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ΠΠεερρίίλληηψψηη    

Η εργασία αυτή δηµιουργήθηκε στα πλαίσια των αναγκών 

του τµήµατος "Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων" 

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, µε σκοπό την εξοµάλυνση της 

διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης αιτήσεων και 

καταχώρησης προσωπικών στοιχείων και προσόντων ατόµων, ως 

υποψηφίους σε θέση εργαστηριακών και επιστηµονικών 

συνεργατών. Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται από : 

 

 Το γεγονός ότι η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει 

χωρίς τη φυσική παρουσία των υποψηφίων στο Α.Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης, αλλά µέσω διαδικτύου. Αυτό γίνεται µε το να 

επισκευτούν την εφαρµογή, να αιτηθούν για απόκτηση 

ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, και να 

καταγράψουν τις αιτήσεις και τα προσωπικά τους 

στοιχεία 

 και το ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων- υποψηφίων (βάση 

των προσόντων) γίνεται µέσω συγκεκριµένου τµήµατος 

του κώδικα της εφαρµογής αυτής, εξαλύφοντας έτσι το 

ανθρώπινο λάθος. 
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ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς  

 Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής µου εργασίας, η 

οποία υλοποιήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στην 

περάτωση αυτής της εργασίας. Θα ήταν παράλειψη να µην 

αναφερθώ σε όλους εκείνους που συµπαραστάθηκαν σε αυτήν 

την προσπάθεια.  

 Κατά κύριο λόγο, οφείλω να ευχαριστήσω τον 

επιβλέποντά µου από το Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης κ. Βαρδιάµπαση 

∆ηµήτριο ο οποίος µε υποστήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της 

πτυχιακής εργασίας. Ευγνωµοσύνη οφείλω και στον καθηγητή 

του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Αποστολάκη Σπύρο. Αισθάνοµαι όσο 

λίγοι, ευνοηµένος που στο διάστηµα αυτό ένιωθα πάντα τη 

σιγουριά ότι σε κάθε βήµα είχα την ηθική βοήθεια που 

χρειαζόµουν για να προχωρήσω στην ολοκλήρωση αυτής της 

εργασίας. 

 Τέλος, ευχαριστώ όλους εκείνους που ήταν δίπλα µου 

σε όλη αυτή την προσπάθεια παρέχοντας απεριόριστη 

ψυχολογική υποστήριξη και κατανόηση.   

 

 

Ηράκλειο, ∆εκέµβριος 2006  

Νίκος Οικονοµόπουλος 
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ΠΠρρόόλλοογγοοςς    

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας του διαδικτύου, 

έχει βελτιώσει κατά πολύ την καθηµερινή ζωή του σύγχρονου 

ανθρώπου. Αυτή η εξοµάλυνση οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο 

που διεξάγονται πολλές καθηµερινές διεργασίες, όπως : 

π.χ. 

 πληρωµές σε δηµόσιες επιχειρήσεις  

κοινής ωφέλειας 

 φορολογική δήλωση  

 αγορές 

 ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

 ενηµέρωση, πληροφορίες, εγκυκλοπαίδεια 

κλπ. 

 

Χαρακτηριστικό όλων αυτών των αλλαγών είναι η 

ελαχιστοποίηση του χρόνου που ήταν αναγκαίος για την 

πραγµάτωση αυτών των ενεργειών. 

 

Όλα µε τον καιρό αλλάζουν µορφή. Τα γραφεία του 

µέλλοντος φαντάζονται λιτά και µικρά, γιατί οι υπάλληλοι 

θα απασχολούνται µε τηλεργασία και όχι µέσω της φυσικής 

τους παρουσίας. 

 

Έτσι αυτή η εφαρµογή βασιζόµενη στις υπηρεσίες που 

διαθέτονται από τον παγκόσµιο ιστό, µέσω του διαδικτύου, 

έρχεται να διευκολύνει στην υποβολή αιτήσεων από 

υποψηφίους, για συνεργασία σε θέση εργαστηριακού ή 

επιστηµονικού συνεργάτη, µε το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και 

τη σωστή αξιολόγησή τους. 

 

µέσω του 
διαδικτύου
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ππρρώώττοο  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε σχέση µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συγκεκριµένα στο θέµα του 

διαδικτύου, καθώς και η συχνή χρήση τους, έχει αλλάξει 

την καθηµερινότητα µας. Τα τελευταία χρόνια, εκατοµµύρια 

δεδοµένα- πληροφορίες µεταφέρονται µέσω του διαδικτύου 

από ένα σηµείο της γης σε άλλο, σχεδόν άµεσα, γλιτώνοντας 

έτσι πολύτιµο χρόνο, µηδενίζοντας ταυτόχρονα και την 

πιθανότητα απώλειας ή δηµιουργία σφάλµατος. 

 

Στην ζωή µας πλέον, όλο και περισσότερες εργασίες 

διεκπεραιώνονται µε τη βοήθεια των υπολογιστών. Η εργασία 

αυτή, όπως θα γίνει σαφές σε παρακάτω ανάλυση, σκοπό έχει 

τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης, on-line εφαρµογής, µε 

σκοπό την ταχύτερη εισαγωγή, επεξεργασία, αξιοποίηση και 

αξιολόγηση στοιχείων "αιτήσεων εργασίας". 

 

Αν κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στο θέµα "αίτηση 

για εργασία", θα παρατηρήσουµε ότι από τότε που η εργασία 

θεωρήθηκε ως επάγγελµα (αµειβόµενη) υπήρχε και η έννοια 

της. Η λεγόµενη "αίτηση", δεν ήταν- είναι κάτι άλλο παρά 

ένα χαρτί στο οποίο πάνω συµπληρώνονται τα προσωπικά 

στοιχεία (π.χ. όνοµα, επώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης κλπ) 

και τα προσόντα (π.χ. απολυτήριο γυµνασίου-λυκείου, 

πτυχίο, ξένες γλώσσες κλπ) του ατόµου που ζητά εργασία. 

Τα στοιχεία αναγράφονταν- αναγράφονται έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η επικοινωνία του εργοδότη µε τον αιτών και τα 

προσόντα για να µπορεί να γίνεται αξιολόγηση του 

καταλληλότερου προς την κάθε εργασία υποψηφίου. Έτσι µετά 

την κατάθεση µιας αίτησης για εργασία, υπήρχε ένα άτοµο 
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που αρχικά έλεγχε αν είχε συµπληρωθεί σωστά, αλλιώς την 

ακύρωνε και εκ των υστέρων είχε την αρµοδιότητα να 

ελέγξει ποιο άτοµο (από αυτά που έχουν κάνει αίτηση) 

είναι το πλέον κατάλληλο άτοµο για µια συγκεκριµένη 

εργασία. Οι εταιρίες όµως στη σηµερινή εποχή, σε αντίθεση 

µε παλαιότερα, δεν απαρτίζονται από µικρό αριθµό 

εργαζοµένων της τάξεως του ενός δεκαδικού ψηφίου, αλλά 

υπάρχουν και εταιρίες µε τετραψήφιο αριθµό εργαζοµένων. 

Σε αναλογία µε το γεγονός ότι οι εταιρίες χρειάζονται 

πλέον πολλούς εργαζόµενους για τη σωστή λειτουργία τους, 

πολλά είναι και τα άτοµα που αιτούνται για εργασία. Ο 

µεγάλος αυτός αριθµός των ατόµων, επέφερε δυσκολία στη 

σωστή αξιολόγηση των στοιχείων του κάθε αιτών από ένα 

άτοµο ή οµάδα αξιολογητών. 

 

Αιτήσεις για εργασία δε γίνονται όµως µόνο σε 

ιδιωτικές εταιρίες, αλλά και σε δηµόσιες υπηρεσίες, όπως 

∆ΕΗ, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια εκπαίδευση 

κλπ. 

1.1  Σκοπός δηµιουργίας της εργασίας 

Η τρέχουσα εργασία δηµιουργήθηκε στα πλαίσια των 

αιτήσεων για ανάθεση µαθηµάτων σε εκπαιδευτικούς που 

πληρούν ορισµένα κριτήρια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για 

τη διευκόλυνση του τµήµατος "Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

και Πολυµέσων" Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Η διευκόλυνση παρέχεται από το γεγονός ότι: 

 η εφαρµογή αυτή είναι δικτυακή και όχι εφαρµογή 

γραφείου (desktop). 



ΤΜΗΜΑ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ" Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Νίκος Οικονοµόπουλος  8/63 

 καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του κάθε 

εκπαιδευτικού σε έναν εξυπηρετητή του Α.Τ.Ε.Ι. είτε 

από : 

 τους εργαζόµενους στη γραµµατεία της σχολής 

 τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους (προσωπικός 

έλεγχος σωστής καταχώρησης στοιχείων) 

 

 Ο έλεγχος αξιολόγησης γίνεται µέσω ειδικού 

προγράµµατος που δηµιουργήθηκε για αυτή την εργασία 

και εκτελείται σε εξυπηρετητή του Α.Τ.Ε.Ι. προς 

αποφυγή ανθρώπινου λάθους 

 

 και του γεγονότος ότι οι αιτήσεις µπορούν να σταλούν 

ηλεκτρονικά και απ' τον ίδιο τον αιτών αφού συνδεθούν 

µέσω του παγκόσµιου ιστού µε την ιστοσελίδα της 

σχολής µέσω διαδικτύου, και πληκτρολογήσουν όνοµα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης (που θα τους σταλεί αυτό 

αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µετά από µια 

απλή αίτησή τους στο σύστηµα ή µέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας µε τη γραµµατεία)  

1.2  Εργαλεία για τη δηµιουργία της εργασίας 

Για την ολοκλήρωση της εφαρµογής αυτής είναι 

απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία : 

 

 ένας υπολογιστικό σύστηµα µε λειτουργικό σύστηµα 

υποστήριξης εξυπηρετητή (server): 

 MS Windows NT 4 Server 

 MS Windows 2000 Server 

 MS Windows XP Professional 

 MS Windows 2003 Server 
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 Linux 

 Mac OS X 

 SCO UnixWare 

 Solaris 

 SunOS 

 HP-UX 

 IRIX 

 

 σύνδεση στο διαδίκτυο µε σταθερή ip και ελεύθερη 

πρόσβαση σε απλούς χρήστες (guest) 

 

 ένας εξυπηρετητής παγκόσµιου ιστού (web server)  

 IIS 

 PWS 

 Netscape 

 Apache 

 Omni 

 

που να υποστηρίζει δυναµικές σελίδες, όπως : 

 Active Server Pages (asp) 

 Common Graphic Interface (cgi) 

 Hypertext Preprocessor (php) 

 

 ένα Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

(RDBMS) 

 Adabas D 

 dBase 

 Empress 

 FilePro (read-only) 

 Hyperwave 

 IBM DB2 

 Informix 
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 Ingres 

 InterBase 

 FrontBase 

 mSQL 

 Direct MS-SQL 

 MySQL 

 Oracle (OCI7 and OCI8) 

 Ovrimos 

 PostgreSQL 

 Solid 

 Sybase 

 Velocis 

 Unix dbm 

 SQL Server 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  δδεεύύττεερροο  

Η εφαρµογή ολοκληρώθηκε χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα 

συστατικά στοιχεία: 

 

 υπολογιστικό σύστηµα µε λειτουργικό σύστηµα: MS 

Windows XP Professional 

 

 εξυπηρετητής παγκόσµιου ιστού (web server): Apache 

1.3.33 µε την υποστήριξη δυναµικών σελίδων: PHP 

4.3.10 

 

 Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

(RDBMS): MySQL 4.1.9 

 

Για την πιο εύκολη διαχείριση αυτών των στοιχείων 

χρησιµοποιήθηκε το ένα πληροφοριακό σύστηµα το EasyPhp 

ένα εργαλείο που ενοποιεί και διαχειρίζεται µε εύκολο 

τρόπο τα συστατικά: Apache, PHP, MySQL. 

2.1  Λόγοι για να χρησιµοποιηθούν η PHP & η MySQL  

Η Php και η MySql, είτε τις επεξεργαστούµε- 

χρησιµοποιήσουµε ξεχωριστά, είτε µαζί δεν µπορούν να 

λύσουν όλα τα προβλήµατα σε θέµατα που αφορούν ανάπτυξη 

δικτυακών εφαρµογών, αλλά παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήµατα. Η Php δηµιουργήθηκε από άτοµα που είχαν ως 

ασχολία - δουλειά την ανάπτυξη δικτυακών εφαρµογών για 

άτοµα που ενδιαφέρονταν για το ίδιο αντικείµενο και 

υποστηρίχθηκε από µια µεγάλη και γεµάτη ενθουσιασµό 

κοινότητα ατόµων. Η MySql από την πλευρά της είναι ένα 
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πολύ δυνατό απόλυτα συµβατό RDBMS πρότυπο, το οποίο 

µπορείς να χρησιµοποιήσεις ελεύθερα, γεγονός που την 

καθιστά ανταγωνιστηκότατη σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων.  

 
  Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιµοποιηθούν η PHP και 

η MySQL. Μερικοί από αυτούς είναι: 

 

 Κόστος 

 λογισµικό ανοιχτού κώδικα (open source) 

 ευκολία στη χρήση 

 ενσωµάτωση µε τη γλώσσα html(hypertext markup 

language) 

 πλήρη συµβατότητα µε πολλές πλατφόρµες λειτουργικών 

συστηµάτων  

 

Λειτουργικά  Συστήµατα και Εξυπηρετητές Παγκόσµιου 

Ιστού για PHP 

Οµάδες UNIX Windows 

Κατηγορίες AIX, A/UX, BSDI, 

Digital UNIX/Tru64, 

FreeBSD, HP-UX, 

IRIX, Linux, Mac OS 

X, NetBSD, OpenBSD, 

SCO UnixWare, 

Solaris, SunOS, 

Ultrix, Xenix, and 

more 

Windows 95/98/ME  

Windows 

NT/2000/XP/2003 

Εξυπηρετητές 

Παγκόσµιου 

Ιστού 

Apache, fhttpd, 

Netscape 

IIS, PWS, 

Netscape, Apache, 

Omni 

 

 µη εξαρτώµενα από ετικέτες 
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 σταθερότητα 

 ταχύτητα 

 πολλές επεκτάσεις 

 χαρακτηριστικά γρήγορης υλοποίησης 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ττρρίίττοο  

3.1 Τι είναι η MySQL; 

Η MySQL είναι ένα Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων (RDBMS) ανοιχτού κώδικα, που είναι 

ελεύθερο για πολλές χρήσεις. Η MySQL έχει βρει µια ευρεία 

οµάδα χρηστών για τους φιλελεύθερους όρους χορήγησης 

αδειών του, τη ζωηρή απόδοση, και την ευκολία της χρήσης.  

 

Η αποδοχή της βοηθήθηκε εν µέρει από την ευρεία 

ποικιλία άλλων τεχνολογιών όπως η PHP, η Java, Perl, 

Python, και από τους ίδιους που έχουν ενθαρρύνει τη χρήση 

του µέσω των σταθερών, καλά τεκµηριωµένων ενοτήτων και 

των επεκτάσεων.  

 

Οι βάσεις δεδοµένων γενικά είναι χρήσιµες, 

αµφισβητήσιµα η πιο χρήσιµη οικογένεια προϊόντων 

λογισµικού. Όπως πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα, και 

ελεύθερα και εµπορικά, η MySQL δεν είναι µια βάση 

δεδοµένων, έως ότου της δίνετε κάποια δοµή και µορφή. Να 

σκεφτείτε αυτό ως διαφορά µεταξύ µιας βάσης δεδοµένων και 

ενός RDBMS (δηλαδή RDBMS συν τις απαιτήσεις χρηστών 

ισοδυναµεί µε µια βάση δεδοµένων). 

3.2 Εκτέλεση κώδικα στον εξυπηρετητή 

Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει µια σχηµατική 

αναπαράσταση της ροής δεδοµένων στην πλευρά του 

εξυπηρετητή. 
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Υπολογιστής Εξυπηρετητή 

 
Εξυπηρετητής 
Παγκόσµιου 

Ιστού 

 
Εξυπηρετητές 
παρασκηνίου 
(database, 
mail, κλπ) 

 

Υπολογιστής πελάτη 

HTML

αίτηση 

Σύστηµα αρχείων 

σελίδα.php 

Κώδικας για 
εξυπηρετητή 

∆ιαδίκτυο 

Σελίδα HTML 
αίτηση HTTP για 

www.mysite.gr/<σελίδα>.php 

απεικόνιση στον 
φυλλοµετρητή 

Μηχανή 
Scripting 

 

 

 

Τα προϊόντα που βρίσκονται στο µέρος του εξυπηρετητή 

αποτελούνται από δύο µέρη: τον κώδικα της γλώσσας και την 

µηχανή µετάφρασης. Η µηχανή µεταφράζει τις σελίδες που 

είναι γραµµένες στην γλώσσα. 
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3.3 Σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εφαρµογής 

Σχεσιακό Μοντέλο της Βάσης ∆εδοµένων της εφαρµογής 

 

 

Αιτήσεις 
Κωδικός υποψήφιου 
Τύπος συνεργάτη 
Κωδικός µαθήµατος 
Ηµερ. αίτησης 

∆ηµοσιεύσεις 
Κωδικός υποψήφιου 
Συνέδρια 
Περιοδικά 
 

Προσωπικά στοιχεία 
Κωδικός υποψήφιου 
Ηµ. Γέννησης 
Παντρεµένος 
Αριθµός παιδιών 
∆ιεύθυνση 
Πόλη 
ΑΦΜ 
∆.Ο.Υ 
Τηλέφωνο οικίας 
Κινητό 
e-mail 
Αριθµ. Ταυτότητας 
Ξένες γλώσσες 
 

Μαθήµατα 
Κωδικός µαθήµατος 
Κωδικός  
Τίτλος 
Τοµέας 
Θεωρία 
Εργαστήριο 
Ασκήσεις 
 

Προϋπηρεσία 
Κωδικός προϋπηρεσία
Κωδικός υποψήφιου 
Είδος προϋπηρεσίας 
∆ιάστηµα Από 
∆ιάστηµα Έως 
Ωροµίσθιος 
Εργάσιµες ώρες 
Οργανισµός 
Θέση 
Ταµείο ασφάλισης 
Βεβαίωση 
 

Χρήστες 
Όνοµα χρήστη 
Κωδικός 
Επίπεδο πιστοποίησης
e-mail 
Κωδικός υποψήφιου 
Κατάσταση 
Όνοµα 
Επώνυµο 
 

Υποψήφιοι 
Κωδικός υποψήφιου 
Όνοµα 
Επίθετο 
Ειδικότητα 
Πτυχίο 
Ηµ. πτυχίου 
Συνάφεια πτυχίου 
M.Sc 
Ηµ. M.Sc 
Συνάφεια M.Sc 
Ph.D 
Ηµ. Ph.D 
Συνάφεια Ph.D 
Παρατηρήσεις 
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Το παραπάνω σχήµα περιγράφει το σχεδιασµό της βάσης 

δεδοµένων της εφαρµογής. Χρησιµοποιήθηκαν εφτά πίνακες, 

οι οποίοι είναι οι εξής : 

 

 users (χρήστες) 

Για την διαχείριση των ατόµων που θα έχουν δικαίωµα 

πρόσβασης στην εφαρµογή. Έχουµε τρία είδη :  

 διαχειριστής 

 γραµµατέας 

 υποψήφιος 

 

 aithseis (αιτήσεις) 

Χρησιµοποιείται για να καταχωρήσει το µάθηµα και το 

είδος συνεργασίας που επιθυµεί να έχει ένας 

υποψήφιος. Αυτά τα είδη είναι δύο : 

 επιστηµονικός συνεργάτης 

 εργαστηριακός συνεργάτης 

 

 mathimata (µαθήµατα) 

Σε αυτόν τον πίνακα καταχωρούνται ο κωδικός του 

µαθήµατος, η περιγραφή του και ο τοµέας στον οποίο 

γίνεται. 

 

 dhmosieyseis (δηµοσιεύσεις) 

Καταγράφεται ο αριθµός των δηµοσιεύσεων και των 

περιοδικών που έχει πραγµατοποιήσει ο υποψήφιος, για 

να αξιολογηθεί σωστά η αίτησή του. 

 

 ypopshfioi (υποψήφιοι) 

Εισάγονται τα αρχικά στοιχεία του υποψηφίου, που 

έχουν σχέση µε τις σπουδές του. (εκτός των 

δηµοσιεύσεων) Αυτά είναι : 

 όνοµα 
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 επίθετο 

 ειδικότητα 

 πτυχίο ειδικότητας 

 ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου 

 συνάφεια πτυχίου και µαθηµάτων που έχει γίνει 

αίτηση 

 µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης 

 ηµεροµηνία κτήσης µεταπτυχιακό δίπλωµα 

ειδίκευσης 

 συνάφεια µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης µε 

τα µαθήµατα στα οποία έχει γίνει αίτηση 

 διδακτορικό δίπλωµα 

 ηµεροµηνία διδακτορικού διπλώµατος 

 συνάφεια διδακτορικού διπλώµατος µε τα µαθήµατα 

στα οποία έχει γίνει αίτηση 

 παρατηρήσεις 

 

 pros_dedomena (προσωπικά στοιχεία) 

Αφού πρώτα εισαχθούν τα στοιχεία στον πίνακα των 

υποψηφίων, εκχωρούνται και τα προσωπικά δεδοµένα του. 

Τα οποία είναι τα εξής : 

 

 ηµεροµηνία γέννησης 

 παντρεµένος 

 αριθµός παιδιών 

 διεύθυνση 

 πόλη 

 Α.Φ.Μ. 

 ∆.Ο.Υ. 

 τηλέφωνο οικίας 

 κινητό 

 ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδροµείου (e-mail) 
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 αριθµός ταυτότητας 

 ξένες γλώσσες 

 

 proyphresia (προϋπηρεσία) 

Καταχωρούνται πληροφορίες ως προς την προϋπηρεσία του 

κάθε υποψήφιου, όπως : 

 είδος προϋπηρεσίας (διδακτική ή επαγγελµατική) 

 διάστηµα από 

 διάστηµα έως 

 ωροµίσθιος 

 εργάσιµες ώρες (συµπληρώνονται οι ώρες µόνο αν 

συµπληρωθεί και ο ωροµίσθιος) 

 οργανισµός 

 θέση 

 ταµείο ασφάλισης 

 βεβαίωση 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ττέέττααρρττοο  

4.1 Τι είναι Php; 

Η PHP, της οποίας τα αρχικά αντιπροσωπεύουν το "PHP: 

Hypertext Preprocessor" είναι µια ευρέως 

χρησιµοποιούµενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού 

scripting γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι ειδικά 

κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών για το Web και µπορεί να 

ενσωµατωθεί στην HTML. Η σύνταξη της παίρνει στοιχεία των 

C, Java, και Perl και είναι εύκολη στην µάθηση. Ο κύριος 

στόχος της γλώσσας είναι να επιτρέπει σε web developers 

να γράφουν δυναµικά παραγόµενες σελίδες (webpages) 

γρήγορα, αλλά κανείς µπορεί να κάνει πολύ περισσότερα µε 

την PHP. 

 

Ο κώδικας της PHP είναι διαφορετικός από ένα script 

γραµµένο σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού όπως η Perl ή η 

C. Αντί να γραφεί ένα πρόγραµµα µε πολλές εντολές για να 

εξαχθεί HTML, γράφεται ένα HTML script µε κάποιο 

ενσωµατωµένο κώδικα για να κάνει κάτι. Ο κώδικας PHP 

είναι εσώκλειστος σε ειδικά tags (ετικέτες) αρχής και 

τέλους που επιτρέπουν την µεταφορά µέσα και έξω από το 

"PHP mode" (PHP τρόπο λειτουργίας).  

 

Αυτό που διαχωρίζει την PHP από κάτι σαν client-side 

Javascript είναι ότι ο κώδικας εκτελείται στον server 

(εξυπηρετητή). Είναι δυνατό να ρυθµιστεί ο web server να 

χειρίζεται όλα τα HTML αρχεία µε την PHP, και τότε 

πραγµατικά δεν υπάρχει τρόπος ο χρήστης να καταλάβει τι 

υπάρχει από κάτω.  
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Τα καλύτερο πράγµα στην PHP είναι ότι είναι 

εξαιρετικά απλή για ένα νεοφερµένο αλλά προσφέρει πολλά 

προηγµένα χαρακτηριστικά για ένα επαγγελµατία 

προγραµµατιστή. 

4.2 Τι µπορεί να κάνει η PHP; 

Οτιδήποτε. Η PHP επικεντρώνεται κυρίως στο server-

side scripting, έτσι µπορεί να κάνει οτιδήποτε ένα άλλο 

CGI πρόγραµµα µπορεί να κάνει, όπως να µαζέψει δεδοµένα, 

να παράγει δυναµικό περιεχόµενο σελίδων, ή να στείλει και 

να πάρει cookies. Αλλά η PHP µπορεί να κάνει πολύ 

περισσότερα.  

 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς που χρησιµοποιείται ένα 

PHP script.  

 

 Server-side scripting. Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό 

και το κύριο πεδίο για την PHP. Χρειάζονται τρία 

πράγµατα για να δουλέψει αυτό. Ο PHP µεταγλωττιστής 

(parser) (CGI ή server module), ένας web server 

(εξυπηρετητής σελίδων) και ένας web browser 

("φυλλοµετρητής"). Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο web 

server, µε µια συνδεδεµένη εγκατάσταση της PHP. 

Μπορεί να γίνει η προσπέλαση των αποτελεσµάτων του 

PHP προγράµµατος µε ένα web browser, βλέποντας την 

σελίδα PHP µέσα από τον server.  

 

 Command line scripting. Είναι δυνατό να δηµιουργηθεί 

ένα PHP script για να το εκτελείται χωρίς server ή 

browser. Χρειάζεστε µόνο τον PHP µεταγλωττιστή. Αυτός 

ο τύπος είναι ιδανικός για script που εκτελούνται 
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συχνά µε τη χρήση της cron (σε *nix ή Linux) ή µε τον 

Task Scheduler (στα Windows). Αυτά τα script µπορούν 

επίσης να χρησιµοποιηθούν για απλές εργασίες 

επεξεργασίες κειµένου.  

 

 Εγγραφή client-side GUI εφαρµογών (Γραφικά 

περιβάλλοντα χρηστών). Η PHP ίσως να µην είναι η πιο 

καλή γλώσσα για να γράψει κανείς παραθυρικές 

εφαρµογές, αλλά αν κάποιος γνωρίζει PHP πολύ καλά και 

θέλει να χρησιµοποιήσει κάποια προχωρηµένα 

χαρακτηριστικά της PHP στις client-side εφαρµογές, 

µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει το PHP-GTK για αυτού 

του είδους τα προγράµµατα. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα να γραφτούν cross-platform εφαρµογές µε 

αυτό τον τρόπο. Το PHP-GTK είναι µια επέκταση της PHP 

και δεν συµπεριλαµβάνεται στην κύρια διανοµή.  

 

Η PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια 

λειτουργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του Linux, 

πολλών εκδοχών του Unix (HP-UX, Solaris και OpenBSD), 

Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS και πιθανώς σε άλλα.  

Η PHP υποστηρίζει επίσης τους Apache, Microsoft Internet 

Information Server, Personal Web Server, Netscape και 

iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, 

Xitami, OmniHTTPd, και πολλούς άλλους web server. Για την 

πλειοψηφία των server η PHP έχει ένα module, για τους 

υπόλοιπους η PHP µπορεί να λειτουργήσει ως ένας CGI 

επεξεργαστής.  

 

Έτσι µε την PHP υπάρχει η ελευθερία επιλογής ενός 

λειτουργικού συστήµατος και ενός web server. 
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Με την PHP δεν υπάρχει ο περιορισµός της εξαγωγής 

της HTML. Οι δυνατότητες της PHP συµπεριλαµβάνουν την 

εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF, ακόµη και ταινίες Flash 

(χρησιµοποιώντας τα libswf και Ming) παράγονται αµέσως. 

Μπορεί να εξαχθεί εύκολα οποιοδήποτε κείµενο όπως XHTML 

και οποιοδήποτε άλλο XML αρχείο. Η PHP µπορεί να 

δηµιουργεί αυτόµατα αυτά τα αρχεία και να τα αποθηκεύει 

στο σύστηµα αρχείων, αντί να τα εκτυπώνει, αποτελώντας 

έτσι µια server-side cache για το δυναµικό της 

περιεχόµενο.  

 

Ένα από τα πιο δυνατά και σηµαντικά χαρακτηριστικά 

της PHP είναι η υποστήριξη που έχει για ένα µεγάλο σύνολο 

βάσεων δεδοµένων. Η συγγραφή µιας σελίδας που υποστηρίζει 

βάσεις δεδοµένων είναι εξαιρετικά απλή. Οι εξής βάσεις 

δεδοµένων υποστηρίζονται µέχρι στιγµής:  

 

Adabas D Ingres 
Oracle (OCI7 & 

OCI8) 

dBase InterBase Ovrimos 

Empress FrontBase PostgreSQL 

FilePro (read-

only) 
mSQL Solid 

Hyperwave Direct MS-SQL Sybase 

IBM DB2 MySQL Velocis 

Informix ODBC Unix dbm 

 

Υπάρχει επίσης µια αφαιρετική επέκταση DBX βάσεων 

δεδοµένων (DBX database abstraction extension) που 

επιτρέπει να χρησιµοποιείται οποιαδήποτε βάση δεδοµένων 

υποστηρίζεται από αυτή την επέκταση. Επιπλέον η PHP 

υποστηρίζει το ODBC, το Open Database Connection standard 

(Ανοιχτό πρότυπο Σύνδεσης Βάσεων δεδοµένων). 
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Η PHP έχει επίσης υποστήριξη για επικοινωνία µε 

άλλες υπηρεσίες χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα όπως LDAP, 

IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (στα Windows) και 

αµέτρητα άλλα. Είναι δυνατό να ανοιχθεί ένα raw network 

sockets και να αλληλεπιδράσει µε οποιοδήποτε άλλο 

πρωτόκολλο. Η PHP έχει ακόµη υποστήριξη για την περίπλοκη 

ανταλλαγή δεδοµένων WDDX µεταξύ σχεδόν όλων των Web 

programming γλωσσών. Μιλώντας για δια-επικοινωνία, η PHP 

υποστηρίζει instantiation αντικειµένων Java και τα 

χρησιµοποιεί διάφανα σαν αντικείµενα PHP. 

 

Η PHP έχει εξαιρετικά χρήσιµα χαρακτηριστικά 

επεξεργασίας κειµένων, από την POSIX επέκταση ή τις Perl 

regular expressions µέχρι XML parsing αρχείων. Για τη 

µεταγλώττιση και την πρόσβαση αρχείων XML, υποστηρίζει τα 

πρότυπα SAX και DOM. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ππέέµµππττοο  

5.1 εργαλείο διαχείρισης και συντονισµού EasyPhp 

Το EasyPhp είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον που 

ενσωµατώνει : 

 έναν εξυπηρετητή παγκόσµιου ιστού (apache 

1.3.33) 

 ένα Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων- RDBMS (MySql 4.1.9) 

 µηχανή κώδικα Php, για την υποστήριξη 

δυναµικών σελίδων 

 και ένα βοηθητικό εργαλείο για τη διαχείριση 

της MySql. 

 

5.2 εγκατάσταση EasyPhp 
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Η εγκατάσταση του εργαλείου EasyPhp για το 

λειτουργικό περιβάλλον MS Windows XP, είναι απλή και 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. 

 

Αφού γίνει η εγκατάσταση της εφαρµογής EasyPhp είναι 

αναγκαίο να αλλαχθούν ορισµένες ρυθµίσεις στη µηχανή 

κώδικα Php. 

5.3 µεταβολές στο αρχείο ρυθµίσεων php.ini 

ΕasyPHP => Configuration=>PHP  

“php.ini”.  

Για να µπορέσει να λειτουργήσει η εφαρµογή υπάρχουν 

κάποιες µεταβλητές του αρχείου php.ini που πρέπει να 

αλλάξουν. 

 

 register_globals = on 

 error_reporting = 

E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR 

 

Τέλος για να γίνει εφικτή η αποστολή ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων προς τους ενδιαφερόµενους- υποψηφίους µε όνοµα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην εφαρµογή, θα πρέπει να 

τροποποιηθούν και οι τιµές των SMTP και sendmail_from, ως 

εξής: 

 SMTP = mailscan.epp.teiher.gr 

 sendmail_from = dvard@epp.teiher.gr  
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5.4 δηµιουργία βάσης 

5.4.1 εργαλείο διαχείρισης βάσης δεδοµένων 

 

 
 

Αρχικά είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί µία βάση µε 

όνοµα "web" ανεξαρτήτου Σετ χαρακτήρων. 

 

Αυτό γίνεται είτε από το phpMyAdmin βοηθητική 

διεπαφή της EasyPhp (που ενεργοποιείται στην διεύθυνση 

http://127.0.0.1/mysql/), είτε από τη γραµµή εντολών 

(command line interface) της MySql. 

 

Από το phpMyAdmin στην πρώτη σελίδα, υπάρχει η 

επιλογή "∆ηµιουργία νέας βάσης" ή "Create new database". 

Το Collation ορίζει το Σετ χαρακτήρων κωδικοποίησης. 

Επιλέγουµε "latin1_bin". 

 

Από την αρχική σελίδα επιλέγουµε "Προνόµια" -  

"Privileges" και µετά "Προσθήκη νέου Χρήστη" - "Add a new 

User". Στη σελίδα που εµφανίζεται, στη περιοχή 

"Πληροφορίες Σύνδεσης" - "Login Information" επιλέγουµε 

τα εξής: 

 Όνοµα χρήστη - User name : web 

 Σύστηµα - Host : Local 

 Κωδικός Πρόσβασης - Password : web123 
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Στη περιοχή "Γενικά προνόµια" - "Global privileges" 

επιλέγουµε το σύνδεσµο "Επιλογή όλων" - "Check All". 

...... 
$site['db_host']="localhost"; 
$site['web_db']="test"; 
$site['db']="test"; 
$site['db_user']="web"; 
$site['db_pwd']="web123"; 
 
$table['users']="users"; 
...... 

 

5.4.2 κώδικας SQL για τη δηµιουργία των πινάκων 
της βάσης  

 
   
CREATE TABLE aithseis ( 
  id_ypopshfioy int(10) unsigned default NULL, 
  typos_synergath tinyint(3) unsigned default NULL, 
  id_ma8hmatos int(10) unsigned default NULL, 
  hm_aithshs date default NULL 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; 
 
CREATE TABLE dhmosieyseis ( 
  id_ypopshfioy int(10) unsigned default NULL, 
  synedria tinyint(3) unsigned default NULL, 
  periodika tinyint(3) unsigned default NULL, 
  UNIQUE KEY id_ypopshfioy (id_ypopshfioy) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; 
 
CREATE TABLE mathimata ( 
  id_mathimatos int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  kwdikos_math varchar(6) default NULL, 
  titlos varchar(40) default NULL, 
  tomeas char(2) default NULL, 
  theoria tinyint(4) default NULL, 
  ergasthrio tinyint(4) default NULL, 
  askhseis tinyint(4) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (id_mathimatos) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
CREATE TABLE pros_dedomena ( 
  id_ypopshfioy int(10) unsigned default NULL, 
  hm_gennhshs date default NULL, 
  pantremenos tinyint(1) default NULL, 
  arithmos_paidiwn tinyint(3) unsigned default NULL, 
  dieythinsi varchar(40) default NULL, 
  polh varchar(30) default NULL, 
  afm varchar(10) default NULL, 
  doy varchar(15) default NULL, 
  thl_spiti varchar(13) default NULL, 
  thl_kin varchar(13) default NULL, 
  email varchar(30) default NULL, 
  arithmos_taytothtas varchar(8) default NULL, 
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  glwsses varchar(40) default NULL, 
  UNIQUE KEY id_ypopshfioy (id_ypopshfioy) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; 
 
CREATE TABLE proyphresia ( 
  id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  id_ypopshfioy int(10) unsigned default NULL, 
  typos tinyint(3) unsigned default NULL, 
  apo date NOT NULL default '0000-00-00', 
  eos date NOT NULL default '0000-00-00', 
  wromisth tinyint(1) default NULL, 
  wres int(10) unsigned default NULL, 
  organismos varchar(20) default NULL, 
  thesh varchar(20) default NULL, 
  tameio varchar(10) default NULL, 
  bebaiwsh tinyint(1) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (id) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
CREATE TABLE users ( 
  username varchar(16) default NULL, 
  `password` varchar(16) default NULL, 
  authlevel tinyint(4) default NULL, 
  mail varchar(50) default NULL, 
  id_ypopshfioy int(10) unsigned default NULL, 
  `status` varchar(12) default 'enabled', 
  onoma varchar(30) default NULL, 
  eponymo varchar(30) default NULL, 
  UNIQUE KEY username (username) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; 
 
CREATE TABLE ypopshfioi ( 
  id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  onoma varchar(30) NOT NULL default '', 
  eponymo varchar(30) NOT NULL default '', 
  eidikothta varchar(30) default NULL, 
  ptyxeio varchar(50) default NULL, 
  ptyxeio_etos date default NULL, 
  ptyxeio_synaf tinyint(1) default NULL, 
  metapt varchar(50) default NULL, 
  metapt_etos date default NULL, 
  metapty_synaf tinyint(1) default NULL, 
  didakt varchar(50) default NULL, 
  didakt_etos date default NULL, 
  didakt_synaf tinyint(1) default NULL, 
  parathrhseis varchar(50) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (id) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=3 ; 
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5.4.3 έτοιµοι πίνακες 

 
 

Αφού δηµιουργηθούν οι πίνακες είναι απαραίτητο να 

γίνει µια εισαγωγή στον πίνακα users π.χ. username:admin, 

password:admin) µε authlevel 0 (έτσι δίνονται δικαιώµατα 

διαχειριστή στον χρήστη admin). Όλα αυτά πρέπει να 

συµπληρωθούν κατά το στήσιµο της εφαρµογής (manually) στη 

βάση test (αναγκαίο είναι να συµπληρωθούν µόνο τα πεδία : 

username, password, authlevel – τα υπόλοιπα δεν 

χρειάζονται για τον διαχειριστή), στον πίνακα users, έτσι 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρώτης εισαγωγής στο σύστηµα. 

Στη συνέχεια, αφού γίνει η εισαγωγή του χρήστη admin στην 

εφαρµογή µπορούν να δηµιουργηθούν νέοι χρήστες 

(διαχειριστές, γραµµατείς ή ακόµα και υποψήφιοι).  

Ύστερα γίνεται εισαγωγή κώδικα php στον εξυπηρετητή 

παγκόσµιου ιστού apache. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  έέκκττοο  

Μετά την εισαγωγή του php κώδικα η εφαρµογή είναι 

έτοιµη για να λειτουργήσει. Στις σελίδες που ακολουθούν 

φανερώνονται όλες οι δυνατότητες της εφαρµογής. 

6.1 Αρχική σελίδα 

 
 

 Χαρακτηριστικό της εφαρµογής είναι η απλότητα. ∆εν 

είναι φορτωµένη µε πολλά χρώµατα και εικόνες µε σκοπό την 

ευκολία του χρήστη.  

 

Στην αρχική σελίδα, όπως παρουσιάζεται άνωθεν, 

καλωσορίζονται οι χρήστες και τους ζητείται να εισάγουν 
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"όνοµα χρήστη" και "κωδικό" πρόσβασης. Ταυτόχρονα 

παρατηρούµε ότι σε αυτό το σηµείο της εφαρµογής µπορούν 

χρήστες να αιτηθούν για απόκτηση ονόµατος και κωδικού 

πρόσβασης, µε σκοπό να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή για 

να ολοκληρώσουν αίτηση συνεργασίας µε το Α.Τ.Ε.Ι. 

Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε δύο ακόµα σηµεία της 

εφαρµογής. Η χαρακτηριστική εικόνα (logo) των Α.T.E.I. 

Ηρακλείου Κρήτης, πάνω αριστερά στην αρχική σελίδα της 

εφαρµογής, είναι υπερσύνδεσµος της σελίδας αυτής µε την 

αρχική σελίδα του τµήµατος "Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 

Πολυµέσων" Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. 

 

...... 
 
<!-- The logo --> 
<a href="http://www.epp.teiher.gr/"><img src="images/tei-
logo.jpg" border="0"></a> 
 
</td><td align="right" valign="bottom"> 
&nbsp; 
</td></tr> 
...... 

 

 Το επόµενο σηµείο στο οποίο πρέπει να αναφερθούµε 

είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο κάτω 

τµήµα της σελίδας, είναι και αυτό υπερσύνδεσµος και 

ανοίγει το ειδικό εργαλείο του Microsoft Office : 

Microsoft Outlook Express, το οποίο µας δίνει τη 

δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών µηνυµάτων, µε 

αναγραφόµενη την ηλεκτρονική διεύθυνση του Νίκου 

Οικονοµόπουλου στο πεδίο του παραλήπτη. Ο λόγος ύπαρξης 

αυτού του υπερσυνδέσµου είναι σαφής και αναγράφεται στην 

ίδια την εφαρµογή : "Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε µε 

την ηλεκτρονική διεύθυνση micra_1992@yahoo.com". 
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6.2 Αίτηση απόκτησης στοιχείων πρόσβασης 

Είναι επιλογή που αφορά τους υποψήφιους  που 

επιθυµούν να κάνουν αίτηση σε κάποια συγκεκριµένα 

µαθήµατα και θέση (επιστηµονικού ή εργαστηριακού 

συνεργάτη). Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να συµπληρώσουν τα 

στοιχεία τους (βασικά και συµπληρωµατικά), καθώς και την 

προϋπηρεσία τους χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική τους 

παρουσία, µε τη βοήθεια του διαδικτύου. 

 

 
 
Έτσι απλά συµπληρώνοντας το ονοµατεπώνυµό τους και 

δίνοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση θα τους αποσταλεί 

"όνοµα χρήστη" και "κωδικός", µε τα οποία θα αποκτήσουν 

πρόσβαση στην εφαρµογή. (Η πιστοποίηση αυτή του δίνει 

δικαιώµατα πρόσβασης απλού- περιορισµένου χρήστη.) 

 

Από την πλευρά της εφαρµογής δηµιουργείται 

αυτοµατοποιηµένα ένα όνοµα χρήστη και ένας κωδικός (τα 

οποία είναι ενεργά από τη στιγµή της αποστολής της 

αίτησης στοιχείων πρόσβασης) και αποστέλλονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο συγκεκριµένος 

χρήστης. 
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 Σε περίπτωση κάποιου λάθους, που θα έχει ως 

αποτέλεσµα το να µην αποσταλούν τα : όνοµα χρήστη και 

κωδικός πρόσβασης, ο υποψήφιος ενηµερώνεται µε ένα 

µήνυµα.  

 

....... 
echo "<br>" 
."<center>∆υστυχώς, το e-mail µε τα στοιχεία πρόσβασης απέτυχε 
να αποσταλεί. Παρακαλώ δοκιµάστε ξανά.<br><br><center>" 
."<br><center><a 
href=\"index.php?op=userform1\">Επιστροφή</a></center>" 
."</form>\n"; 
....... 

 

 

6.3 Ξέχασα τον κωδικό µου! 

Αυτή η επιλογή είναι για τους χρήστες- υποψηφίους 

στην περίπτωση που ξεχάσουν τον κωδικό πρόσβασης. Το µόνο 

που πρέπει να κάνουν είναι να συµπληρώσουν την 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Ύστερα η εφαρµογή αυτόµατα θα 
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αποστείλει στη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση τον 

κωδικό πρόσβασης. 

 

 
 

Αν δοθεί λάθος ηλεκτρονική διεύθυνση εµφανίζεται το 

κάτωθι µήνυµα λάθους. 

 

Αν η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου είναι 

καταχωρηµένη στη βάση, αλλά παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα 

στον mail server, θα εµφανιστεί το κάτωθι µήνυµα λάθους. 
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Αν η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου είναι 

καταχωρηµένη στη βάση, θα σταλθεί ηλεκτρονικό µήνυµα σ' 

αυτή µε τα στοιχεία πρόσβασης του. 

 

 
 

6.4 Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστηµα µε 
δικαιώµατα διαχειριστή 
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6.4.1 Μαθήµατα 

Για να γίνει εφικτή η χρήση της εφαρµογής θα πρέπει 

να εισαχθούν αρχικά όλα τα µαθήµατα στα οποία είναι 

επιθυµητό από το Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης να γίνουν 

αιτήσεις. Ο λόγος που καθιστά αναγκαία αυτή την ενέργεια 

είναι ότι ο κάθε υποψήφιος, πρέπει να δηλώσει κατά την 

αίτησή του το µάθηµα στο οποίο θέλει να διδάξει είτε ως 

εργαστηριακός είτε ως επιστηµονικός συνεργάτης. 

 

Σε αυτή τη επιλογή έχουν πρόσβαση οι χρήστες µε 

προνόµια διαχειριστή ή γραµµατείας συστήµατος. 

 

 
 

6.4.1.1 Προσθήκη Μαθήµατος 

Για το κάθε µάθηµα εκτός του ονόµατός του – τίτλο του 

πρέπει να δηλωθεί ο τοµέας στον οποίο ανήκει καθώς και ο 

κωδικός µαθήµατος, τα οποία ανιχνεύονται, δηλαδή δεν 

µπορούν δύο µαθήµατα να έχουν τον ίδιο κωδικό. 
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Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη ο ίδιος κωδικός θα 

εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα σφάλµατος. 

 

 
 

6.4.1.2 Επεξεργασία Μαθήµατος - ∆ιαγραφή Μαθήµατος 

Μενού : Επεξεργασία µαθήµατος 
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Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα στοιχεία ενός 

µαθήµατος  

 τοµέας 

 κωδικός µαθήµατος 

 τίτλος 

µέσω του συγκεκριµένου µενού µπορούν να διαµορφωθούν 

εκ νέου. 

Μενού : ∆ιαγραφή µαθήµατος 

Σε περίπτωση που πλέον κάποιο µάθηµα δεν υφίσταται, 

από το συγκεκριµένο µενού µπορεί να γίνει η διαγραφή του.  

 

 
 

Αν υπάρχουν όµως αιτήσεις προς αυτό το µάθηµα, η 

εντολή της διαγραφής δεν εκτελείται και ο χρήστης 

(διαχειριστής ή γραµµατέας) ενηµερώνεται µε το ακόλουθο 

µήνυµα. Έτσι πρώτα πρέπει να διαγραφούν όλες οι αιτήσεις 

που έχουν γίνει για το συγκεκριµένο µάθηµα και εκ των 

υστέρων να διαγραφεί το µάθηµα. 
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6.4.1.3 Προβολή όλων των µαθηµάτων 

Προβάλλονται σε µία λίστα όλα τα µαθήµατα, σε µορφή 

πίνακα µε πεδία : κωδικός – τοµέας – τίτλος. Αριστερά της 

κάθε εγγραφής υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας και 

διαγραφής της. 

 

 
 

6.4.2 Στοιχεία Υποψηφίων 

Σε αυτή τη επιλογή έχουν πρόσβαση οι χρήστες µε 

προνόµια διαχειριστή ή γραµµατείας συστήµατος. 
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6.4.2.1 Προσθήκη νέου υποψηφίου 

Στην αρχή επιλέγεται το µάθηµα και το είδος της θέσης 

(επιστηµονικός ή εργαστηριακός συνεργάτης) που αιτείται 

να καλύψει ο υποψήφιος 

 
 

και τέλος προστίθενται τα βασικά στοιχεία του. (π.χ. 

όνοµα, επώνυµο, πτυχίο, ηµεροµηνία κτήσης κλπ) 
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Αν δεν συµπληρωθούν τα πεδία όνοµα και επίθετο, η 

εγγραφή δεν καταχωρείται. 
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6.4.2.2 Επεξεργασία βασικών στοιχείων υποψηφίου 

Από αυτό το υπο-µενού είναι εφικτό να γίνει µεταβολή 

των βασικών στοιχείων ενός υποψηφίου που ήδη έχουν 

αποθηκευτεί ή και να προστεθούν νέα στοιχεία. 

 
 

 
 



ΤΜΗΜΑ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ" Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Νίκος Οικονοµόπουλος  44/63 

 
 

6.4.2.3 Προσθήκη προϋπηρεσίας σε υποψήφιο 

Εδώ πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή ως προς την 

εισαγωγή προϋπηρεσίας για ωροµίσθιους. Η εισαγωγή αυτή 

γίνεται σε ιδιαίτερο σηµείο της συγκεκριµένης σελίδας, 

γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος υπολογισµού του χρόνου 

υπηρεσίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και 

διαφορετικός για τους ωροµισθίους. 

 

Ώρες για 
συµπλήρωση 
εβδοµάδας 

Ώρες για 
συµπλήρωση 

µήνα 

Ώρες για 
συµπλήρωση 

έτους 
Επιστηµονικός 
συνεργάτης 

14 14*4 14*4*12 

Εργαστηριακός 
συνεργάτης 

16 16*4 16*4*12 

 

Όσοι υποψήφιοι έχουν προϋπηρεσία ως ωροµίσθιοι, θα 

πρέπει να επιλέξουν το πεδίο "Σύνολο εργάσιµων ωρών" και 

να εκχωρήσουν τον αριθµό των ωρών που εργάστηκαν.  
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Η προϋπηρεσία καταχωρείται ξεχωριστά ανά εργασία και 

είδος απασχόλησης (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος) µε τη 

βοήθεια της εφαρµογής, η οποία µας επιτρέπει την προσθήκη 

µε αυτόν τον τρόπο. Συνυπολογίζεται από τις διαφορετικές 

προσθήκες προϋπηρεσίας για κάθε εργασία µεµονωµένα.  
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Αν γίνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή των στοιχείων της 

προϋπηρεσίας και γίνει αντιληπτό µετά την καταχώρησή της 

στο σύστηµα, µε τη βοήθεια της επιλογής "διαγραφή" (η 

οποία βρίσκεται αριστερά της κάθε εγγραφής του πίνακα) 

µπορούµε να διαγράψουµε τη συγκεκριµένη προσθήκη 

προϋπηρεσίας.  

 
 

6.4.2.4 Προσθήκη συµπληρωµατικών στοιχείων 

Εδώ γίνεται η προσθήκη συµπληρωµατικών στοιχείων ενός 

υποψηφίου, όπως ηµεροµηνία γέννησης, πόλη, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας, ∆ΟΥ κλπ. Τα 

στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα να καθίσταται δυνατή η 

επικοινωνία µε τον υποψήφιο. 
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6.4.2.5 Επεξεργασία συµπληρωµατικών στοιχείων 

Για µεταβολή των πεδίων σε περίπτωση διαφόρων αλλαγών 

π.χ. διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφωνο κλπ, είτε για 

εισαγωγή σε πεδία που δεν είχαν συµπληρωθεί. 
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6.4.2.6 Προσθήκη αίτησης για υποψήφιο 

Μέσω αυτού του υπο-µενού παρέχεται η δυνατότητα σε 

κάποιον υποψήφιο να κάνει αίτηση και σε άλλα µαθήµατα ή 

σε άλλη θέση (σχέση εργασίας: επιστηµονικός- 

εργαστηριακός συνεργάτης) στο ίδιο µάθηµα. 
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6.4.2.7 ∆ιαγραφή αίτησης για υποψήφιο 

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν επιθυµεί να 

αιτείται πλέον ως συνεργάτης για κάποιο µάθηµα είτε έχει 

πραγµατοποιηθεί κάποιο λάθος στα στοιχεία αίτησής του, 

µέσω του υπο-µενού  αυτού µπορεί να διαγραφεί η αίτηση. 

 
 

 
 

6.4.2.8 ∆ιαγραφή υποψηφίου 

Εάν κάποιος υποψήφιος δεν επιθυµεί άλλο να αιτείται 

για κανένα µάθηµα τότε µε το υπο-µενού αυτό µπορεί να 

διαγραφεί από το σύστηµα. Το σηµαντικό στη λειτουργία του 

συγκεκριµένου υπο-µενού, δεν είναι µόνο ότι διαγράφεται 

ένας υποψήφιος από το σύστηµα, αλλά ότι διαγράφονται 

ταυτόχρονα και όλες οι αιτήσεις (σε όλα τα µαθήµατα) που 

έχει κάνει. 
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6.4.3 Αναζήτηση Υποψηφίων 

Σε αυτή τη επιλογή έχουν πρόσβαση οι χρήστες µε 

προνόµια διαχειριστή ή γραµµατείας συστήµατος. 
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6.4.3.1 Αναζήτηση υποψηφίου 

Το υπο-µενού αυτό χρησιµοποιείται όταν γνωρίζουµε το 

όνοµα και το επίθετο κάποιου υποψηφίου. 

 
 

Αφού βρεθεί ο υποψήφιος, εµφανίζεται ένας πίνακας µε 

το Ονοµατεπώνυµο και την Ειδικότητά του. 

Αριστερά από τον πίνακα υπάρχουν δύο σύνδεσµοι. Ένας 

για την Επεξεργασία των βασικών στοιχείων του υποψηφίου  

και ένας για την Προβολή όλων των στοιχείων του υποψηφίου 

µαζί µε το σύνολο των αιτήσεων που έχει κάνει. 

 

 
 

Αν δεν βρεθεί ο υποψήφιος εµφανίζεται το κάτωθι 

µήνυµα. 
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6.4.3.2 Όλοι οι υποψήφιοι ανά µάθηµα και θέση 

Χρησιµοποιείται για την αναζήτηση των υποψηφίων που 

έχουν κάνει αίτηση για συγκεκριµένο µάθηµα και θέση 

(είδος συνεργασίας). 

 
 

Εµφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος αναφέρει όλα τα 

ονόµατα των υποψηφίων του συγκεκριµένου µαθήµατος και 

θέσης. Οι σύνδεσµοι που έχουν ήδη αναφερθεί στην 

προηγούµενη παράγραφο υπάρχουν αριστερά της κάθε εγγραφής 

του πίνακα. 
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6.4.4 Αξιολόγηση Υποψηφίων 

Σε αυτή τη επιλογή έχει πρόσβαση µόνο ο χρήστης µε 

προνόµια διαχειριστή συστήµατος. 

Χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των υποψηφίων σε 

συγκεκριµένο µάθηµα και θέση (είδος συνεργασίας). 

 
 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης είναι ένας πίνακας µε 

τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν αιτηθεί για το 

συγκεκριµένο µάθηµα και συνεργασία.  

Υπάρχουν δύο οµάδες αποτελεσµάτων αξιολόγησης. 

 

 Αξιολόγηση Επιστηµονικών συνεργατών. 

Όπως φαίνεται και στον κάτωθι πίνακα, τα στοιχεία που 

πληρούν κριτήρια παρουσιάζονται µε γραµµατοσειρά χρώµατος 
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πρασίνου, ενώ εκείνα που δεν πληρούν εµφανίζονται µε 

γραµµατοσειρά χρώµατος κόκκινου. 

Για να πληρεί ο υποψήφιος τα προσόντα πρέπει να έχει 

διδακτική συνάφεια µε το µάθηµα, να έχει διδακτική 

προϋπηρεσία πάνω από τέσσερα έτη, και να έχει πάνω από 

τρεις δηµοσιεύσεις σε περιοδικά. 

 
 

if ($position == 2) 
{ 
  $query = 'SELECT  y.onoma, y.eponymo, ' 
  .'((SELECT IFNULL((SELECT SUM(DATEDIFF(eos, apo)/30) from 
proyphresia  WHERE id_ypopshfioy = y.id and wromisth = \'0\'), 
0))' 
  .' + (SELECT IFNULL((SELECT SUM(wres)/(14*4) from proyphresia  
WHERE id_ypopshfioy = y.id and wromisth = \'1\'), 0))) AS 
total_mhnes, ' 
  .'y.ptyxeio_synaf, ' 
  .'y.metapty_synaf ' 
  .'FROM ypopshfioi y, dhmosieyseis d, aithseis a WHERE y.id = 
a.id_ypopshfioy ' 
  .'AND a.id_ypopshfioy = d.id_ypopshfioy AND a.id_ma8hmatos = 
'.$l_id 
  .' AND typos_synergath = '.$position.' ORDER BY 
y.ptyxeio_synaf DESC, y.metapty_synaf DESC, total_mhnes DESC'; 
} else if ($position == 1) { 
  $query = 'SELECT  y.onoma, y.eponymo, ' 
  .'((SELECT IFNULL((SELECT SUM(DATEDIFF(eos, apo)/30) from 
proyphresia  WHERE id_ypopshfioy = y.id and wromisth = \'0\'), 
0))' 
  .' + (SELECT IFNULL((SELECT SUM(wres)/(14*4) from proyphresia  
WHERE id_ypopshfioy = y.id and wromisth = \'1\'), 0))) AS 
total_mhnes, ' 
  .'y.didakt_synaf, ' 
  .'((SELECT IFNULL((SELECT SUM(DATEDIFF(eos, apo)/30) from 
proyphresia  WHERE id_ypopshfioy = y.id and wromisth = \'0\' and 
typos = 1), 0))' 
  .' + (SELECT IFNULL((SELECT SUM(wres)/(14*4) from proyphresia  
WHERE id_ypopshfioy = y.id and wromisth = \'1\' and typos = 1), 
0))) AS didakt_mhnes, ' 
  .'(synedria+periodika) AS total_dhm, periodika  ' 
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  .'FROM ypopshfioi y, dhmosieyseis d, aithseis a WHERE y.id = 
a.id_ypopshfioy ' 
  .'AND a.id_ypopshfioy = d.id_ypopshfioy AND a.id_ma8hmatos = 
'.$l_id 
  .' AND typos_synergath = '.$position.' ORDER BY y.didakt_synaf 
DESC, total_mhnes DESC, didakt_mhnes DESC, periodika DESC, 
total_dhm DESC'; 
} 

 
 Αξιολόγηση Εργαστηριακών συνεργατών. 

Όπως φαίνεται και στον κάτωθι πίνακα, τα στοιχεία που 

πληρούν κριτήρια παρουσιάζονται µε γραµµατοσειρά χρώµατος 

πρασίνου, ενώ εκείνα που δεν πληρούν εµφανίζονται µε 

γραµµατοσειρά χρώµατος κόκκινου. 

Για να πληρεί ο υποψήφιος τα προσόντα πρέπει να έχει 

συνάφεια πτυχίου µε το µάθηµα, να έχει συνάφεια µε το 

µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδικότητας, και να έχει διδακτική 

και επαγγελµατική προϋπηρεσία πάνω από πέντε έτη. 

 

 
 

6.4.5 Χρήστες Σελίδας 

Σε αυτή την επιλογή έχει πρόσβαση µόνο ο χρήστης µε 

προνόµια διαχειριστή συστήµατος. 
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6.4.5.1 Προσθήκη Χρήστη Σελίδας 

Συµπληρώνονται από τον διαχειριστή του συστήµατος, τα 

πεδία : όνοµα χρήστη, κωδικός και επίπεδο πιστοποίησης. Ο 

λόγος που συµπληρώνεται το πεδίο του επιπέδου 

πιστοποίησης είναι ότι το αρχικό µενού του διαχειριστή, 

γραµµατέα και υποψηφίου διαφέρει. 
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6.4.5.2 ∆ιαγραφή Χρήστη Σελίδας 

Γίνεται απλά διαγραφή ενός χρήστη (ακόµα και των 

άλλων διαχειριστών). 

 
 

 
 

6.4.6 Αλλαγή Κωδικού 

Σε αυτή τη επιλογή έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες. 
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6.5 Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστηµα µε 
δικαιώµατα υποψηφίου 
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6.5.1 Στοιχεία Υποψηφίων 

Το αρχικό µενού και υπο-µενού εδώ είναι 

διαφοροποιηµένο από αυτό που έχει προαναφερθεί. Κάθε 

υποψήφιος έχει δικαίωµα να δει, ελέγξει, επεξεργαστεί και 

διαγράψει µόνο τις δικές του αιτήσεις, στοιχεία και 

προϋπηρεσία. 

 

 
 

6.6 Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστηµα µε 
δικαιώµατα γραµµατείας 
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Το µενού είναι διαφοροποιηµένο σε σχέση µε το µενού 

του διαχειριστή της εφαρµογής, αλλά τα υπο-µενού είναι 

όµοια και έχουν αναλυθεί παραπάνω. 
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ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  

 MySQL AB The world's most popular open source database 

http://www.mysql.com 

http://dev.mysql.com/downloads/ 

http://dev.mysql.com/doc/ 

 

 PHP: Hypertext Preprocessor 

http://www.php.net 

 

 Resource for PHP tutorials, templates  

http://www.phpbuilder.com  

 

 PHP Manual 

http://gr2.php.net/tut.php 

http://www.w3schools.com/php/default.asp 

 

 EasyPHP 

http://www.easyphp.org 

 

 PHP - Installation de EasyPHP 

http://www.commentcamarche.net/php/phpeasy.php3 

 

 PhpMyAdmin 

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 

 

 phpMyAdmin Documentation 

http://phpmyadmin.sourceforge.net/documentation 

 

 Apache-specific Functions - Manual  

http://gr.php.net/apache 

 

 The Apache Software Foundation 

http://www.apache.org 
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 The Apache HTTP Server Project 

http://httpd.apache.org 

 

 Installing Apache PHP MySQL 

http://www.php-mysql-tutorial.com/install-apache-php-mysql.php 

 

 Install Apache, MySQL and PHP on Windows  

http://blogcms.com/?item=install-apache-mysql-and-php-on-windows 


