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1. Εισαγωγή 

1.1  Σκοπός 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η µελέτη, καταγραφή, σχεδίαση και 

υλοποίηση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών ενός συστήµατος διαχείρισης 

συνεδρίων.  

Αρχικά, µέσα από τη µελέτη παρόµοιων συστηµάτων στο διαδίκτυο και τη 

γενικότερη βιβλιογραφική έρευνα καταγράφονται οι βασικότερες λειτουργικές και µη 

απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήµατος. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η σχεδίαση του 

συστήµατος στηριζόµενη στις απαιτήσεις οι οποίες τελικά θα συµπεριληφθούν στην 

τελική υλοποίηση, ενώ έπεται η υλοποίηση του σχεδιασµένου συστήµατος µε χρήση 

των γλωσσών προγραµµατισµού και διαχείρισης βάσεων δεδοµένων PHP και 

MySQL. Τέλος, η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται µε την περιγραφή των 

λειτουργιών για το διαχειριστή του συστήµατος καθώς και µε ένα εγχειρίδιο 

καθοδήγησης για τον απλό χρήστη.  

Ο κώδικας του συστήµατος επισυνάπτεται σε ένα CD. 

1.2  Γενική άποψη 

Το λογισµικό το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί αφορά ένα σύστηµα διαχείρισης των 

κυριοτέρων δραστηριοτήτων συνεδρίων µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί πιλοτικά από 

ιδρύµατα ή άλλους φορείς οι οποίοι αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή κάποιου συνεδρίου 

και να συµβάλει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών των συνεδρίων αυτών. 

Με τη χρήση του εν λόγω λογισµικού θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση δραστηριοτήτων όπως οι εγγραφές µελών, η υποβολή εργασιών, η 

αξιολόγηση των εργασιών, η επιλογή και αποδοχή ορισµένων εργασιών, η 

ενηµέρωση συγγραφέων και αξιολογητών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την 

πορεία των εργασιών τους κ.α. Τα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν από τη 

χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού κατά την οργάνωση συνεδρίων αφορούν 

κυρίως τη µείωση της γραφειοκρατίας, την αυτοµατοποίηση και επιτάχυνση των 

διαδικασιών και υπολογισµών καθώς και τη γενικότερη διευκόλυνση της 

οργανωτικής οµάδας και του διαχειριστή του συνεδρίου. 

Στόχος επίσης του συγκεκριµένου λογισµικού είναι να αποτελέσει βάση στο µέλλον 

για περαιτέρω µελέτη και εµβάθυνση στο θέµα µε προσθήκη επιπλέον 



αυτοµατοποιηµένων δραστηριοτήτων και διαδικασιών καθώς και για τη βελτίωση και 

τελειοποίησή του. 

1.3  Ορισµοί, ακρωνύµια και συντοµογραφίες 

CONFAPPIS -> CONFerence of APPlied Informatics Software 

∆ιαπροσωπείες -> Ως διαπροσωπείες ορίζουµε τις µονάδες λογισµικού οι οποίες 

έχουν ως βασική λειτουργικότητα το να λαµβάνουν ως είσοδο κάποια στοιχεία από το 

χρήστη. 

Μονάδες -> Ως µονάδες λογισµικού ορίζουµε τα ανεξάρτητα τµήµατα (αρχεία) 

λογισµικού τα οποία υλοποιούν κάποια συγκεκριµένη λειτουργία χωρίς απαραίτητα 

λήψη κάποιων στοιχείων από τον εξωτερικό χρήστη. 

1.4  Αναφορές 

[1] IEEE Guide to Software Requirements Specification. ANSI/IEEE Std 830-1984. 

New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineering. 

[2] Software Engineering I, Documentation Standards and Guidelines. Version 2.3, 

Department of Computer Science, Mississippi State University, January 1997. 

[3] Webster dictionary. 

1.5  Επισκόπηση 

Το έγγραφο αυτό βασίζεται στο πρότυπο IEEE standards for software requirements 

specification [1]. Για την παραγωγή του εγγράφου χρησιµοποιήθηκε ο επεξεργαστής 

κειµένου MS Word XP. 

Το έγγραφο αυτό αποτελείται από έξι βασικά τµήµατα τα οποία µε τη σειρά που 

παρατίθονται αφορούν: 

• Απαιτήσεις του συστήµατος: η ενότητα αυτή παρέχει µία επισκόπηση των 

λειτουργιών, λειτουργικών απαιτήσεων και περιορισµών του λογισµικού το 

οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί καθώς και των εξωτερικών διεπαφών και των 

χρηστών του συστήµατος. 

• Σχεδίαση: η ενότητα αυτή περιγράφει τα συστατικά στοιχεία του σχεδίου 

συµπεριλαµβανοµένων της δοµής του συστήµατος, των υποσυστηµάτων, των 

βάσεων δεδοµένων, των αρχείων και της συσχέτισής τους µε τις απαιτήσεις 

λογισµικού. Επιπλέον, στο τµήµα αυτό παρουσιάζεται και η σχεδίαση των 

κυριοτέρων οθονών του συστήµατος. 



• Περιγραφή λειτουργιών διαχειριστή: στην ενότητα αυτή αναλύονται οι 

δραστηριότητες και αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες οι οποίες παρέχονται 

µέσα από το λογισµικό στο διαχειριστή του συστήµατος. Λειτουργεί δηλαδή 

το τµήµα αυτό ως ένα εγχειρίδιο καθοδήγησης για την ορθή χρήση και 

οργάνωση του συστήµατος από το διαχειριστή του συνεδρίου. 

• Εγχειρίδιο χρήσης: η ενότητα αυτή αποτελεί έναν οδηγό χρήσης του 

συστήµατος για όλους τους χρήστες. Επεξηγεί τη λειτουργία κάθε 

δραστηριότητας και τον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το σύστηµα για να διεκπεραιώσει την επιθυµητή λειτουργία 

που σχετίζεται µε το εκάστοτε συνέδριο. 

• Βιβλιογραφία: η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τη βιβλιογραφία η οποία 

χρησιµοποιήθηκε για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας. 

• Παράρτηµα: στο παράρτηµα της εργασίας περιλαµβάνονται πίνακες και 

σχεδιαγράµµατα σχετικά µε το σύστηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Περιγραφή λειτουργιών διαχειριστή 

Ο διαχειριστής από την αρχική σελίδα του συστήµατος έχει στη διάθεσή του της 

λειτουργίες του χρήστη και τις λειτουργίες του διαχειριστή όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Επιλέγοντας το πλήκτρο Είσοδος διαχειριστή εµφανίζεται η σελίδα εισαγωγής των 

στοιχείων του διαχειριστή και εφόσον γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων που θα 

εισάγει εισάγεται στο µενού λειτουργιών στην κεντρική σελίδα όπου του δίνονται οι 

παρακάτω επιλογές. 

 



Οι λειτουργίες οι οποίες παρέχονται για τη διευκόλυνση του έργου του διαχειριστή 

του συνεδρίου θα µπορούσαν να χωριστούν σε αυτές οι οποίες πραγµατοποιούνται 

επανειληµµένα οσεσδήποτε φορές χωρίς να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του 

συστήµατος και σε αυτές οι οποίες είναι καλό να εκτελούνται µία φορά σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα εξέλιξης της διαδικασίας του συνεδρίου. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τις διαθέσιµες λειτουργίες µε αυτή τη σειρά. 

Λειτουργίες επαναλαµβανόµενες: 

Καθορισµός ηµεροµηνιών του συστήµατος 

Καθώς ο διαχειριστής επιλέγει το πλήκτρο Ηµεροµηνίες συνεδρίου από το βασικό 

µενού εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα συµπληρωµένη σε όσο πεδία έχουν ήδη 

υποβληθεί οι ηµεροµηνίες. Ο χρήστης µπορεί να µεταβάλει ή να εισάγει κάποιες 

ηµεροµηνίες στη φόρµα και επιλέγοντας το πλήκτρο Υποβολή να τις εισάγει στο 

σύστηµα. 

 
Σηµείωση: Όπως δείχνει και η σηµείωση στην παραπάνω φόρµα η µορφή των 

ηµεροµηνιών θα πρέπει να έχει ως εξής: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ. 

 

Προβολή στοιχείων του συστήµατος 

Επιλέγοντας το πλήκτρο Προβολή στοιχείων το σύστηµα προβάλει την παρακάτω 

σελίδα από την είναι δυνατό να επιλεγούν διάφορα τµήµατα του συστήµατος και να 



προβληθούν σε µορφή πινάκων. Η εµφάνιση των συγκεκριµένων στοιχείων όπως 

προκύπτει από τη σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήµατος είναι δυναµική. 

 
Η λειτουργία αυτή έχει ως στόχο να δώσει στο διαχειριστή µία εποπτική εικόνα της 

κατάστασης βασικών τµηµάτων του συστήµατός του. 

 

Λειτουργίες που πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές: 

Ενηµέρωση συγγραφέων 

Επιλέγοντας το πλήκτρο Ενηµέρωση συγγραφέων το σύστηµα προβάλει την 

παρακάτω σελίδα από την οποία ο διαχειριστής, εφόσον έχει γίνει η αξιολόγηση των 

εργασιών, επιλέγει το σύνδεσµο που υπάρχει για να αποστείλει ενηµερωτικό µήνυµα 

στους συγγραφείς µε τα αποτελέσµατα της αποδοχής ή όχι των εργασιών τους. 



 
Σηµείωση: Σηµαντικό είναι ο διαχειριστής του συστήµατος να επιλέξει τη 

συγκεκριµένη λειτουργία µόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης 

όλων των εργασιών και να την εκτελέσει µία µόνο φορά ώστε να µην αποστείλει 

πολλαπλά άχρηστα µηνύµατα στους συγγραφείς των εργασιών. 

 

Ενηµέρωση αξιολογητών 

Με την επιλογή της λειτουργίας Ενηµέρωση αξιολογητών προβάλλεται στο 

διαχειριστή η παρακάτω σελίδα, επιλέγοντας το σύνδεσµο της οποίας έχει τη 

δυνατότητα να αποστείλει µηνύµατα υπενθύµισης σε όλους τους αξιολογητές µε 

στόχο την υπενθύµιση της καταληκτικής ηµεροµηνίας των αξιολογήσεων των 

εργασιών και την έγκαιρη υποβολή τους. 



 
Σηµείωση: Η υπενθύµιση των αξιολογητών θα πρέπει φυσικά να πραγµατοποιηθεί 

µετά την έναρξη και πριν τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των αξιολογήσεων 

ώστε να είναι χρήσιµη για τους αξιολογητές και να έχει αποτέλεσµα. Καλό είναι να 

γίνει µία φορά για να µην κουράσει τους αξιολογητές. 

 

Ανάθεση εργασιών 

Επιλέγοντας τη λειτουργία Ανάθεση εργασιών εµφανίζονται στην οθόνη του 

διαχειριστή δύο δυνατές επιλογές όπως φαίνεται παρακάτω. Η πρώτη επιλογή 

πραγµατοποιεί την ανάθεση των εργασιών στους αξιολογητές και τοποθετεί τα 

δεδοµένα που αντιστοιχήθηκαν στον αντίστοιχο πίνακα της βάσης. Η δεύτερη 

επιλογή, αποστέλλει ηλεκτρονικά µηνύµατα στους αξιολογητές για να τους 

γνωστοποιήσει τις εργασίες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. 



 
Σηµείωση: Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη σειρά µε την οποία θα 

πραγµατοποιηθούν οι δύο αυτές λειτουργίες αφού εάν γίνει η δεύτερη χωρίς 

προηγουµένως να έχει κληθεί η πρώτη θα αποσταλούν κενά µηνύµατα στους 

αξιολογητές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Εγχειρίδιο χρήσης 

Ο χρήστης µπαίνοντας στην κεντρική σελίδα του συνεδρίου βλέπει στην οθόνη την 

παρακάτω σελίδα. 

 
Οι λειτουργίες οι οποίες φαίνονται στο αριστερό µέρος της οθόνης χωρίζονται σε δύο 

βασικές οµάδες. Αυτές οι οποίες είναι διαθέσιµες σε οποιονδήποτε χρήστη 

επισκέπτεται τη σελίδα και σε αυτές οι οποίες απαιτούν κάποιου είδους λογαριασµό ή 

εγγραφή. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τις διαθέσιµες λειτουργίες µε αυτή τη σειρά. 

Λειτουργίες διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες: 

Πληροφορίες 

Η επιλογή του πλήκτρου Πληροφορίες από την κεντρική σελίδα οδηγεί το χρήστη 

στην παρακάτω σελίδα η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο, τις 

ηµεροµηνίες διεξαγωγής, το ποσό συµµετοχής και πολλά άλλα. 



 
 

Υποβολή εργασίας 

Το πλήκτρο Υποβολή εργασίας εµφανίζει στο χρήστη την παρακάτω φόρµα στην 

οποία αυτός θα πρέπει να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία της εργασίας και των 

συγγραφέων αυτής. 

 
Κάποια σηµεία στα οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 

συµπλήρωση της παραπάνω φόρµας ο χρήστης είναι τα εξής: 



o Τα πεδία τα οποία περιλαµβάνουν αστερίσκο στα τµήµατα του βασικού 

συγγραφέα και της εργασίας είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν για την 

επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων στο σύστηµα. 

o Αντίθετα τα στοιχεία του δεύτερου και τρίτου συγγραφέα δεν είναι 

απαραίτητο να συµπληρωθούν αλλά εάν συµπληρωθούν, στα πεδία µε 

αστερίσκο θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στοιχεία. 

o Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σωστή υποβολή της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης του βασικού συγγραφέα, αφού εκεί θα αποσταλεί ο αριθµός και ο 

κωδικός της εργασίας µε τους οποίους θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της 

εργασίας οι συγγραφείς. 

o Στα πεδία επιλογής του θέµατος της εργασίας θα πρέπει να επιλεχθούν το 

πολύ τέσσερα πεδία διαφορετικά το σύστηµα θα επιστρέψει µήνυµα λάθους 

και δεν θα εγγράψει τα στοιχεία στο σύστηµα. 

o Το αρχείο το οποίο θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει µέγεθος το πολύ 2ΜΒ. 

 

Εγγραφή αξιολογητή 

Η επιλογή Εγγραφή αξιολογητή προβάλει τη φόρµα υποβολής των στοιχείων του 

αξιολογητή όπου ο υποψήφιος αξιολογητής συµπληρώνει τα στοιχεία του και τα 

πεδία πάνω στα οποία έχει γνώση ώστε να αξιολογήσει κάποια εργασία. 

 



Κάποια σηµεία στα οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 

συµπλήρωση της παραπάνω φόρµας ο χρήστης είναι τα εξής: 

o Τα πεδία της φόρµας τα οποία περιλαµβάνουν αστερίσκο θα πρέπει να 

συµπληρωθούν υποχρεωτικά. 

o Στα πεδία επιλογής γνωστικού αντικειµένου του αξιολογητή θα πρέπει να 

επιλεχθούν το πολύ τέσσερα πεδία διαφορετικά το σύστηµα θα επιστρέψει 

µήνυµα λάθους και δεν θα εγγράψει τα στοιχεία στο σύστηµα. 

o Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σωστή υποβολή της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης του αξιολογητή, αφού εκεί θα αποσταλεί ο αριθµός και ο κωδικός 

του µε τους οποίους θα έχει πρόσβαση στις εργασίες τις οποίες πρόκειται να 

αξιολογήσει καθώς και τα µηνύµατα υπενθύµισης και ενηµέρωσης θα 

αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση. 

 

Εγγραφή 

Το πλήκτρο Εγγραφή εµφανίζει στο χρήστη την παρακάτω φόρµα στην οποία αυτός 

θα πρέπει να είτε να εισάγει τα στοιχεία της εργασίας του η οποία έγινε αποδεκτή, αν 

ο ίδιος επιθυµεί να εγγραφεί ως συγγραφέας στο συνέδριο, είτε να επιλέξει το 

σύνδεσµο που φαίνεται κάτω από τα δύο πεδία εάν επιθυµεί να εγγραφεί ως απλός 

σύνεδρος. 

 



Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση εγγραφής συγγραφέα συµπληρώνονται µόνο τα 

επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή αφού τα υπόλοιπα είχαν ήδη 

υποβληθεί στο σύστηµα. 

 

Επικοινωνία 

Η επιλογή του πλήκτρου Επικοινωνία από την κεντρική σελίδα οδηγεί το χρήστη 

στην παρακάτω σελίδα η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους µε 

τους οποίους µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε τους υπεύθυνους του 

συνεδρίου και του συστήµατος. 

 
Λειτουργίες διαθέσιµες µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες: 

Μεταβολή- προβολή στοιχείων εργασίας 

Με την επιλογή του πλήκτρου Μεταβολή εργασίας ζητείται από το χρήστη η 

εισαγωγή των στοιχείων, αριθµού και κωδικού εργασίας, την οποία προηγουµένως 

πρέπει να έχει υποβάλει, όπως φαίνεται παρακάτω. 



 
Στη συνέχεια εφόσον πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία η ταυτοποίηση των στοιχείων της 

εργασίας εµφανίζεται η φόρµα υποβολής στοιχείων εργασίας συµπληρωµένη µε τα 

στοιχεία που είχε ήδη υποβάλει ο χρήστης. Πάνω σε αυτή τη φόρµα µπορεί να δει στο 

σύνδεσµο ’∆είτε το αρχείο που έχετε υποβάλει’ το αρχείο που έχει σταλεί και να 

γίνουν οι οποίες αλλαγές στα στοιχεία ή και να υποβάλει νέο αρχείο εργασίας.  

Προσοχή: Οι περιορισµοί στη συµπλήρωση της φόρµας που ίσχυαν κατά την πρώτη 

υποβολή των στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Αξιολόγηση 

Με την επιλογή του πλήκτρου Αξιολόγηση ζητείται από το χρήστη η εισαγωγή των 

στοιχείων, αριθµού και κωδικού αξιολογητή, τα οποία του έχουν σταλεί µε την 

υποβολή της συµµετοχής ως αξιολογητής όπως φαίνεται παρακάτω.  



 
Στη συνέχεια και εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία η ταυτοποίηση των 

στοιχείων του αξιολογητή, αν έχουν ανατεθεί σε αυτόν κάποιες εργασίες προς 

αξιολόγηση εµφανίζονται σε µία λίστα όπου µπορεί να τις προβάλει, να τις µελετήσει 

και να συµπληρώσει τη φόρµα αξιολόγησης τους. Ένα παράδειγµα αυτής της φόρµας 

µε τη λίστα εργασιών προς αξιολόγηση φαίνεται παρακάτω. 

 
 



Επιλέγοντας τον τίτλο της κάθε εργασίας εµφανίζεται σε νέο παράθυρο το 

περιεχόµενο της εργασίας, ενώ επιλέγοντας το σύνδεσµο Υποβολή φόρµας 

αξιολόγησης εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα όπου συµπληρώνονται τα στοιχεία 

αξιολόγησης. 

Σηµείωση: Η φόρµα αξιολόγησης για µια εργασία µπορεί να υποβληθεί πολλές φορές 

µέχρι την λήξη υποβολής των αξιολογήσεων ενώ η αξιολόγηση που τελικά ισχύει 

είναι αυτή που έχει υποβληθεί τελευταία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



4. Παράρτηµα 

Συσχέτιση λειτουργιών και χρηστών του συστήµατος: 

 



 

∆ιαχειριστής 

Ηµεροµηνίες συνεδρίου 

Ενηµέρωση αξιολογητών

Ενηµέρωση συγγραφέων

Ανάθεση εργασιών

Προβολή στοιχείων

Συγγραφέας 

Αξιολογητής
Σύνεδρος 

Αξιολόγηση 

Υποβολή εργασίας 

Εγγραφή αξιολογητή

Πληροφορίες

Μεταβολή εργασίας

Εγγραφή 

Επικοινωνία 


