου θα εμφανιστεί η αίτηση προς συμπλήρωση (εικόνα 15) . Η αίτηση 

περιλαμβάνει τα εξής:  

 προσωπικά στοιχεία  

 στοιχεία πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος  

 δήλωση  πεδίου έρευνας που ενδιαφέρεται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

 επιβλέπων καθηγητής 

 ονόματα δύο καθηγητών για να σταλεί email με συστατική επιστολή 

 επιλογή εύρεσης αρχείου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

 

Εικόνα 14: Επιλογές Αίτησης Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
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Εικόνα 15:Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

Περιοχή Υποψήφιου Διδάκτορα προς Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

 

Υποψήφιος Διδάκτορας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θεωρείται κάποιος που 

έχει υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχει οριστεί αν έγινε δεκτός ή αν απορρίφθηκε. Απο την 

στιγμή που υποβάλλει την αίτηση του και καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων 

μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχει δηλώσει. 

Για την τροποποίηση στοιχείων χρειάζεται αρχικά να επιλέξει ο χρήστης την επιλογή 

«Αλλαγή Στοιχείων» (εικόνα 16). Στη συνέχεια, εισάγει στο σύστημα το ονοματεπώνυμο 

του ώστε να γίνει έλεγχος αν έχει ήδη υποβάλει αίτηση και να ανακτήσει τα στοιχεία του 

από την βάση ώστε να μπορέσει να τα τροποποιήσει (εικόνα 17). 
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Εικόνα 16: Φόρμα Ελέγχου Υπάρχουσας Αίτησης 

 

Εικόνα 17:Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων 

 

Περιοχή Εγγραφής και Εισόδου στο Σύστημα 

 

Έχουν δυνατότητα να συνδεθούν στο σύστημα τα μέλη της γραμματείας, τα μέλη ΔΕΠ 

(διδακτικό προσωπικό) και όσοι έχουν εγκριθεί ως υποψήφιοι διδάκτορες. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να συνδεθεί κάποιος στο σύστημα είναι να έχει λογαριασμό. Για να 

δημιουργήσει λογαριασμό, θα πατήσει αρχικά την επιλογή «Είσοδος» που υπάρχει σε 

όλες τις σελίδες του βασικού μενού και θα τον μεταφέρει στη οθόνη της εικόνας 18 που 
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είναι η φόρμα Εισόδου. Στη συνέχεια πατώντας τον σύνδεσμο «Εγγραφή στο Σύστημα» 

θα εμφανιστεί η φόρμα εγγραφής (εικόνα 19). 

 

Εικόνα 18: Φόρμα Εισόδου 

 

Εικόνα 19: Φόρμα Εγγραφής 

Αφού έχει συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής και πατήσει το κουμπί «Υποβολή» υπάρχουν 

δύο ενδεχόμενα: 

1. Να υπήρξε σφάλμα κατά την εγγραφή (είτε δεν είναι εγκεκριμένος χρήστης είτε 

έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με την συμπλήρωση της φόρμας), οπότε να 

εμφανιστεί στο χρήστη το μήνυμα της εικόνας 20 
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2. Να έχει γίνει επιτυχής εγγραφή, οπότε να εμφανιστεί στο χρήστη το μήνυμα της 

εικόνας 21 και να πρέπει να μεταβεί στο προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για επιβεβαίωση 

 

Εικόνα 20:Μήνυμα Εσφαλμένης Εγγραφής 

 

Εικόνα 21:Μήνυμα για Επιβεβαίωση 

Το μήνυμα που εμφανίζεται στο χρήστη για επιβεβαίωση φαίνεται στη εικόνα 22. Αν έχει 

γίνει εσφαλμένη επιβεβαίωση θα εμφανιστεί το μήνυμα της εικόνας 23 αλλιώς θα τον 

μεταφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό. 
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Εικόνα 22:Μήνυμα στο Προσωπικό Email του Χρήστη 

 

 

Εικόνα 23:Μήνυμα εσφαλμένης Επιβεβαίωσης 
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Περιοχή Γραμματείας-Διαχειριστή 

 

Τα μέλη της γραμματείας έχουν αυξημένες λειτουργίες σε σχέση με τις άλλες δύο 

κατηγορίες χρηστών. Οι επιπρόσθετες επιλογές που έχουν, αφορούν θέματα διαχείρισης 

λιστών και δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής και τροποποίησης δεδομένων ανάλογα με 

την επιθυμία τους. Πιο κάτω αναφέρονται και αναλύονται καλύτερα αυτές οι επιλογές. 

 

Ανακοινώσεις 

 

Η γραμματεία μπορεί να εισάγει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει μία ή περισσότερες 

ανακοινώσεις. Στην εικόνα 24 φαίνεται η φόρμα εισαγωγής ανακοινώσεων μαζί με τις 

ήδη υπάρχουσες ανακοινώσεις. 

 

Εικόνα 24:Φόρμα Εισαγωγής Νέας Ανακοίνωσης 

 

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, εμφανίζονται όλες οι ανακοινώσεις μαζί, 

ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά (οι πρόσφατες εμφανίζονται πιο ψηλά). Υπάρχει 

η δυνατότητα επιλογής επεξεργασίας: τροποποίηση και διαγραφή. Όταν επιλεγεί ένα από 

τα δύο, εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις μήνυμα προειδοποίησης (εικόνες 26 και 27 

αντίστοιχα). 
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Εικόνα 25:Πίνακας Διαχείρισης Ανακοινώσεων 

 

 

 

Εικόνα 26:Μήνυμα Προειδοποίησης Τροποποίησης 

 

 

 

Εικόνα 27:Μήνυμα Προειδοποίησης Διαγραφής 
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Εάν ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει μια ανακοίνωση τότε εμφανίζεται η φόρμα της 

εικόνας 28 όπου μπορεί να αλλάξει στοιχεία όπως την ίδια την ανακοίνωση, τον τίτλο 

της ή την ημερομηνία ανάρτησης. 

 

 

Εικόνα 28:Φόρμα Τροποποίησης Ανακοίνωσης 

 

Αιτήσεις 

Στις αιτήσεις η γραμματεία μπορεί να καταχωρήσει την περίοδο προθεσμίας υποβολής 

της αίτησης «Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής». Αυτό γίνεται από το σύνδεσμο 

«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ» (εικόνα 29) όπου μεταφέρεται στην 

φόρμα καταχώρησης για εισαγωγή των ημερομηνιών έναρξης και λήξης (εικόνα 30). 
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Εικόνα 29: Σύνδεσμος Καταχώρησης Προθεσμίας 

 

 

Εικόνα 30: Φόρμα Εισαγωγής Προθεσμίας Αιτήσεων 

 

Προσωπικό 

Στο προσωπικό ανήκει το διδακτικό προσωπικό ή μέλη ΔΕΠ και τα μέλη της 

γραμματείας. Σε κάθε κατηγορία προσωπικού εκτός από την δυνατότητα εμφάνισης των 

λιστών με τα στοιχεία τους (όπως και στους επισκέπτες) υπάρχει και η δυνατότητα να 

καταχωρηθούν νέα μέλη και να επεξεργαστούν (τροποποίηση ή διαγραφή). Αυτές οι 
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δυνατότητες είναι προσβάσιμες με τη βοήθεια ενός πίνακα όπως φαίνεται στην εικόνα 

31. 

 

 

Εικόνα 31:Πίνακας Διαχείρισης προσωπικού 

 

 Καταχώρηση Νέων Μελών 

 

Για το διδακτικό προσωπικό η καταχώρηση γίνεται από τη λίστα που υπάρχει στο 

αρχείο τύπου Excel πατώντας το σύνδεσμο «Καταχώρηση(Excel)» που υπάρχει 

στον πίνακα της εικόνας 31. Η καταχώρηση γίνεται αυτόματα στη βάση και μας 

εμφανίζει στην οθόνη, τη λίστα με το διδακτικό προσωπικό. Για τα μέλη της 

γραμματείας η καταχώρηση γίνεται από μία φόρμα (εικόνα 32) πατώντας τον 

αντίστοιχο σύνδεσμο στον παραπάνω πίνακα. 
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Εικόνα 32:Φόρμα Εισαγωγής Μελών Γραμματείας 

 

 Επεξεργασία Στοιχείων 

 

Η Επεξεργασία Στοιχείων γίνεται με παρόμοιο τρόπο και για τις δύο κατηγορίες 

προσωπικού. Όπως και στις ανακοινώσεις έτσι και εδώ, υπάρχει η δυνατότητα 

τροποποίησης ή διαγραφής. Εμφανίζονται τα μέλη σε έναν πίνακα ταξινομημένοι 

κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο. Επιλέγοντας διαγραφή, 

διαγράφεται αυτόματα από την βάση και ανανεώνεται η λίστα του πίνακα. Αν ο 

χρήστης επιλέξει τροποποίηση, εμφανίζονται σε μια φόρμα τα στοιχεία του 

μέλους και με το κουμπί «Υποβολή» ανανεώνονται τα στοιχεία στην βάση αλλά 

και στον πίνακα. 
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Εικόνα 33:Πίνακας Επεξεργασίας Διδακτικού Προσωπικού 

 

 

 

Εικόνα 34:Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Διδακτικού Προσωπικού 
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Εικόνα 35:Πίνακας Επεξεργασίας Γραμματείας 

 

 

 

Εικόνα 36:Φόρμα Τροποποίησης Στοιχείων Γραμματείας 
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Υποψήφιοι Διδάκτορες  

 

Στην επιλογή Υποψήφιοι Διδάκτορες υπάρχουν οι εξής υποεπιλογές: 

 Αποδοχή Υποψηφίων 

 Στοιχεία Υποψηφίων 

 Αναθέσεις 

 Διαχείριση Αναθέσεων 

 

Αποδοχή Υποψηφίων 

 

Αυτή η επιλογή αφορά την κατηγορία χρηστών «Υποψήφιοι Διδάκτορες προς Εκπόνηση 

Διδακτορικής Διατριβής». Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3, αυτή η κατηγορία 

χρηστών αναφέρεται σε όσους έχουν στείλει αίτηση για να γίνουν υποψήφιοι διδάκτορες 

αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτοί. Στην εικόνα 37 φαίνεται ο πίνακας με τους 

υποψηφίους. Υπάρχουν οι επιλογές ΝΑΙ και ΟΧΙ στη στήλη «Αποδοχή Υποψηφίου». Με 

την επιλογή ΝΑΙ γίνονται και επίσημα Υποψήφιοι Διδάκτορες του τμήματος που 

επέλεξαν. 
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Εικόνα 37:Πίνακας Αποδοχής Υποψηφίων Διδακτόρων 

 

Στοιχεία Υποψηφίων 

 

Στα στοιχεία υποψηφίων, εμφανίζονται σε έναν πίνακα όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες, 

είτε έχουν γίνει ήδη αποδεκτοί, είτε εκκρεμεί η απόφαση (εικόνα 38). Γία όλους τους 

υποψήφιους υπάρχει η δύνατότητα να τροποποιηθούν τα βασικά τους στοιχεία που 

εμφανίζονται στο πίνακα (εικόνα 39). Τροποποιώντας οποιοδήποτε στοιχείο και 

πατώντας υποβολή, εμφανίζεται ξανά ο πίνακας με τα στοιχεία ανανεωμένα. 
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Εικόνα 38:Βασικά Στοιχεία Υποψηφίων Διδακτόρων 

 

 

 

Εικόνα 39:Φόρμα Αλλαγής Βασικών Στοιχείων Υποψηφίου 

 

Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων, εμφανίζεται ως σύνδεσμος. Πατώντας το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου μπορεί ο χρήστης να δεί και άλλα στοιχεία που έχουν 

σχέση με τους υποψήφιους. Για όσους υποψήφιους ακόμα δεν έχει βγεί απόφαση, 

υπάρχει μόνο η δυνατότητα εμφάνισης των προσωπικών τους στοιχείων (εικόνα 40), ενώ 

για όσους είναι ήδη Υποψήφιοι Διδάκτορες σε κάποιο τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα των 
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επιπλέον επιλογών: Διδακτορική Διατριβή, Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, Δημοσιεύσεις 

και Πρακτικό Αναγόρευσης (εικόνα 41). 

 

 

Εικόνα 40:Επιλογές Υποψήφιου Διδάκτορα προς Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
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Εικόνα 41:Επιλογές Υποψήφιου Διδάκτορα 

 

Ο σύνδεσμος Στοιχεία Υποψηφίων εμφανίζει τις πληροφορίες που δήλωσε ο υποψήφιος στην 

αίτηση εισαγωγής του (εικόνα 42) 

 

 

Εικόνα 42:Στοιχεία Υποψηφίου 
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Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 43, με την επιλογή του συνδέσμου «Διδακτορική 

Διατριβή» εμφανίζονται τα στοιχεία της Διδακτορικής Διατριβής που δηλώνει ο 

Υποψήφιος (αυτό γίνεται στο προσωπικό λογαριασμό κάθε υποψηφίου και θα αναλυθεί 

περαιτέρω στην συνέχεια) και η επιλογή καταχώρησης ημερομηνίας υποστήριξης και 

ορκωμοσίας Διδακτορικής Διατριβής που γίνεται με τη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 

44. 

 

 

Εικόνα 43: Στοιχεία Διδακτορικής Διατριβής 

 

 

Εικόνα 44: Φόρμα καταχώρησης ημερομηνίας υποστήριξης και ορκωμοσίας 



72 
 

 

Στη επιλογή «Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου» είναι συγκεντρωμένες οι ετήσιες εκθέσεις 

προόδου του υποψηφίου ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά. Πατώντας σε μια 

ετήσια έκθεση προόδου ανοίγει το αρχείο σε ξεχωριστό παράθυρο (εικόνα 45). 

 

 

Εικόνα 45:Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου 

 

Στη επιλογή «Δημοσιεύσεις», είναι συγκεντρωμένες όλες οι Δημοσιεύσεις του τρέχοντος 

υποψηφίου, ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά. Πατώντας σε μια δημοσίευση 

ανοίγει το αρχείο σε ξεχωριστό παράθυρο (εικόνα 46). 
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Εικόνα 46: Δημοσιεύσεις Υποψήφιου Διδάκτορα 

 

Τέλος, με την επιλογή «Πρακτικό Αναγόρευσης» εμφανίζεται μια φόρμα εισαγωγής των 

στοιχείων για το πρακτικό (εικόνα 47). Αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως από κάποιο 

μέλος της επταμελούς επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, θα αναλυθεί καλύτερα στην περιοχή 

των μελών ΔΕΠ. Η γραμματεία ωστόσο έχει τη δικαιοδοσία να εισάγει ή να τροποποιήσει 

ένα πρακτικό αναγόρευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει και εδώ ως επιλογή. 

 

 

Εικόνα 47:Πρακτικό Αναγόρευσης 



74 
 

 

 

Αναθέσεις 

 

Στις αναθέσεις εμφανίζεται ένας πίνακας με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το πεδίο 

έρευνας της διδακτορικής του διατριβής, το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή και τα 

υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής (εικόνα 48). 

 

 

Εικόνα 48:Πίνακας Αναθέσεων 

 

Διαχείριση Αναθέσεων 

 

Στη διαχείριση αναθέσεων εμφανίζεται αντίστοιχος πίνακας όπως στις αναθέσεις, με τη 

διαφορά ότι εμφανίζονται και οι υποψήφιοι, για τους οποίους δεν έχει οριστεί καθόλου 

τριμελής επιτροπή (εικόνα 49). 
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Εικόνα 479:Πίνακας Διαχείρισης Αναθέσεων 

 

Πατώντας την επιλογή επεξεργασία, εμφανίζεται φόρμα όπου μπορεί να οριστεί η 

τριμελής και επταμελής επιτροπή καθώς και η ημερομηνία ανάθεσής τους (εικόνα 50). 

 

 

Εικόνα 50:Φόρμα Αναθέσεων 
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Δημοσιεύσεις 

Στην  επιλογή «Δημοσιεύσεις», είναι συγκεντρωμένες όλες οι δημοσιεύσεις. 

Εμφανίζονται οι Υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά, με όσες δημοσιεύσεις έχουν κάνει. 

Πατώντας σε μια δημοσίευση ανοίγει το αρχείο σε ξεχωριστό παράθυρο (εικόνα 51). 

 

 

Εικόνα 51:Δημοσιεύσεις 

 

Περιοχή Υποψήφιου Διδάκτορα 

 

Ένας υποψήφιος διδάσκοντας στον προσωπικό του λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα της 

διαχείρισης των στοιχείων της διδακτορικής του διατριβής, της υποβολής δημοσιεύσεων 

καθώς και των ετήσιων εκθέσεων προόδου. 

 

Διδακτορική Διατριβή 

 

Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να δει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει για την 

διδακτορική του διατριβή μέσω της επιλογής «Εμφάνιση Στοιχείων Διατριβής» 

εμφανίζοντας έτσι τα στοιχεία στην οθόνη (εικόνα 52). 
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Εικόνα 52: Στοιχεία Διδακτορικής Διατριβής 

Από την επιλογή «Διαχείριση Διατριβής» μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία σχετικά με 

την διδακτορική διατριβή καθώς και να υποβάλει την διατριβή στο σύστημα (εικόνα 53). 

 

 

Εικόνα 53:Διαχείριση Διδακτορικής Διατριβής 

Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου 

Ο υποψήφιος διδάκτορας μέσω της επιλογής «Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου», μπορεί να 

δει όλες της ετήσιες εκθέσεις που έχει υποβάλει κατά χρονολογική σειρά ταξινομημένες 

καθώς και αν έχουν εγκριθεί (εικόνα 54). 
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Εικόνα 54:Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου 

Στην «Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης», ο υποψήφιος μπορεί να αναρτήσει στο σύστημα νέα 

ετήσια έκθεση προόδου (εικόνα 55). 

 

 

Εικόνα 55:Υποβολή Νέας Ετήσιας Έκθεσης Προόδου 

 

Δημοσιεύσεις 

Οι επιλογές που υπάρχουν στο υπομενού των Δημοσιεύσεων είναι: 

 Όλες οι Δημοσιεύσεις: ομοίως, όπως συμβαίνει στη γραμματεία. Για τον 

συγκεκριμένο λόγο, δεν αναλύεται ξανά. 
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 Οι Δικές Μου Δημοσιεύσεις :  μπορεί να δει όλες τις δημοσιεύσεις που έχει 

υποβάλει, ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά (εικόνα 56) 

 Διαχείριση Δημοσιεύσεων 

 Υποβολή Δημοσιεύσεων 

 

 

Εικόνα 56:Δημοσιεύσεις Υποψήφιου Διδάκτορα 

 

Διαχείριση Δημοσιεύσεων 

Στη Διαχείριση Δημοσιεύσεων εμφανίζονται όλες οι δημοσιεύσεις του τρέχοντος 

υποψηφίου, ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά (οι πρόσφατες εμφανίζονται 

πρώτες). Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας με τροποποίηση και διαγραφή (εικόνα 57). 

Όταν επιλεγεί ένα από τα δύο, εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις μήνυμα 

προειδοποίησης.  
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Εικόνα 57:Διαχείριση Δημοσιεύσεων 

 

Με την επιλογή τροποποίηση της δημοσίευσης, εμφανίζεται μια φόρμα με τον τίτλο της 

δημοσίευσης και την δυνατότητα αλλαγής του στοιχείου που έχει αναρτήσει στο 

σύστημα (εικόνα 58). 

 

 

Εικόνα 58:Τροποποίηση Δημοσίευσης 

 

Υποβολή Δημοσιεύσεων 

Στην «Υποβολή Δημοσιεύσεων», ο υποψήφιος μπορεί να αναρτήσει στο σύστημα νέα 

δημοσίευση και να εισάγει τίτλο στη δημοσίευση (εικόνα 59). 
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Εικόνα 59:Υποβολή Νέας Δημοσίευσης 

 

Μια κοινή επιλογή σε όλες τις κατηγορίες χρηστών είναι η προβολή των προσωπικών 

στοιχείων. Στα μέλη της γραμματείας και των μελών ΔΕΠ, η αλλαγή των προσωπικών 

πληροφοριών γίνεται μέσω της επιλογής «Διαχείριση Προσωπικού» που είναι στην 

δικαιοδοσία της γραμματείας-διαχειριστή. Στην κατηγορία των υποψηφίων διδακτόρων 

η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων, γίνεται από τον σύνδεσμο «Αλλαγή Προσωπικών 

Πληροφοριών» που βρίσκεται στη σελίδα του μενού «Τα στοιχεία Μου». Πατώντας τον 

ανωτέρω σύνδεσμο, εμφανίζεται η φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, 

ώστε να τα τροποποιήσει. Αυτά, φαίνονται καλύτερα στις εικόνες 60 και 61 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 60:Οθόνη "Τα Στοιχεία Μου" 

 

 

Εικόνα 61:Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων 
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Περιοχή Μελών ΔΕΠ 

 

Τα μέλη ΔΕΠ χειρίζονται λειτουργίες σχετικά με τους υποψήφιους διδάκτορες που 

επιβλέπουν. 

 

Αιτήσεις 

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση σε τρείς αιτήσεις. Στο πρακτικό αναγόρευσης, στην 

αίτηση δήλωσης θεματικών πεδίων (εικόνα 62) και στην συστατική επιστολή, εφόσον 

τους ζητηθεί να τη συμπληρώσουν. Οι πρώτες δυο αιτήσεις που αναφέρθηκαν, υπάρχουν 

στον προσωπικό λογαριασμό του κάθε μέλους ΔΕΠ. Η συστατική επιστολή, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως αποστέλλεται με email (εικόνες 63 και 64). 

 

 

Εικόνα 62:Αιτήσεις Μελών ΔΕΠ 
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Συστατική Επιστολή 

 

 

Εικόνα 63:Μήνυμα Συμπλήρωσης Συστατικής Επιστολής 

 

Στη φόρμα της συστατικής επιστολής, εμφανίζονται αρχικά τα στοιχεία του υποψήφιου 

και στη συνέχεια οι ερωτήσεις της αίτησης. 

 

 

Εικόνα 64: Συστατική Επιστολή 

 

Πρακτικό Αναγόρευσης 

Με την επιλογή «Πρακτικό Αναγόρευσης» εμφανίζεται μια φόρμα εισαγωγής των 

στοιχείων για το πρακτικό (εικόνα 65). Πατώντας το κουμπί Υποβολή, εμφανίζεται το 

ολοκληρωμένο πρακτικό αναγόρευσης (εικόνα 66). 
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Εικόνα 65:Φόρμα Πρακτικού Αναγόρευσης 

 

 

Εικόνα 66:Πρακτικό Αναγόρευσης 

 

Αίτηση Δήλωσης Θεματικών Πεδίων 

Η αίτηση δήλωσης θεματικών πεδίων είναι ουσιαστικά μια φόρμα, όπου ο χρήστης 

δηλώνει θεματικά πεδία έρευνας και τον αριθμό των υποψηφίων που επιθυμεί να 

αναλάβει. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο κάθε διδάσκων έχει δικαίωμα να αναλάβει μέχρι 5 

υποψηφίους. Για το λόγο αυτό, το σύστημα ελέγχει πόσους υποψήφιους ήδη επιβλέπει 

και εμφανίζεται στην αίτηση ο ανάλογος αριθμός πεδίων. Στην οθόνη της εικόνας 67 
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εμφανίζονται δύο πεδία για δήλωση θεμάτων. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης έχει υπο την 

επίβλεψη του άλλους τρείς υποψηφίους. 

 

 

Εικόνα 67:Αίτηση Δήλωσης Θεματικών Πεδίων 

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 

Στην επιλογή υποψήφιοι διδάκτορες εμφανίζεται ένας πίνακας με τους υποψήφιους 

διδάκτορες που έχει υπό την επίβλεψη του. Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων 

εμφανίζεται ως σύνδεσμος. Πατώντας το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ο χρήστης 

μπορεί να δεί και άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με τους υποψήφιους τα οποία είναι1: 

 Στοιχεία Υποψήφιου 

 Διδακτορική Διατριβή 

 Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου 

 Δημοσιεύσεις  

 Πρακτικό Αναγόρευσης 

 

                                                           
1 Έχει γίνει ανάλυση των  επιλογών στο υποκεφάλαιο Περιοχή Γραμματείας-

Διαχειριστή 
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Εικόνα 68:Πίνακας μέλους ΔΕΠ με τους Υποψήφιους Διδάκτορές του 

 

Περιοχή Αλλαγής Στοιχείων Σύνδεσης 

 

Οι τρείς κατηγορίες ειδικών χρηστών, δηλαδή τα μέλη της γραμματείας, τα μέλη ΔΕΠ 

και οι υποψήφιοι διδάκτορες, έχουν την δυνατότητα όπως και σε άλλες εφαρμογές, να 

αλλάξουν το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης. Αυτή η επιλογή υπάρχει στην 

επιλογή «Τα Στοιχεία Μου», που έχουν όλοι οι χρήστες στον προσωπικό τους 

λογαριασμό. Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία υπάρχει μια περιοχή όπως της εικόνας 69 

με δύο συνδέσμους: αλλαγή ονόματος χρήστη και αλλαγή κωδικού. Επιλέγοντας τον 

σύνδεσμο αλλαγή ονόματος χρήστη, εμφανίζεται μια φόρμα με το τρέχων όνομα χρήστη 

και μια περιοχή κειμένου ώστε να εισάγει το νέο όνομα χρήστη (εικόνα 70). Αντίστοιχα 

επιλέγοντας τον σύνδεσμο αλλαγή κωδικού, εμφανίζεται μια φόρμα ώστε να 

πληκτρολογηθεί ο τρέχων κωδικός και ο επιθυμητός νέος κωδικός (εικόνα 71). 

 

Εικόνα 69:Περιοχή Αλλαγής Στοιχείων Σύνδεσης 
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Εικόνα 70:Φορμα Αλλαγής Ονόματος Χρήστη 

 

 

Εικόνα 71:Φόρμα Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης 
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

5.1 Πλεονεκτήματα Συστήματος 

Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος μπορεί να υποστηρίξει κανείς, ότι καλύπτει όλες τις 

ανάγκες για ένα υποψήφιο διδάκτορα, τα μέλη της γραμματείας καθώς και τους 

επιβλέποντες καθηγητές τους. Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται γρήγορα, χωρίς 

καθυστέρηση και με μειωμένες πιθανότητες λαθών. Είναι ένα υποσχόμενο σύστημα το 

οποίο είναι εύκολο και φιλικό στο χρήστη, αφού πολλές διαδικασίες είναι όπως τις έχει 

συνηθίσει.  

Βασίστηκε σε σύγχρονα εργαλεία λογισμικού και με την χρήση του php framework, έχει 

μειωμένες απαιτήσεις σε κώδικα, καθιστώντας το έτσι εύκολο σε ένα προγραμματιστή 

να το επεκτείνει. 

 

5.2 Προτάσεις για Μελλοντική Αναβάθμιση 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το σύστημα βασίστηκε σε σύγχρονα εργαλεία 

λογισμικού, οπότε υπάρχει η δυνατότητα για βελτιώσεις και προσθήκες. Ο κώδικας 

συνοδεύεται με σχόλια ώστε οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες να είναι εύκολες 

στον προγραμματιστή. 

Το πληροφοριακό σύστημα έχει κάποια προβλήματα σε θέματα λειτουργικότητας τα 

οποία με την μελέτη κα εύρεση του προβλήματος θα λυθούν στο μέλλον ώστε να μην 

υπάρχουν προβλήματα κατά την χρήση της εφαρμογής. 

Θα μπορούσε επίσης να προστεθούν κάποιες λειτουργίες όπως είναι η αναζήτηση με 

διάφορα κριτήρια (απλές ή σύνθετες αναζητήσεις), σελιδοποίηση σε όλες τις λίστες, 

ενημέρωση και άλλων σχολών και τμημάτων. 

Τέλος, καλό θα ήταν μελλοντικά να αναπτυχθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον στο χρήστη 

έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο φιλικό και εύχρηστο. 
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Παράρτημα 

Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος 

Δεν υπάρχει κάποιος προ-εγγεγραμμένος διαχειριστής στο σύστημα, για αυτό και το κάθε 

τμήμα μπορεί να καθορίσει δικό του διαχειριστή και να ακολουθήσει τις παρακάτω 

οδηγίες για να τρέχει πλήρως η εφαρμογή. 

Αρχικά, θα πρέπει να εγκατασταθεί το πακέτο εγκατάστασης XAMPP. Πατώντας το url:   

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html στο Web Browser, εμφανίζεται 

η οθόνη της εικόνας 72.  Επιλέγοντας το σύνδεσμο του λειτουργικού συστήματος που 

επιθυμεί ο χρήστης,  μεταφέρεται  σε καινούργια οθόνη, όπου μπορεί να κατεβάσει  την 

τελευταία έκδοση του XAMPP (εικόνα 73). 

 

 

Εικόνα 72:Αριχκή σελίδα XAMPP 

 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
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Εικόνα 73: Εκδόσεις XAMPP 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Installer, εμφανίζεται ένα παράθυρο αποδοχής λήψης της 

έκδοσης του προγράμματος που επιθυμεί ο χρήστης. Με την αποδοχή του ξεκινά η 

διαδικασία λήψης του πακέτου (εικόνα 74). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης, 

τρέχουμε το αρχείο και εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 75. Αποδεχόμαστε τις 

προκαθορισμένες ρυθμίσεις και περιμένουμε να εγκατασταθεί το πακέτο. 

 

 

Εικόνα 74:Παράθυρο λήψης πακέτου 
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Εικόνα 75:Παράθυρο Εγκατάστασης 

 

Όταν εγκατασταθεί, ανοίγει το XAMPP control panel. Για να τρέξει ο server τοπικά, στον 

εκάστοτε υπολογιστή, επιλέγουμε το κουμπί Start και στο Apache και στη MySQL, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 76: Control Panel XAMPP 

 

Ουσιαστικά, το πληροφοριακό σύστημα περιέχεται στο φάκελο phdthesissite, το οποίο 

πρέπει να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο ακολουθώντας την διαδρομή C: 

xampp\htdocs. 

Αλλαγές στο XAMPP 

Το αρχείο php.ini  χρειάζεται τροποποίηση, ώστε να λειτουργεί σωστά η διαδικασία 

αποστολής email. Επιλέγοντας το κουμπί Config, που είναι επιλεγμένο στην εικόνα 75, 

βρίσκουμε την επιλογή PHP(php.ini) και αποεπιλέγουμε  το σύμβολο των σχολίων στην 

γραμμή που φαίνεται στην εικόνα 77. Έτσι η γραμμή παύει να εμφανίζεται σαν σχόλιο 

και φαίνεται στην κανονική ροή του κώδικα.  
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Εικόνα 77:Τροποποίηση αρχείου php.ini 

Για να τρέχει σωστά η εφαρμογή, απαιτείται να τοποθετηθούν οι πίνακες μέσα στη βάση 

δεδομένων. Πριν τοποθετηθούν οι πίνακες στη βάση, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 

ένας νέος χρήστης με τα προνόμια που χρειάζεται η εφαρμογή. Πατώντας το url: 

localhost/phpmyadmin/  εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 78. 

 

 

Εικόνα 78:Οθόνη phpMyAdmin 

 

Πατώντας την ετικέτα Users, εμφανίζεται πίνακας με τους χρήστες της βάσης (εικόνα 

79). Για να δημιουργηθεί νέος χρήστης, επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Add user»,  ώστε να 
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εισάγει ο χρήστης όνομα πρόσβασης και κωδικό (εικόνα 80).  Για την εφαρμογή έχουν 

καθοριστεί τα εξής:  

 Username: thesis 

 Host: localhost 

 Password: admin 

 

 

Εικόνα 79:Πίνακας Χρηστών Βάσης Δεδομένων 

 

 

Εικόνα 80:Φόρμα Εισαγωγής Νέου Χρήστη 
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Ο καθορισμός των προνομίων που χρειάζεται η εφαρμογή, γίνεται στην ίδια οθόνη που 

καθορίζεται το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης. Τα προνόμια που υπάρχουν στο Data 

και Structure επιλέγονται όλα, ενώ από τα προνόμια του Administrator επιλέγετε μόνο 

το Grant (εικόνα 80). 

 

Εικόνα 48:Καθορισμός Προνομίων 

 

Το αρχείο το οποίο περιέχει τους πίνακες της εφαρμογής είναι το αρχείο thesis.sql. Όπως 

φαίνεται και από την εικόνα 81, από την ετικέτα“Import”, ο χρήστης θα πρέπει να 

αναζητήσει στον υπολογιστή του το συγκεκριμένο αρχείο. 

 

 

 

Εικόνα 49: Παράθυρο ανάρτησης βάσης δεδομένων 


