ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Προδιαγραφές για Ετοιµασία της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
Περίληψη. Μια περίληψη απαιτείται. Το σώµα της περίληψης δεν µπορεί να υπερβεί τις
400 λέξεις σε µήκος. Παρακαλώ δείτε το δείγµα της σελίδας περίληψης για τη µορφή.
Ελάχιστα Περιθώρια. Τα ελάχιστα αποδεκτά περιθώρια για όλες τις σελίδες της
διατριβής και της περίληψης είναι 3.8 εκατοστά (1.5 ίντσες) στα αριστερά και 2.5
εκατοστά (1 ίντσα) στα πάνω, κάτω και δεξιά περιθώρια.
Απαίτηση Εγγράφου. Όλες οι σελίδες της διατριβής πρέπει να τυπωθούν επάνω σε 21 x
29.7 εκατοστά (8.27 x 11.69 ίντσες) λευκό χαρτί το οποίο είναι τουλάχιστο 25% βαµβάκι.
Αυτό είναι ένα ειδικού τύπου Α4 χαρτί που µπορεί να ληφθεί στα βιβλιοπωλεία.
Γραµµατοσειρά και Μέγεθος Γραµµάτων. Οι συνιστώµενες γραµµατοσειρές
περιλαµβάνουν Arial, Times New Roman και Helvetica µε µέγεθος γραµµάτων 11 ή 12
(κατά προτίµηση 11).
Εκτύπωση. Είτε η εκτύπωση µε τεχνολογία λέιζερ είτε η φωτοτύπηση υψηλής ποιότητας
είναι αποδεκτή. Εκτύπωση µε τεχνολογία inkjet δεν είναι αποδεκτή δεδοµένου ότι είναι
υδροδιαλυτή. Μόνο µια πλευρά του χαρτιού πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την
εκτύπωση. Η εκτύπωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη.
∆ιαστήµατα. Το κείµενο της διατριβής πρέπει να είναι διπλού διαστήµατος. Οι
µακροσκελείς παραποµπές, υποσηµειώσεις, παραρτήµατα και οι βιβλιογραφικές
αναφορές µπορούν να είναι µονού διαστήµατος.
Χρώµα. Συνιστάται να µην στηρίζεστε στο χρώµα για να µεταβιβάσετε πληροφορίες
(π.χ., χρησιµοποιείστε σύµβολα ή ετικέτες αντί χρωµάτων για να διαφοροποιήσετε τις
γραµµές σε µια γραφική παράσταση).
Εικόνες και Γραφικές Παραστάσεις. Εικόνες και γραφικές παραστάσεις στη διατριβή
πρέπει να τυπωθούν ή να φωτοτυπηθούν απευθείας στο χαρτί ως υψηλής ποιότητας
µαυρόασπρες εικόνες. Σαρωµένες εικόνες πρέπει να τυπωθούν καθαρά. Εάν το χρώµα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί, µόνο έγχρωµη εκτύπωση µε λέιζερ ή έγχρωµη φωτοτύπηση
είναι αποδεκτή.
Χρήση υλικού µε πνευµατικά δικαιώµατα άλλων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οποιοδήποτε υλικό
που συµπεριλαµβάνεται υπερβαίνει τη «δίκαιη χρήση» απαιτεί τη γραπτή άδεια του
ιδιοκτήτη των πνευµατικών δικαιωµάτων. Μπορεί να είναι χρήσιµο να περιληφθεί τέτοιο
υλικό στη διατριβή ως παράρτηµα.
Σελιδοποίηση. Προκαταρκτικές σελίδες (δηλ., η σελίδα έγκρισης, ευχαριστίες, πίνακας

περιεχοµένων και τα όµοια) πρόκειται να αριθµηθούν συνεχόµενες χρησιµοποιώντας
τους Ρωµαϊκούς αριθµούς µε µικρά γράµµατα. Όλες οι σελίδες του κειµένου,
παραρτήµατα (εάν υπάρχουν) και βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να αριθµούνται
συνεχόµενες χρησιµοποιώντας τους Αραβικούς αριθµούς. Ο αριθµός σελίδας της
πρώτης σελίδας κάθε Κεφαλαίου πρέπει να εµφανίζεται στο κέντρο του κάτω µέρους
της σελίδας. Σε όλες τις άλλες σελίδες, ο αριθµός της κάθε σελίδας πρέπει να
τοποθετηθεί στο πάνω µέρος της σελίδας, ευθυγραµµισµένο στα δεξιά.
Σελίδες µε οριζόντια µορφή (landscape). Η κορυφή µιας σελίδας µε οριζόντια µορφή
πρέπει να είναι στο αριστερό περιθώριο και το κάτω µέρος της σελίδας στο δεξιό
περιθώριο. Ο αριθµός σελίδων πρόκειται να είναι στην ίδια σχετική θέση µε αυτή των
σελίδων µε κάθετη µορφή. Ένας εύκολος τρόπος να εφαρµοστούν οι αριθµοί σελίδων
σε σελίδες µε οριζόντια µορφή είναι να εκτυπωθούν διπλά – µια φορά για το κείµενο,
πίνακα ή εικόνα (οριζόντιος προσανατολισµός) και µια φορά για τον αριθµό σελίδας
(κάθετος προσανατολισµός).
Ακολουθία των κυρίων συστατικών της διατριβής. Η κατάλληλη σειρά των
σηµαντικότερων τµηµάτων της διατριβής ακολουθεί: η περίληψη, η σελίδα τίτλου, η
σελίδα πνευµατικών δικαιωµάτων (εάν είναι απαραίτητο), η σελίδα έγκρισης,
ευχαριστίες, πίνακας περιεχοµένων, το κείµενο, αναφορές/βιβλιογραφία και
παραρτήµατα (εάν υπάρχουν).
Βιβλιογραφία/Αναφορές. Το στυλ αναφορών της ACM (http://www.acm.org/pubs) ή
της IEEE (http://standards.ieee.org/resources) θα πρέπει να ακολουθηθούν.
Υποσηµειώσεις και Σηµειώσεις Τέλους. Κανένας συγκεκριµένος κανόνας. Η µορφή
που ορίζεται από τη συµβουλευτική επιτροπή σας θα πρέπει να ακολουθηθεί.
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Συνιστάται να χρησιµοποιείτε το πλήρες νοµικό όνοµά σας στην περίληψη, τη σελίδα
τίτλου, τη σελίδα πνευµατικών δικαιωµάτων (αν θεωρηθεί απαραίτητο) και στη σελίδα
έγκρισης. Σιγουρευτείτε ότι το όνοµά σας εµφανίζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο
παντού.
Ελέγξετε πολύ προσεκτικά ότι όλες οι σελίδες σε όλα τα αντίγραφα της διατριβής σας
βρίσκονται στην κατάλληλη σειρά πριν να υποβάλλετε τα τελικά αντίγραφα στη
Γραµµατεία του Τµήµατος. ∆υο ανάτυπα και µια ηλεκτρονική έκδοση (σε µορφή pdf) της
διατριβής πρέπει να υποβληθούν στη Γραµµατεία του Τµήµατος.
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Για τους φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να γράψουν τη διατριβή τους χρησιµοποιώντας
τη γλώσσα σύνταξης Latex, µπορούν να να κατεβάσουν τα αρχεία «ucythesis.sty» και
sample-ms.tex (που δηµιουργούν αυτόµατα την απαραίτητη µορφή διδακτορικής
διατριβής) από τον σύνδεσµο: http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/phd-specs.html.

