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Επιτελική Σύνοψη  

Η εργασία είχε σαν βασικό αντικείµενο µελέτης και υλοποίησης την δηµιουργία 

online συστήµατος αξιολόγησης Ιστοσελίδων, µε την µορφή ερωτηµατολογίων, 

των Τοπικών Οργανισµών Αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας. 

Οι αξιολογήσεις µέχρι τώρα συµπληρώνονταν χειρόγραφα στο msExcel, 

συγκεντρώνονταν και µε την χρήση διαφόρων συναρτήσεων προέκυπταν τα 

αποτελέσµατα και οι γραφικές παραστάσεις. Αυτή η µέθοδος έχει µερικά βασικά 

µειονεκτήµατα όπως το ότι είναι πολύ χρονοβόρα και αργή διαδικασία η απάντηση 

των ερωτηµατολογίων, είναι επιρρεπή στα λάθη, και δεν µπορούν να 

προβάλλονται δυναµικά αποτελέσµατα στο Internet.  

Μετά από συζητήσεις µε τους υπαλλήλους που θα χρησιµοποιήσουν το µελλοντικό 

σύστηµα προέκυψαν οι απαιτήσεις. Έπειτα βγήκαν οι προδιαγραφές και ξεκίνησε η 

υλοποίηση της εφαρµογής.  

Στα πλαίσια της έρευνας µελετήθηκαν διάφορα εργαλεία και λογισµικά τα οποία 

πραγµατοποιούν παρόµοια ερωτηµατολόγια και βγάζουν γραφικές παραστάσεις. 

Κάποια από αυτά είναι δωρεάν όµως µε περιορισµένες δυνατότητες και κάποια 

άλλα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες αλλά είναι επί πληρωµή. Έτσι κανένα 

έτοιµο εργαλείο δεν πληροί τις προδιαγραφές του to-be συστήµατος. Προτάθηκαν 

δύο εργαλεία πάνω στα οποία θα γινόταν η ανάπτυξη της εφαρµογής: 

1. Limesurvey 

2. Joomla cms και phpSurveyor 

Τελικά επιλέχτηκε το Joomla σαν Ιστοχώρος και το phpSurveyor για την 

δηµιουργία των ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα που δίνει εξ ορισµού το 

phpSurveyor είναι σε αριθµούς αλλά αυτό δεν κάλυπτε µια βασική απαίτηση της 

εφαρµογής, να βγαίνουν γραφικές παραστάσεις. 

Για να καλυφθεί η απαίτηση αυτή χρησιµοποιήθηκε µια εξωτερική βιβλιοθήκη 

γραφικών παραστάσεων η jpGraph. Αυτή η βιβλιοθήκη µπορεί να δηµιουργήσει 

όλων των ειδών τις γραφικές παραστάσεις (µπάρες, πίτες, συγκρίσεις µεταξύ ετών 

κλπ) αλλά απαιτεί πολύ χρόνο για την µελέτη και την κατανόηση της προκειµένου 

να γραφτεί κώδικας που να παράγει ικανοποιητικά δυναµικά γραφήµατα. 

Η τελική εφαρµογή είναι αρκετά ικανοποιητική καθώς καλύπτει τις περισσότερες 

από τις αρχικές απαιτήσεις που είχαν καθοριστεί: 

1. δηµιουργία δυναµικών ερωτηµατολογίων 

2. ιστορικό αξιολογήσεων για κάθε αξιολογητή 

3. δυναµική βάση δεδοµένων µε τις αξιολογήσεις 
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4. αποτελέσµατα αξιολογήσεων µε κριτήρια που επιλέγει ο τελικός επισκέπτης 

της εφαρµογής (Περιφέρεια, Νοµαρχεία, ∆ήµο, Έτος, Κατηγορία, 

Υποκατηγορία). 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται  

 

Περιγραφή προβλήµατος 

 

Εύρος µελέτης 

 

Στόχοι Εργασίας 
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1. Εισαγωγή 

Το παρόν γράφτηκε στα πλαίσια της ∆ιπλωµατικής Εργασίας µε τίτλο «Ανάλυση, 

Σχεδιασµός και Υλοποίηση ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής για την Αξιολόγηση των 

Websites των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» για το διατµηµατικό 

πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, Πληροφοριακά Συστήµατα (M.I.S.). Στις 

επόµενες παραγράφους, περιγράφεται αναλυτικά τόσο η ανάγκη που οδηγεί στην 

υλοποίηση µίας δικτυακής εφαρµογής όσο και η ανάλυση της µελέτης για την 

υλοποίηση της.  

Ο στόχος για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων της Περιφέρειας οδήγησε τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε ανάπτυξη ιστοσελίδων και ψηφιακών υπηρεσιών σε πολλούς 

τοµείς. Η αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών απασχόλησε µελέτη που 

εκπονήθηκε µε την συµµετοχή του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  

Στην «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής όλων των 

ΟΤΑ, ως εξής:  

• Οι Περιφέρειες µπορούν να υλοποιήσουν, µέσω της ΚτΠ ΑΕ, την 

ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών µε έργα για τις διευθύνσεις αλλοδαπών, 

µετανάστευσης, δασών και αλιείας.  

• Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µπορούν να υλοποιήσουν, µέσω της 

ΚτΠ ΑΕ, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τις διευθύνσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά και την ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης 

πολεοδοµικών δεδοµένων της αρµοδιότητάς τους.  

• ∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων µπορούν να 

αναπτύξουν ως τελικοί δικαιούχοι Ηλεκτρονικές Πύλες Πληροφόρησης & 

Εξυπηρέτησης (Portals), µέσω των οποίων οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση 

σε πληροφορίες για υπηρεσίες και δικαιολογητικά. Θα περιλαµβάνουν, 

επίσης, και χρηστικές πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή τους (όπως 

ηλεκτρονικοί οδηγοί πόλης, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, τουριστικές 

πληροφορίες κ.λπ). Εκτός αυτών, οι µεγάλοι δήµοι θα µπορούν να 

αναπτύξουν συστήµατα ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών, αδειών και 

βεβαιώσεων δηµοτολογίου, ληξιαρχείου κλπ., ενώ οι πολίτες θα έχουν τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής τελών και δηµοτικών φόρων, καθώς 

και µια σειρά άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών. Οι δήµοι θα 

έχουν, τέλος, τη δυνατότητα να αναπτύξουν γεωγραφικά συστήµατα 

πληροφόρησης σε τοµείς όπως η διαχείριση των αστικών τους 
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συγκοινωνιών, η διαχείριση θέσεων στάθµευσης, η διαχείριση 

πολεοδοµικών δεδοµένων, τα δίκτυα ύδρευσης κλπ.  

• ∆ήµοι µε πληθυσµό κάτω των 20.000 κατοίκων µπορούν να 

υλοποιήσουν µέσω της ΚτΠ ΑΕ ηλεκτρονικές πύλες πληροφόρησης και 

εξυπηρέτησης (Portals), µε πληροφορίες για την πόλη τους (οδηγό πόλης, 

αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος 

κλπ.), αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες. 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήµατος 

 

Στα πλαίσια της µελέτης µε θέµα τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών από τους φορείς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης 

αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ειδικά ερωτηµατολόγια. Σκοπός των 

ερωτηµατολογίων είναι να αξιολογηθούν οι Ιστοσελίδες που διαθέτουν οι 

οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Οι αξιολογήσεις έχουν γίνει σε MsExcel για το έτος 2007 και 2008 και τα 

αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί σε MsWord. 

Στόχος είναι τόσο η έρευνα να πραγµατοποιείτε κάθε χρόνο όσο και να γίνεται µε 

δυναµικά ερωτηµατολόγια καθώς να υπάρχει και σύγκριση µεταξύ των ετών. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη ανάλυσης και δηµιουργίας µίας διαδικτυακής 

εφαρµογής η οποία θα συµπεριλαµβάνει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Στην 

επόµενη ενότητα αναπτύσσεται το αντικείµενο της µελέτης και ο τρόπος που 

αναπτύχθηκε η διαδικτυακή εφαρµογή. 

 

 

1.2. Εύρος της µελέτης 

Η παρούσα µελέτη περιορίζεται στην ανάλυση , σχεδίαση και υλοποίηση µιας 

διαδικτυακής εφαρµογής. H βασική λειτουργικότητα της εφαρµογής είναι να 

επικοινωνεί µε ένα open source σύστηµα (joomla µε survey component) για να 

απαντηθούν τα online ερωτηµατολόγια αξιολόγησης τα οποία αποθηκεύονται σε 

µια βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια ο τελικός επισκέπτης της δικτυακής εφαρµογής 

θα µπορεί να βλέπει µια σειρά από στατιστικά στοιχεία , σε αριθµούς και 

γραφήµατα, που θα δηµιουργούνται δυναµικά µε βάση κριτήρια που θα επιλέγει ο 

ίδιος. 
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Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι στα πλαίσια της εργασίας είναι 

αδύνατον να καταγραφούν και να υλοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις αλλά θα 

πραγµατοποιηθούν σε τέτοιο βαθµό ώστε η εφαρµογή να είναι πλήρης και 

λειτουργική.  

 

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν ώστε η µελέτη να περιοριστεί στα τεχνολογικά 

εργαλεία που θα µπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα µεταξύ τους, αλλά να 

είναι και open source έτσι ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν περεταίρω από 

κάποιον άλλο προγραµµατιστή στο µέλλον. Έτσι, ανάµεσα από έναν αριθµό 

διαθέσιµων εργαλείων τελικά επιλέχτηκε το joomla γιατί είναι open source, 

δωρεάν και µε τεράστιο community ανάπτυξης παγκοσµίως και παρέχει την 

δυνατότητα να γίνεται εγγραφή του χρήστη, δηµιουργία των ερωτηµατολογίων και 

να κρατείται ιστορικότητα αξιολογήσεων.  

 

Για την δηµιουργία ερωτηµατολόγιων επετεύχθη  σύνδεση του εργαλείου php 

surveyor , η διαχείριση του οποίου δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας πληθώρας on 

line ερωτηµατολογίων. Οι απαντήσεις όλων των αξιολογήσεων αποθηκεύονται σε 

βάση δεδοµένων MySql η οποία συνεργάζεται πολύ καλά µε την PHP και είναι open 

source. Τέλος, ενσωµατώθηκε η βιβλιοθήκη gpgraph ώστε να µπορούν να 

παρθούν τα  αποτελέσµατα σε γραφικό περιβάλλον. 

 

1.3. Στόχοι της εργασίας  

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να δηµιουργηθεί λογισµικό που θα 

επιτρέπει την δηµιουργία online ερωτηµατολογίων για τις αξιολογήσεις των 

Ιστοσελίδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και η παρουσίαση 

αποτελεσµάτων παλαιότερων αξιολογήσεων. Επίσης, σηµαντικό θα δίνεται η 

δυνατότητα πολλαπλών αξιολογήσεων (διαφορετικοί αξιολογητές) συνεπώς θα 

υπάρχουν χρήστες που θα µπορούν µε κριτήρια να λαµβάνουν αποτελέσµατα. 

 

Τέλος, βασικός στόχος του λογισµικού είναι να αντικαταστήσει όσο το δυνατόν 

καλύτερα τον χρονοβόρο και δυσκίνητο χειροκίνητο τρόπο δηµιουργίας 

ερωτηµατολογίων στο MsExcel  και µεταφορά των αποτελεσµάτων στο MsWord για 

την αποτύπωση των αποτελεσµάτων σε γραφήµατα που έχει ακολουθηθεί µέχρι 

σήµερα σε ένα σύγχρονο φιλικό περιβάλλον απλό προς τον χρήστη (επισκέπτη του 

ιστοχώρου) και ένα δυναµικό εργαλείο για τον διαχειριστή ώστε  για να µπορεί να 

αποδώσει µε σαφήνεια τις αξιολογήσεις ώστε να παίρνονται σωστές αποφάσεις για 

την βελτίωση αλλά και την προσθήκη νέων ψηφιακών υπηρεσιών  
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Κεφάλαιο 2 

Εργαλεία για online αξιολόγηση 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται  

 

Έρευνα εργαλείων για Online αξιολόγηση 

 

Συµπεράσµατα Έρευνας 
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2. Εργαλεία για Online αξιολόγηση 

2.1. Έρευνα εργαλείων για On line Evaluation  

Στα πλαίσια της έρευνας αντίστοιχων εργαλείων που να υλοποιούν online 

αξιολογήσεις (online survey tools), έχουν βρεθεί αρκετές εταιρίες  που παρέχουν 

αυτήν την υπηρεσία, είτε δωρεάν είτε µε επί πληρωµή.  

Οι δυνατότητες που παρέχονται στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών είναι 

δηµιουργία online ερωτηµατολογίων και στατιστικών στοιχείων. Παρακάτω 

παρατίθενται κάποια από αυτά. 

 

2.2. Free online surveys 

Η συγκεκριµένη υπηρεσία δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας Online 

ερωτηµατολογίων δωρεάν από χρήστες, σαφώς µε περιορισµένες δυνατότητες 

όσον αφορά την δυνατότητα στατιστικών στοιχείων. 

 

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα 1, ο χρήστης συνδέεται στον αντίστοιχο 

δικτυακό τόπο της υπηρεσίας και ακολουθεί µια σειρά από οδηγίες για την 

υλοποίηση ενός ερωτηµατολογίου.  

 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα του freeonlinesurveys 
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Ο τρόπος λειτουργίας φαίνεται εύκολος, ο χρήστης πρέπει να δώσει όνοµα , 

κωδικό και email  για να κάνει εγγραφή για να µπορέσει να δηµιουργήσει και να 

διαχειριστεί τα ερωτηµατολόγια του. 

 

 

Εικόνα  2 :Σελίδα διαχείρισης ερωτηµατολογίων 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το User Interface της τελικής παρουσίασης του 

ερωτηµατολογίου. 

 

Εικόνα  3 : Εδώ ο χρήστης απαντάει το ερωτηµατολόγιο 

 

 

Στο τέλος, ο χρήστης µπορεί να δει τα αποτελέσµατα του survey. Αυτή η σελίδα 

παρέχει τα συνολικά στατιστικά, ταυτόχρονα σε γραφική και αριθµητική µορφή µε 

την δυνατότητα  εξαγωγής τους στο msExcel για πιο σύνθετους υπολογισµούς. 
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Εικόνα  4 : Στατιστικά σε γραφική µορφή 

 

 

2.3. Mediata Survey 

Μία άλλη εταιρία που παρέχει δηµιουργία online ερωτηµατολόγιων είναι η Mediata. 

 

Η Mediata παρέχει εφαρµογή  µε την οποία ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τα 

δικά του ερωτηµατολόγια στον υπολογιστή του. Στην συγκεκριµένη περίπτωση 

απαιτείται εγκατάσταση και register (αγορά) της εφαρµογής. Έπειτα µε την χρήση 

του προγράµµατος τα δηµοσιεύει στο Internet και έτσι µπορεί ο κάθε επισκέπτης 

της Ιστοσελίδας να απαντάει τα ερωτηµατολόγια. 
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Εικόνα  5 : Εφαρµογή mediata 

 

Στην παρακάτω εικόνα εµφανίζεται η κεντρική κονσόλα της εφαρµογής της 

Mediata. Εχει δηµιουργηθεί ένα παράδειγµα ερωτηµατολογίου παραθέτοντας τις 

δυνατότητες της εφαρµογής όσον αφορά τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων που 

υποστηρίζει (radio buttons, check boxes, arrays). Σαφώς πιο περίπλοκο αλλά  

υποστηρίζει περισσότερες δυνατότητες. 

 

 

Εικόνα  6 : ∆υνατότητες mediata 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το λογικό διάγραµµα του ερωτηµατολογίου, 

γεγονός που οδηγεί πιο ξεκάθαρα στην άποψη ότι η εφαρµογή έχει πολλές 

επιπλέον δυνατότητες σε σχέση µε την προηγούµενη διαδικτυακή υπηρεσία 

 

 

Εικόνα  7 : Λογικό διάγραµµα 

 

Όλο το ερωτηµατολόγιο αποθηκεύεται σε βάση δεδοµένων mysql και ο 

διαχειριστής µέσω της ίδιας της εφαρµογής mediata µπορεί να πάρει στατιστικά µε 

αριθµούς και γραφήµατα. 

 

• Ερωτηµατολόγια πολλαπλών σελίδων 

• Πολλαπλές ερωτήσεις ανά σελίδα 

• Πολλαπλά ερωτηµατολόγια για πολλαπλά domains 

• Ανοιχτές ερωτήσεις µε text fields 

• Κλειστές ερωτήσεις όπως πολλαπλών επιλογών 

• Καθορισµός διαφορετικών συνθηκών, κανόνων βασισµένων σε απαντήσεις 

• Αποθήκευση των απαντήσεων σε βάσεις δεδοµένων όπως: MySQL ή 

PostgreSQL. 

• Περιορισµός στην συµµετοχή χρηστών 

• Αυτόµατη περίοδος λήξης των ερωτηµατολογίων 

• Εύκολη παραµετροποίηση του layout των ερωτηµατολογίων. 
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• Ανάλυση των ερωτηµατολογίων µε γραφικές παραστάσεις 

Εµφάνιση αναλυτικά των απαντήσεων στους χρήστες  

Εξαγωγή των αποτελεσµατων σε CSV/TXT ή HTML format 

 

 

 

2.4. LimeSurvey  

 

Το limesurvey είναι ένα ανοιχτού κώδικα (open source) online εργαλείο το οποίο 

δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας απεριόριστων ερωτηµατολογίων. Οι δυνατότητες 

που παρέχει είναι: 

• Εύχρηστο περιβάλλον. 

• Όλοι οι τύποι ερωτήσεων (comboboxes,arrays, radio buttons,yes/no,sex 

κλπ) 

• Στις ερωτήσεις µπορούν να µπουν συνθήκες (conditions) για να οδηγείτε ο 

χρήστης στην αντίστοιχη ερώτηση ανάλογα µε τις απαντήσεις του. 

• Online Reports µε αριθµούς και γραφήµατα τα οποία όµως µπορεί να δει 

µόνο ο διαχειριστής του ερωτηµατολογίου.  

 

Το Limesurvey προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες : 

• Απεριόριστο αριθµό ερωτηµατολογίων 

• Απεριόριστο αριθµό ερωτήσεων ανα ερωτηµατολόγιο 

• Απεριόριστο αριθµό συµµετεχόντων σε ερωτηµατολόγιο 

• Πολυγλωσσικότητα 

• ∆ιαχείριση χρηστών 

• 20 διαφορετικά ήδη ερωτήσεων 

• WYSIWYG HTML κειµενογράφος 

• Quotas ∆ιαχείριση 

• Εκτύπωση των ερωτηµατολογίων 

• ∆ηµιουργία συνθηκών στις ερωτήσεις (Λογική αποφυγής 

ερωτήσεων/∆ιακλάδωσης) 

• Εισαγωγή έτοιµων ερωτήσεων 

• Ανώνυµα και µη ανώνυµη απάντηση ερωτηµατολογίων 

• Αποστολή προσκλήσεων, υπενθιµήσεων µε email. 

• Επιλογή αποθήκευσης των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου και συνέχιση 

του αργότερα. 
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• Template editor για δηµιουργία νέου layout 

• Φιλικό προς τον χρήστη Interface διαχείρισης 

• Back-office εισαγωγής δεδοµένων 

• Αυτόµατη ηµεροµηνία λήξης των ερωτηµατολογίων 

• Εισαγωγή και εξαγωγή δεδοµένων σε text, CSV, PDF, SPSS, queXML και 

MS Excel format 

• Βασικές στατιστικές και γραφικές αναλύσεις  

• W3C συµβατότητα 

 

2.5. phpSurveyor  

To phpSurveyor είναι και αυτό εργαλείο ανοιχτού κώδικα (open source) και 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Παρέχει τις ίδιες δυνατότητες που παρέχει το 

Limesurvey γιατί βασίζετε στην ίδια φιλοσοφία και λειτουργικότητα. Υπάρχει 

µεγάλη κοινότητα παγκοσµίως που ασχολείται µε την ανάπτυξη και βελτίωση του 

και συνεχώς δηµοσιεύονται νέες βελτιωµένες εκδόσεις. 

Το πλεονέκτηµα του έναντι του Limesurvey είναι ότι αυτό ενσωµατώνετε εύκολα 

στο Joomla cms (σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου) το οποίο σχηµατίζει ένα 

ολοκληρωµένο περιβάλλον ιστότοπου το οποίο µπορεί να περιέχει και απεριόριστες 

άλλες λειτουργίες (π.χ. οµάδες συζητήσεων, ψηφοφορίες, επικοινωνία, νέα, 

εξωτερικοί σύνδεσµοι κλπ). 

 

 

2.6. Συµπεράσµατα Έρευνας  

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους διαπιστώνετε ότι 

στην αγορά υπάρχουν δύο ειδών επιλογές είτε οι λύσεις ολοκληρωµένων 

εφαρµογών οι οποίες παρέχονται από διάφορες εταιρίες µε το αντίστοιχο κόστος 

τόσο της εφαρµογή όσο των επιπλέον υπηρεσιών τους, είτε η λύση των δωρεάν 

υπηρεσιών αλλά µε περιορισµένες δυνατότητες.  

 

Για την συγκεκριµένη εργασία επιλέχτηκε η λύση του open source διότι είναι 

δωρεάν, παρέχει έυκολη παραµετροποίηση των διαδικασιών του και είναι ένα 

δυναµικό εργαλείο το οποίο σηµαίνει ότι ο προγραµµατιστής µπορεί να αναπτύξει 

πάνω του πολλές επιπλέον δυνατότητες. 
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Το phpSurveyor είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί στο 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου  (Joomla cms) και να παρέχεται από εκεί µέσα 

σε ένα ολοκληρωµένο Ιστότοπο και όµορφο περιβάλλον. Έχει όλα τα 

πλεονεκτήµατα ενός ανοιχτού κώδικα (open source) εργαλείου, δηλαδή µπορεί να 

τροποποιηθεί ελεύθερα χωρίς κανένα πρόβληµα, και διαθέτει πολλές δυνατότητες 

που καλύπτουν τις ανάγκες των ερωτηµατολογίων (όλοι οι τύποι των ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών, ναι/όχι, radio buttons, συνθήκες στις ερωτήσεις  κλπ). Έχει 

την προγραµµατιστική δοµή του component για το Joomla οπότε είναι γνωστές οι 

συναρτήσεις και η δοµή των αρχείων που χρησιµοποιεί και αυτό κάνει ευκολότερη 

την ανάπτυξη του µε κώδικα PHP. 
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Κεφάλαιο 3 

∆ηµιουργία Web εφαρµογής 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται  

 

Σχεδιασµός 

 

Μέθοδοι συγκέντρωσης απαιτήσεων 

 

Απαιτήσεις Συστήµατος 

 

Προδιαγραφές  

 

Περιπτώσεις Χρήσης 
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3. Η δηµιουργία web εφαρµογής  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι απαιτήσεις , οι προδιαγραφές και η υλοποίηση 

της εφαρµογής έπειτα από την θεωρητική µελέτη και έρευνα που αναφέρθηκε στα 

προηγούµενα κεφάλαια. Συνοπτικά υπενθυµίζεται ότι Στα πλαίσια της µελέτης µε 

θέµα τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους φορείς 

περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 

ειδικά ερωτηµατολόγια. Σκοπός των ερωτηµατολογίων είναι να αξιολογηθούν οι 

Ιστοσελίδες που διαθέτουν οι οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 

Οι αξιολογήσεις έχουν γίνει σε MsExcel για το έτος 2007 και 2008 και τα 

αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί σε MsWord. 

 

Στόχος είναι τόσο η έρευνα να πραγµατοποιείτε κάθε χρόνο όσο και να γίνεται µε 

δυναµικά ερωτηµατολόγια καθώς να υπάρχει και σύγκριση µεταξύ των ετών. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη ανάλυσης και δηµιουργίας µίας διαδικτυακής 

εφαρµογής η οποία θα συµπεριλαµβάνει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Στην 

επόµενη ενότητα αναπτύσσεται το αντικείµενο της µελέτης και ο τρόπος που 

αναπτύχθηκε η διαδικτυακή εφαρµογή. 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα έχει αποτυπωθεί µηχανογραφική άποψη των παραπάνω 

αναγκών. 
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Εικόνα 8 : Λογική Εφαρµογής 
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3.1. Planning 

 

System Request 

Project Name: Online σύστηµα αξιολόγησης Ιστοσελίδων των Οργανισµών 

Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 

Project Sponsor: MIS Lab 

Business Need: Η µηχανογράφηση των αξιολογήσεων των Ιστοσελίδων των ΟΤΑ µε 

την χρηση online εφαρµογής η οποία θα παρέχει την δυνατότητα 

αξιολογήσεων των ιστοσελίδων και αποτύπωση δυναµικών 

γραφικών παραστάσεων µε κριτήρια. 

Bus.Requirements: Με την χρήση του συστήµατος οι αξιολογητές θα µπορούν να 

κάνουν τις αξιολογήσεις των Ιστοσελίδων όποτε θέλουν, θα 

µπορούν να κάνουν ταυτόχρονα περισσότερες από µία 

αξιολογήσεις, θα µπορούν να αποθηκεύουν µια ηµιτελής  

αξιολόγηση και να την συνεχίζουν όποτε θέλουν και το 

σηµαντικότερο θα µπορούν να παίρνουν δυναµικές γραφικές 

παραστάσεις θέτοντας κριτήρια. 

Business value: Με την χρήση του συστήµατος αναµένεται: 

• Μείωση του χρόνου αξιολόγησης των Ιστοσελίδων 

• Μείωση λαθών κατά την αξιολόγηση 

• Προβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελλάδας στο 

ευρύ κοινό 

Special Issues: To online σύστηµα ενδέχεται να µεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες 

για να είναι κατανοητό και από επισκέπτες από το εξωτερικό.Η 

ασφάλεια του online συστηµατος τόσο σε διαχειριστικό όσο και σε 

διαδικτυακό επίπεδο είναι πρωτίστης συµασίας. 

 

Feasibility Analysis 

Technical Feasibility 

 

Η ανάλυση εφικτότητας σε σχέση µε την τεχνική πλευρά δείχνει ότι 

δεν εµπεριέχει µεγάλο ρίσκο καθώς υπάρχει εξοικείωση µε τέτοιου 

είδους εφαρµογές και το εγχείρηµα είναι σχετικά µικρού - µεσαίου 

µεγέθους. Οι χρήστες έχουν εξοικείωση µε την τεχνολογία αυτή και το  

 

γεγονός ότι η καινούργια εφαρµογή είναι µία εξέλιξη της 

προηγούµενης, οπότε είναι γνωστή η διαδικασία αξιολόγησης, µειώνει 

το ρίσκο ανάπτυξης. Τέλος, το γεγονός θα πρέπει να γίνουν πολλές 
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δυναµικές γραφικές παραστάσεις που θα βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια, αυξάνει λίγο τον βαθµό πολυπλοκότητας. Αναλυτικά:  

 

Εξοικείωση µε την εφαρµογή 

• Οι υπάλληλοι του τµήµατος έχουν εµπειρία στην διαδικασία απάντησης 

των ερωτηµατολογίων. 

Οι χρήστες του islab έχουν εµπειρία µε τη χρήση του Internet. 

• Οι τελικοί επισκέπτες της εφαρµογής ίσως έχουν κάποιο πρόβληµα 

εξοικείωσης στην αρχή µε την πλοήγηση στα µενού. 

µε την τεχνολογία 

• Οι υπάλληλοι του τµήµατος έχουν αρκετή εµπειρία στον χώρο των 

υπολογιστών  (καθώς όλες οι διαδικασίες γίνονται µε την χρήση Η/Υ για 

την περάτωση διαφόρων εργασιών τους).Βασικό στοιχείο είναι το γεγονός 

ότι θα πρέπει η online εφαρµογή να υποστηρίζει πολλυγλωσσικότητα για 

να µπορεί να εξυπηρετεί και επισκέπτες του εξωτερικού. 

 

Συµβατότητα 

• Αρχικά δεν υπάρχει πρόβληµα συµβατότητας αφού δεν υπάρχει 

υφιστάµενο online σύστηµα σε λειτουργία. 

 



Ανάπτυξη Online Συστήµατος Αξιολόγησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

 

 

27 

 

Περίπτωση Κινδύνου 
Πιθανότητα να 

συµβεί 

Πιθανό 

αποτέλεσµα 

Τρόποι 

αντιµετώπισης 

Οι υπάλληλοι του τµήµατος να µην 

κατανοήσουν την λειτουργικότητα της 

εφαρµογής 

Μικρή Το online σύστηµα 

να µην 

χρησιµοποιηθεί 

Σεµινάρια 

Το σύστηµα να µην είναι διαθέσιµο 24 ώρες 

την ηµέρα 

Μικρή ∆ιακοπή της 

διαδικασίας 

αξιολόγησης των 

Ιστοσελίδων των 

ΟΤΑ 

Χρήση 

συστηµάτων 

ασφαλείας των 

servers µε 

ειδικό 

εξοπλισµό.  

πίνακας 9 : Λογική Εφαρµογής 

 

 

3.2. Μέθοδοι συγκέντρωσης απαιτήσεων 

 

Συνεντεύξεις 

Η συνέντευξη είναι από τις πιο ευρέως διαδεδοµένες τεχνικές 

συγκέντρωσης απαιτήσεων. Πρώτα υπάρχει ανάγκη για µια ευρύτερη 

εικόνα του τµήµατος και τι διαδικασίες θέλει να διεκπεραιώσει. 

Γι’ αυτό τον λόγο οι ερωτήσεις στην αρχή είναι γενικές και µετά 

γίνονται  πιο συγκεκριµένες για να γίνει η µελέτη και η ανάλυση των 

αναγκών. 

 

3.3. Απαιτήσεις Συστήµατος 

Λειτουργικές απαιτήσεις 

 

1. Βασικές ∆ιαδικασίες εφαρµογής 

a. Η εφαρµογή δηµιουργεί online ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. 

b. Τα ερωτηµατολόγια καθώς και οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα 

αποθηκεύονται σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

 

2. ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίων 
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a. Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να έχουν απεριόριστο αριθµό κατηγοριών 

ερωτήσεων. 

b. Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να έχουν απεριόριστο αριθµό διαθέσιµων 

ερωτήσεων  

c. Πρέπει να υπάρχει ένα µεγάλο εύρος διαθέσιµων τύπων ερωτήσεων 

όπως ανοιχτού κειµένου, κλειστές ερωτήσεις(multiple choice), 

yes/no, radio buttons, arrays κλπ. 

d.  Καθορισµός διαφορετικών συνθηκών και κανόνων βασισµένων σε 

απαντήσεις έτσι ώστε να υπάρχει διακλάδωση στην απάντηση στο 

ερωτηµατολόγιο 

 

3. Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης 

a. Κάθε κατηγορία του ερωτηµατολογίου πρέπει να έχει ένα βάρος. 

Αυτό το βάρος είναι ένα ποσοστό (%) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί 

στην διαδικασία αξιολόγησης των ιστοσελίδων. Ο διαχειριστής 

καταχωρεί το βάρος της κατηγορίας κατά την δηµιουργία του 

ερωτηµατολογίου. 

b. Κάθε  ερώτηση ανάλογα µε την βαρύτητα της στην αξιολόγηση έχει 

έναν αριθµό ως σκορ µε κλίµακα από 0-10.Το σκορ καταχωρείται 

από τον διαχειριστή κατά την διαδικασία δηµιουργίας του 

ερωτηµατολογίου. Αν κριθεί απαραίτητο µπορεί να γίνει 

τροποποίηση του σκορ αργότερα. 

4. Αποτελέσµατα αξιολογήσεων 

a. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων εµφανίζονται σε αριθµούς αλλά 

και σε γραφικές παραστάσεις. 

b. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµιουργούνται δυναµικά µε 

βάση κριτήρια που επιλέγει ο τελικός επισκέπτης. 

 

5. Κριτήρια αξιολογήσεων 

a. Ο τελικός επισκέπτης µπορεί να πάρει σε αριθµούς και γραφικές 

παραστάσεις τα συγκριτικά και συνολικά αποτελέσµατα Ιστοσελίδων 

σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα ανά έτος αξιολόγησης. 

b. Ο τελικός επισκέπτης µπορεί να πάρει σε αριθµούς και γραφικές 

παραστάσεις τα σκορ των αξιολογήσεων των ιστοσελίδων όλων των 

περιφερειών για τα έτη που έχουν γίνει αξιολογήσεις. 

c. Ο τελικός επισκέπτης µπορεί να πάρει σε αριθµούς και γραφικές 

παραστάσεις τα σκορ των αξιολογήσεων των ιστοσελίδων όλων των 

νοµαρχιών για τα έτη που έχουν γίνει αξιολογήσεις. 
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d. Ο τελικός επισκέπτης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα από Περιφέρειες, 

Νοµαρχίες, ∆ήµοι, ∆ιαθέσιµα Έτη αξιολόγησης, κατηγορίες ή 

υποκατηγορίες αξιολόγησης, και έναν ή περισσότερους οργανισµούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης για να δει τις αξιολογήσεις των Ιστοσελίδων. 

e. Ο τελικός επισκέπτης µπορεί να επιλέξει Περιφέρειες ή Νοµαρχίες 

και διαθέσιµα Έτη αξιολόγησης για να συγκρίνει την διαφορά των 

αξιολογήσεων από το ένα έτος στο άλλο.  

f. Οι αξιολογητές πρέπει να κάνουν login στην Ιστοσελίδα προκειµένου 

να αξιολογήσουν τις Ιστοσελίδες των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και να µπορούν να δουν το ιστορικό όλων των 

αξιολογήσεων τους. 

6. Εξαγωγή των αποτελεσµάτων σε Msexcel για επιπλέον επεξεργασία 

7. Σύγκριση πολλαπλών αξιολογήσεων του ίδου ΟΤΑ από διαφορετικούς 

αξιολογητές. 

 

Μη Λειτουργικές απαιτήσεις 

 

1. Επιχειρησιακές Απαιτήσεις 

a. Η ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιµη από όλους τους γνωστούς 

browsers (κατ’ ελάχιστον Internet explorer, Mozilla, Netscape 

Navigator και Opera). 

b. Η εφαρµογή θα είναι βασισµένη σε λογισµικό ανοικτού κώδικα. 

c. Το περιβάλλον παρουσίασης της εφαρµογής να είναι φιλικό, 

λειτουργικό και εύχρηστο και ακόµα και για την αρχάριο χρήστη. 

 

2. Απαιτήσεις Απόδοσης 

a. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι προσβάσιµη 24 ώρες το 24ωρο. 

b. Τα ερωτήµατα στην βάση δεδοµένων να γίνονται γρήγορα χωρίς 

καθυστερήσεις 

3. Απαιτήσεις Ασφάλειας 

a. Οι χρήστες-αξιολογητές θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα µέσω 

κωδικού που θα δίνεται από το διαχειριστή του συστήµατος. 

b. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι ασφαλής από πιθανές επιθέσεις. 

c. Η εφαρµογή θα διαθέτει ενσωµατωµένη λειτουργία τήρησης 

αντιγράφων ασφαλείας (backup) η οποία θα είναι διαθέσιµη στην 

οθόνη του διαχειριστή. Τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν όχι µόνο τα δεδοµένα, αλλά και τις ρυθµίσεις των 

χρηστών. 

4. Πολιτισµικές/ Πολιτικές Απαιτήσεις 
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∆εν προβλέπονται ιδιαίτερες πολιτικές ή πολιτισµικές απαιτήσεις. 

3.4. Προδιαγραφές 

Η εφαρµογή έχει χωριστεί σε τρία επίπεδα χρηστών: 

1. ∆ιαχειριστής 

2. Χρήστες – Αξιολογητές 

3. Τελικοί επισκέπτες 

 

1. ο κώδικας είναι γραµµένος σε PHP, το οποίο δίνει την δυνατότητα για 

περεταίρω ανάπτυξη και εξέλιξη του εργαλείου επειδή είναι ανοιχτού 

κώδικα (open source) και διατίθεται δωρεάν. 

2. Ο ιστοχώρος είναι στηµένος σε joomla cms το οποίο είναι open source και 

διατίθεται δωρεάν. 

3. Όλες οι αξιολογήσεις αποθηκεύονται σε σχεσιακή βάση δεδοµένων MYSQL. 

4. ∆ίνεται η δυνατότητα πολλαπλών αξιολογήσεων (π.χ. από διαφορετικούς 

αξιολογητές). 

5. Είναι γραµµένη σε γλώσσα ανοιχτού κώδικα και έτσι µπορεί ο οποιοσδήποτε 

που γνωρίζει από PHP να αναπτύξει την εφαρµογή δίνοντας επιπλέον 

δυνατότητες. 

6. Είναι συµβατή µε τα δηµοφιλέστερα λειτουργικά συστήµατα όπως Windows, 

Linux και Unix γιατί η php είναι ανεξάρτητη από λειτουργικά συστήµατα. 

7. Είναι συµβατή µε τους πιο δηµοφιλής browsers που χρησιµοποιούνται 

παγκοσµίως όπως Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera γιατί η php είναι 

ανεξάρτητη από φιλοµετρητές. 

8. Κάθε ερώτηση έχει ένα σκορ το οποίο χρησιµεύει για να βγει το τελικό σκορ 

της Ιστοσελίδας 

9. Κάθε κατηγορία έχει ένα βάρος το οποίο πολλαπλασιάζετε µε το σκορ που 

έχει πάρει κάθε ερώτηση και προκύπτει το τελικό σκορ της κατηγορίας. 

10. Για να απαντηθούν τα ερωτηµατολόγια πρέπει ο αξιολογητής να κάνει login 

στο σύστηµα 

 

Ο ∆ιαχειριστής έχει τις παρακάτω δυνατότητες : 

 

1. Έχει την γενική εποπτεία και διαχείριση όλου του ιστοχώρου (χρήστες, 

κείµενα, ασφάλεια, ερωτηµατολόγια). 

2. ∆ηµιουργία νέου ερωτηµατολογίου  

3. ∆ιαγραφή ερωτηµατολογίου 

4. ∆ηµοσίευση ερωτηµατολογίου 
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5. Απόκρυψη ερωτηµατολογίου 

6. να τροποποιήσει την διατύπωση των ερωτήσεων 

7. να διορθώσει απαντήσεις σε ερώτηση 

8. να προσθέσει απαντήσεις σε ερώτηση 

9. να αφαιρέσει απαντήσεις από ερώτηση 

10. να αλλάξει το σκορ των απαντήσεων 

 

Ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

1. Για να εισάγει τιµές στο ερωτηµατολόγιο πρέπει να κάνει ένα απλό 

registration (δηλαδή να δώσει όνοµα και email). 

2. Μπορεί να βλέπει τα ερωτηµατολόγια που έχει απαντήσει διατηρώντας 

ιστορικό καταχωρήσεων. 

3. Μπορεί να κάνει ερωτήµατα και να πάρει στατιστικά στοιχεία  µε 

γραφήµατα. 

 

 

Οι τελικοί επισκέπτες µπορούν να κάνουν τα κάτωθι: 

1. να παίρνουν αποτελέσµατα παλιότερων αξιολογήσεων και συγκρίσεις 

Ιστοσελίδων ανά έτος. 

2. να βλέπουν στατιστικά επιλέγοντας κάποια κριτήρια(π.χ. διαθέσιµα έτη 

αξιολόγησης, δήµοι, περιφέρειες, κατηγορίες ή υποκατηγορίες κλπ)  

 

3.5. ∆ιαγράµµατα  

Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνετε το διάγραµµα WND(Window Navigation 

Diagram) της πιλοτικής εφαρµογής που κατασκευάστηκε  
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σχήµα 10 : ∆ιάγραµµα WND (Window Navigation Diagram) της πιλοτικής εφαρµογής 

 

 

3.6. Περιπτώσεις χρήσης 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι βασικότερες περιπτώσεις χρήσης της 

εφαρµογής. 

 

Περιγραφή περίπτωσης χρήσης «Εγγαφή αξιολογητή στο σύστηµα» 

 

Use case Name: Εγγραφή Αξιολογητή στο σύστηµα     ID:1       

Importance:Μεγάλη 

 

Primary Actor: Χρήστης-Αξιολογητής                                          Use case 

Type: Βασική 

 

Stakeholders and Interests: Χρήστης-Αξιολογητής και Online  Σύστηµα 

 

Brief Description: O αξιολογητής κάνει εγγραφή στο online σύστηµα 
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Type: 

Relationships: 

 

Normal flow of events: 

o Ο αξιολογητής κάνει εγγραφή για να µπορέσει να εισέλθει στο 

σύστηµα 

Alternate/exceptional flows: ∆εν καταχωρούνται τα στοιχεία του αξιολογητή 

επειδή εισάγονται λάθος 

Precondition: Να υπάρχει σύνδεση στο Internet 

 

Παρακάτω εµφανίζονται τα screenshots της εφαρµογής για την περίπτωση 

χρήσης «Εγγραφή αξιολογητή στο σύστηµα». 

Ο χρήστης-αξιολογητής για να γραφτεί στο σύστηµα και να µπορέσει να κάνει 

αξιολογήσεις , πρέπει να γραφτεί στο σύστηµα. 

 

 

εικόνα 11 : Αρχική σελίδα 
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Περιγραφή περίπτωσης χρήσης «∆ηµιουργία Ερωτηµατολογίου» 

 

Use case Name: ∆ηµιουργία Ερωτηµατολογίου     ID:2              

Importance:Μεγάλη 

Primary Actor: ∆ιαχειριστής Συστήµατος                         Use case Type: Βασική 

 

Stakeholders and Interests: ∆ιαχειριστής και Online  Σύστηµα 

 

Brief Description: O αξιολογητής δηµιουργεί το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των 

ΟΤΑ 

 

Type: 

Relationships: 

 

Normal flow of events: 

1. Ο αξιολογητής κάνει εισαγωγή στην κονσόλα διαχείρισης  

2. Ο αξιολογητής πηγαίνει στην κονσόλα διαχείρισης των ερωτηµατολογίων 

3. Ο αξιολογητής δηµιουργεί ερωτηµατολόγιο. 

 

Alternate/exceptional flows:  

 

Precondition:  

o Να υπάρχει σύνδεση στο Internet 

o Ο ∆ιαχειριστής να κάνει login στην κονσόλα διαχείρισης 

 

Παρακάτω εµφανίζονται τα screenshots της εφαρµογής για την περίπτωση 

χρήσης «∆ηµιουργία Ερωτηµατολογίου». 

 

Ο διαχειριστής κάνει login µε τα στοιχεία του για να εισέλθει στην κονσόλα 

διαχείρισης των ερωτηµατολογίων. 
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Ο διαχειριστής ανακατευθύνεται στην κονσόλα διαχείρισης των ερωτηµατολογίων , 

του phpSurveyor. Παρακάτω ακολουθεί σε εικόνες η διαδικασία δηµιουργίας 

ερωτηµατολογίου. 

 

 

εικόνα 12 : Αρχική Σελίδα κονσόλας διαχείρισης ερωτηµατολογίων 

 

Ο ∆ιαχειριστής επιλέγει την δηµιουργία νέου ερωτηµατολογίου, πατώντας το 

κουµπί   δηµιουργίας. Έπειτα επιλέγει Τίτλο, περιγραφή, τρόπο 

εµφάνισης των ερωτήσεων και ηµεροµηνία λήξης. 

 

 

εικόνα 13 : ∆ηµιουργίας νέου ερωτηµατολογίου 

 

 

Το νέο ερωτηµατολόγιο είναι έτοιµο, αλλά άδειο προς το παρόν γιατί δεν περιέχει 

κατηγορίες και ερωτήσεις. 
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 εικόνα 14 : Τα χαρακτηριστικά του νέου ερωτηµατολογίου 

 

Ο ∆ιαχειριστής προκειµένου να δηµιουργήσει νέα κατηγορία πατάει το κουµπί 

 δηµιουργίας. 

 

 

Παρακάτω απεικονίζεται η δηµιουργία νέας κατηγορίες και επιπρόσθετα έχει µπει η 

δυνατότητα ποσοστού βάρους στην κατηγορία, το οποίο δεν υποστηριζόταν εξ 

αρχής από το εργαλείο phpSurveyor. Εδώ πολύ εύκολα ο διαχειριστής, χωρίς την 

απαίτηση εξειδικευµένων γνώσεων, µπορεί να προσθέτει και να αλλάζει το 

ποσοστό βάρους της κατηγορίας όποτε θέλει. 

 

 εικόνα 15 :∆ηµιουργία κατηγορίας στο ερωτηµατολόγιο µε την επιπλέον δυνατότητα 

ποσοστού βάρους. 

 

 

Στην επόµενη εικόνα ο διαχειριστής δηµιουργεί ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων, 

της αναθέτει ποσοστό βάρους , δηµιουργεί τις απαντήσεις και αναθέτει σκορ στην 

κάθε µία, δύο δυνατότητες που δεν υποστήριζε το εργαλείο phpSurveyor αλλά 

προστέθηκαν όταν προέκυψαν από τις ανάγκες της διπλωµατικής. 
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εικόνα 16 :∆ηµιουργία ερώτησης δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού βάρους. 

 

Για την δηµιουργία ερώτησης ο διαχειριστής πατάει το κουµπί  

 δηµιουργίας. 

 

 

 

εικόνα 17 :∆ηµιουργία απαντήσεων µε δυνατότητα σκορ 

 

Τέλος ο διαχειριστής προσθέτει τις δυνατές απαντήσεις της ερώτησης και βάζει 

σκορ σε κάθε µία. 

 

Μετά από τις δηµιουργίες των κατηγοριών, ερωτήσεων, ο διαχειριστής µπορεί να 

ενεργοποιήσει το ερωτηµατολόγιο  
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Περιγραφή περίπτωσης χρήσης «Αξιολόγηση Ιστοσελίδων ΟΤΑ και 

προβολή Ιστορικού Αξιολογήσεων» 

 

Use case Name: Αξιολόγηση Ιστοσελίδων ΟΤΑ και προβολή Ιστορικού 

Αξιολογήσεων   ID:3       Importance:Μεγάλη 

 

Primary Actor: Χρήστης-Αξιολογητής                              Use case Type: Βασική 

 

Stakeholders and Interests: Χρήστης-Αξιολογητής και Online  Σύστηµα 

 

Brief Description: O αξιολογητής κάνει εισαγωγή στο online σύστηµα και πηγαίνει 

στην επιλογή ‘Προφίλ Αξιολογητή’ και ‘Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων’. 

 

Type: 

Relationships: 

Normal flow of events: 

o Ο αξιολογητής κάνει εισαγωγή στο σύστηµα 

o Πηγαίνει στην επιλογή ‘Προφίλ Αξιολογητή’ 

o Πηγαίνει στην επιλογή ‘Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών τόπων’ 

 

Alternate/exceptional flows: ∆εν γίνεται εισαγωγή στο σύστηµα επειδή ο 

αξιολογητής εισάγει λάθος τα στοιχεία του. 

 

Precondition:  

1. Να υπάρχει σύνδεση στο Internet 

2. ο αξιολογητής να κάνει login στο σύστηµα 

 

 

Παρακάτω εµφανίζονται τα screenshots της εφαρµογής για την περίπτωση 

χρήσης «Αξιολόγηση Ιστοσελίδων ΟΤΑ και προβολή Ιστορικού 

Αξιολογήσεων». 

 

Όταν ο αξιολογητής κάνει login στο Σύστηµα, εµφανίζεται ένα νέο µενού το οποίο 

αφορά µόνο τα µέλη, και στο οποίο ο αξιολογητές, εκτός των άλλων,  µπορούν να 

δουν όλες τις αξιολογήσεις τους σε χρονολογική σειρά. 
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εικόνα 18 : Ιστορικό αξιολογήσεων του αξιολογητή Admin. 

 

Για να αξιολογήσει κάποια ιστοσελίδα, ο αξιολογητής πρέπει να πάει στο µενού 

‘Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών τόπων’. Επιλέγει το ερωτηµατολόγιο και ξεκινάει την 

αξιολόγηση απαντώντας τις ερωτήσεις. 

 

Παρακάτω φαίνεται η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

 

εικόνα 19 : Ερωτηµατολόγιο 
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Περιγραφή περίπτωσης χρήσης «Σύγκριση Ιστοσελίδων» 

 

Use case Name: Σύγκριση Ιστοσελίδων                                       ID:4              

Importance:Μεγάλη 

 

Primary Actor: Τελικός Επισκέπτης                                              Use case 

Type: Βασική 

 

Stakeholders and Interests: Τελικός επισκέπτης και Online  Σύστηµα 

 

Brief Description:O Τελικός επισκέπτης επιλέγει την αντίστοιχη επιλογή από το 

αριστερό µενού συγκρίσεων για να θέσει τα κριτήρια αναζήτησης και να πάρει τις 

γραφικές παραστάσεις. 

 

Type: 

Relationships: 

Normal flow of events: 

o Ο τελικός επισκέπτης επιλέγει από το αριστερό µενού την επιλογή 

για συγκρίσεις των ΟΤΑ 

o Ο τελικός επισκέπτης θέτει τα κριτήρια (Ετος αξιολόγησης, ΟΤΑ, 

κατηγορίες , υποκατηγορίες) 

 

Alternate/exceptional flows:  

 

Precondition:  

1. Να υπάρχει σύνδεση στο Internet 

2. Να υπάρχουν καταχωρηµένες αξιολογήσεις στην βάση δεδοµένων 
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Παρακάτω εµφανίζονται τα screenshots της εφαρµογής για την περίπτωση 

χρήσης «Σύγκριση Ιστοσελίδων». 

 

Ο επισκέπτης πηγαίνει στο αριστερό µενού και µπορεί να επιλέξει : 

1. Συγκρίνετε και λάβετε αποτελέσµατα 

2. Σύγκριση Ιστοσελίδων 

 

Στην περίπτωση της πρώτης επιλογής ο επισκέπτης κατευθύνετε στην παρακάτω 

σελίδα. Εκεί εµφανίζεται ένα σχεδιάγραµµα µε τέσσερις επιλογές: 

1. Σύγκριση Περιφερειών και Νοµαρχιών στα Έτη αξιολόγησης 

2. Περιφέρειες 

3. Νοµαρχίες 

4. ∆ήµοι 

 

εικόνα 20 : Κεντρική Σελίδα σύγκρισης Ιστοσελίδων ΟΤΑ. 
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Επιλέγοντας  «Περιφέρειες»  

 

Ο επισκέπτης ανακατευθύνετε στην παρακάτω σελίδα στην οποία µπορεί να 

επιλέξει αν θέλει να συγκρίνει τις Βασικές κατηγορίες των Περιφερειών ή τις 

Υποκατηγορίες τους. 

 

 

εικόνα 21 : Ο επισκέπτης επιλέγει για σύγκριση κατηγορίες ή  υποκατηγορίες. 

 

 

 

Επιλέγοντας «Κατηγορίες». 

 

Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει διαθέσιµο Ετος Αξιολόγησης (τα Έτη 

που εµφανίζονται είναι αυτά που έχουν καταχωρηµένες αξιολογήσεις) για να 

εµφανιστούν γραφικές παραστάσεις που αφορούν το συγκεκριµένο Έτος. 

 

Για τα παρακάτω γραφήµατα επιλέγουµε : 

Έτος Αξιολόγησης: 2008 

Περιφέρειες: Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη 

Κατηγορίες: Όλες 
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εικόνα 22 : Σύγκριση των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κεντ.Μακεδονίας και Κρήτης για το Έτος 

2008 στην Κατηγορία Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

εικόνα 23 : Σύγκριση των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κεντ.Μακεδονίας και Κρήτης για το Έτος 

2008 στην Κατηγορία Ηλ-Περιεχόµενο 
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εικόνα 24 : Σύγκριση των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κεντ.Μακεδονίας και Κρήτης για το Έτος 

2008 στην Κατηγορία Ηλ-Υπηρεσίες 
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Κεφάλαιο 4 

Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται  

 

PHP 

Mysql 

Xampp 

phpMyadmin 

Joomla cms 

phpSurveyor 

jpGraph 
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4. Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν  

4.1. PHP 

Η PHP είναι γλώσσα συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακοµιστή (server-

side scripting language) για web servers, χρήσιµη για δυναµικές ιστοσελίδες, οι 

οποίες µπορούν να διασυνδεθούν µε µια βάση δεδοµένων. Η PHP είναι δωρεάν για 

χρήση, και είναι η δηµοφιλέστερη για τους hosts Unix και Linux, αν και υπάρχουν 

εκδόσεις διαθέσιµες για τα Windows. 

 

Χαρακτηριστικά της PHP: 

1. Γλώσσα script από την πλευρά του διακοµιστή 

2. Ενσωµατώνεται µέσα σε µια HTML σελίδα  

3. ∆ιαφοροποιείται από το υπόλοιπο HTML έγγραφο µε τις ετικέτες (tags)  

4. Αρχής  <?php  

5. τέλους ?> 

6. Υποστηρίζει την δηµιουργία αντικειµένων και κλάσεων 

7. Εκτελείται κάθε φορά που επισκεπτόµαστε τη συγκεκριµένη σελίδα 

8. Μεταφράζεται στην πλευρά του διαδικτυακού διακοµιστή 

9. ∆ηµιουργεί HTML την οποία θα δει ο επισκέπτης 

10. ∆εν χρειάζεται να έχει εγκατεστηµένη την PHP 

 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς που χρησιµοποιείται ένα PHP script.  

• Server-side scripting. Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και το κύριο 

πεδίο για την PHP. Χρειάζεστε τρία πράγµατα για να δουλέψει αυτό. 

Τον PHP µεταγλωττιστή (parser) (CGI ή server module), ένα 

webserver (εξηπηρετητή σελίδων) και ένα web browser 

("φυλλοµετρητή"). Πρέπει να τρέξετε τον webserver, µε µια 

συνδεδεµένη εγκατάσταση της PHP. Μπορείτε να προσπελάσετε τα 

αποτελέσµατα του PHP προγράµµατος µε ένα web browser, 

βλέποντας την σελίδα PHP µέσα από τον server. Για περισσότερες 

πληροφορίες, δείτε την παράγραφο οδηγίες εγκατάστασης.  

• Command line scripting. Μπορείτε να φτιάξετε ένα PHP script για να 

το τρέχετε χωρίς server ή browser. Χρειάζεστε µόνο τον PHP 

µεταγλωττιστή για να την χρησιµοποιήσετε µε αυτό τον τρόπο. 

Αυτός ο τύπος είναι ιδανικός για script που εκτελούνται συχνά µε τη 
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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. ∆είτε την ενότητα σχετικά µε 

την Command line χρήση της PHP για περισσότερες πληροφορίες.  

• Εγγραφή client-side GUI εφαρµογών (Γραφικά περιβάλλοντα 

χρηστών). Η PHP ίσως να µην είναι η πιο καλή γλώσσα για να 

γράψει κανείς παραθυριακές εφαρµογές, αλλά αν ξέρετε PHP πολύ 

καλά και θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάποια προχωρηµένα 

χαρακτηριστικά της PHP στις client-side εφαρµογές σας, µπορείτε 

επίσης να χρησιµοποιήσετε το PHP-GTK για αυτού του είδους τα 

προγράµµατα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να γράφετε cross-

platform εφαρµογές µε αυτό τον τρόπο. Το PHP-GTK είναι µια 

επέκταση της PHP και δεν συµπεριλαµβάνεται στην κύρια διανοµή. 

Αν ενδιαφέρεστε για το PHP-GTK, επισκεφτείτε » την δική του 

ιστοσελίδα.  

 

4.1.1. Πού χρησιµοποιήθηκε κατά της υλοποίηση 

Χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις ιστοσελίδες τόσο για την µορφοποίηση τους όσο και 

για την σύνδεση µε την βάση δεδοµένων και για την δηµιουργία των δυναµικών 

γραφικών παραστάσεων λόγος που χρησιµοποιήθηκε η PHP είναι επειδή είναι Open 

source, διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και είναι. Η µόνη απαίτηση που έχει 

κάποιος προγραµµατιστής για να αναπτύξει µια εφαρµογή σε PHP είναι ένας απλός 

κειµενογράφος. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

1. Το βασικό πλεονέκτηµα της PHP είναι ότι λειτουργεί δυναµικά 

2.  Τα αποτελέσµατα που παράγει, αλλάζουν σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

χρήστη  

3.  Ο δυναµικός τρόπος λειτουργίας εφαρµόζεται ακόµα και µέσα στο 

εσωτερικό της PHP 

4.  Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον τύπο των µεταβλητών δυναµικά, 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα που κάθε χρονική στιγµή είναι αποθηκευµένα σε 

αυτές.  

5. Είναι ανεξάρτητη από τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές υπολογιστών 

6. Είναι ανεξάρτητη από λειτουργικά συστήµατα υπολογιστών  

7. Είναι ανεξάρτητη από φυλλοµετρητές (browsers). 

8. ∆ιασυνδέσεις µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων 
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9. Έχει ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισµένες διαδικασίες 

διαδικτύου 

10. Χαµηλό κόστος - Παρέχεται δωρεάν 

11. Ευκολία µάθησης και χρήσης. Η σύνταξη της Php βασίζεται σε άλλες 

γλώσσες προγραµµατισµού, βασικά στη C και στην Perl 

12. ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης 

 

4.2. Apache WebServer 

Το Apache είναι ένα ελεύθερο ανοικτού κώδικα λογισµικό. ∆ιαχειρίζεται την  

φιλοξενία των Ιστοσελίδων και αναλαµβάνει την ασφάλεια τους τόσο σε επίπεδο 

µεταφοράς δεδοµένων όσο και από κακόβουλες πράξεις. Εκτός του κόστους, είναι 

ιδιαίτερα διαµορφώσιµο και είναι πλήρες των προηγµένων χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων, όπου αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι 

πάροχοι web hosting το χρησιµοποιούν.  

 

4.3. Πώς ενεργοποιήθηκε  

Για την ενεργοποίηση του Apache δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερες ρυθµίσεις καθώς 

αυτό το αναλαµβάνει να το κάνει αυτόµατα η κεντρική κονσόλα διαχείρισης του 

Xampp.  

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η κεντρική κονσόλα διαχείρισης του Xampp από 

την οποία ξεκινάει και σταµατάει η λειτουργία του Apache. 
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εικόνα 25 : Κεντρική κονσόλα διαχείρισης του Xampp. 

Κονσόλα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του  Apache από το Xampp. 

 

4.4. mySQL 

H MySQL είναι ένα περιβάλλον διαχείρισης (manager) σχεσιακών βάσεων 

δεδοµένων. Εκεί µπορούν να προστεθούν, να ανακτηθούν και να διαχειριστούν 

πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε µια βάση δεδοµένων. Η σχεσιακή MySQL 

σηµαίνει ότι µια πληροφορία αποθηκεύεται σε χωριστούς πίνακες και όχι σε έναν 

µεγάλο πίνακα. Μπορούν να καθιερωθούν σχέσεις µεταξύ πινάκων και να 

ανακτούνται πληροφορίες χρησιµοποιώντας δοµηµένη γλώσσα διατύπωσης 

ερωτήσεων (SQL). 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστηµα διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων 

• Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, για να µπορούν 

να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα 

• Μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από µια συνδέσεις µε τη 

βάση χωρίς να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφά της, όπως συµβαίνει µε 

άλλα συστήµατα βάσεων δεδοµένων 

• Η απόδοσή της είναι καλύτερη σε µεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδοµένων 
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• Υποστηρίζει σχέσεις µεταξύ των πινάκων 

• Είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Internet 

• Παρέχει ευκολίες στο backup  

• Είναι ιδιαίτερα βελτιωµένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδοµένων 

• Είναι συµβατή και µεταφέρσιµη σε διάφορες πλατφόρµες και για διάφορα 

εργαλεία ανάπτυξης 

• Είναι οικονοµική 

• Η MySQL είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα.  

 

4.4.1. Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης της  

Κατά την εγκατάσταση η MySQL παίρνει εξορισµού γραµµατοσειρά εµφάνισης 

δεδοµένων collation = latin_general_ci, µε αποτέλεσµα τα Ελληνικά δεν 

µπορούν να αναγνωριστούν από την βάση. Για να εµφανιστούν τα Ελληνικά στην 

Ιστοσελίδα πρέπει να αλλάξουµε το collation σε utf8_general_ci. 

 

Ο τρόπος εγκατάστασης της Mysql είναι ο ακόλουθος: 

 

Ο MySQL Query Browser τρέχει στα πρόσφατα 32-bit Windows, βασισµένα στα NT, 

λειτουργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των Windows 2000, XP, και 2003. 

∆εν τρέχει σε Windows NT 4 και παλαιότερα.  

 

Ο MySQL Query Browser εγκαθίσταται µε την χρήση ενός πακέτου εγκατάστασης 

Windows Installer (.msi), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα 

λειτουργικά συστήµατα Windows. Το πακέτο MSI περιέχεται σε ένα archive µε την 

ονοµασία mysql-query-browser-version-win.msi, όπου µε version δηλώνεται η 

έκδοση του MySQL Query Browser.  

 

Το σύστηµα Windows Installer έχει ανανεωθεί µε την έκδοση των Windows XP. 

Όσοι χρησιµοποιούν παλαιότερη έκδοση των Windows µπορούν να ανατρέξουν σε 

αυτό το άρθρο της Microsoft Knowledge Base για πληροφορίες που αφορούν την 

αναβάθµιση στην νεότερη έκδοση.  

 

Για να εγκαταστήσετε τον MySQL Query Browser, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο MSI 

και επιλέξτε Install. Αφού το πρόγραµµα εγκατάστασης σας ζητήσει τις 

παραµέτρους της εκγατάστασης, η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτοµάτως. Κατά την 

διάρκεια της εγκατάστασης µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε, να τοποθετηθεί µια 

συντόµευση στο µενού Start και ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. 
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Αν έχετε πρόβληµα µε την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης µπορείτε, 

ως εναλλακτική λύση, να κατεβάσετε ένα αρχείο a ZIP file το οποίο δεν περιέχει 

πρόγραµµα εγκατάστασης. Αυτό το αρχείο έχει την ονοµασία mysql-query-

browser-version-win-noinstall.zip. Χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα διαχείρισης 

συµπιεσµένων αρχείων, αποσυµπιέστε το σε έναν κατάλογο της επιλογής σας. 

Μπορείτε να δηµιουργήσετε συντοµεύσεις για το MySQLQueryBrowser.exe στην 

επιφάνεια εργασίας ή στην quick launch bar. 

 

Αν δεν αλλάξετε τις επιλογές εγκατάστασης, ο MySQL Query Browser θα 

εγκατασταθεί στον κατάλογο C:\%PROGRAMFILES%\MySQL\MySQL Query 

Browser 1.1\MySQLQueryBrowser.exe, όπου %PROGRAMFILES% είναι ο 

προεπιλεγµένος (default) κατάλογος για τα προγράµµατα στο µηχάνηµά σας. Για 

παράδειγµα αυτός ο κατάλογος µπορεί να είναι ο C:\Program Files ή ο 

C:\programme.  

 

4.5. Xampp 

Το Xampp είναι µια σουίτα (suite) διαχείρισης βασικών εργαλείων για την 

δηµιουργία και φιλοξενία Ιστοχώρων στο Internet. Μερικά από τα βασικά εργαλεία 

διαχείρισης, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση του online 

συστήµατος, που µπορούµε να διαχειριστούµε µέσα από την κονσόλα του xampp 

είναι ο Apache Webserver, η MySQL, η PhpMyadmin, η PHP, και η JPgraph. 

 

Κατά την υλοποίηση της εφαρµογής Χρησιµοποιήθηκε το xampp για να υπάρχει 

µια συγκεντρωτική κονσόλα διαχείρισης (Έναρξης, Λήξης ) λειτουργίας του 

ftpserver,php,apache και mysql db. 

 

 

4.6. phpMyAdmin 

Το phpmyadmin είναι ένα σύνολο από php scripts µε το οποίο διαχειριζόµαστε τις 

βάσεις δεδοµένων που έχουµε µέσο web. To phpmyadmin µπορεί να διαχειριστεί 

ένα ολόκληρο mysql server ή ακόµα και απλές βάσεις δεδοµένων όπου ο κάθε 

χρήστης έχει ένα λογαριασµό και µπορεί να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί τις 

δικές του βάσεις δεδοµένων. Παρακάτω θα δούµε την διαδικασία εγκατάστασης 

της εφαρµογής. 
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4.6.1. ∆υνατότητες phpMyAdmin 

Με την εφαρµογή phpMyAdmin µπορούµε να διαχειριστούµε πλήρως όλες τις  

βάσεις δεδοµένων MySQL που φιλοξενούνται σε έναν server. Μπορούµε να 

δηµιουργήσουµε νέες βάσεις δεδοµένων (databases), να επιλέξουµε collation 

(δηλαδή ποια γλώσσα θα αναγνωρίζει η βάση), να δηµιουργήσουµε και να 

διαγράψουµε πίνακες καθώς και να προσθέσουµε εγγραφές. Υπάρχει δυνατότητα 

backup της βάσης σε κάποιο εξωτερικό δίσκο και εισαγωγή της από εξωτερικό 

αρχείο. Για προχωρηµένους χρήστες παρέχει την δυνατότητα σύνταξης και 

εκτέλεσης online SQL scripts. 

4.6.2. Χρησιµότητα κατά την υλοποίηση της 

υπηρεσίας. 

Στην παρούσα εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε ο phpMyAdmin για να δηµιουργηθούν 

οι επιπλέον πίνακες για την αποθήκευση των ερωτηµατολογίων, των κατηγοριών, 

υποκατηγοριών κλπ  αλλά και το πιο σηµαντικό είναι ότι χρησιµοποιώντας την 

γλώσσα ερωτηµάτων SQL έγιναν όλα τα ερωτήµατα βάση των οποίων ο τελικός 

επισκέπτης του Ιστοχώρου µπορεί και θέτει ερωτήµατα επιλέγοντας κριτήρια για 

να πάρει τα στατιστικά αποτελέσµατα των αξιολογήσεων των ΟΤΑ. 

 

4.6.3. Εγκατάσταση Ρυθµίσεις της εφαρµογής 

phpMyAdmin 

Η εγκατάσταση του phpMyAdmin δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις 

πληροφορικής ή διαχείρισης βάσεων δεδοµένων καθώς εγκαταστάτε αυτόµατα µαζί 

µε την εγκατάσταση της σουίτας Xampp.Όσον αφορά τις ρυθµίσεις, αυτό που είναι 

απαραίτητο να γίνει για να µπορούν να εµφανίζονται σωστά οι ελληνικές 

γραµµατοσειρές είναι η αλλαγή του collation-server = latin_general_ci  σε  

collation-server = utf8_general_ci. 

 

 

4.7. Joomla cms 

Γεµάτο δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό, το 

Joomla! είναι µια εφαρµογή δηµοσίευσης στο διαδίκτυο από µια προσωπική 

ιστοσελίδα µέχρι και έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι προσαρµόσιµο 

σε περιβάλλοντα επιχειρηµατικής κλίµακας όπως τα intranets µεγάλων 
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επιχειρήσεων ή οργανισµών. Οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά 

απεριόριστες. 

4.7.1. Εγκατάσταση  

4.7.1.1. Απαιτήσεις Εγκατάστασης 

Για να µπορέσει να εγκατασταθεί το Joomla πρέπει να τηρούνται κάποιες ελάχιστες 

απαιτήσεις συστήµατος: 

 

Λογισµικό Ελάχιστη 

Έκδοση 

Προτεινόµενη 

Έκδοση 

Ιδανική Τελευταία 

Έκδοση 

WebSite 

PHP 4.3.x 4.4.7 5.0.x 

Σειρά 

5.2.4 http://php.net 

MySQL 3.23.x 4.1.22 5.0.x 

σειρά 

5.0.45 http://dev.mys

ql.com/downloa

ds 

 

Παρακάτω εµφανίζονται µε την µορφή wizard (µάγου) οι εικόνες εγκατάστασης και 

παραµετροποίησης του Joomla. 

 

Αφού ο χρήστης κατεβάσει την έκδοση του Joomla από το Internet την αντιγράφει 

στον Web Server και γράφοντας http://localhost/joomla ξεκινάει η 

εγκατάσταση του CMS µε την µορφή βηµάτων Wizard. 

 

1ο βήµα : Ο χρήστης επιλέγει γλώσσα εµφάνισης των κειµένων της ιστοσελίδας. 

 

2ο βήµα: Έλεγχος προεγκατάστασης. Εδώ το σύστηµα ελέγχει αν τηρούνται οι 

προδιαγραφές της εγκατάστασης όπως προεγκατεστηµένη PHP, MySQL, APACHE 

κλπ. 

 

3ο Βήµα: Ο χρήστης πρέπει να δεχτεί την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης 

της εφαρµογής για να συνεχήσει την εγκατάσταση. 

 

4ο Βήµα: ∆ηµιουργία και ρυθµίσεις της βάσης δεδοµένων που θα αποθηκεύονται 

όλα τα κείµενα και οι αξιολογήσεις. 
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εικόνα 26 :. ∆ηµιουργία της βάσης δεδοµένων του Joomla. 

 

5ο Βήµα: Σ’ αυτήν την σελίδα ο χρήστης κάνει βασικές ρυθµίσεις όπως επιλογή 

ονόµατος του ιστοχώρου που δηµιούργησε, email επικοινωνίας του διαχειριστή και 

κωδικοί πρόσβασης για την κονσόλα διαχείρισης του Joomla. 

 

Μετά από αυτά τα βήµατα και την απαραίτητη διαγραφή του φακέλου Installation 

ο Ιστοχώρος είναι έτοιµος για λειτουργία. 

 

4.7.2. Επιλογή κατάλληλου template 

Το layout του Ιστοχώρου είναι το εξ ορισµού template που έρχεται µε την 

εγκατάσταση του και δεν είναι ότι πιο όµορφο. Γι’αυτό τον λόγο υπάρχουν 

πληθώρα από templates στο Internet ανάλογα µε το θέµα του Ιστοχώρου που 

επιθυµεί ο καθένας. Τα templates είναι εύκολα στην εγκατάσταση και µπορούν να 

αλλάζουν συνέχεια π.χ. ανάλογα µε τις εποχές (χειµώνας, Πάσχα, καλοκαίρι) για 

να δίνει µια άλλη διαφορετική αισθητική. 

4.7.3. Παραµετροποίηση – Εγκατάσταση του 

phpSurveyor 

Για να προσθέσουµε νέες δυνατότητες στο joomla όπως (ηµερολόγια, 

ερωτηµατολόγια κλπ) εγκαθιστούµε components.  

Για την δηµιουργία των ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε ένα εξωτερικό 

component το phpSurveyor το οποίο είναι εφάµιλλο του limesurvey. 
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Το php Surveyor είναι ένα component διαχείρισης online ερωτηµατολογίων. 

Χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε το joomla cms. ∆ίνει την δυνατότητα 

δηµιουργίας απεριόριστων ερωτηµατολογίων, µε απεριόριστες κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, ανάθεση συνθηκών σε ερωτήσεις, και αποτελέσµατα σε αριθµούς 

και γραφήµατα. Για την εγκατάσταση του ο διαχειριστής πηγαίνει στο µενού 

εγκαταστάσεις (Install) -> Components-> επιλέγει το phpSurveyor.zip και το 

εγκαθηστά. 

 

4.7.4. Η ανάγκη για την χρησιµότητα του 

phpSurveyor 

Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να δηµιουργηθεί το κατάλληλο 

ερωτηµατολόγιο για να µπορούν να αξιολογούνται οι Οργανισµοί Τοπικής 

αυτοδιοίκησης και να βγαίνουν αποτελέσµατα. Για την αποφυγή συγγραφής 

κώδικα εξ αρχής η οποία θα απαιτούσε πολύ χρόνο σε µελέτη, ανάλυση 

απαιτήσεων, σχεδιασµό αναζητήθηκε ένα ολοκληρωµένο εργαλείο το οποίο θα 

µπορεί να ενσωµατωθεί µε το Joomla, θα παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας 

ερωτηµατολογίων,  θα έχει κονσόλα διαχείρισης, θα είναι ανοιχτού κώδικα (open 

source) για να µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της εφαρµογής και 

θα διατίθεται δωρεάν. 

 

4.7.5. Μειονεκτήµατα του PhpSurveyor 

Το PhpSurveyor καλύπτει κατά ένα µεγάλο µέρος τις απαιτήσεις της εφαρµογής. 

Υποστηρίζει την δηµιουργία απεριόριστων ερωτηµατολογίων, απεριόριστων 

ερωτήσεων, συνθηκών και ελέγχων για την εµφάνιση των ερωτήσεων. 

Το βασικό του µειονέκτηµα είναι ότι δεν υποστηρίζει σκορ ερωτήσεων και βάρη 

στις κατηγορίες των ερωτηµατολογίων, έτσι τα αποτελέσµατα των γραφικών 

παραστάσεων που εµφανίζονται βασίζονται στην συχνότητα των απαντήσεων. 

 

4.7.6. Τροποποίηση του phpSurveyor 

Προκειµένου να προσθέσουµε σκορ στις ερωτήσεις και βάρος στις κατηγορίες 

προσθέσαµε κάποιους πίνακες στην βάση δεδοµένων και τροποποιήσαµε την δοµή 

τους προσθέτοντας νέα πεδία σε όποιους πίνακες κρίθηκε απαραίτητο. Έπειτα για 

να εµφανιστούν (σκορ, βάρη) οι αλλαγές και στο γραφικό περιβάλλον έτσι ώστε ο 

διαχειριστής να µπορεί να βάζει σκορ σε κάθε ερώτηση και βάρος σε κάθε 
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κατηγορία έπρεπε να τροποποιηθεί ο κώδικας σε αρκετά php αρχεία και να 

τροποποιηθούν αρκετά sql scripts που θα φέρνουν τα νέα δεδοµένα. Αυτή είναι 

µια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία γιατί πρέπει να τροποποιηθούν κώδικες που 

έχουν γραφτεί από άλλον προγραµµατιστή. 

 

4.8. jpGraph GD library 

Η JpGraph είναι µία αντικειµενοσταφής (Object-Oriented) βιβλιοθήκη δηµιουργίας 

γραφηκών παραστάσεων για την PHP >= 4.3.1. Η βιβλιοθήκη είναι ολόκληρη 

γραµµένη σε PHP και έτοιµη να χρησιµοποιηθεί σε κάθε PHP script (όλες οι 

CGI/APXS/CLI εκδόσεις της  PHP υποστηρίζονται). Η βιβλιοθήκη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία πολλών  διαφορετικών τύπων γραφηµάτων είτε 

online είτε σε αρχεία στον δίσκο. Η Jpgraph κάνει εύκολη την δηµιουργία των 

απλών γραφηµάτων µε ελάχιστο κώδικα. 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται µερικά από τα γραφήµατα που µπορεί να 

αναπαραστήσει η βιβλιοθήκη Jpgraph . 

 

 

 

εικόνα 27 :Παραδείγµατα γραφικών παραστάσεων. 

  

 

4.8.1. Η ανάγκη για την χρησιµότητα του 

Για να µπορέσουµε να αναπαραστήσουµε τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων 

εκτός από αριθµούς και σε γραφήµατα πρέπει να εισάγουµε την εξωτερική 

βιβλιοθήκη γραφικών jpGraph. Οι γραφικές παραστάσεις που µπορούµε να 

πάρουµε έχουν την µορφή πίτας, µπάρας και πολλών άλλων τύπων. 

4.8.2. Ενσωµάτωση βιβλιοθήκης 

Για να συνεργαστεί η βιβλιοθήκη των γραφηµάτων µε το phpSurveyor και να 

µπορέσουµε να πάρουµε τις γραφικές παραστάσεις πρέπει να κάνουµε δύο 

ρυθµίσεις στο config αρχείο του  phpSurveyor. 
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$usejpgraph          =   1; //Εννεργοποίηση της jpgraph 

$jpgraphdir         =   "/var/apache/htdocs/jpgraph"; //Το µονοπάτι στον δίσκο 

που βρίσκετε η κλάση jpgraph.php. 
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Κεφάλαιο 5 

Συµπεράσµατα και Προτάσεις για 

Μελλοντική Έρευνα 

 

 

 

 

Γενικά Συµπεράσµατα 

 

Μελλοντικές προοπτικές 
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5. Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα 

5.1. Γενικά συµπεράσµατα 

Πλησιάζοντας στο τέλος της εργασίας, παρατηρούνται ότι οι περισσότεροι στόχοι 

της διπλωµατικής έχουν επιτευχθεί. Μετά  από έρευνα και µελετη που έγινε στο 

διαδίκτυο για διαθέσιµα εργαλεία αξιολόγησης επιλέχτηκε το εργαλείο 

phpSurveyor κυρίως για τους λόγους ότι είναι ανοιχτού κώδικα (open source), 

δηλαδή µπορεί να τροποποιηθεί ελευθερα χωρίς κανένα πρόβληµα και δωρεάν.Το 

online σύστηµα έχει φιλικό και όµορφο περιβάλλον που βοηθάει τόσο τον έµπειρο 

όσο και τον αρχάριο χρήστη να πλοηγηθεί µέσα στις υπηρεσίες του. Τα 

ερωτηµατολόγια µπορούν να απαντηθούν από τους αξιολογητές για προηγούµενα 

έτη (2007,2008), για το τρέχον έτος(2009) αλλά και για µελλοντικά έτη 

(2010,2011).Τα ερωτηµατολόγια και οι αξιολογήσεις αποθηκεύονται σε σχεσιακή 

βάση δεδοµένων. Ο τελικός επισκέπτης της εφαρµογής παίρνει τα αποτελέσµατα 

των αξιολογήσεων θέτοντας δυναµικά κριτήρια όπως (διαθέσιµα έτη αξιολόγησης, 

ΟΤΑ, κατηγορία, υποκατηγορία).  

 

5.2. Μελλοντικές προοπτικές 

Κάποιες από τις µελλοντικές λειτουργίες που µπορούν να ενσωµατωθούν στην 

εφαρµογή έτσι ώστε να την κάνουν πιο λειτουργική και εύχρηστη ως εργαλείο 

αποτελεσµάτων είναι η εξαγωγή των αποτελεσµάτων στο msExcel. Ετσι ο τελικός 

επισκέπτης θα µπορεί να παίρνει τα δεδοµένα και να τα επεξεργάζετε ανάλογα µε 

τις ανάγκες του. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις διατηρείτε όλο το ιστορικό τους 

ταξινοµηµένο χρονικά το οποίο µπορεί να το δει ο κάθε αξιολογητής και να 

θυµηθεί τις απαντήσεις του. Αλλά κάποιο ΟΤΑ µπορεί να αξιολογηθούν από 

διαφορετικούς αξιολογητές πολλές φορές και να υπάρχει σύγχυση στα 

αποτελέσµατα. Για να αποφευχθούν οι διπλές αξιολογήσεις θα µπορούσε να 

υλοποιηθεί ένας µηχανισµός ελέγχου των αξιολογήσεων και όταν βρίσκει 

αξιολογηµένη την ίδια Ιστοσελίδα από δύο ή περισσότερους αξιολογητές να 

υπολογίζει τον µέσο όρο τους. Επιπλέον µπορεί να υλοποιηθεί µέγιστο και ελάχιστο 

σκορ για αξιολογηµένους ΟΤΑ, και να καλυφτούν διάφορες ανάγκες που θα 

προκύψουν από την χρήση της εφαρµογής µε την πάροδο του χρόνου. 
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Παράρτηµα Α: Βάση ∆εδοµένων  

Α.1 Λογική ∆ιάγραµµα της σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 

 

Παρακάτω αποτυπώνετε το σχεδιάγραµµα της βάσης δεδοµένων, µόνο των 

πινάκων που αφορούν το ερωτηµατολόγιο. 

 

 

εικόνα 28 : Σχεδιάγραµµα της βάσης δεδοµένων των πινάκων του ερωτηµατολογίου. 
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Παράρτηµα Β: Αποσπασµατα Κώδικα PHP 

Β.1 Κώδικας των αρχείων CompareEtosRegion_Results.php και 

CompareCategoriesChart.php. 

 

Λόγω του ότι είναι πολύς ο κώδικας που γράφτηκε για να παρατεθεί ολόκληρος, 

µπήκαν ενδεικτικά µόνο δύο αρχεία php τα οποία υλοποιούν τα παρακάτω 

γραφήµατα. 

Παρατίθενται µερικά αποσπάσµατα κώδικα που δηµιουργήθηκαν για τις ανάγκες 

της εφαρµογής.Παρόλο που χρησιµοποιήθηκε έτοιµο λογισµικό, το joomla και το 

phpSurveyor component για την δηµιουργία της εφαρµογής, υπήρχαν ελλείψεις 

που δεν κάλυπταν τις βασικές απαιτήσεις και έπρεπε να γραφτεί αρκετός κώδικας 

προκειµένου να καλυφτούν τα εξής: 

 

1. δεν υποστηρίζει σκορ στις απαντήσεις 

2. δεν υποστηρίζει τιµή βάρους στις ερωτήσεις 

3. δεν υποστηρίζει τιµή βάρους στις κατηγορίες 

4. δεν υποστηρίζει κατηγορία µέσα σε κατηγορία 

5. και το βασικότερο, είναι ότι δεν υποστηρίζει γραφικές παραστάσεις 

βασισµένες στα σκορ των αξιολογήσεων. 

 

Θα µπορούσαν εδώ να γραφτούν πολλές εκατοντάδες κώδικα από τα αρχεία που 

δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έχει τόσο νόηµα. Παρατίθενται οι κώδικες για δύο µόνο 

αρχεία καθώς τα υπόλοιπα βρίσκονται στο συνοδευτικό cd της εργασίας.   

 

Παρακάτω αποτυπώνονται οι γραφικές παραστάσεις σύγκρισης των Ιστοσελίδων 

των Περιφερειών Κρήτης και Ηπείρου για τα έτη 2007 και 2008: 
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εικόνα 29 : Σύγκριση αξιολογήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

εικόνα 30 : Σύγκριση αξιολογήσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 



Ανάπτυξη Online Συστήµατος Αξιολόγησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

 

 

64 

Ο κώδικας που γράφτηκε για να παραχθούν οι δύο παραπάνω γραφικές 

παραστάσεις είναι ο εξής: 

 

Αρχείο το οποίο συγκεντρώνει τα στατιστικά από τις αξιολογήσεις 

(CompareEtosRegion_Results.php). 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 

<link rel="stylesheet" href="grafimata.css" type="text/css"> 

</head> 

<body> 

<!--//S'AUTHN THN SELIDA THA SIGKRINW TA REGIONS POY EPELEKSE O XRHSTHS ANA KATHGORIA//--> 

<?php 

include("dbconnect.inc"); 

$Region = array(); 

$MainGroups = array(); 

$Groups = array(); 

$Year = array(); 

 

if(isset($_POST["CompareYears"])) 

{ 

$Years = $_POST[CompareYears]; 

}//if 

$tmp='year'; 

//ΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΣΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΗΣΕΙΣ 

$YearCount = count($Years); 

for($i=1;$i<=$YearCount;$i++){ 

//ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

${$tmp.$i} = array(); 

}//for 

$test=array(); 

$TotalScore = 0; 

//KOBW TON KODIKO KAI TO ONOMA THS PERIOXHS 

if(isset($_POST["RegionName"])) 
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{ 

$test = $_POST["RegionName"]; 

for ($i=0;$i<=count($test)-1;$i++){ 

$pos = strpos($test[$i],"@");//PSAXNW THN ''.'' MESA STO STRING GIA NA TO XWRISW 

$Region[] = array(substr($test[$i],0,$pos) , substr($test[$i],$pos+1)); 

//$prin = strstr($test[0], '@'); STHN PHP 5.3.0 

}//for 

} //if 

$test=array(); //initialize 

//KOBW TON KODIKO KAI TO ONOMA THS KATHGORIAS 

if(isset($_POST["CategoryName"])) 

{ 

$test = $_POST["CategoryName"]; 

for ($i=0;$i<=count($test)-1;$i++){ 

$pos = strpos($test[$i],"@");//PSAXNW THN ''@'' MESA STO STRING GIA NA TO XWRISW 

$MainGroups[] = array(substr($test[$i],0,$pos) , substr($test[$i],$pos+1)); 

//$prin = strstr($test[0], '@'); STHN PHP 5.3.0 

}//for 

} //if 

//PERNW TA MAINGROUPS 

if ($_POST["CategoryName"] ==""){ 

$query = "SELECT id,name,weight from jos_surveyor_maingroups where sid = 3"; 

$result = mysql_query($query) or die ("Couldn't get answers!<br />$query<br />".mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_row($result)) 

{ 

$MainGroups[] = array($row[0],$row[1],$row[2]); 

} 

}//if 

$BarsGraph2 = array();  //INITIALIZE 

//GIA KATHE REGION POY EXEI KANEI CLICK O XRHSTHS 

foreach($Region as $region){ 

$ii=0; 

//ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 

foreach ($Years as $Year){ 

$ii++; 

//GIA OLA TA MAIN GROUPS 

foreach($MainGroups as $MainGroup) { 

echo "<table class='stats' cellspacing='0'>"; 
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echo "<tr><td class='hed' colspan=6>ΕΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: $Year</td></tr>"; 

//ΜΗΔΕΝΙΖΩ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΚΡΟΥΠ 

$SubGroupTotal=0; 

 

//CREATE THE ARRAY TO PASS THE VALUES TO BARSGRAPH.PGP 

$BarsGraph = array(); 

$Counter = 1; 

echo "<tr><td class='hed' colspan=6>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: $region[1]      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  $MainGroup[1]   ΒΑΡΟΣ: 

$MainGroup[2]% </td></tr>"; 

echo "<tr> <td class='hed'>ΑΑ</td> <td class='hed'>ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</td> <td class='hed'>ΒΑΡΗ%</td> <td 

class='hed'>ΣΚΟΡ1 %</td> <td class='hed'>ΣΚΟΡ2 %</td><td class='hed'></td> </tr>"; 

//ΠΕΡΝΩ ΤΑ ypoΓΚΡΟΥΠΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 4 

$query = " SELECT gid, description,groupWeight FROM jos_surveyor_groups, jos_surveyor_maingroups 

WHERE jos_surveyor_groups.sid =3 

AND jos_surveyor_maingroups.id = $MainGroup[0] AND jos_surveyor_maingroups.id = 

jos_surveyor_groups.mainGroup_id"; 

$Groups = array(); 

$Groups = array(); 

$result = mysql_query($query) or die ("Couldn't get answers!<br />$query<br />".mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_row($result)) 

{ 

$Groups[] = array($row[0],$row[1],$row[2]); 

} 

foreach($Groups as $Group)  { 

//PERNW TIS ERWTHSEIS TOY GROUP 

//ΠΕΡΝΩ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  , TON ΤΥΠΟ KAI AN EINAI MULTIPLE CHOISE ΠΑΙΡΝΩ TON ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ(help) 

$query = "SELECT qid, question, title AS varos, type, help as answers 

FROM jos_surveyor_questions 

WHERE gid =".$Group[0]." 

AND sid =3"; 

$groupQuestions=array(); 

$result = mysql_query($query) or die ("Couldn't get answers!<br />$query<br />".mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_row($result)) 

{ 

$groupQuestions[] = array($row[0],$row[1],$row[2],$row[3],$row[4]); 

} 

//GIA KATHE ERWTHSH TOY GROUP 
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foreach($groupQuestions as $question){ 

//PERNW TIS APANTISEIS APO THN MULTIPLECHOISE QUESTION 

if ($question[3] == "M"){ 

for ($i=1;$i<=$question[4];$i++){ 

$query = "SELECT jos_surveyor_questions.qid,QUESTION,ANSWER,  

3X".$Group[0]."X".$question[0].$i.",score, 3x4x10 AS region,3X4X9 as Etos 

FROM jos_surveyor_questions, jos_surveyor_answers, jos_surveyor_survey_3 

WHERE gid =".$Group[0]." 

and jos_surveyor_questions.qid =".$question[0]." 

AND sid =3 

AND jos_surveyor_answers.qid = jos_surveyor_questions.qid 

AND 3x4x10 =".$region[0]." AND 3X4X9 = $Year 

AND jos_surveyor_questions.QID = ".$question[0]." 

AND jos_surveyor_answers.qid = $question[0] 

AND Jos_surveyor_answers.code = $i;"; 

//EMFANIZW TA MULTIPLE CHOICE APANTISEIS 

$result = mysql_query($query) or die ("Couldn't get answers!<br />$query<br />".mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_row($result)) 

{ 

if ($row[3] =="Y"){ 

$TotalScore += ($row[4] * ($question[2]/100))*10; 

}//if 

}//WHILE 

}//for 

}//if 

if ($question[3] != "M"){ 

$query = "SELECT jos_surveyor_questions.qid,QUESTION,ANSWER,  score, 3x4x10 AS region,3X4X9 as Etos 

FROM jos_surveyor_questions, jos_surveyor_answers, jos_surveyor_survey_3 

WHERE gid =".$Group[0]." 

and jos_surveyor_questions.qid =".$question[0]." 

AND sid =3 

AND jos_surveyor_answers.qid = jos_surveyor_questions.qid 

AND 3x4x10 =".$region[0]." AND 3X4X9 = $Year 

AND jos_surveyor_questions.QID = ".$question[0]." 

AND jos_surveyor_answers.code = 3X".$Group[0]."X".$question[0]; 

$result = mysql_query($query) or die ("Couldn't get answers!<br />$query<br />".mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_row($result)) 

{ 
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$TotalScore += ($row[3] * ($question[2]/100))*10; 

} 

}//else 

}//FOREACH  question 

echo "<tr><td>$Counter</td>";    $Counter++; 

echo "<td>$Group[1]</td>"; 

echo "<td>$Group[2]%</td>"; 

echo "<td>$TotalScore</td>"; 

echo "<td>".$TotalScore*($Group[2]/100)."</td>";       //SCORE 2 

echo "<td></td></tr>"; 

$SubGroupTotal += $TotalScore*($Group[2]/100) ; 

$TotalScore=0; 

}//FOREACH      SUBGROUP 

$TotalScore=0; 

echo "<tr><td colspan=2 class='hed'><strong>ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ: </strong> </td> 

<td class='hed'></td><td class='hed'></td> 

<td class='hed'>$SubGroupTotal</td> 

<td class='hed'>".$SubGroupTotal*($MainGroup[2]/100)."</td></tr>"; 

$BarsGraph2[] += $SubGroupTotal; //AUTO TO XRHSIMOPOIW OTAN EXW EPILEGMENH MONO MIA REGION 

KAI KANW TO GRAFIMA SUNOLIKO 

/*dynamic arrays*/    ${$tmp.$ii}[] +=  $SubGroupTotal; //ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

$BarsGraph[] += $SubGroupTotal;      //ΚΡΑΤΑΩ ΤΟ ΤΟΤΑΛ ΣΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

$SubGroupTotal=0;//ΜΗΔΕΝΙΖΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 

echo "</table><BR>"; 

}//foreach MAINGROUP 

echo "<p>&nbsp;</p>"; 

echo "    <hr>"; 

}//foreach $Year 

if (count($Region) > 1){ 

//1 link 

//DHMIOURGW TO LINK URL 

$testUrl = '<IFRAME src=\'CompareCategoriesChart.php?'; 

$cnt=0; 

foreach ($Years as $Year){ 

$cnt++; 

for ($c=0;$c<=count(${$tmp.$cnt})-1;$c++){ 

$testUrl .= 'Gvalues'.$cnt.'[]='.${$tmp.$cnt}[$c].'&'; 
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}//for 

//ΠΕΡΝΑΩ ΤΑ ΕΤΗ Π.Χ 2007, 2008, 2009 

$testUrl .= 'Years[]='.$Year.'&'; 

}//for 

//ΕΔΩ ΚΡΑΤΑΩ ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΛΝΩ 

$testUrl .= 'YearsCount='.count($Years).'&'; 

//PERNAW TA LABELS 

foreach($MainGroups as $MainGroup) { 

$testUrl .= 'Labels[]='.$MainGroup[1].'&'; 

}//foreach 

$testUrl .= 'RegionName='."Αξιολόγηση Περιφέρειας: ".$region[1]; 

$testUrl .= '\' width=\'650\' height=\'650\' 

scrolling=\'auto\' frameborder=\'1\'> 

</IFRAME>'; 

//KALW TIN BARSGRAPH.PHP 

echo  trim($testUrl); 

//ΜΗΔΕΝΙΖΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡ 

$cnt=0; 

foreach ($Years as $Year){ 

$cnt++; 

for ($c=0;$c<=count(${$tmp.$cnt})-1;$c++){ 

${$tmp.$cnt} = array(); 

}//for 

}//foreach 

}//if 

}//foreach Region 

if (count($Region) == 1){ 

//1 link 

//DHMIOURGW TO LINK URL 

$testUrl = '<IFRAME src=\'CompareCategoriesChart.php?'; 

$cnt=0; 

foreach ($Years as $Year){ 

$cnt++; 

for ($c=0;$c<=count(${$tmp.$cnt})-1;$c++){ 

$testUrl .= 'Gvalues'.$cnt.'[]='.${$tmp.$cnt}[$c].'&'; 

}//for 

//ΠΕΡΝΑΩ ΤΑ ΕΤΗ Π.Χ 2007, 2008, 2009 

$testUrl .= 'Years[]='.$Year.'&'; 
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}//for 

//ΕΔΩ ΚΡΑΤΑΩ ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΛΝΩ 

$testUrl .= 'YearsCount='.count($Years).'&'; 

//PERNAW TA LABELS 

foreach($MainGroups as $MainGroup) { 

$testUrl .= 'Labels[]='.$MainGroup[1].'&'; 

}//foreach 

// foreach($Region as $region) { 

$testUrl .= 'RegionName='."Αξιολόγηση Περιφέρειας: ".$region[1]; 

//}//foreach 

$testUrl .= '\' width=\'650\' height=\'650\' 

scrolling=\'auto\' frameborder=\'1\'> 

</IFRAME>'; 

//KALW TIN BARSGRAPH.PHP 

echo  trim($testUrl); 

}//if 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

Αρχείο το οποίο εκµεταλλεύεται τα στατιστικά στοιχεία και χρησιµοποιόντας την 

βιβλιοθήκη jpgraph σχηµατίζει τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις 

(CompareCategoriesChart.php):  

 

<?php 

include("C:/xampp/htdocs/jpgraph/src/jpgraph.php"); 

include ("C:/xampp/htdocs/jpgraph/src/jpgraph_bar.php"); 

$datay1 = array(); 

$datay2 = array(); 

$datay3 = array(); 

$Years = array(); 

//ΠΕΡΝΩ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΟΝΟΜΑΤΑ) 

$RegionName = $_GET["RegionName"]; 

//ΠΕΡΝΩ ΤΑ ΕΤΗ 

if (isset($_GET["Years"])) 

    foreach($_GET["Years"] as $Year){ 

        $Years[] = $Year; 
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    }//foreach   

//ΕΛΕΓΧΩ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ OVERALL RESULTS 

if(isset($_GET["SumScoreRegions"])){ 

    $datay1 = $_GET[SumScoreRegions]; 

} 

if(isset($_GET["SumScorePrefectures"])){ 

    $datay2 = $_GET[SumScorePrefectures]; 

} 

if(isset($_GET["SumScoreMunicipalities"])){  

    $datay3 = $_GET[SumScoreMunicipalities]; 

} 

//ΕΛΛΕΓΧΩ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COPMARE_ETOS_REGION_RESULTS.PHP 

$tmp= "datay"; 

//ΜΕΤΡΑΩ ΠΟΣΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Π.Χ 2007,2008 

if (isset($_GET["YearsCount"])){     

        for ($i=1;$i<=$_GET["YearsCount"];$i++){         

            //$datay1 = $_GET["Gvalues".$i]; 

            ${$tmp.$i} = $_GET["Gvalues".$i];          

            //$datay2 = $_GET["Gvalues".$i]; 

        }//for         

}//if 

$Labelsarray = array(); 

if (isset($_GET["Labels"])){ 

      $Labelsarray = $_GET[Labels];   

}   //if 

//αν ΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SIGRISIOLAMAZI.PHP 

if (isset($_GET[Horizontal])) 

{ 

    //ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΩ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ  

    if($_GET[Horizontal]=='false'){ 

            $graph = new Graph(700,600,'auto');     

            $graph->SetScale("textlin"); 

            $graph->img->SetMargin(70,50,40,170); 

            $graph->xaxis->SetLabelAngle(60);   

    }//if 

            //ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ (ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΕΣ ) ΚΑΝΩ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

            if($_GET[Horizontal]=='true'){ 

                $graph = new Graph(1000,3000,'auto');     
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                $graph->SetScale("textlin"); 

                // Rotate graph 90 degrees and set margin 

                $graph->Set90AndMargin(250,50,50,50);     

                $graph->xaxis->SetLabelAngle(10);   

            }//if 

 }//if 

 else{ 

      $graph = new Graph(700,600,'auto');     

            $graph->SetScale("textlin"); 

            $graph->img->SetMargin(70,50,40,170); 

            $graph->xaxis->SetLabelAngle(60);   

 } 

$graph->SetShadow(); 

$graph->xaxis->SetTickLabels($Labelsarray); 

$graph->xaxis->SetFont(FF_VERDANA);    

$graph->xaxis->title->SetFont(FF_VERDANA,FS_BOLD);    

$graph->title->Set($RegionName); 

$graph->title->SetFont(FF_VERDANA,FS_BOLD); 

$i=1; 

switch ($_GET["YearsCount"]){ 

case 1:   

  $bplot1 = new BarPlot(${$tmp.$i});   

  $bplot1->SetFillColor("orange"); 

  $bplot1->SetLegend($Years[0]);  

  $bplot1->SetShadow('darkgray'); 

  $bplot1->value->Show(); 

  $bplot1->value->SetFont(FF_VERDANA,FS_NORMAL,10); 

  $bplot1->value->SetFormat('%d%%');  

  $gbarplot = new GroupBarPlot(array($bplot1)); 

break; 

case 2:     

    $bplot1 = new BarPlot(${$tmp.$i});   

    $bplot1->SetFillColor("orange"); 

    $bplot1->SetLegend('Regions');  

    $bplot1->SetShadow(); 

    $bplot1->SetLegend($Years[0]);  

    $bplot1->value->Show(); 

    $bplot1->value->SetFont(FF_VERDANA,FS_NORMAL,10); 
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    $bplot1->value->SetFormat('%d%%'); 

    $i +=1; 

    $bplot2 = new BarPlot(${$tmp.$i}); 

    $bplot2->SetFillColor("brown");     

    $bplot2->SetShadow('darkgray'); 

    $bplot2->SetLegend($Years[1]);  

    $bplot2->value->Show();   

    $bplot2->value->SetFont(FF_VERDANA,FS_NORMAL,10); 

    $bplot2->value->SetFormat('%d%%');  

    $gbarplot = new GroupBarPlot(array($bplot1,$bplot2)); 

break; 

 }//switch  

$gbarplot->SetWidth(0.6); 

$graph->Add($gbarplot); 

$graph->Stroke();  ?> 
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Παράρτηµα Γ: Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης 

∆ιαδικτυακών Τόπων ∆ηµοσίων Φορέων σε Τοπικό 

και Περιφερειακό Επίπεδο στην Ελλάδα 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µε τις δυνατές 

απαντήσεις και τις κατηγορίες τους.  

 

General Characteristics  

Accessibility 

1. Ο χρόνος που απαιτείται για να φορτωθεί ο τόπος µε σύνδεση 56.6 

kB 

Απαντήσεις: Οι απαντήσεις είναι ο χρόνος φόρτωσης του Ιστοτόπου σε 

δευτερόλεπτα. 

 

2. Ο τόπος περνάει το πρώτο επίπεδο του ελέγχου προσβασιµότητας 

WCAG της W3C; 

Απαντήσεις:  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

3. Προσφέρεται σύνδεση στον τόπο για την απόκτηση (ελεύθερου) 

λογισµικού που απαιτείται για την ανάγνωση εγγράφων και 

γενικότερα για τη λειτουργία του τόπου; 

Απαντήσεις: Ναι/Όχι 

 

Navigation 

4. Είναι το µενού πλοήγησης οργανωµένο µε ξεκάθαρη δοµή; 

Απαντήσεις: Όχι/ Πληροφορίες οµαδοποιηµένες σε διαφορετικό θέµα ή υπηρεσία 

ή τύπο χρήστη/  Πληροφορίες οµαδοποιηµένες µε βάση την προ-επιλογή του 

χρήστη. 
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5. Το µενού πλοήγησης παραµένει στην ίδια περιοχή σε όλες τις 

σελίδες του τόπου; 

Απαντήσεις: Ναι/Όχι 

6. Πλοήγηση. Είναι ορατή σε κάθε σελίδα η «διαδροµή»  την οποία 

έχουµε ακολουθήσει; 

Απαντήσεις: Όχι/ Ναι, χωρίς ενεργές συνδέσεις/ Ναι, µε ενεργές συνδέσεις. 

 

7. Υπάρχει η επιλογή «Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα» σε όλες τις 

σελίδες του τόπου; 

Απαντήσεις: Ναι/ Όχι 

 

8. Οι συνδέσεις που ενεργοποιούνται αλλάζουν χρώµα σε σχέση µε το 

αρχικό τους χρώµα; 

Απαντήσεις: Ναι/ Όχι 

 

9. Είναι τα χρώµατα, οι χαρακτήρες κλπ τα ίδια σε όλο τον τόπο; 

Απαντήσεις: Ναι/ Όχι 

 

10. Είναι διαθέσιµος χάρτης πλοήγησης (site-map) ή δείκτης από Α-Ω 

(A-Z index);  

Απαντήσεις:  Όχι/ ∆ιαθέσιµος χάρτης πλοήγησης/ ∆ιαθέσιµος αλφαβητικός 
δείκτης . 

 

11. Είναι διαθέσιµη στον τόπο µηχανή αναζήτησης; 

Απαντήσεις: Όχι/ Βασική αναζήτηση/ Προχωρηµένη Αναζήτηση/ 

Προχωρηµένη αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων 

 

Multilingualism 

12. Έχει ο τόπος περιεχόµενο σε άλλες γλώσσες (πέρα από Ελληνικά); 

Απαντήσεις: Όχι/ Μία γλώσσα/ ∆ύο γλώσσες/ Περισσότερες από δύο γλώσσες 

 

 



Ανάπτυξη Online Συστήµατος Αξιολόγησης Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

 

 

77 

13. Για κάθε γλώσσα, πόσο είναι το περιεχόµενο που παρέχεται; 

Απαντήσεις: δε λειτουργεί/ Περίληψη του περιεχοµένου του τόπου/ Όλος 

ο τόπος είναι διαθέσιµος σε αυτή τη γλώσσα 

 

Privacy 

14. Υπάρχει στον τόπο δήλωση ιδιωτικότητας και ασφάλειας ; 

Απαντήσεις: Όχι/ Ναι 

 

15. Ζητούνται σε οποιοδήποτε σηµείο προσωπικά στοιχεία του πολίτη; 

Απαντήσεις: Όχι/ Ναι 

 

16. Αν ΝΑΙ, είναι ασφαλής η σύνδεση µέσω ασφαλούς εξυπηρετητή 

(π.χ. µέσω https) 

Απαντήσεις: Όχι/ Ναι 

 

17. Αν ΝΑΙ, υπάρχει πληροφόρηση για τη χρήση των προσωπικών 

δεδοµένων; 

Απαντήσεις: Όχι/ Ναι 

 

Public Outreach 

18. Περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία στον τόπο: α. για τον φορέα: 

Απαντήσεις: ταχυδροµική διεύθυνση/ τηλέφωνο/ email επικοινωνίας 
 

  

19. Περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία στον τόπο: γ. Για τον 

Webmaster: 

Απαντήσεις: email επικοινωνίας 

20. ∆ίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνήσουν µε τους 

εκλεγµένους συµβούλους για την κατάθεση αιτηµάτων ή 

παραπόνων; 

Απαντήσεις: Όχι/ Παρέχονται µόνο πληροφορίες επικοινωνίας./  Παρέχεται e-

mail link ή online form. 
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21. Να στείλετε το παρακάτω e- mail από έναν λογαριασµό (όχι του 

Πανεπιστηµίου) το πρωί µιας εργάσιµης στον Webmaster του 

τόπου. Πότε απαντήθηκε; 

Απαντήσεις: Την ίδια ηµέρα/ 1-2 εργάσιµες ηµέρες/ 3-4 εργάσιµες ηµέρες/ 5-6 
εργάσιµες ηµέρες/7-15 εργάσιµες ηµέρες 

 

 

eContent 

General Content 

22. Συνολικά ο τόπος περιέχει: 

Απαντήσεις: Μια σελίδα/ Έως 10 σελίδες/ 10-100 σελίδες/  Πάνω από 100 

σελίδες 

 

23. Ο τόπος περιλαµβάνει πληροφόρηση για τα παρακάτω θέµατα: 

Απαντήσεις: Χαιρετισµός δηµάρχου/ νοµάρχη κλπ/  Οργάνωση φορέα/ 

Υπηρεσίες Φορέα/ Τουρισµός/ Επιχειρηµατικότητα/ Ιστορία τόπου/ Αθλητισµός/ 

Πολιτισµός/ Εκπαίδευση / Πρόνοια/  Aποστολή, όραµα και προτεραιότητες του 

Ο.Τ.Α. 

 

24. Παρέχει ο τόπος δυνατότητες GIS  (Geographic Information 

System) – Υπάρχουν online χάρτες της περιοχής κλπ; 

Απαντήσεις: Όχι/ Στατικούς χάρτες GIS./ Χάρτες GIS σε µορφή αρχείου 

(.pdf, .jpg)./  ∆ια-δραστικοί ηλεκτρονικοί χάρτες GIS. 

 

25. Υπάρχουν διαθέσιµες εξωτερικές συνδέσεις (ιδιωτικός και δηµόσιος 

τοµέας) – χρήσιµα τηλέφωνα ; 

Απαντήσεις: Ναι/Οχι 

 

Specific Content 

26. Είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης δηµοσίων 

συµβάσεων (e-procurement); 
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Απαντήσεις: Όχι/ Ναι, είναι διαθέσιµα τα  RFP σε µορφή κειµένου HTML./  

Ναι, είναι διαθέσιµα τα  RFP σε µορφή (.doc, .xls, .pdf)/   Ναι, δίνεται η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών από τους υποψήφιους 

µειοδότες. 

 

27. Είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας 

που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα; 

Απαντήσεις: Ναι/Όχι 

 

28. Είναι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τους οικονοµικούς 

προϋπολογισµούς των Ο.Τ.Α.; 

Απαντήσεις: Όχι./ Ναι, σε µορφή κειµένου HTML./ Ναι, σε µορφή (.doc, .xls, 

.pdf). 

 

Local news and site updating 

29. Πότε ενηµερώθηκε ο τόπος για τελευταία φορά; 

Απαντήσεις: Ναι, σε µορφή (.doc, .xls, .pdf). / > 1 εβδοµάδα./ > 1 µήνα./ < 1 

χρόνο./ > 1 χρόνο./ δεν υπάρχει ένδειξη χρονολογίας ενηµέρωσης του τόπου.  

 

 

30. ∆ηµοσιεύονται τοπικά ΝΕΑ στον τόπο; 

Απαντήσεις: Όχι/ κάθε µέρα/ κάθε 2-3 µέρες/ κάθε εβδοµάδα/ πιο αραιά 

 

31. Υπάρχει διαθέσιµο ηλ/κό ηµερολόγιο µε σηµαντικές ειδήσεις? 

Απαντήσεις: Όχι/ Ναι, παρουσιάζονται σε HTML µορφή./  Ναι, παρουσιάζονται 

σε αρχείο .doc ή .pdf./ Ναι, παρουσιάζονται σε µορφή αναζήτησης  

 

 

eServices 

General Information 

32. Πώς παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας; 

Απαντήσεις: Ανά διεύθυνση/τµήµα/  Αλφαβητικά/  Θεµατικά (υγεία, παιδεία)/  
ανά περιστατικό ζωής – life event (γάµος, βάπτιση κλπ) 
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33. Είναι διαθέσιµα τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας των τµηµάτων των 

Ο.Τ.Α.; 

Απαντήσεις: Όχι/ Ταχυδροµική διεύθυνση/  Τηλέφωνο/ Email επικοινωνίας./  

Ονοµατεπώνυµο επικοινωνίας./ Ωράριο Λειτουργίας. 

 

34. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι διαθέσιµη για επικοινωνία µε τα 

τµήµατα είναι: 

Απαντήσεις: Μία για κάθε τµήµα./  Μία για κάθε υπάλληλο του τµήµατος./ Μία 
για όλα τα τµήµατα. 

 

 

35. ∆ίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες; 

Απαντήσεις: Όχι/ Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας./ Μέσω e-mail./  Μέσω 

ηλεκτρονικής φόρµας. 

 

 

Services number & level 

eParticipation 

Information 

36. Υπάρχουν διαθέσιµα έγγραφα σχετικά µε την άσκηση πολιτικής 

(policy documents) και ποιου επιπέδου; 

Απαντήσεις: Όχι/ Βασικά πολιτικά έγγραφα./ Μεσαίου επιπέδου πολιτικά 

έγγραφα./ Υψηλού επιπέδου πολιτικά έγγραφα. 

 

Consultation 

37. Γίνονται ηλ-διαβουλεύσεις σε σηµαντικά τοπικά θέµατα; 

Απαντήσεις: Ναι/Όχι 

 

Active Participation 
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38. Υπάρχει δυνατότητα οι πολίτες να µιλούν µέσω: 

Απαντήσεις: chat/ blogs/ e-forum 

 

39. ∆ιενεργούνται ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα στον τόπο που να 

σχετίζονται µε θέµατα τοπικού / περιφερειακού πολιτικού 

ενδιαφέροντος και τα οποία ενσωµατώνονται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων; 

Απαντήσεις: Ναι/ Όχι 

 

40. Σε περίπτωση που υπάρχει φόρουµ συζητήσεων: Ο πολίτης έχει τη 

δυνατότητα να θέσει ένα θέµα διαβούλευσης; 

Απαντήσεις: Ναι/Όχι 

41. ∆ίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν ένα θέµα προς 

συζήτηση στην ατζέντα του διοικητικού συµβουλίου; 

Απαντήσεις: Ναι/Όχι 
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Παράρτηµα ∆: Περιεχόµενα CD 

 

Στο συνοδευτικό cd της εργασίας περιέχονται όλα τα εργαλεία ξεχωριστά που 

χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρµογής µαζί µε τις οδηγίες χρήσης 

τους. 

Επιπλέον υπάρχει ολόκληρη η εφαρµογή µε ενσωµατωµένα τα διάφορα εργαλεία, 

έτοιµη για αντιγραφή σε κάποιον Web Server και δηµοσίευση της στο ∆ιαδίκτυο. 

 

 


