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Επιτελική Σύνοψη 

Το διαδίκτυο σήμερα περιέχει τεράστιους όγκους δομημένων δεδομένων, τα 

οποία όμως, μεταδίδονται σε μορφή μη επεξεργάσιμη και δεν μπορούν εύκολα να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Ο μέσος χρήστης του διαδικτύου- αυτός που δεν έχει 

γνώσεις προγραμματισμού- περιορίζεται από τις προδιαγραφές της εκάστοτε 

ιστοσελίδας, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα με 

διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχει προνοήσει ο δημιουργός της ιστοσελίδας. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί πολλά εργαλεία που αναλαμβάνουν τη 

διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων, που προέρχονται από μια πηγή στο 

διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα εργαλεία, έχουν εξελιχθεί και έχουν επικεντρωθεί 

στην όμορφη παρουσίαση των δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα εργαλεία 

αυτά να υιοθετούνται από πολλούς δημιουργούς, που στόχο έχουν την σχεδίαση 

πιο ελκυστικών  ιστοσελίδων με ενισχυμένη  λειτουργικότητα. Έτσι, δίνεται πλέον 

η δυνατότητα στον χρήστη να αναζητεί, να φιλτράρει, να αντλεί και να 

χρησιμοποιεί την πληροφορία με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την 

προτίμηση του.  

Σκοπός της εργασίας, στο πρώτο μέρος της, είναι η παρουσίαση της έννοιας 

της οπτικοποίησης δεδομένων και αναφορά σε διαθέσιμα εργαλεία της. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται δύο από τα πιο ολοκληρωμένα εργαλεία οπτικοποίησης 

δεδομένων στο διαδίκτυο, το Exhibit και το Pivot. Η παρουσίαση του κάθε 

εργαλείου, περιλαμβάνει την ανάλυση της τεχνικής τεκμηρίωσης, την περιγραφή 

των δυνατοτήτων και παραδείγματα χρήσης τους. Στη συνέχεια, γίνεται μία 

παράθεση των θετικών και αρνητικών στοιχείων που συγκεντρώνουν, χωρίς όμως 

να γίνεται άμεση σύγκριση των δύο εργαλείων. Αυτό συμβαίνει διότι, παρόλο που 

κοινός στόχος των δύο εργαλείων είναι η οπτικοποίηση δεδομένων, απευθύνονται 

σε διαφορετικούς χρήστες και αφορούν σε διαφορετικές συλλογές δεδομένων. Το 

Exhibit χρησιμοποιείται, κυρίως, για την αναζήτηση πληροφορίας από μία συλλογή 

δεδομένων, ενώ το Pivot αποσκοπεί περισσότερο στην ανίχνευση μοτίβων και την 

εξόρυξη συμπερασμάτων  από την οπτικοποίηση των δεδομένων. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με την επέκταση των δύο 

προαναφερθέντων εργαλείων, και πιο συγκεκριμένα τη δημιουργία δύο μικρών 

εφαρμογών για κάθε εργαλείο αντίστοιχα.  Οι εφαρμογές αυτές αναλαμβάνουν να 

πραγματοποιήσουν την σύνδεση με μία κοινή διαδικτυακή βάση δεδομένων και να 

δημιουργήσουν τις αντίστοιχες συλλογές δεδομένων, κάτι που τουλάχιστον κατά 

τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας , δεν είχε υλοποιηθεί. 

Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των εφαρμογών 

αφορά στα νοσοκομεία και στους γιατρούς της βορείου Ελλάδος. Αρχικώς 

δημιουργείται μία βάση δεδομένων βάσει ενός γενικού μοντέλου, ώστε να μπορεί 



αργότερα να δεχθεί και άλλες λειτουργικές περιοχές, όπως π.χ. δικαστήρια, 

ταχυδρομεία, φαρμακεία κ.α.. Ακολουθεί η περιγραφή της βάσης μέσω 

διαγραμμάτων και ανάλυσης των βασικότερων πινάκων. Στη συνέχεια, μέσα από 

παραδείγματα και περιγραφές του κώδικα,  παρουσιάζονται οι δύο εφαρμογές για 

τα δύο εργαλεία. 

Τέλος, παρουσιάζονται δύο παραδείγματα χρήσης (use case) των 

αντίστοιχων συλλογών που έχουν δημιουργηθεί. Συγκεκριμένα, το παράδειγμα του 

Pivot αφορά στη συλλογή των γιατρών ενώ του Exhibit στη συλλογή των 

νοσοκομείων.  

  



1. Εισαγωγή 

1.1.Περιγραφή του προβλήματος 

 

"How do you take a big collection of things and make sense out of it?" 
 Gary Flake, founder and director of Microsoft Live Labs 
 
«Πως μπορείς να πάρεις ένα μεγάλο όγκο δεδομένων και να βγάλεις κάποιο 

νόημα από αυτόν;» 

 

Το παραπάνω ερώτημα αποτυπώνει με πολύ απλοϊκό τρόπο την ιδέα και τον 

στόχο της παρούσας εργασίας. Κατά την περιήγηση μας στον Παγκόσμιο Ιστό 

συναντούμε καθημερινώς τεράστιους όγκους δεδομένων, που τις περισσότερες 

φορές είναι δυνατόν να διαβαστούν και να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην 

ιστοσελίδα για την οποία προορίζονταν, και μόνο στην αρχική τους μορφή.  

Για παράδειγμα, αν μέσα σε μία ιστοσελίδα βρούμε κάποια λίστα ονομάτων 

με τις διευθύνσεις τους, θα ήταν πολύ δύσκολο να αποτυπώσουμε όλες αυτές τις 

διευθύνσεις σε ένα χάρτη (ώστε να μπορούν να συγκριθούν οπτικά οι σχετικές 

αποστάσεις τους από ένα τυχαίο σημείο), όπως επίσης θα ήταν δύσκολη ακόμη και 

η αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας σε ένα βιβλίο διευθύνσεων. Ο χρήστης, 

λοιπόν, μιας τέτοιας ιστοσελίδας, θα ήταν υποχρεωμένος να αρκεστεί στην 

παρουσίαση των δεδομένων, όπως την επέλεξε ο δημιουργός της, χωρίς τη 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Κάτι 

τέτοιο, θα απαιτούσε από τη μεριά του χρήστη, πολύτιμο χρόνο και μεγάλη 

προσπάθεια.  

Ομοίως, είναι δύσκολο κάποιος να δημοσιεύσει δεδομένα στο διαδίκτυο χωρίς 

να τα μετατρέψει σε κάποια προσβάσιμη μορφή όπως ένα υπολογιστικό φύλλο 

(spreadsheet), ένα αρχείο κειμένου ή, με κωδικοποίηση των δεδομένων, σε 

χειρόγραφη HTML. Οι παραπάνω μορφές δεν προσφέρονται για περιήγηση με 

προηγμένες δυνατότητες, καθώς και η παρουσίαση τους δεν είναι καθόλου 

ελκυστική. 

 Εξετάζοντας την ιστοσελίδα www.nosokomia.gr στην Εικόνα 1.1, όπου 

παρουσιάζονται σε λίστα όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος, παρατηρούμε το εξής: Ο 

εκδότης της εν λόγω ιστοσελίδας έχει οργανώσει τα νοσοκομεία ανά υγειονομική 

περιφέρεια. Αν ο εκδότης, επιθυμούσε να δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

περιηγηθεί στη λίστα των νοσοκομείων με βάση την πόλη - μία λογική επιλογή -, 

θα αναγκαζόταν να αναδιοργανώσει πλήρως την ιστοσελίδα του.  



Εικόνα 1.1: Ιστοσελίδα nosokomeia.gr 

 
 

Αντιθέτως, η εμπορική ιστοσελίδα της εταιρείας Πλαίσιο στην Εικόνα 1.2 

προσφέρει αρκετούς τρόπους για περιήγηση στα προϊόντα της, στους οποίους 

μπορούν να προστεθούν ακόμη περισσότεροι με την διατύπωση καινούριων 

ερωτημάτων προς την υπάρχουσα βάση δεδομένων. 

  



Εικόνα 1.2: Ιστοσελίδα plaisio.gr 

 
 

Προκειμένου να προσεγγίσει τον τρόπο λειτουργίας  των εμπορικών 

ιστοσελίδων, ο εκδότης του nosokomia.gr θα πρέπει να αποκτήσει πολλές 

δεξιότητες και να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες που 

απαιτούνται είναι οι παρακάτω: 

 

• Η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων 

• Ο σχεδιασμός ενός σχήματος δεδομένων 

• Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη 

• Η εφαρμογή του περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη  

• και τέλος η δοκιμή της -τριών επιπέδων- δικτυακής εφαρμογής που θα 

προκύψει σε πολλά προγράμματα περιήγησης (browsers). 



Στη συνέχεια έχοντας ως βάση τον παραπάνω προβληματισμό, επιχειρείται 

η παρουσίαση μιας σειράς εργαλείων, που προσφέρουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης του μέσου χρήστη με το διαδίκτυο, περισσότερο επικεντρωμένη 

στη χρήση δεδομένων και της πληροφορίας. Με αυτά τα εργαλεία, μπορεί χωρίς 

πολύ κόπο να αντλήσει και να επαναχρησιμοποιήσει δεδομένα από μια πηγή του 

διαδικτύου καθώς, επίσης, και με ελάχιστες γνώσεις, να δημοσιεύσει δικά του 

δεδομένα στο διαδίκτυο σε μία περιηγήσιμη αλλά και επαναχρησιμοποιήσιμη 

μορφή.  

Πιο συγκεκριμένα τα δύο εργαλεία που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία 

και στη συνέχεια θα επεκταθούν, είναι τα παρακάτω: 

 

• Το Exhibit (MIT): Ένα Ajax framework για τη δημοσίευση και οπτικοποίηση 

δεδομένων στο διαδίκτυο. 

• Το Pivot (Microsoft Live Labs): Ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser), 

αποκλειστικά για την παρουσίαση συνόλων δεδομένων με καλαίσθητο 

τρόπο.  

 

1.2. Εύρος της μελέτης 

 

Για την ανάπτυξη της εργασίας «Εργαλεία Οπτικοποίησης Δεδομένων και 

Ανάπτυξη Εφαρμογής», χρειάστηκε να μελετηθούν οι βασικές αρχές της 

οπτικοποίησης δεδομένων, καθώς και να μελετηθούν και να παρουσιαστούν κάποια 

εργαλεία εφαρμογής της. Τα παραπάνω, οδήγησαν στην επιλογή δύο εξ αυτών για 

περαιτέρω μελέτη, του Exhibit και του Pivot, καθώς αποτελούν την πιο 

ολοκληρωμένη μορφή τους. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η τεχνολογική τους 

τεκμηρίωση (documentation) και κάποια υλοποιημένα  παραδείγματα τους.  

Στα υλοποιημένα παραδείγματα, και στις δύο περιπτώσεις των εργαλείων, η 

τροφοδότηση των συλλογών δεδομένων, γίνεται από υπολογιστικά φύλλα  και 

προκατασκευασμένες συλλογές. Σε καμία περίπτωση, δεν  υπάρχει κάποιο 

υλοποιημένο παράδειγμα όπου η τροφοδότηση της συλλογής,  να γίνεται από μία 

διαδικτυακή βάση δεδομένων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει και κάποιο ανάλογο 

framework.  

Στο επίπεδο της υλοποίησης, η εργασία ασχολείται ακριβώς με το παραπάνω 

πρόβλημα και το επιλύει με την ανάπτυξη δυο εφαρμογών, οι οποίες τροφοδοτούν 

τα αντίστοιχα εργαλεία, αντλώντας δεδομένα από μια κοινή βάση δεδομένων. Για 

την υλοποίηση των δύο εφαρμογών και της κοινής διαδικτυακής βάσης 

δεδομένων, κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη των παρακάτω τεχνολογιών: xml, 



javascript, μετατροπή δεδομένων σε JSON format, μετατροπή αρχείων εικόνων σε 

deep zoom, php και MySql.  

Τέλος, παρουσιάζονται δύο παραδείγματα χρήσης των δύο εφαρμογών. Η 

επιλογή του θέματος των παραδειγμάτων είναι τυχαία και αφορά στα νοσοκομεία 

και στους γιατρούς της βορείου Ελλάδος. Κατά συνέπεια τα στοιχεία που 

εισάγονται στη  βάση δεδομένων αφορούν αποκλειστικά στις παραπάνω 

λειτουργικές περιοχές. Παρόλα αυτά μπορούν να προστεθούν επιπλέον 

λειτουργικές περιοχές ή και να χρησιμοποιηθούν   άλλες βάσεις δεδομένων. 

 

1.3. Στόχοι της μελέτης 

 

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει την έννοια της οπτικοποίησης 

δεδομένων και αναλυτικότερα δύο εργαλείατηε,, το Exhibit και το Pivot. 

Στη συνέχεια, στόχος της είναι η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων και δύο 

εφαρμογών που θα αναλαμβάνουν την τροφοδότηση των δύο εργαλείων με 

σύνολα δεδομένων. Κατά την συγγραφή της εργασίας δεν υπήρχαν αντίστοιχα 

υλοποιημένα παραδείγματα για κανένα από τα δύο εργαλεία.  

Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων, βρίσκεται λύση για ένα μικρότερο αλλά 

μεγάλης σημασίας πρόβλημα. Η μετατροπή σε διάφορες μορφές (formats) των 

δεδομένων, που έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων και είναι γραμμένα με 

ελληνικούς χαρακτήρες. Κατά κύριο λόγω αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά στις 

περιπτώσεις των δυο εργαλείων που εξετάζουμε τα δεδομένα μετατρέπονται σε 

μορφές που δεν δέχονται ελληνικούς χαρακτήρες. 

 

Οι δύο εφαρμογές που δημιουργούνται στο δεύτερο μέρος καθώς και τα 
παραδείγματα των αποτελεσμάτων τους βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://195.251.218.39/Gkatzelidis.Panagiotis.Msc.2010/ 

  

http://s106446.gridserver.com/theses/main_index.html�


1.4. Περιεχόμενα Μελέτης 

 

Πρώτο Μέρος 

• Κεφάλαιο 2 - Οπτικοποίηση δεδομένων – Περιγραφή της έννοιας και 

των εργαλείων που υπάρχουν. Επιλογή των εργαλείων Pivot και Exhibit 

ως αντικείμενο της εργασίας. 

• Κεφάλαιο 3 – Exhibit – Περιγραφή του εργαλείου και των δυνατοτήτων 

του. 

• Κεφάλαιο 4 – Pivot– Περιγραφή του εργαλείου και των δυνατοτήτων 

του. 

 

Δεύτερο Μέρος ( Υλοποίηση δύο παραδειγμάτων με τη χρήση των δύο εργαλείων) 

• Κεφάλαιο 5 – Αρχιτεκτονική- Περιγραφή της αρχιτεκτονικής της υλοποίησης 
• Κεφάλαιο 6 – Δημιουργία της κοινής βάσης δεδομένων για το Pivot και 

το Exhibit 

• Κεφάλαιο 7 – Εργαλείοo για τη δημιουργία συλλογών στο Pivot – 

Ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα αναλαμβάνει τη σύνδεση του Pivot με 

τη βάση δεδομένων και τη δημιουργία της συλλογής. 

• Κεφάλαιο 8 – Εργαλείοo για τη δημιουργία συλλογών στο Exhibit – 

Ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα αναλαμβάνει τη σύνδεση του Exhibit 

με τη βάση δεδομένων και τη δημιουργία της συλλογής. 

 

Τρίτο Μέρος 

• Κεφάλαιο 9 – Συμπεράσματα 

 

  



2. Οπτικοποίηση δεδομένων (Data visualization) 

  

2.1. Περιγραφή του όρου «Οπτικοποίηση δεδομένων» 

 

Ο όρος οπτικοποίηση δεδομένων αναφέρεται στην μελέτη της οπτικής 

αναπαράστασης δεδομένων και έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση μιας 

συλλογής πληροφοριών με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο, με τη βοήθεια της 

χρήσης γραφικών μέσων. Στοχεύει σε μια αναπαράσταση, που θα καταφέρει να 

μεταδώσει αποτελεσματικά την πληροφορία αλλά με καλαίσθητο τρόπο, αναζητά 

δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας και της αισθητικής.  

Απλές εφαρμογές οπτικοποίησης χρησιμοποιούνται, εδώ και πολλά χρόνια, 

από τους επιστήμονες για να παρουσιάσουν τα δεδομένα των εργασιών τους (bar 

charts, scatter graphs, pies κλπ.). Με τη βοήθεια όμως των νέων τεχνολογιών, οι 

αρχές της οπτικοποίησης συνδυάζονται με δυναμικές εφαρμογές και μεγάλες 

ποσότητες δεδομένων (data sets), για να δημιουργήσουν υπερσύγχρονες εικόνες, 

ακόμη και με κίνηση, με στόχο  την ανάδειξη νέων διασυνδέσεων και εννοιών, που 

διαφορετικά μπορεί να μην γίνονταν ποτέ αντιληπτά. Το σημαντικό στοιχείο που 

προκύπτει, δεν είναι τόσο η αποσαφήνιση των εννοιών, όσο η ανάδυση της μεταξύ 

τους συνάφειας. 

Η οπτικοποίηση περιλαμβάνει ένα ευρύ και ολοένα αυξανόμενο πεδίο, που 

αντανακλά με δημιουργικό τρόπο την οπτική αναπαράσταση όλων των ειδών των 

δεδομένων, χωρίς, κυριολεκτικά, κανένα περιορισμό στο ποια πληροφορία δύναται 

να μετατραπεί σε εικόνα, και ποια όχι. Ο σχεδιαστής είναι αυτός που επιλέγει ποιο 

οπτικό στοιχείο (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, κίνηση κλπ.) είναι αυτό που θα 

χρησιμοποιήσει για να αναπαραστήσει το κάθε στοιχείο των δεδομένων. Οι εικόνες 

μπορεί να είναι 2D, 3D, να είναι στατικές ή δυναμικές ή να επιτρέπουν 

αλληλεπίδραση με το χρήστη. 

Ανάλογα με το περιεχόμενο για το οποίο δημιουργήθηκαν οι 

οπτικοποιήσεις, μπορεί να αναδεικνύουν σχέσεις μεταξύ δεδομένων, να 

συγκρίνουν αξίες και τιμές, να ανιχνεύουν την άνοδο ή την πτώση μέσα σε 

χρονικές περιόδους, να βλέπουν τα μέρη ενός συνόλου ή και  να αναλύουν ένα 

κείμενο από τις λέξεις του.  

Τα πεδία εφαρμογής της οπτικοποίησης δεδομένων ποικίλουν, ανάλογα με 

τη χρήση για την οποία προορίζεται. Μπορεί κανείς να μιλήσει για οπτικοποίηση 

δεδομένων, στο χώρο της τέχνης, στον επιχειρηματικό, στον εκπαιδευτικό, στον 

επιστημονικό χώρο, ή ακόμη και σε συνδυασμό των παραπάνω.  



Η οπτικοποίηση χρησιμοποιείται εδώ και καιρό στα ακαδημαϊκά 

περιβάλλοντα, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να έχει πολλές 

εφαρμογές στην εκπαίδευση και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση εννοιών, 

που παρουσιάζουν δυσκολίες ή ασάφειες.  

Στο χώρο των επιχειρήσεων υπάρχουν, επίσης, πολλές δυνατότητες 

εφαρμογής. Μια τηλεφωνική εταιρεία, για παράδειγμα, μπορεί να δίνει στους 

συνδρομητές της, αντί ενός αριθμητικού πίνακα με τον αναλυτικό λογαριασμό της 

χρήσης που κάνουν, μια γραφική αναπαράσταση των δεδομένων αυτών, που θα 

αποκαλύπτει στοιχεία σχετικά με τις τηλεφωνικές τους συνήθειες, συνεισφέροντας 

έτσι, στην ορθολογική χρήση της σύνδεσής τους. Γενικότερα, οι εταιρείες μπορούν 

να ανακαλύψουν νέες τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών, 

προσαρμόζοντας έτσι προϊόντα και υπηρεσίες. 

Στο χώρο της τέχνης οι εφαρμογές είναι απεριόριστες. Καλλιτέχνες που 

έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε μεγάλα μουσεία σύγχρονης τέχνης στον 

κόσμο, χρησιμοποιούν τις τεχνικές της οπτικοποίησης, για να δώσουν μια 

πραγματικά άλλη διάσταση στα έργα τέχνης. 

 

2.1.1. Πλεονεκτήματα  

 

  Οι δυνατότητες που προσφέρει η οπτικοποίηση δεδομένων είναι 

πολύ μεγάλες, και  στο μέλλον, όσο ο μέσος χρήστης εξοικειώνεται με αυτές τις 

μεθόδους, τόσο θα του δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνει πιο εύκολα , πιο γρήγορα 

και προπάντων πιο ευχάριστα. 

Μέσα από την αέναη ροή των πληροφοριών με την οποία βομβαρδίζεται ο 

σύγχρονος άνθρωπος, η οπτικοποίηση, παρουσιάζεται σαν ένα αντίδοτο στην 

τρομερή πίεση που δημιουργείται από την επεξεργασία των τεραστίων ποσοτήτων 

πληροφορίας. Προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να τιθασεύσει αυτές τις 

πληροφορίες και να ανακαλύψει τάσεις και διασυνδέσεις μεταξύ τους, που 

διαφορετικά θα παρέμεναν αόρατες. Φέρνει στην επιφάνεια θέματα, ιδέες και 

στοιχεία πρωτότυπα. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύτιμη στην οικοδόμηση της 

γνώσης, ενισχύει την δημιουργική σκέψη και θέτει κρίσιμα ερωτήματα.  

 

 

 



2.1.2. Μειονεκτήματα 

 

  Αν τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η οπτικοποίηση δεν είναι 

αξιόπιστα ή είναι ελλειπή, είναι πιθανό να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα, 

από το να μη δείξει τίποτε ενδιαφέρον, μέχρι να υπερβάλλει στη σπουδαιότητα 

κάποιων τάσεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επίσης, δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι 

με τις οπτικές αναπαραστάσεις για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητές τους. 

 

2.2. Εργαλεία Οπτικοποίησης δεδομένων 

 

Η οπτικοποίηση δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Web 2.0 και 

κατά συνέπεια, συνεχώς παρουσιάζονται καινούρια εργαλεία, που εξυπηρετούν 

διάφορους σκοπούς και καλύπτουν ποικίλους χώρους. Όπως προαναφέρθηκε, 

έχουμε εργαλεία που η χρήση τους προορίζεται για συγκεκριμένους τομείς, όπως ο 

ακαδημαϊκός, ο επιστημονικός, επιχειρησιακός και καλλιτεχνικός τομέας. Υπάρχουν 

εργαλεία που έχουν ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση και πραγματοποιούν 

συγκεκριμένες εργασίες. 

 Παρακάτω, θα γίνει μια προσπάθεια να αναφερθούν κάποιες κατηγορίες 

εργαλείων μαζί με τα αντίστοιχα παραδείγματα τους. Οι κατηγορίες είναι 

περισσότερο εξειδικευμένες και αποτελούν τις μοντέρνες προσεγγίσεις στο θέμα 

της οπτικοποίησης δεδομένων. 

 

2.2.1. Εργαλεία παρουσίασης ειδήσεων 

 

Newsmap – Είναι μία εφαρμογή που απεικονίζει το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο τοπίο των Google News. Το μέγεθος του πλαισίου της κάθε 

είδησης εξαρτάται από τη δημοτικότητα της είδησης εκείνη τη στιγμή. 

(http://marumushi.com/projects/newsmap) 

http://marumushi.com/projects/newsmap�


Εικόνα 2.1: Newsmap 

 

 

Voyage  - Είναι ένα εργαλείο RSS-feeder, το οποίο παρουσιάζει ειδήσεις, 

που αντλεί από διάφορες πηγές, σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον. Ο χρήστης 

μπορεί να μεγεθύνει τις ειδήσεις και να περιηγηθεί σ’ αυτές βάσει χρονολογικής 

σειράς. (http://rssvoyage.com/) 

Εικόνα 2.2: Voyage 

 

http://rssvoyage.com/�
http://rssvoyage.com/�


 

Digg BigSpy -  Είναι επέκταση του Digg και ταξινομεί τις δημοφιλείς 

ιστορίες ανάλογα με τις προτιμήσεις των αναγνωστών. Όσο πιο μεγάλη είναι η 

γραμματοσειρά μιας ιστορίας, τόσο πιο δημοφιλής είναι. 

(http://labs.digg.com/bigspy/) 

Εικόνα 2.3: Digg BigSpy 

 

 

 

Digg Stack – Και εδώ έχουμε μια επέκταση του Digg που αναλαμβάνει να 

τοποθετήσει τις ιστορίες σε στοίβες. Και σ’ αυτή την περίπτωση, όσο μεγαλύτερη 

είναι η στοίβα, τόσο πιο δημοφιλής είναι η ιστορία. (http://labs.digg.com/stack/) 

Εικόνα 2.4: Digg Stack 

 

 

 

 

http://labs.digg.com/bigspy/�
http://labs.digg.com/stack/�
http://labs.digg.com/bigspy/?popular�
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2.2.2. Εργαλεία παρουσίασης δεδομένων 

 

AmazType – Ένα εργαλείο αναζήτησης βιβλίων. Συλλέγει πληροφορίες 

από το Amazon, και τις εμφανίζει στη μορφή της λέξης κλειδιού που 

χρησιμοποίησε ο χρήστης. Με την επιλογή ενός βιβλίου, ο χρήστης μπορεί να δει 

περισσότερες πληροφορίες. (http://amaztype.tha.jp/) 

Εικόνα 2.5: AmazType 

 

 Flickrtime – Παρόμοιο εργαλείο με το AmazType. Το εργαλείο 

χρησιμοποιεί το API του Flickr για να παρουσιάσει τις ανεβασμένες φωτογραφίες 

σε πραγματικό χρόνο. Οι φωτογραφίες σχηματίζουν ένα ρολόι που δείχνει την 

τρέχουσα ώρα. (http://www.hottoast.org/convexstyle/flickrtime/) 

Εικόνα 2.6: Flickrtime 

 

 

 

http://amaztype.tha.jp/�
http://www.hottoast.org/convexstyle/flickrtime/�
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Time Magazine – Ένα εργαλείο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Time, που 

απεικονίζει με λόφους την πυκνότητα του αμερικανικού πληθυσμού πάνω σε ένα 

χάρτη. (http://www.time.com/time/covers/20061030/where_we_live/) 

Εικόνα 2.7: Time Magazine 

 

CrazyEgg – Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας να 

εξερευνεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών του μέσα από ένα χάρτη θερμότητας. 

Τα πιο δημοφιλή σημεία της ιστοσελίδας «εκπέμπουν» θερμότητα. 

(http://www.crazyegg.com/home3) 

Εικόνα 2.8: Time Magazine 

 

 

http://www.time.com/time/covers/20061030/where_we_live/�
http://www.crazyegg.com/home3�
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Websites as Graphs – Ένα applet που διαβάζοντας την DOM HTML των 

ιστοσελίδων, τις απεικονίζει ως γραφήματα βάσει του πλήθους των συνδέσμων, 

των πινάκων, των divs, των εικόνων και των φορμών που περιέχουν. 

(http://www.aharef.info/2006/05/websites_as_graphs.htm) 

 Εικόνα 2.9: Websites as Graphs 

 

Elastic Lists – Αυτό το εργαλείο παρουσιάζει τη λογική της ελαστικής 

λίστας κατά τη περιήγηση σε δεδομένα με πολλές κατηγορίες φίλτρων. 

(http://well-formed-data.net/experiments/elastic_lists/) 

Εικόνα 2.10: Elastic Lists 

 

http://www.aharef.info/2006/05/websites_as_graphs.htm�
http://well-formed-data.net/experiments/elastic_lists/�
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2.2.3. Εργαλεία παρουσίασης σχέσεων 

 

Munterbund – Παρουσιάζει με γραφικά τις φόρμες και τις ομοιότητες που 

παρατηρούνται στα κείμενα ενός βιβλίου. 

(http://www.munterbund.de/visualisierung_textaehnlichkeiten/essay.php) 

 Εικόνα 2.11: Munterbund 

 

 

Universe DayLife – Παρουσιάζει τα γεγονότα, τις σχέσεις και τα νέα να 

αιωρούνται σε κύκλο γύρω από το θέμα που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

(http://universe.daylife.com/) 

Εικόνα 2.12: Universe DayLife 

 

 

http://www.munterbund.de/visualisierung_textaehnlichkeiten/essay.php�
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Musiclens – Παραθέτει μουσικές προτάσεις και παρουσιάζει μέσω 

γραφημάτων τις προτιμήσεις του χρήστη. (http://finetunes.musiclens.de/) 

 

Εικόνα 2.13: Music Lens 

 

 

2.2.4. Εργαλεία παρουσίασης ιστοσελίδων 

 

Spacetime – Παρουσιάζει τις αναζητήσεις του χρήστη στο Google, στο 

Youtube, στη Wikipedia και στο eBay, σε τρισδιάστατη μορφή. 

(http://search.spacetime.com/#) 

Εικόνα 2.14: Spacetime

 

http://finetunes.musiclens.de/�
http://search.spacetime.com/�


 

UBrowser – Είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο, που παρουσιάζει τις 

ιστοσελίδες σε μορφή γεωγραφικών σχημάτων με τη χρήση του OpenGL και με 

την μηχανή παρουσίασης του Mozilla, το Gecko. (http://ubrowser.com/) 

Εικόνα 2.15: UBrowser 

 

 

2.3. Η οπτικοποίηση δεδομένων στα πλαίσια της εργασίας 

 

Όλα τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι 

πρωτοποριακά και προσεγγίζουν με μοντέρνο τρόπο την οπτικοποίηση δεδομένων. 

Έχουν όμως το μειονέκτημα, ότι είναι εντελώς εξειδικευμένα και εκτελούν πολύ 

συγκεκριμένες εργασίες.   Στόχος της εργασίας, όπως αυτός περιγράφεται στο 

κεφάλαιο της εισαγωγής, είναι η αναζήτηση εργαλείων που θα μπορούν να 

εκτελούν ένα μεγάλο αριθμό εργασιών και θα είναι περισσότερο ανεξάρτητα ως 

προς τη χρήση τους, θα μπορεί δηλαδή ο δημιουργός, να τα εφαρμόσει σε 

οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων, ανεξαρτήτου θέματος. 

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δύο εργαλεία, που καλύπτουν το μεγαλύτερο 

εύρος των δυνατοτήτων των εργαλείων οπτικοποίησης, ώστε να παρουσιαστούν 

στην παρούσα εργασία. Το καθένα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Τα δύο εργαλεία είναι τα εξής: 

 

• το Exhibit (MIT): Ένα Ajax framework για τη δημοσίευση και οπτικοποίηση 

δεδομένων στο διαδίκτυο. 

• Το Pivot (Microsoft Live Labs): Ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser), που 

εστιάζει στην όμορφη παρουσίαση των δεδομένων.  

http://ubrowser.com/�
http://ubrowser.com/�


 

Το Exhibit επιλέχθηκε, διότι δεν έχει περιορισμούς και μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιαδήποτε υλοποίηση, καθώς διαθέτει πλήθος χαρακτηριστικών και 

δυνατοτήτων. Το αρνητικό του σημείο είναι ότι σε σχέση με άλλα εργαλεία, 

υστερεί ως προς τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων. Στην αρχική του μορφή, 

η παρουσίαση είναι αρκετά απλή, αλλά μπορεί να βελτιωθεί με την προσθήκη 

άλλων τεχνολογιών από τον ίδιο τον δημιουργό. 

Το Pivot επιλέχθηκε, διότι διαθέτει τα ακριβώς αντίθετα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα  με το Exhibit. Περιορίζει πολύ τον δημιουργό, και οι απαιτήσεις 

του σε προετοιμασία και υπολογιστική δύναμη είναι μεγάλες. Παρόλα αυτά, ο 

τρόπος παρουσίασης των δεδομένων και το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει, 

κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο πρωτοπόρα και καλαίσθητα του είδους του. 

  



3. Exhibit 

 

3.1. Εισαγωγή  

 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι ο αναγνώστης να μάθει τι είναι το Exhibit, 

πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρώτο Εxhibit. Η εργασία 

στοχεύει επίσης να παραθέσει και να επεκτείνει την τεχνική τεκμηρίωση 

(documentation), η οποία διατίθεται με το Exhibit . Αυτό επιτυγχάνεται με την 

παροχή ενός πλήρους καταλόγου των υφισταμένων πηγών τεχνικής τεκμηρίωσης 

και με τη χρήση του ίδιου του Exhibit, ώστε να παρουσιαστούν οι δυνατότητες 

επέκτασης του. Στη συνέχεια με την παρουσίαση μίας πραγματικής υπόθεσης (use 

case) αποδεικνύεται ότι το Exhibit μπορεί να ενταχθεί σε εφαρμογές web . 

 

3.2. Τι είναι το Exhibit  

 

To Exhibit είναι ένα ανοιχτού κώδικα framework, γραμμένο σε AJAX και 

αποτελεί υποέργο του έργου SIMILE που διεξάγεται από το MIT 

(http://www.simile-widgets.org/exhibit/). Από το 2006, το framework του Exhibit 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τα λεγόμενα exhibits, διαδραστικές 

ιστοσελίδες με επίκεντρο την πολλή πληροφορία. Το Exhibit εγκαθίσταται 

γρήγορα, και με ελάχιστη προσπάθεια, δημιουργώντας οπτικώς ελκυστικά 

αποτελέσματα, εμπλουτισμένα με πολλά χαρακτηριστικά του AJAX, όπως το 

φιλτράρισμα σε πραγματικό χρόνο, την ταξινόμηση και την ομαδοποίηση. Όταν 

δημιουργείται ένα exhibit, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες 

μορφές για την εξαγωγή των δεδομένων (data formats), όπως είναι τα λογιστικά 

φύλλα, TSV ή RDF / XML.  

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να έχει ικανότητες προγραμματισμού και μπορεί 

πολύ απλά να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του Exhibit, κάνοντας εξάσκηση 

πάνω σε παραδείγματα κώδικα και διαβάζοντας συγχρόνως την επεξήγηση τους. Ο 

προγραμματιστής που είναι εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες σχεδίασης 

ιστοσελίδων έχει στη διάθεση του ένα αναλυτικότατο ευρετήριο τεχνικής 

τεκμηρίωσης (http://simile-widgets.org/wiki/Exhibit) καθώς και επιπλέον 

παραδείγματα χρήσης του Exhibit σε ποικίλα περιβάλλοντα (http://simile-

widgets.org/wiki/Examples_of_Simile_Widgets#Exhibit). 

 Το Exhibit, λοιπόν, αναπτύχθηκε για τον μέσο χρήστη. Απαιτώντας ελάχιστη 

ρύθμιση, υποστηρίζει τη δημιουργία ιστοσελίδων με επίκεντρο την πληροφορία 

http://www.simile-widgets.org/exhibit/�
http://simile-widgets.org/wiki/Exhibit�
http://simile-widgets.org/wiki/Examples_of_Simile_Widgets#Exhibit�
http://simile-widgets.org/wiki/Examples_of_Simile_Widgets#Exhibit�


(data-centric), οι οποίες είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις επαγγελματικές όσον 

αφορά, τουλάχιστον, στην παρουσίαση.  

Τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το Exhibit μπορούν επίσης, να 

χρησιμοποιηθούν για την πλούσια παρουσίαση δεδομένων σε πολύπλοκες 

διαδικτυακές εφαρμογές, με περιορισμένη όμως επεκτασιμότητα, καθώς εστιάζει σε 

μικρά σύνολα δεδομένων.  

Η ακόλουθη Εικόνα 3.1 δείχνει την ιστοσελίδα του Exhibit, που διαθέτει 

πληθώρα παραδειγμάτων αλλά και πολλά χρήσιμα links για τεκμηρίωση και 

υποστήριξη. 

 

 

Εικόνα 3.1: Η κεντρική ιστοσελίδα του Exhibit 

 

 

3.2.1. Ιστορικό του Exhibit  

 

Το έργο SIMILE είναι ένα έργο-ομπρέλα που διεξάγεται από το 

Massachusetts Institute of Technology (MIT και σημαίνει «Σημασιολογική 

Διαλειτουργικότητα των Μεταδεδομένων και των Πληροφοριών σε Ανόμοια 

Περιβάλλοντα» (Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike 

Environments). Το SIMILE στεγάζει πολυάριθμα έργα ανοικτού κώδικα, που 



αποτελούν  τα εργαλεία στο πλαίσιο των τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. 

(SIMILE Project, 2008 και STEFANO, 2007) 

Σύμφωνα με το ιστορικό του SIMILE, η πρώτη έκδοση του Exhibit 

κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου το 2006. Εκείνη την περίοδο, το έργο είχε το 

όνομα «rubik». Μερικές εβδομάδες αργότερα όμως, λόγω των εμπορικών σημάτων 

και των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το όνομά του άλλαξε σε Exhibit. 

(αρχεία SVN)  

Η πρώτη έκδοση της ιστοσελίδας του Exhibit, στην wiki σελίδα του SIMILE, 

είχε δημοσιευθεί στις 20 Σεπτεμβρίου του 2006, δηλώνοντας τα παρακάτω για τις 

προθέσεις τους όσον αφορά στο Exhibit.  

«Ο στόχος αυτού του έργου είναι να επιτρέψει στους "καλλιτέχνες των 

δεδομένων" (data artists) να παρουσιάσουν τα δεδομένα τους στους επισκέπτες 

όλου του διαδικτύου,  με την ενσωμάτωση και την ρύθμιση των «exhibits» στις 

ιστοσελίδες τους, ώστε η παρουσίαση να είναι όμορφη και να αναδεικνύει τα 

δεδομένα». 

Μέχρι το Μάιο του 2008, η wiki ιστοσελίδα του SIMILE έλαβε συνολικά 126 

σελίδες που περιείχαν πληροφορίες και τεχνική τεκμηρίωση για το Exhibit. Ο David 

Huynh, ο κύριος δημιουργός του Exhibit, στη διατριβή του, με τίτλο "User 

Interfaces Supporting Casual Data-Centric Interactions on the Web", αναφέρει ότι 

8 μήνες μετά την κυκλοφορία του Exhibit 1.0, υπήρχαν πάνω από 800 ιστοσελίδες 

που είχαν ενσωματώσει το framework του. 

Η ανάπτυξη του Exhibit 2.0 ξεκίνησε τους πρώτους μήνες του 2007 και 

δημιουργήθηκε η σελίδα "Exhibit/2.0 Release" στο wiki του SIMILE, η οποία 

αναρτήθηκε στις 26 Αυγούστου του 2007.  

 

3.3. Βασικά στοιχεία του Exhibit  

 

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια επισκόπηση των προθέσεων και των βασικών 

εννοιών του Exhibit και την περιγραφή της αρχιτεκτονικής, στην οποία είναι 

βασισμένο.  

 

3.3.1. Βασικές δυνατότητες του Exhibit  

 

Το Exhibit απευθύνεται στο μέσο χρήστη και όχι στον έμπειρο, που διαθέτει  

προηγμένες γνώσεις πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, θα το προτιμήσουν, οι 

μικρές εταιρείες αλλά και οι ιδιώτες, που θέλουν να παρουσιάσουν τα δεδομένα 

τους, με ελκυστικό τρόπο, και όχι οι μεγάλες εταιρείες που έχουν τους 



οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους για τη δημιουργία μιας δικτυακής 

εφαρμογής πλούσιας σε χαρακτηριστικά. 

Οι δυνατότητες μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας, όπως η αναζήτηση 

(search), η ταξινόμηση (sort), το φιλτράρισμα (filtering), η σύγκριση 

(comparison), οι  χάρτες (maps), κλπ., είναι πλέον απαραίτητες για τις σημερινές 

ιστοσελίδες. Το Exhibit έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο μέσο χρήστη ένα 

σύνολο εργαλείων, που να  του επιτρέπει να παρουσιάσει τα δεδομένα του με 

όμορφο και ελκυστικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλα παραπάνω 

χαρακτηριστικά των επαγγελματικών σελίδων . Η διαδικασία δημοσίευσης των 

δεδομένων με βάση το Exhibit υποστηρίζει το διαχωρισμό των δεδομένων από την 

παρουσίασή και επιτρέπει στον χρήστη να επεξεργαστεί τα δεδομένα σε 

περιβάλλον της δικής του προτίμησης. 

 

3.3.2. Αρχιτεκτονική  του Exhibit  

 

Ο δημιουργός του Exhibit, David Huynh, στην διατριβή του, παρέχει 

πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του εργαλείου σε δύο μέρη:  

 

1. Το μεγαλύτερο μέρος επικεντρώνεται στο επίπεδο της διεπαφής (interface) και 

παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και πώς αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. (Huynh, 2007α, σ. 49ff)  

 

2. Σε μικρότερο κεφάλαιο περιγράφει το επίπεδο υλοποίησης, πιο συγκεκριμένα 

την τεχνική υλοποίησης των χαρακτηριστικών, που περιγράφονται στο επίπεδο 

διεπαφής (Huynh, 2007α, σ. 68) 

 

Η εικόνα που παρατίθεται παρακάτω, που προέρχεται και από την 

προαναφερθείσα  διατριβή, παρουσιάζει μια επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του 

Exhibit: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 3.2: Αρχιτεκτονική του Exhibit (HUYNH, 2007a, p. 69) 

 
 

Στο κάτω μέρος είναι το στρώμα των δεδομένων που αποτελείται από τη βάση 

δεδομένων, τον parser της γλώσσας (expression language parser), τον 

αξιολογητή της (language evaluator), καθώς και τους εισαγωγείς και εξαγωγείς 

(importers και exporters). 

 

 Στην κορυφή είναι το στρώμα της διεπαφής του χρήστη, το οποίο αποτελείται 

από τρία στρώματα υποκατηγορίες: 

 

• Τα πλαίσια της διεπαφής του χρήστη (UI) και εντοπισμού των πόρων - 
αποθήκευση των ρυθμίσεων της παρουσίασης για το υπόλοιπο επίπεδο της 
διεπαφής.  

• Συλλογές και κώδικες (collections και coders) - στοιχεία που δεν 
εμφανίζονται στην οθόνη, αλλά καθορίζουν ποια widgets των δεδομένων 
θα πρέπει να εμφανιστούν και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό.  

• Τα widgets που αναλαμβάνουν την πραγματική παρουσίαση και που 
υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση. 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία της εικόνας 3.2 είναι τα εξής: 

Επίπεδο Δεδομένων 

• Data – Τα δεδομένα που εισάγονται στο exhibit 

 



• Importers – Αναλαμβάνουν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε μορφή 

JSON και να τα διοχετεύσουν στο Exhibit. Οι πιο γνωστοί importers 

είναι οι babel-based, google spreadsheet και embedded RDF. 

 

• Database – Το Exhibit χρησιμοποιεί το αρχείο JSON για να 

δημιουργήσει, σε πραγματικό χρόνο, τη βάση δεδομένων που θα 

χρησιμοποιήσει το API.  

 

• Expressions – Είναι εκφράσεις που διατυπώνονται σε μία γραμμή 

και αναλαμβάνουν να περιγράψουν τις σχέσεις των δεδομένων της 

βάσης δεδομένων του Exhibit και στη συνέχεια να τις απεικονίσουν 

με γραφήματα. Απαιτούν πλήρη κατανόηση της δομής της βάσης 

δεδομένων και εξυπηρετούν μόνο σχεδιαστικούς σκοπούς. Για 

παράδειγμα η απλή έκφραση: hospital.hasDoctor.hasSpecialty – 

δείχνει τις σχέσεις που έχουν τα στοιχεία hospital, doctor, specialty. 

 

• Exporters – Αναλαμβάνουν την εξαγωγή των δεδομένων ώστε να 

χρησιμοποιηθούν από το API. Ο σχεδιαστής μπορεί είτε να 

δημιουργήσει δικούς του προσαρμοσμένους exporters, είτε να 

χρησιμοποιήσει κάποιον έτοιμο όπως πχ. τον exhibit-json-exporter. 

Επίπεδο διεπαφής του χρήστη 

• UI contexts – Εδώ περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της 

παρουσίασης των δεδομένων στην ιστοσελίδα. Αυτά μπορεί να είναι 

απλά γραφικά, css κώδικες, κουμπιά και οποιαδήποτε άλλα 

παρόμοια στοιχεία που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια 

ιστοσελίδα. 

 

• Localization – Αφορά τις γλώσσες στις οποίες είναι μεταφρασμένο 

το API του Exhibit. Δυστυχώς κατά την εκπόνηση της εργασίας δεν 

υπήρχε υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. 

 

• Views – Οι διάφοροι τρόποι απεικόνισης των δεδομένων. Μια 

ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει πολλά και διάφορα views όπως τα 

Tabular, Timeline και Map Views. 

 

• Facets – Οι κατηγορίες των φίλτρων που θα είναι διαθέσιμα. 

 



• Lences – Οι τρόποι απεικόνισης ενός μεμονωμένου στοιχείου της 

συλλογής αφού αυτό επιλεχθεί από τον χρήστη.  

 

• Collections – Είναι μικρότερες ομάδες δεδομένων που αντλούμε από 

τη βάση. Στην ουσία επιτρέπουν στον σχεδιαστή να καθορίσει ποια 

δεδομένα και που θα παρουσιαστούν. Για παράδειγμα, μπορεί η 

βάση μας να περιέχει τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας αλλά εμείς να 

θέλουμε να παρουσιάσουμε μόνο αυτά της Θεσσαλονίκης πάνω στο 

Map View. Γι ‘αυτό το λόγο δημιουργούμε ένα collection με όλα τα 

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και το συνδέουμε με το Map View. 

 

• Coders – Αποτελούν εκφράσεις που περιέχουν παραμέτρους για τα 

διάφορα στοιχεία του API. Έτσι ένας coder μπορεί να καθορίζει πχ. 

ποια εικονίδια ή τι χρώματα θα έχουν οι δείκτες του χάρτη στο Map 

View. 

 

3.4. Μορφές των δεδομένων 

 

Το Exhibit, δέχεται τα δεδομένα σε συγκεκριμένη μορφή (σε μία μορφή JSON), 

αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να εισαχθούν τα δεδομένα ακόμη και σε άλλες 

μορφές. Η ακόλουθη λίστα συνοψίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την 

εισαγωγή των δεδομένων στο Exhibit. 

• Χειροκίνητη δημιουργία και διαχείριση των δεδομένων σε μορφή JSON. 

• Χειροκίνητη μετατροπή σε μορφή JSON χρησιμοποιώντας το Babel. 

o BibText, Excel, JPEG, Ν3, RDF / XML, Tab-Separated Values. 

• Δυναμική μετατροπή σε μορφή JSON χρησιμοποιώντας εισαγωγείς 

(importers).  

• Babel-based Importer (BibTex, Excel, RDF/XML & N3)  

• Google Spreadsheet Importer  

• RDFa Importer  

 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, όπως και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του 

Exhibit, έτσι και οι εισαγωγείς είναι ανοιχτοί και μπορούν να επεκταθούν. Για 

παράδειγμα, ο RDFa Importer έχει σχεδιαστεί από ένα χρήστη του Exhibit με το 

όνομα Keith Alexander. 



3.5. Χρήση του Exhibit  

 

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πως λειτουργεί το Exhibit, εξετάζοντας τη 

δημιουργία ενός βασικού exhibit. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν οι δυνατότητες της 

προσθήκης προηγμένων χαρακτηριστικών στο συγκεκριμένο exhibit,  

χρησιμοποιώντας τις βασικές λειτουργίες του Exhibit ή τις διαθέσιμες επεκτάσεις 

API.  

Το περιεχόμενο του exhibit, που θα χρησιμοποιήσουμε για να γίνει 

κατανοητή η παραπάνω διαδικασία, προέρχεται από το παράδειγμα χρήσης που 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 8 της εργασίας και θα είναι μία λίστα 

όλων των νοσοκομείων στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας. Θα περιέχει 

πληροφορίες για το καθένα, όπως στοιχεία επικοινωνίας, χάρτες, παραπομπή στις 

αντίστοιχες ιστοσελίδες κ.α. 

Στην ιστοσελίδα του Exhibit (Massachusetts Institute of Technology, 2008c), 

μπορεί κανείς να διαβάσει, πως η δημιουργία ενός πλούσιου και διαδραστικού 

δικτυακού τόπου με δομημένα δεδομένα, γίνεται εύκολη με τη χρήση του Exhibit 

και δεν χρειάζεται καμία γνώση προγραμματισμού. Για να εκπληρωθεί αυτός ο 

σκοπός χρησιμοποιείται το publisher's interface του Exhibit. Σύμφωνα με την 

εισαγωγή στο publisher's interface, για να δημιουργήσουμε ένα exhibit 

απαιτούνται τα ακόλουθα στάδια:  

 

• η δημιουργία της συλλογής των δεδομένων 

• η δημιουργία της παρουσίασής τους 

• οι απαραίτητες ρυθμίσεις του Exhibit, που με τη σειρά τους 

περιλαμβάνουν τις εξής επιλογές: 

• Επεκτάσεις API 

• Προσθήκη & Προσαρμογή Views (τρόποι απεικόνισης) του Exhibit 

• Προσθήκη & Προσαρμογή των Facets (κατηγορίες φιλτραρίσματος) 

του Exhibit 

• Προσθήκη & Προσαρμογή των Lences (τρόποι απεικόνισης του 

επιλεγμένου αντικειμένου) του Exhibit 

• Χρήση των Coders, Coordinators, Expressions και Formats 

3.5.1. Δημιουργία των δεδομένων 

 

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της εφαρμογής απαιτεί μία ελάχιστη 

προετοιμασία, η οποία  περιλαμβάνει τη δημιουργία και την κατάλληλη 

επεξεργασία των δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή τους στο exhibit. 



Στη συνέχεια σχεδιάζεται μια παρουσίαση, και το στάδιο της προετοιμασίας  

ολοκληρώνεται με την εξέταση των πρώτων αποτελεσμάτων. 

Τα στοιχεία του Exhibit συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται τοπικά σε ένα 

υπολογιστικό φύλλο.  Καθώς, το Exhibit είναι σε θέση να διαβάσει δεδομένα από 

ένα Google Spreadsheet, μια διαδικασία που περιγράφεται στο wiki του SIMILE, 

φορτώνουμε το υπολογιστικό μας φύλλο σε ένα αντίστοιχο Google Spreadsheet. Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει μια σύντμηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο 

Google Spreadsheet, που δημιουργήσαμε για το παράδειγμα των  νοσοκομείων:  

  Η πρώτη γραμμή καθορίζει τα ονόματα των ιδιοτήτων του Exhibit, τα οποία 

πρέπει να περικλείονται σε αγκύλες "{}". Στις ιδιότητες website και map ορίζεται 

και το είδος των τιμών (value types) που μπορούν να καταχωρηθούν. Για 

παράδειγμα, στο πεδίο "(website: url)" διευκρινίζεται ότι οι τιμές για το website θα 

αποτελούν links. Όλες οι ακόλουθες γραμμές περιέχουν τα στοιχεία για το κάθε 

νοσοκομείο. Κάθε νοσοκομείο πρέπει να έχει μια μοναδική ταυτότητα και αυτή 

εξασφαλίζεται από το πεδίο label. Αν αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει να 

δημιουργηθεί άλλο πεδίο που να παίρνει μοναδικές τιμές.  

Για να γίνει η σύνδεση του λογιστικού φύλλου με το Exhibit πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα URL. Έχοντας ανοιχτό το υπολογιστικό φύλλο επιλέγουμε το 

κουμπί share και αντιγράφουμε το link που θα δημιουργηθεί. Στο τέλος του link 

προσθέτουμε το «alt=json-in-script» ώστε να μπορεί να το δεχτεί το Exhibit και να 

το μετατρέψει σε JSON μορφή. 

 

Εικόνα 3.3: Συνοπτική απεικόνιση των στοιχείων του Google Spreadsheet για τα 

νοσοκομεία στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας. 

 



3.5.2. Δημιουργία της παρουσίασης 
 

Οι ακόλουθες γραμμές κώδικα περιέχουν τις ελάχιστες απαιτούμενες 

ρυθμίσεις που χρειάζεται ένα exhibit. Να σημειωθεί ότι εμπεριέχονται και κάποια 

προαιρετικά μέρη, όπως ο τίτλος της σελίδας και ένα ενσωματωμένο css 

stylesheet. 

 
<html> 

<head> 

<title>Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος</title> 

<!— σύνδεση με τα δεδομένα των νοσοκομείων στο google spreadsheet --> 

 

<link rel="exhibit/data" type="application/jsonp" 

href="http://spreadsheets.google.com/feeds/list/taetddDBqHsqY6W1VWYrCFA/od6/public/basic?al
t=json-in-script " 

ex:converter="googleSpreadsheets" /> 

 

<!— εισαγωγή του Exhibit API --> 

<script src="http://static.simile.mit.edu/exhibit/api-2.0/exhibit-api.js" 

type="text/javascript"></script> 

 

<!— δημιουργία του css --> 

<style type="text/css"> 

body { font-size: 0.8em; } 

#exhibit-wrapper { margin: 1em; border: 1px solid black; padding: 1em; } 

</style> 

 

</head> 

<body> 

<h1> Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος </h1> 

 

<!— αρχή της περιοχής όπου το Exhibit θα παρουσιάσει τα δεδομένα --> 

<div id="exhibit-wrapper"> 

<div ex:role="viewPanel"> 

<div ex:role="view"></div> 

</div> 

<!— τέλος της περιοχής --> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 
 



• Το πρώτο σημαντικό μέρος του κώδικα είναι η σύνδεση με τα δεδομένα των 

νοσοκομείων και πιο συγκεκριμένα με το δημοσιευμένο google 

spreadsheet, που πραγματοποιείται μέσω μιας σύνδεσης HTML. 

 

•  Έπειτα ακολουθεί η ενσωμάτωση του Exhibit api μέσω σύνδεσης με τη 

διαθέσιμη Javascript βιβλιοθήκη του. 

 

• Εντός του exhibit-wrapper παρατηρεί κανείς, ότι το Exhibit ορίζει το δικό 

του XML namespace. Η ιδιότητα ex:role="viewPanel" του div-container 

δηλώνει στο Exhibit, ότι αυτό το container θα πρέπει να λειτουργήσει ως 

ViewPanel. Σε αυτό το πολύ βασικό παράδειγμα, το ViewPanel περιέχει ένα 

μόνο view που καθορίζεται από την ιδιότητα ex:role="view". 

 
 

3.5.3. Εξέταση του πρώτου αποτελέσματος 

 

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει το πρώτο απλό αποτέλεσμα του exhibit  βάσει του 

κώδικα που παρουσιάστηκε προηγουμένως: 

 

Εικόνα 3.4: Το πρώτο αποτέλεσμα του Exhibit 

 



Το μαύρο περίγραμμα γύρω από το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου 

αντιπροσωπεύει αυτό που ορίσαμε ως exhibit-wrapper στον κώδικα μας. Στο 

εσωτερικό του, το Exhibit δημιούργησε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τον προεπιλεγμένο τρόπο παρουσίασης, το TileView, που περιέχει όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία που σχετίζονται με το Exhibit. 

• Την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

στοιχείων που εμφανίζονται. 

• Τις επιλογές ταξινόμησης βάσει των χαρακτηριστικών που είναι δηλωμένα 

στο υπολογιστικό φύλλο. 

• Τις επιλογές ομαδοποίησης. 

• Την εργαλειοθήκη που επιτρέπει την εξαγωγή των δεδομένων της 

τρέχουσας συλλογής σε διάφορες μορφές (RDF/XML, Semantic Wikitext, 

TSV, JSON, HTML). 

• Τον κατάλογο των στοιχείων, διατεταγμένο βάσει της προεπιλεγμένης 

ταξινόμησης. 

• Τον προεπιλεγμένο φακό (lens). Ο φακός είναι στην ουσία ο τρόπος 

παρουσίασης των στοιχείων με τις ιδιότητες τους. 

 

Συνοψίζοντας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχικό απλό exhibit, πρέπει 

να συμπεριληφθούν τα δεδομένα, το API του Exhibit και ο τρόπος παρουσίασης 

(ViePanel και View). 

 

3.6. Ρυθμίσεις του Exhibit  

 

Το Exhibit προσφέρει μια ποικιλία από επιλογές ρύθμισης της HTML, 

προκειμένου να διαμορφώσει και να ενισχύσει τα στοιχεία της συλλογής. Το 

κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις πιθανές επιλογές και χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα: 

• Συμπερίληψη των επεκτάσεων API του Exhibit.  

• Προσθήκη & Προσαρμογή Views (τρόποι απεικόνησης) του Exhibit. 

• Προσθήκη & Προσαρμογή των Facets (κατηγορίες φιλτραρίσματος) του 

Exhibit. 

• Προσθήκη & Προσαρμογή των Lenses (τρόποι απεικόνισης του επιλεγμένου 

αντικειμένου) του Exhibit.  

• Χρήση των Coders, Coordinators, Expressions και Formats. 

 



3.6.1. Συμπερίληψη των επεκτάσεων API του Exhibit 

 
Οι επεκτάσεις API του Exhibit είναι πακέτα από Javascript αρχεία, τα οποία 

προσθέτουν επιπλέον λειτουργικότητα στο Exhibit. Δύο κοινές επεκτάσεις είναι η 

επέκταση Timeline και η επέκταση Map, οι οποίες αμφότερες προσθέτουν επιπλέον 

είδη Views. 

Για να συμπεριλάβουμε μια επέκταση API στο exhibit, δημιουργούμε μια 

σύνδεση με το κύριο Javascript αρχείο της επέκτασης. Αυτό το βήμα δεν πρέπει να 

προηγηθεί της εισαγωγής του API του ίδιου του Exhibit.  

Για παράδειγμα, η επέκταση Map μπορεί να συμπεριληφθεί, 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη HTML δήλωση: 

 

<scriptsrc="http://static.simile.mit.edu/exhibit/extensions-2.0/map/map-extension.js" 

type="text/javascript"></script> 

 

 

3.6.2. Προσθήκη & Προσαρμογή Views (τρόποι απεικόνησης) του 

Exhibit 

 
Στο Exhibit, «τα Views είναι οι τρόποι απεικόνισης των συλλογών των 

αντικειμένων» (DALE, 2008Α). Κατά την αρχική ρύθμιση υπήρξε η δήλωση ενός 

View χωρίς όμως να ορίστεί το είδος του. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκε το 

προεπιλεγμένο είδος Tile View.  

Μέσα από τις σελίδες του wiki, "Exhibit για δημιουργούς" (DALE, 2008Β), 

μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια ποικιλία από Views για το Exhibit , 

πέραν του προεπιλεγμένου Tile View. Το Exhibit υποστηρίζει Tile Views, Thumbnail 

Views και Tabular Views. Πολλά Views απαιτούν να εισαχθούν επεκτάσεις API του 

Exhibit, όπως τα προαναφερθέντα Timeline View και Map View, καθώς επίσης και 

ένα καινούριο, το Timeplot View.  

Παρακάτω, επιλέγεται ο τρόπος απεικόνισης Map View και περιγράφονται οι 

τρόποι  εισαγωγής και παραμετροποιήσης του.  

 

 

 

 



 

<div    ex:role= "view" 

           ex:viewClass= "Map" 

           ex:mapHeight = "600" 

           ex:latlng= ".latlng"            

           ex:colorKey= ".Region_Name" 

           ex:colorCoder= "map-color" 

           ex:center= "40.764525,24.254608" 

           ex:zoom= "9" 

           ex:showHeader= "false" 

           ex:showSummary= "false" 

           ex:type= "normal" 

           ex:showFooter= "false" ></div> 

 

• ex:viewClass: Η παράμετρος αυτή ορίζει το είδος του View, που στην 

περίπτωση μας είναι Map. 

• ex:latlng: Η παράμετρος αυτή ορίζει από ποιο χαρακτηριστικό των 

στοιχείων θα αντληθούν τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. 

• ex:colorKey: Η παράμετρος αυτή ορίζει ποιο χαρακτηριστικό των στοιχείων 

θα αποτελέσει τη βάση για την κατηγοριοποίηση τους πάνω στο χάρτη. 

• ex:colorCoder: Η παράμετρος αυτή ορίζει ποιος coder θα χρησιμοποιηθεί 

για να διαμορφωθεί η παρουσίαση των κατηγοριών πάνω στο χάρτη. 

• ex:center: Η παράμετρος αυτή ορίζει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος στο 

οποίο θα είναι εστιασμένος αρχικά ο χάρτης. 

• ex:zoom: Η παράμετρος αυτή ορίζει τον αρχικό βαθμό της μεγέθυνσης του 

χάρτη. 

 

Η δημιουργία ενός Tabular View γίνετε με παρόμοιο τρόπο: 

 

<div ex:role= "view" 

ex:viewClass= "Tabular" 

ex:columns= ".from, .to, .type, .label, .place, .position, .field" 

></div> 

 

• ex:viewClass: Η παράμετρος αυτή ορίζει το είδος του View, που σ’ αυτή την 

περίπτωση είναι Tabular. 

• ex:columns: Η παράμετρος αυτή ορίζει ποια χαρακτηριστικά των στοιχείων 
θα παρουσιαστούν. 



3.6.3. Προσθήκη & Προσαρμογή των Facets (κατηγορίες 

φιλτραρίσματος) του Exhibit 

 
Το facet είναι το συστατικό του Exhibit που αναλαμβάνει να φιλτράρει το 

σύνολο των δεδομένων σε μικρότερα υποσύνολα (Huynh, 2007α, σ. 62). Ο 

καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει κάποιος τα Facets είναι να τα 

χρησιμοποιήσει. Μετά τον ακόλουθο κώδικα της δήλωσης των facets, ακολουθεί 

μία εικόνα με περισσότερη επεξήγηση των στοιχείων ενός facet.  

Αρχικά πρέπει να εισαχθεί ένα div που θα περιέχει τον facet-wrapper: 

<div id="facets-wrapper"> 
... 
</div> 

 

Η εμφάνιση του facet-wrapper διαμορφώνεται με βάση τον ακόλουθο 

κανόνα CSS: 
 
#facets-wrapper {  

width: 15em; 
float: left;  
font-size: 0.9em; 
margin-right: 0.5em; } 
 
 

Στη συνέχεια προστίθενται τα facets (φίλτρα) μέσα στον wrapper. Ο 

ακόλουθος κώδικας θα δημιουργήσει μια απλή αναζήτηση κειμένου, η οποία θα 

επιτρέπει στο χρήστη να κάνει αναζητήσεις σε όλα τα χαρακτηριστικά που είναι 

διαθέσιμα: 

 
<p>Αναζήτηση</p> 

                  <div ex:role= "facet" ex:facetClass= "TextSearch" >               

                 </div> 

 

 

Εδώ μπορεί να γίνει και ο καθορισμός των φίλτρων. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη δημιουργία expressions (εκφράσεων) που αντιστοιχούν σε ιδιότητες των 

στοιχείων της συλλογής. Συγκεκριμένα: 

 
<div  ex:role= "facet"  

ex:expression= ".type" 
ex:facetLabel= "Είδος Νοσοκομείου" 
ex:selection= "Γενικό Νοσοκομείο; Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο" 
ex:height= "180" > 
ex:showMissing = "false" </div> 

 
 
 
 



Αναλυτικότερα οι παράμετροι: 
 

• ex:role: Αυτή η παράμετρος ορίζει ότι το συγκεκριμένο μέρος θα αποτελεί 

ένα φίλτρο (facet). 

• ex:facetClass: Αυτή η παράμετρος δεν έχει οριστεί οπότε θα 

χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη μορφή για τα φίλτρα, η λίστα (List Facet). 

Στη ουσία εδώ δηλώνεται ο τύπος του φίλτρου. Είδαμε νωρίτερα ότι 

υπάρχει ο τύπος "Αναζήτηση Κειμένου" (Text Search) αλλά υπάρχουν και 

μερικές άλλες επιλογές όπως οι Numeric Range, Tag Cloud και Slider facet. 

• ex:expression: Αυτή η παράμετρος ορίζει ποια θα είναι η ιδιότητα των 

στοιχείων που θα χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο.  

• ex:facetLabel: Αυτή η παράμετρος αντικαθιστά την προεπιλεγμένη 

ονομασία του φίλτρου με μία της επιλογής μας.  

• ex:selection: Εδώ ορίζεται αν θα υπάρχει κάποια αρχική τιμή επιλεγμένη 

στο φίλτρο.  

• ex:height: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το ύψος που θα έχει η λίστα του 

φίλτρου και πόσες τιμές θα είναι εμφανείς. Αυτό το μέγεθος μπορεί να 

αλλαχτεί και με παράκαμψη του κώδικα css του Exhibit .  

• ex:showMissing: Αυτή η παράμετρος ορίζει αν θα εμφανίζονται στα 

αποτελέσματα του φιλτραρίσματος τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν κάποια 

τιμή στην ιδιότητα που αντιστοιχεί στο φίλτρο. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα που έχουμε αν 

επιλέξουμε τα φίλτρα «Γενικό Νοσοκομείο» και «Θεσσαλονίκη».  

Εικόνα 3.5: Αποτέλεσμα φιλτραρίσματος 

 



3.6.4. Προσθήκη & Προσαρμογή των Lences (τρόποι απεικόνισης 

του επιλεγμένου αντικειμένου) του Exhibit  

 

"Οι φακοί (lenses) αποτελούν τους τρόπους μορφοποίησης των 

μεμονωμένων στοιχείων της συλλογής» (DALE, 2008Α). Αυτό σημαίνει, ότι ένας 

φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαμορφώσει την εμφάνιση της 

πληροφορίας ενός μεμονωμένου στοιχείου της συλλογής. 

Η δήλωση τους είναι παρόμοια με αυτή των φίλτρων. Έχουν τις δικές τους 

παραμέτρους, χωρίς νε έχουν όμως μεγάλες διαφορές. Όπως στα φίλτρα, έτσι και 

στην περίπτωση των φακών μπορούμε να ορίσουμε ποιες ιδιότητες των στοιχείων 

θα είναι διαθέσιμες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν. Η μόνη 

διαφορά είναι πως ο φακός αναλαμβάνει δράση, όταν επιλεγεί κάποιο στοιχείο της 

συλλογής. Αν δηλαδή επιλέξουμε κάποιο στοιχείο της συλλογής, θα εμφανιστεί ένα 

παράθυρο με τις αντίστοιχες πληροφορίες, το οποίο θα είναι διαμορφωμένο βάσει 

των προτιμήσεων μας. 

 

3.6.5. Χρήση των Coders, Coordinators, Expressions και Formats  

 
Εκτός από τη χρήση των φίλτρων, των επεκτάσεων και των φακών, το 

Exhibit προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες για την διαμόρφωση της 

συλλογής. Η εξήγηση τους υπερβαίνει τα όρια της παρούσας εργασίας και γι' αυτό 

το λόγο θα αναφερθούν συνοπτικά: 

• Οι coders μετατρέπουν την πληροφορία σε οπτικό αποτέλεσμα. Στα 

επόμενα κεφάλαια θα δούμε τη χρήση των coders μαζί με την επέκταση 

Map. Στην ουσία θα ορίζουν τα χρώματα ή και τη μορφή του εικονιδίου - 

δείκτη πάνω στο χάρτη. 

• Οι coordinators αναλαμβάνουν να συγχρονίσουν τις επιλογές που έχουν 

γίνει στη συλλογή, μεταξύ των πολλών τρόπων παρουσίασης. Αν δηλαδή 

έχουμε επιλέξει κάποιο στοιχείο στο προεπιλεγμένο View, θα είναι 

διαθέσιμο και όταν μεταπηδήσουμε στο Tabular View. 

• Τα expressions χρησιμοποιούνται ώστε τα δεδομένα να αποδοθούν με τη 

μορφή γραφημάτων. 
• Τα formats ρυθμίζουν το πως θα αποδίδονται οι τιμές των διαφόρων 

ιδιοτήτων.  

 



3.7. Συμπεράσματα για το Exhibit 

 

Η ενασχόληση με το Exhibit αναδεικνύει μία πληθώρα θετικών στοιχείων τα 

οποία το καθιστούν πολύ ελκυστικό προς το μέσο χρήστη που θέλει να 

παρουσιάσει τα δεδομένα του στο διαδίκτυο. Είναι ανοιχτού κώδικα και απολύτως 

επεκτάσιμο. Ο επισκέπτης της σελίδας δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω παρά μόνο 

να έχει ένα πρόγραμμα περιήγησης με ενεργοποιημένη τη Java. Ο δημιουργός της 

σελίδας έχει στη διάθεση του μία πλήρη και αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση καθώς 

και μια κοινότητα άλλων χρηστών, που παρέχει συνεχώς επεκτάσεις και βοήθεια 

σχετικά με το Exhibit. Το δυνατό και βασικότερο στοιχείο του Exhibit είναι ο 

μηχανισμός που έχει υλοποιηθεί για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων που 

χρειάζεται. Επίσης, το Exhibit είναι γρήγορο και δεν επιβαρύνει καθόλου το 

διακομιστή της σελίδας μας. Αυτό συμβαίνει επειδή όλη η επεξεργασία γίνεται 

στους διακομιστές του MIT, όπου φιλοξενείται το Exhibit. 

Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό του όμως, μπορεί πολλές φορές να έχει και 

αρνητικές επιπτώσεις. Αν κάποια στιγμή, δεν είναι διαθέσιμοι οι διακομιστές του 

Exhibit στο MIT, τότε οι συλλογές στη σελίδα μας δεν θα είναι λειτουργικές. Άλλο 

αρνητικό στοιχείο που μπορεί κανείς να εντοπίσει, είναι το γεγονός ότι το Exhibit 

αποδίδει μόνο σε μικρές συλλογές δεδομένων. Αυτό, οφείλετε κυρίως στο ότι το 

Exhibit δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο τη συλλογή δεδομένων του. Έτσι, όσο 

μεγαλώνει η συλλογή τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας. 

 Επίσης, ο δημιουργός χρειάζεται να έχει καλές γνώσεις html και css ώστε 

να πετύχει ένα αρκετά όμορφο αποτέλεσμα. Θεωρητικά σε μια σελίδα exhibit 

μπορεί κανείς να ενσωματώσει οποιαδήποτε τεχνολογία ώστε να κάνει τη συλλογή 

του πιο ευπαρουσίαστη. Παρόλα αυτά όμως, το Exhibit υστερεί κατά πολύ ως προς 

την παρουσίαση, σε σχέση με άλλες παρόμοιες υλοποιήσεις και πιο συγκεκριμένα 

με το Pivot της Microsoft που θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο. Οι 

δημιουργοί του αλλά και όλη η κοινότητα, επικεντρώνονται πλέον στον τομέα της 

παρουσίασης όπου και υστερεί. Σίγουρα στο μέλλον θα πρέπει να επεκταθεί η 

τεχνική τεκμηρίωση του Exhibit, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες τεχνολογίες 

που να ενισχύουν την παρουσίαση όπως jquery, flash κ.α. Επίσης, πολύ χρήσιμη 

θα ήταν η ανάπτυξη κάποιου εργαλείου που να  αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός 

πολύ απλού αρχικού exhibit ώστε να μπορεί και ο χρήστης που δεν έχει γνώσεις 

css να έχει μια βάση για να ξεκινήσει την ανάπτυξη. 

Σίγουρα, το Exhibit έχει πολύ μέλλον μπροστά του και ήδη χρησιμοποιείται 

ευρέως. Αν ξεπεράσει τα προβλήματα που αναφερθήκαν νωρίτερα, θα μπορέσει να 

αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο και μια αξιόπιστη λύση στον τομέα της 

οπτικοποίησης δεδομένων.  



4. Pivot 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η παρουσίαση του εργαλείου οπτικοποίησης 

δεδομένων Pivot. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και οι 

δυνατότητες του. 

 

4.1. Εισαγωγή στο Pivot 

 

Το Pivot είναι μία εφαρμογή που έχουν αναπτύξει τα Microsoft Live Labs και 

επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με μεγάλους όγκους δεδομένων που 

έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Η ενημερωμένη έκδοση του Pivot βρίσκεται στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.getpivot.com/download/.  

Έχει πολλές ομοιότητες με τα προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων, με τη 

μεγάλη διαφορά ότι μπορεί να αποδώσει μόνο HTML και XML αρχεία καθώς και τα 

δικά του CXML. Αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο έργο των Microsoft Live Labs και 

βασίζεται στις τεχνολογίες Seadragon. 

  Η λειτουργία του Pivot βασίζεται σε συλλογές δεδομένων. Οι συλλογές αυτές 

αποτελούνται από μεγάλες ομάδες ομοιόμορφων στοιχείων που βρίσκονται στο 

διαδίκτυο. Μ' αυτόν τον τρόπο, η  περιήγηση μας στο διαδίκτυο, δημιουργεί την 

αίσθηση ότι αλληλεπιδρούμε με ένα πραγματικό "δίκτυο" και όχι απλώς με μια 

σειρά από μεμονωμένες σελίδες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει 

συλλογές της δικής του προτίμησης και να τις δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Οι νέες 

συλλογές μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς να χρειάζεται να γραφτεί κώδικας και 

αποτελούνται αμιγώς από σύνολα δεδομένων. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει μια 

επισκόπηση της διαδικασίας που απαιτείται για τη δημιουργία των συλλογών με τις 

οποίες λειτουργεί το Pivot και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

• Δημιουργία μιας συλλογής 

• Κατηγορίες των συλλογών 

• Αρχιτεκτονική 
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4.1.1. Δημιουργία μιας συλλογής 

 

Οι συλλογές αποτελούνται από δύο μέρη: 

• Το αρχείο XML της συλλογής - τα στοιχεία της συλλογής αποτυπώνονται σε 

μορφή XML και αποθηκεύονται σε ένα νέο τύπο αρχείου με κατάληξη 

«.cxml».  

• Τα αρχεία των εικόνων - Οι εικόνες μιας συλλογής πρέπει να μετατραπούν 

σε μορφή DeepZoom ώστε να μπορεί το Pivot να τις αποδώσει. Οι εικόνες 

αυτές αποτελούν στην ουσία μία πυραμίδα πολλών όψεων της ίδιας εικόνας 

ώστε να επιτυγχάνεται μεγέθυνση με κίνηση.(βλ.Κεφ.4.4.1.)   

Η δημιουργία μιας συλλογής αποτελείται από τρία διακριτά βήματα: 

• Διαλογή των δεδομένων - Πρώτα, πρέπει να επιλέξουμε ένα σύνολο 

δεδομένων που θέλουμε να μετατρέψουμε σε συλλογή και έπειτα να 

αποφασίσουμε πώς θέλουμε να το παρουσιάσουμε.  

• Δημιουργία του XML και των αρχείων των εικόνων - Αφού επιλεχθούν τα 

δεδομένα, θα πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα XML αρχείο της μορφής CXML 

(Collection XML) και να γίνει η μετατροπή των εικόνων σε DeepZoom 

μορφή. Στα επόμενα κεφάλαια θα περιγραφούν τα εργαλεία που μπορεί 

κανείς να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία των συλλογών, καθώς και τη 

δημιουργία ενός νέου εργαλείου βασισμένο στις τεχνολογίες php και MySql. 

• Δημοσίευση της συλλογής - Για να δημοσιεύσει κανείς τη συλλογή του στο 

διαδίκτυο θα πρέπει να φιλοξενηθεί από ένα διακομιστή στο διαδίκτυο. 

 

4.1.2. Είδη των Συλλογών 

 

Στο pivot υπάρχουν τρία βασικά είδη συλλογών: οι απλές συλλογές, ο 

συνδυασμός πολλών απλών συλλογών και οι δυναμικές συλλογές. Διαφέρουν 

κυρίως ως προς το μέγεθος και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα 

ερωτήματα (queries) των χρηστών. Η δομή τους αποτελείται είτε από στατικά XML 

που έχουν δημιουργηθεί από πριν, είτε από XML που δημιουργούνται δυναμικά ως 

απάντηση στα ερωτήματα των χρηστών. Στην παρακάτω εικόνα αναπαρίστανται με 

περισσότερες λεπτομέρειες τα τρία είδη των συλλογών. 



 

Απλές Συλλογές 

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο 

Μέγεθος Συλλογής: Έως 3.000 αντικείμενα 

Λεπτομέρειες: 

Ο πιο κοινός τύπος μιας συλλογής. 

• Τα δεδομένα είναι στατικά και φορτώνονται 

όλα μονομιάς. 

• Οι εικόνες είναι στατικές και περιέχονται σε 

ένα αρχείο DZC (θα εξηγηθεί στη συνέχεια).  

 

Συνδυασμός Απλών Συλλογών 

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριο 

Μέγεθος Συλλογής: Περιορίζεται από τη χωρητικότητα 

των αποθηκευτικών μέσων 

Λεπτομέρειες: 

• Χρησιμοποιείται κυρίως για συλλογές με 

αρκετές χιλιάδες αντικείμενα. 

• Η συλλογή αποθηκεύεται ως μια σύνθεση από 

πολλές αλληλοσυνδεόμενες απλές συλλογές. 

• Τα δεδομένα είναι στατικά και κάθε φορά 

φορτώνονται ως μία απλή συλλογή. 

• Οι εικόνες είναι στατικές και περιέχονται σε 

πολλαπλά αρχεία DZC. 

 

 

Δυναμικές Συλλογές 

Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολο 

Μέγεθος Συλλογής: Απεριόριστο 

Λεπτομέρειες: 

• Χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλα σύνολα 

δεδομένων (χιλιάδες αντικείμενα). 

• Τα δεδομένα είναι δυναμικά και φορτώνονται 

ως απάντηση σε ένα ερώτημα από το χρήστη. 

• Η φόρτωση των εικόνων είναι μερικώς 

δυναμική και πετυχαίνεται μέσω δυναμικών 

αρχείων DZC  



4.1.3. Αρχιτεκτονική του Pivot 

 

 

Εικόνα 4.1: Αρχιτεκτονική του Pivot 

 
 

Στην ουσία μια συλλογή μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας 

στον Παγκόσμιο Ιστό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα σύνολο αρχείων φορτωμένο 

σε ένα διακομιστή, καθώς και μία τοπική εφαρμογή (εξυπηρετητής) που 

αναλαμβάνει και γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να  εμφανίσει αυτά τα 

αρχεία. Σε μία απλή ιστοσελίδα, τα αρχεία αποτελούνται από απλή χειρόγραφη 

HTML και εικόνες. Στην περίπτωση μιας συλλογής του Pivot, τα αρχεία είναι σε 

μορφή CXML και οι εικόνες έχουν μετατραπεί σε μορφή DeepZoom. Το Pivot 

επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τα δεδομένα, ανάλογα με το αν ο 

χρήστης περιηγείται σε απλές ιστοσελίδες ή σε συλλογές. Έτσι στην περίπτωση 

των απλών ιστοσελίδων χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη μηχανή του Internet 

Explorer (Trident) που διαθέτει, ενώ στην περίπτωση των συλλογών χρησιμοποιεί 

το πρόγραμμα περιήγησης για συλλογές. 

 

 

 

 

 

 



   4.2. Εργαλεία για τη δημιουργία συλλογών 

 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας , υπήρχαν μόνο τρία 

υλοποιημένα εργαλεία για τη δημιουργία συλλογών για το Pivot. Όλα τα εργαλεία 

έχουν αναπτυχθεί από τα Live Labs της Microsoft και είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα του Pivot. 

4.2.1. Pivot Collection Tool για την γραμμή εντολών 

 

Το Pivot Collection Tool είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στην γραμμή 

εντολών του DOS για τη μετατροπή των συλλογών του Pivot σε διάφορες μορφές 

(CSV, Excel, CXML με τις αρχικές εικόνες, και CXML με τις DeepZoom εικόνες), 

καθώς και για τη δημιουργία των εικόνων για αυτές τις συλλογές.  Αυτό το 

εργαλείο είναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για απλές περιπτώσεις, όπως η γρήγορη μετατροπή ενός 

λογιστικού φύλου σε μια συλλογή Pivot, αλλά και για πιο σοβαρές περιπτώσεις 

όπως η δημιουργία συλλογών ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου συστήματος.  Διαθέτει 

ένα ενσωματωμένο σύστημα για τη δημιουργία των εικόνων που βασίζεται σε 

HTML και CSS. 

Η βιβλιοθήκη του Pivot Collection Tool αποτελεί μία ανοιχτού κώδικα 

βιβλιοθήκη της C# και περιέχει όλες τις ίδιες λειτουργίες με το Pivot Collection 

Tool για τη γραμμή εντολών. Περιλαμβάνει κλάσεις που επιτρέπουν στον 

δημιουργό να κατασκευάσει και να τροποποιήσει τις συλλογές στη μνήμη, καθώς 

και να τις διαβάσει ή να τις μετατρέψει σε πολλές και διάφορες μορφές. Η 

βιβλιοθήκη επίσης, καθορίζει ορισμένα σημεία επεκτασιμότητας βάσει των οποίων 

ο δημιουργός μπορεί να ορίσει τη μορφή της συλλογής καθώς και τις κατηγορίες 

των φίλτρων που θα χρησιμοποιηθούν. Το εργαλείο αυτό είναι ιδανικό για 

προγραμματιστές της C#, που θα ήθελαν να ενσωματώσουν τη λειτουργικότητα 

του Pivot στις δικές τους εφαρμογές. 

 

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.getpivot.com/developer-info/cmd-line-tools.aspx 

 

4.2.2. Pivot Collection Tool για το Microsoft Excel 

 

Το Pivot Collection Tool για το Microsoft Office Excel είναι μία επέκταση του 

Excel που πετυχαίνει τη γρήγορη δημιουργία συλλογών του Pivot. Είναι ο 

ταχύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος την κατασκευή συλλογών, δεδομένου 
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ότι επιτρέπει τη δημιουργία μιας πλήρους συλλογής χωρίς πρώτα να χρειάζεται να 

εμβαθύνει στις λεπτομέρειες των αρχείων CXML και των εικόνων σε DeepZoom 

μορφή. Το εργαλείο προορίζεται κυρίως για την ταχεία επανάληψη κατά το 

σχεδιασμό μιας συλλογής. 

 

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.getpivot.com/developer-info/excel-tools.aspx 

 

4.2.3. Δείγμα κώδικα για την δημιουργία Just in Time συλλογών 

Pivot 

 

Το δείγμα κώδικα για την δημιουργία Just in Time συλλογών Pivot στην 

ουσία είναι ένα παράδειγμα κώδικα ενός διακομιστή, που αναλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση με το Pivot μέσω αιτημάτων (requests) και αποκρίσεων 

(responses). Η δημιουργία της συλλογής γίνεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με 

το αίτημα του χρήστη. Επίσης, δίνει παραδείγματα της λογικής που διέπει τη 

δημιουργία των αποκρίσεων για τα CXML και τα DZC αρχεία, και πώς 

επιτυγχάνεται η εισαγωγή πολλών εικόνων σε ένα ενιαίο αρχείο εικόνων. Δεν 

μπορεί να φιλοξενηθεί από κάποιον διακομιστή στην αρχική του μορφή, διότι χάριν 

της απλοποίησης και της αναγνωσιμότητας, έχουν παραληφθεί σημαντικά 

χαρακτηριστικά των λογισμικών ενός διακομιστή, όπως είναι η διαχείριση 

σφαλμάτων, η επεκτασιμότητα και ο έλεγχος. 

 

Ο κώδικας για JIT συλλογές περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

• Αποκρίνεται δυναμικά σε αιτήσεις για αρχεία CXML, DZC και αρχεία 

εικόνων. 

• Ικανότητα να μετατρέψει αρχεία εικόνων jpeg και png, σε μορφή DZC και 

DZI (Deep Zoom Συλλογές και Deep Zoom Εικόνες) στο χρόνο του 

αιτήματος. 

• Δυνατότητα να δημιουργήσει εικόνες με κείμενο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί 

άλλη εικόνα για κάποιο στοιχείο της συλλογής. 

• Περιέχει παραδείγματα δημιουργίας συλλογών που αντλούν τα δεδομένα 

τους από τον SQL Server, το OData, και το Twitter. 

 

Σε σύγκριση με τις απλές συλλογές αλλά και με τις συνδυασμένες απλές 

συλλογές, ο κώδικας για JIT συλλογές μπορεί να επεξεργασθεί μεγαλύτερες πηγές 
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δεδομένων που ανανεώνονται συχνά, αλλά η εφαρμογή και η φιλοξενία του 

μπορεί να αποδειχθεί πολύ πολύπλοκη. Στον παρακάτω πίνακα δηλώνονται οι 

βασικές διαφορές των απλών συλλογών με τις JIT συλλογές: 

 

 

 Απλή Συλλογή Συνδυασμός Απλών 

Συλλογών 

Just-in-time 

Το πλήθος των 

στοιχείων της 

συλλογής 

<5000 Απεριόριστο, αλλά όσο 

αυξάνει το μέγεθος τόσο 

αυξάνει και η 

πολυπλοκότητα της 

συλλογής 

Απεριόριστο 

Πολυπλοκότητα 

της φιλοξενίας 

Απλή. Τα αρχεία 

φιλοξενούνται σε 

ένα διακομίστή στο 

διαδίκτυο 

Μέτρια. Τα αρχεία είναι 

πολύ περισσότερα 

Πολύπλοκη. Χρειάζεται 

οπωσδήποτε βάσεις 

δεδομένων, ενώ οι πολύ 

μεγάλες συλλογές 

υλοποιούνται σε συστοιχίες 

διακομιστών 

Απαιτούμενος 

χρόνος για τη 

δημιουργία της 

συλλογής 

Φυσιολογικός. 

Αφορά την εκ των 

προτέρων 

δημιουργία της 

συλλογής τοπικά 

Μεγάλος. Είναι 

πολλαπλάσιος του χρόνου 

που απαιτεί μια συλλογή 

και εξαρτάται από τον 

αριθμό των συλλογών που 

θέλουμε να συνδέσουμε 

Ελάχιστος. Οι συλλογές 

δημιουργούνται σε 

πραγματικό χρόνο σύμφωνα 

με τις αιτήσεις του χρήστη 

Οφέλη Εύκολη και απλή 

δημιουργία, 

ανάπτυξη και 

φιλοξενία μιας 

συλλογής 

Ισχύει ό,τι και στην απλή 

συλλογή, μόνο που σ' αυτή 

τη περίπτωση έχουμε 

πολλές συλλογές 

Μεγάλες πηγές δεδομένων 

και δημιουργία των 

συλλογών σε πραγματικό 

χρόνο 

 

 

Το δείγμα κώδικα του JIT κώδικα είναι διαθέσιμο στον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.getpivot.com/developer-info/jit-tools.aspx 
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4.3. Σχεδιασμός μιας συλλογής Pivot 

 

Η απόφαση για το πώς θα παρουσιαστεί ένας μεγάλος όγκος δεδομένων 

ταυτόχρονα, καθορίζει και το σχεδιασμό μιας συλλογής Pivot. Τα βασικά στοιχεία 

για το σχεδιασμό μιας μεγάλης συλλογής είναι σχετικά απλά: Πρώτα, έρχεται η 

επιλογή ενός θέματος με ωραίες εικόνες και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, έπειτα η 

επιλογή ενός μικρού αριθμού ιδιοτήτων για φιλτράρισμα, και τέλος η εισαγωγή 

διαφόρων συνδέσμων (links) σχετικών με το περιεχόμενο. Αυτό το κεφάλαιο 

παρέχει οδηγίες και λεπτομέρειες για κάθε ένα από τα ακόλουθα: 

 

• Διαδικασία του σχεδιασμού της συλλογής Pivot. 

• Τα φίλτρα - ιδιότητες (facets) και οι κατηγορίες τους (facet categories). 

• Οργάνωση των κατηγοριών των φίλτρων στο Pivot. 

• Προσδιορισμός της ονομασίας των κατηγοριών των φίλτρων. 

• Τιμές και μορφοποίηση των φίλτρων. 

• Εικόνες. 

 

4.3.1. Διαδικασία του σχεδιασμού 

 

Η σχεδίαση μιας συλλογής Pivot αποτελεί μία επαναληπτική διαδικασία. Η 

αρχή γίνεται με μια απλή ιδέα, την οποία υλοποιούμε και έπειτα δοκιμάζουμε. Στη 

συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά πιο πολύπλοκα στοιχεία. 

 

Εικόνα 4.2: Τα βασικά βήματα του σχεδιασμού μιας συλλογής. 

 
• Ορισμός του θέματος 

Η πρώτη απόφαση που πρέπει να παρθεί, αφορά στο θέμα που θα καλύψει η 

συλλογή. Κατά γενικό κανόνα, οι μεγάλες συλλογές καλύπτουν θέματα που 

απαιτούν αρκετό χρόνο για την εξερεύνηση τους, και όχι θέματα όπου ο χρήστης 

ψάχνει για συγκεκριμένα στοιχεία. Επιτρέπουν στο χρήστη να ανακαλύψει τις 

διάφορες τάσεις που μπορεί να διέπουν τα αντικείμενα μιας συλλογής, 

χρησιμοποιώντας τους διάφορους τρόπους παρουσίασης που είναι διαθέσιμοι.  

 

 



• Ορισμός του χρήστη 

Στο δεύτερο στάδιο καθορίζεται ο χρήστης της συλλογής και οι ανάγκες του. 

Για παράδειγμα, μία συλλογή για αγωνιστικά αυτοκίνητα δεν θα ενδιέφερε κάποιον 

που κάνει έρευνα αγοράς, για αγορά αυτοκινήτου.  

• Ορισμός των βασικών εργασιών 

Στο τρίτο στάδιο, γίνεται ο καθορισμός των βασικών εργασιών που θα μπορεί 

να εκτελεί ο χρήστης κατά την περιήγηση του στη συλλογή. Αυτές οι εργασίες 

μπορεί να αφορούν συγκεκριμένους στόχους ή απλώς να διευκολύνουν την 

περιήγηση. Πιο συγκεκριμένα, εδώ, καθορίζονται ποιες πληροφορίες και με ποιους 

τρόπους θα παρουσιαστούν στο χρήστη.  

• Επιλογή του περιεχομένου και των δεδομένων 

Σ' αυτό το στάδιο γίνεται η επιλογή των κατηγοριών των φίλτρων (facet 

categories), των λεπτομερειών, των συνδέσμων (links), του προεπιλεγμένου 

τρόπου παρουσίασης, καθώς και των άλλων στοιχείων που θα βοηθήσουν το 

χρήστη να χρησιμοποιήσει τη συλλογή. Επίσης, εδώ γίνεται η επεξεργασία των 

δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει, ώστε να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον χρήστη.  

• Αξιολόγηση και Επανάληψη 

Στο τελευταίο στάδιο γίνεται ο έλεγχος της συλλογής ώστε να αξιολογηθεί και 

σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία.  

4.3.2. Τα φίλτρα και οι κατηγορίες τους 

 

Εφόσον έχει γίνει η επιλογή του θέματος, το πιο σημαντικό βήμα στο 

σχεδιασμό μιας συλλογής, είναι η επιλογή των φίλτρων και των κατηγοριών τους, 

καθώς και του τρόπου που θα εμφανιστούν. Τα φίλτρα είναι στη ουσία οι τιμές που 

παίρνουν οι ιδιότητες των αντικειμένων μιας συλλογής, ενώ οι κατηγορίες τους 

αποτελούν τα σύνολα αυτών των τιμών.  

Για παράδειγμα: αν μια συλλογή είχε μια κατηγορία φίλτρου με την ονομασία 

"Νομός" τότε η τιμή "Θεσσαλονίκη" αποτελεί ένα φίλτρο για αυτή την κατηγορία. 

Οι ιδιότητες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές στο Pivot.  

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εμφανιστούν: 

• ως φίλτρα, είτε μέσα στον πίνακα φίλτρων, είτε στον πίνακα πληροφοριών 

ενός στοιχείου. 

• ως λεπτομερείς πληροφορίες για ένα στοιχείο μέσα στον πίνακα 

πληροφοριών. 

• και ως συνδέσεις με περιεχόμενο σχετικό με το στοιχείο υπό εξέταση.  



Εικόνα 4.3: Τα ακόλουθα διαγράμματα απεικονίζουν που και πως εμφανίζονται τα φίλτρα και οι κατηγορίες τους στο Pivot. 

 



 



Τα βασικά στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν κατά το σχεδιασμό των 

κατηγοριών των φίλτρων είναι τα εξής: 

 

• Η ονομασία και η μορφή - Για να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα οι 

κατηγορίες χρειάζονται την κατάλληλη ονομασία, την κατάλληλη μορφή 

(πχ. string, date, number, link) ανάλογα με το περιεχόμενο και τη σωστή 

ταξινόμηση.  

• Εμφάνιση ως φίλτρο - Δίνεται η επιλογή για το αν η κατηγορία θα 

εμφανίζεται στον πίνακα με τις κατηγορίες φιλτραρίσματος. Αν μια 

κατηγορία εμφανίζεται στον πίνακα των φίλτρων, θα είναι επίσης διαθέσιμη 

ως επιλογή ταξινόμησης της παρουσίασης. 

• Εμφάνιση στον πίνακα των πληροφοριών - Μπορεί επίσης, να γίνει η 

επιλογή για το αν η κατηγορία θα εμφανίζεται στον πίνακα των 

πληροφοριών και θα αποτελεί μέρος των λεπτομερειών ενός στοιχείου. 

• Η ένταξη της ως λέξη-κλειδί για φιλτράρισμα - Το φιλτράρισμα με λέξεις-

κλειδιά επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει λέξεις ώστε να χρησιμοποιηθούν 

ως φίλτρα σε μια συλλογή. Γενικώς, συνίσταται στο φιλτράρισμα με λέξεις-

κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται μόνο κατηγορίες που βοηθούν στον 

προσδιορισμό των αντικειμένων (π.χ.: το όνομα του νοσοκομείου) και όχι 

οι υπόλοιπες ιδιότητες που είναι απλά περιγραφικές (π.χ.: η οδός του 

νοσοκομείου). 

 

  4.4. Οι εικόνες στο Pivot 

 

Δεδομένης της φύσης του Pivot και της εμπειρίας που προσφέρει, η ποιότητα 

των εικόνων είναι ύψιστης σημασίας. Παρακάτω ακολουθούν μερικές 

κατευθυντήριες γραμμές για υψηλής ποιότητας εικόνες: 

 

• Υψηλή ποιότητα εικόνας - Συνιστάται οι εικόνες να έχουν τουλάχιστον 

500px στη μεγάλη πλευρά τους, αλλά πάντα προτιμάται η υψηλότερη 

ανάλυση εικόνας που είναι διαθέσιμη. Λόγω της χρήσης των Deep Zoom 

τεχνολογιών από το Pivot, δεν υπάρχει καμία επιπλέον αναμονή ή άλλο 

κόστος για τον χρήστη, εάν η συλλογή περιέχει μεγάλες εικόνες. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο το καλύτερο. 

• Συνεπείς αναλογίες των εικόνων - Η παρουσίαση των δεδομένων θα είναι 

καλύτερη και ομοιόμορφη αν όλες οι εικόνες τηρούν τις ίδιες αναλογίες. Σε 

περίπτωση που κάποιες εικόνες έχουν εντελώς διαφορετικές αναλογίες, θα 



πρέπει να υποστούν επεξεργασία ή να αντικατασταθούν ώστε να μην 

επηρεάζουν αρνητικά την όλη παρουσίαση της συλλογής. 

• Μορφή της εικόνας πριν τη μετατροπή - Συνιστάται (αλλά δεν απαιτείται) η 

πηγή της εικόνας να είναι σε μορφή JPEG (PNG εάν απαιτείται διαφάνεια), 

και η συμπίεση τους να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα κατά τη δημιουργία 

τους (οι ρυθμίσεις ποιότητας θα πρέπει να είναι γύρω στο 85% -95%). Οι 

εικόνες πρέπει στη συνέχεια να μετατραπούν σε μορφή Deep Zoom. 

• Περίγραμμα των εικόνων - Αν οι εικόνες έχουν πολύ φως και το 

περίγραμμα τους είναι λευκό, τότε μπορεί να προστεθεί ένα σκοτεινότερο 

περίγραμμα ώστε να δημιουργήσει περισσότερη αντίθεση με το φόντο του 

Pivot. 

• Βελτιωμένες εικόνες - Μερικές συλλογές μπορούν να επωφεληθούν από 

την προσθήκη γραφικών και κείμενων στις εικόνες των αντικειμένων.  

 

4.4.1 Είκονες Deep Zoom (DZI - Deep Zoom Image) 

 

Οι εικόνες Deep Zoom αποτελούν στην ουσία μία πυραμίδα πολλών όψεων 

της ίδιας εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται μεγέθυνση με κίνηση. Μία Deep Zoom 

εικόνα αποτελείται από ένα αρχείο XML και ένα υποκατάλογο στην ίδια θέση και με 

το ίδιο όνομα, συν το επίθεμα "_files". Για παράδειγμα, ένα αρχείο DZI με όνομα 

"hospital" θα αποτελείται από το αρχείο "hospital.xml" και τον υποκατάλογο 

"hospital_files". Το αρχείο XML μπορεί να έχει την κατάληξη .xml ή και.DZI. 

Συνήθως χρησιμοποιείται η κατάληξη .xml ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

των διακομιστών στο διαδίκτυο. Ο υποκατάλογος περιλαμβάνει με τη σειρά του 

πολλαπλούς υποκαταλόγους για το κάθε επίπεδο ανάλυσης της εικόνας. Κάθε ένας 

από αυτούς τους υποκαταλόγους περιέχει τα αρχεία ενός κομματιού της εικόνας 

για ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης.  

 

4.4.2 Συλλογή Deep Zoom (DZC - Deep Zoom Collection) 

 

Μία συλλογή Deep Zoom αποτελείται από ένα αρχείο XML για τη συλλογή 

και ένα υποκατάλογο στην ίδια θέση και με το ίδιο όνομα, συν το επίθεμα "_files". 

Το αρχείο XML καθορίζει τα ονόματα των μεμονωμένων εικόνων DZI μέσα στη 

συλλογή. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, η προεπιλεγμένη θέση των εικόνων DZI 

μιας συλλογής, είναι ένας υποκατάλογος στην ίδια θέση με το αρχείο CXML, με το 

ίδιο όνομα συν το επίθεμα "_images". Αυτός ο υποκατάλογος περιέχει μία ή 

περισσότερες DZI εικόνες (τα αρχεία XML συν τους υποκαταλόγους). 



 

4.5. Απαιτήσεις Συστήματος για τον εξυπηρετητή του Pivot 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει μία παράθεση των απαιτήσεων ενός 

συστήματος που απαιτείται για τον εξυπηρετητή του Pivot  και ο σχολιασμός τους. 

• Λειτουργικό Windows με ενεργοποιημένο το περιβάλλον Aero – Αυτομάτως 

αποκλείονται όλα τα άλλα λειτουργικά εκτός των Windows. Επίσης, η 

απαίτηση για Aero περιβάλλον, αποκλείει και όλες τις διανομές Windows  

πριν από τα Vista, αλλά και πολλά αδύναμα συστήματα των Vista που δεν 

μπορούν να ενεργοποιήσουν το Aero.  

• Επεξεργαστής 2-GHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64) – Αυτή η απαίτηση 

σίγουρα αποκλείει πολλούς φορητούς υπολογιστές διετίας και άνω, που αν 

και μπορούν να ανταπεξέλθουν στην παραπάνω απαίτηση δεν έχουν 

αρκετά δυνατό επεξεργαστή. 

• Τουλάχιστον 256 mb το μέγεθος της μνήμης της κάρτας γραφικών – 

Επίσης, το Pivot δεν υποστηρίζει το ενσωματωμένο σύστημα γραφικών στις 

μητρικές της Intel, γεγονός που αποκλείει ακόμα περισσότερους φορητούς 

υπολογιστές αλλά και τα πιο καινούρια netbooks. 

• To Pivot απαιτεί την εγκατάσταση του .NET Framework 3.5 SP1 και του 

Internet Explorer 8.- Ο Internet Explorer, λογικά, δεν αποτελεί πρόβλημα, 

αλλά το .NET Framework, σίγουρα δεν θα είναι εγκατεστημένο στο 

σύστημα ενός μέσου χρήστη. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι το Pivot απαιτεί συστήματα με 

δυνατές προδιαγραφές και πλήρως ενημερωμένα. Κατά την ενασχόληση με το 

Pivot διαπιστώθηκε ότι, ακόμη και όταν ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, η 

λειτουργία δεν είναι πάντα ομαλή. Κατά την περιήγηση  σε μία στατική συλλογή, 

με το Pivot εγκατεστημένο σε δυνατό και ενημερωμένο σύστημα, παρατηρήθηκαν 

πολλά «κολλήματα» και μεγάλοι χρόνοι απόκρισης στις εντολές του χρήστη.  

 

4.6. Συμπεράσματα για το Pivot 

 

Με την πρώτη ματιά, καταλαβαίνει κανείς ότι το Pivot δεν είναι ένα απλό 

πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και εντυπωσιάζεται από το όμορφο 

περιβάλλον του. Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων είναι πολύ όμορφος και 

ελκυστικός, και γενικώς η λειτουργία του είναι καινοτόμα και προοδευτική. Θέτει 

τον πήχη ψηλά και μας δείχνει ποιο είναι το μέλλον της περιήγησης στο διαδίκτυο. 

Προσπαθεί δηλαδή, να αλλάξει τον τρόπο περιήγησης και να αντιμετωπίσει το 



διαδίκτυο ως πραγματικό «δίκτυο» και όχι ως μεμονωμένες σελίδες. Επίσης οι 

πολύ καλά οργανωμένες συλλογές μέσω της παρουσίασης τους, δίνουν την 

ικανότητα στο χρήστη να βγάλει συμπεράσματα και να ανακαλύψει μοτίβα 

ανάμεσα σε χιλιάδες αντικείμενα. Και όλα αυτά με πολύ απλό τρόπο και απλώς 

παρατηρώντας τα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται από το Pivot. Η χρήση του 

είναι πολύ εύκολη και μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί από τον μέσο χρήστη. 

Παρόλα τα θετικά του στοιχεία, το Pivot παρουσιάζει και πολλά αρνητικά. 

Πολλά από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί όπως πχ. οι υπερβολικές απαιτήσεις για τη 

λειτουργία του και οι μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ακόμη και σε δυνατά συστήματα. 

Μεγάλο αρνητικό στοιχείο είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται κατά την ανανέωση 

μιας συλλογής. Συνήθως η ανανέωση πρέπει να γίνεται τοπικά και αν έχουν 

προσθαφαιρεθεί εικόνες, θα πρέπει να ξαναγίνει επεξεργασία όλης της συλλογής 

από την αρχή. Το γεγονός ότι σε μία εικόνα αντιστοιχούν δεκάδες αρχεία εκτός 

του αρχικού, δυσκολεύει με τη σειρά του τη διαδικασία της ανανέωσης και της 

φόρτωσης σε ένα διακομιστή. Άμεση συνέπεια των παραπάνω, είναι η πολύ 

δύσκολη υλοποίηση μιας δυναμικής συλλογής που θα δημοσιεύει σε πραγματικό 

χρόνο τα δεδομένα και τις εικόνες μετά από επιλογή του χρήστη. 

Τα Microsoft Live Labs έχουν βάλει στόχο να εξαλείψουν όλα αυτά τα 

προβλήματα και συγκεκριμένα έχουν επικεντρωθεί στις δυναμικές συλλογές. Ήδη , 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διατίθεται ένα δείγμα κώδικα που θα λειτουργεί 

ως διακομιστής για τη δημιουργία δυναμικών συλλογών. Επίσης με το πέρασμα 

του χρόνου ο μέσος χρήστης θα κατέχει συστήματα που θα καλύπτουν τις  

απαιτήσεις του Pivot, γεγονός το οποίο θα κάνει το Pivot περισσότερο 

ανταγωνιστικό και θα το βοηθήσει να καθιερωθεί.  

Κυριαρχεί η άποψη ότι στο μέλλον το Pivot θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες 

τις λειτουργίες των προγραμμάτων περιήγησης, ώστε να μπορέσει να τα 

συναγωνιστεί και εν τέλει να τα αντικαταστήσει. Αυτό μάλιστα, αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο,  διότι κανένας χρήστης δεν θέλει να χρησιμοποιεί πάνω από 

ένα πρόγραμμα, για να εξερευνήσει το διαδίκτυο. Αντιθέτως, χρειάζεται ένα που 

να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που μπορεί να του χρειαστούν. Ο στόχος της 

καθιέρωσης του ως πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αν 

λάβουμε υπόψη το συντριπτικό πλεονέκτημα που αποκτά το Pivot όταν 

παρουσιάζει συλλογές δεδομένων με τόσο όμορφο τρόπο. Το μόνο που χρειάζεται 

είναι να αρχίσουν οι εκδότες στο διαδίκτυο, να δημιουργούν συλλογές για τις 

ιστοσελίδες τους. Πολλοί έχουν ήδη αρχίσει τη δημιουργία, με κορυφαίο και πιο 

μεγαλεπήβολο έργο τη μετατροπή της σελίδας Wikipedia  σε μία τεράστια συλλογή 

άρθρων, αποκλείστηκα για το Pivot. 

  



5. Αρχιτεκτονική 

 

Το κεφάλαιο αυτό, επικεντρώνεται στη συνεισφορά της εργασίας στο 

ζήτημα της οπτικοποίησης δεδομένων. Παρακάτω ακολουθούν, το διάγραμμα της 

αρχιτεκτονικής της υλοποίησης και μία σύντομη περιγραφή του.  

Εικόνα 5.1: Αρχιτεκτονική της υλοποίησης 

 



Στην εικόνα 5.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα της αρχιτεκτονικής της 

υλοποίησης ενός παραδείγματος που επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει τους 

σκοπούς αυτής της εργασίας, το Exhibit και το Pivot. Ένα παράδειγμα για το 

Exhibit, που αφορά στα νοσοκομεία της βορείου Ελλάδος και ένα για το Pivot που 

αφορά στους γιατρούς. Και τα δύο παραδείγματα αντλούν τα δεδομένα τους από 

μία κοινή βάση δεδομένων. Κατά την εκπόνηση της εργασίας δεν υπήρχε κάποιο 

υλοποιημένο παράδειγμα χρήσης των δύο εργαλείων που να χρησιμοποιεί μια 

διαδικτυακή βάση δεδομένων. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθούν δύο 

εφαρμογές, που θα αναλαμβάνουν τη σύνδεση με μια βάση δεδομένων και θα 

δημιουργούν τις αντίστοιχες συλλογές για το Exhibit και το Pivot, αντίστοιχα .  

Στο παραπάνω διάγραμμα έχουμε τρία βασικά επίπεδα: 

• Επίπεδο Δεδομένων 

• Επίπεδο Επεξεργασίας 

• Επίπεδο Παρουσίασης 

 

Επίπεδο Δεδομένων 

• Βάση Δεδομένων - Αυτό το επίπεδο αφορά στη δημιουργία της βάσης 

δεδομένων που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα. Η δημιουργία έγινε βάσει 

της τεχνολογίας MySQL και τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτήθηκε 

αφορούνε στα νοσοκομεία και στους γιατρούς της βορείου Ελλάδος. Η 

περιγραφή της αρχιτεκτονικής της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται στο 

Κεφάλαιο 6. 

 

Επίπεδο Επεξεργασίας 

Στο επίπεδο αυτό υλοποιούνται οι δύο εφαρμογές, που δημιουργούν τις 

αντίστοιχες συλλογές για το κάθε εργαλείο. 

•  Εφαρμογή για το Exhibit  - Η εφαρμογή αυτή δημιουργεί την συλλογή του 

Exhibit. Η περιγραφή της πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 8 και έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

o Τεχνολογίες Υλοποίησης: php, JSON 

o Είσοδος: Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων που επιστρέφονται 

μέσω queries 

o Διεργασίες: Δημιουργία της συλλογής 

o Έξοδος: Αρχείο JSON με τα περιεχόμενα της συλλογής 

 



• Εφαρμογή για το Pivot - Η εφαρμογή αυτή δημιουργεί την συλλογή και τα 

αρχεία εικόνων για το Pivot. Η περιγραφή της πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 

7 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Τεχνολογίες Υλοποίησης: php, xml 

o Είσοδος: Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων που επιστρέφονται 

μέσω queries 

o Διεργασίες: Δημιουργία της συλλογής που περιλαμβάνει: 

 Δημιουργία του cxml αρχείου της συλλογής 

 Μετατροπή των εικόνων σε μορφή DeepZoom μέσω της 

αντίστοιχης κλάσης και δημιουργία των αρχείων των εικόνων 

(.dzi, .dzc, .xml) 

o Έξοδος: Αρχείο cxml με τα περιεχόμενα της συλλογής καθώς και τα 

DeepZoom αρχεία των εικόνων 

 

• Κλάση DeepZoom – Είναι η κλάση που χρησιμοποιεί η εφαρμογή για το Pivot, 

ώστε να γίνει η μετατροπή της κάθε εικόνας της συλλογής, σε μορφή 

DeepZoom. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Είσοδος: Οποιοδήποτε αρχείο εικόνας 

o Διεργασίες: Μετατροπή της εικόνας σε μορφή DeepZoom 

o Έξοδος: Η DeepZoom εικόνα 

 

Επίπεδο Παρουσίασης 

Στο τελευταίο αυτό επίπεδο πραγματοποιείται η παρουσίαση των συλλογών. 

Στην περίπτωση του Pivot δεν χρειάζεται κάποια άλλη προσθήκη, αφού ο 

εξυπηρετητής του Pivot αναλαμβάνει να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει τη 

συλλογή στο χρήστη. Αντιθέτως, στην περίπτωση του Exhibit πρέπει να ετοιμαστεί 

η ιστοσελίδα, μέσω της οποίας  που θα παρουσιαστεί τη συλλογή. Η ιστοσελίδα για 

την παρουσίαση της συλλογής του Exhibit, μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις 

δυνατότητες που διαθέτουν οι μοντέρνες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο σήμερα. 

Τα στοιχεία του επιπέδου παρουσίασης είναι τα εξής: 

• Σελίδα Παρουσίασης της συλλογής του Exhibit - Η περιγραφή της 

πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 8 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Τεχνολογίες Υλοποίησης: html, css, php, JSON 

o Είσοδος: Το JSON αρχείο της συλλογής 

o Διεργασίες:   

 Σύνδεση με το Exhibit API (στον server του MIT) και έπειτα 

σύνδεση  του API με το JSON αρχείο 



 Δημιουργία της παρουσίασης, η οποία περιλαμβάνει τα 

στοιχεία της συλλογής, τη δημιουργία των φίλτρων και 

οποιαδήποτε άλλη επέκταση της προτίμησης μας 

o Έξοδος: Η σελίδα παρουσίασης 

 

• Exhibit API – Το API συνδέεται με τη σελίδα της παρουσίασης και αναλαμβάνει 

όλη την επεξεργασία που απαιτείται βάσει των αναζητήσεων του χρήστη. Η 

περιγραφή του Exhibit έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Κεφάλαιο 3. 

 

• Pivot Client – O εξυπηρετητής του Pivot αναλαμβάνει όλη την επεξεργασία και 

την παρουσίαση της συλλογής στον χρήστη. Η περιγραφή του Pivot έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί  στο Κεφάλαιο 4. 

 

  



6.  Δημιουργία της κοινής βάσης δεδομένων για το Pivot και το 

Exhibit 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή της δημιουργίας της βάσης 

δεδομένων και των σημαντικότερων πινάκων της.  

6.1. Περιγραφή της βάσης δεδομένων  

 

Η ραχοκοκαλιά μιας εφαρμογής βάσεων δεδομένων, δεν μπορεί να είναι 

παρά μόνο η ίδια η βάση. Σε αυτή στηρίζεται όλη η εφαρμογή τόσο ως προς την 

δομή της όσο και ως προς την απόδοσή της. Μία καλά σχεδιασμένη βάση 

δεδομένων βοηθά πολύ στην σχεδίαση και της server εφαρμογής και της client. 

Η παρακάτω εικόνα αποτυπώνει το διάγραμμα των πινάκων και τις σχέσεις 

τους. 

 

Εικόνα 6.1: Διάγραμμα της βάσης δεδομένων 

 
Η λογική της ανάπτυξης των δύο εφαρμογών στα επόμενα κεφάλαια είναι η 

εξής: Να δημιουργηθεί μία κοινή διαδικτυακή βάση δεδομένων από την οποία οι 

εφαρμογές θα αντλούν τα δεδομένα και θα δημιουργούν τις αντίστοιχες συλλογές 

για τα Pivot και Exhibit. Τα δεδομένα, θα αφορούν στα νοσοκομεία και στους 



γιατρούς της βορείου Ελλάδος και οι συλλογές θα επιτρέπουν την αναζήτηση στα 

στοιχεία τους. 

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία της βάσης, συγκεκριμένα 

των πινάκων της, αντλήθηκαν από αντίστοιχες ιστοσελίδες με πληροφορίες για τα 

νοσοκομεία και τους γιατρούς της βορείου Ελλάδος. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν 

το πρώτο βήμα για την σχεδίαση. Ακολουθώντας τα βήματα σχεδίασης των 

βάσεων δεδομένων, δόθηκε στα στοιχεία αυτά μια πιο «ηλεκτρονική μορφή», τους 

δόθηκε μια πιο ιδιαίτερη δομή, έτσι ώστε και να ενταχθούν στην δομή του 

σχεσιακού μοντέλου αλλά και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των τεχνολογιών 

Exhibit και Pivot. 

  Η βάση δεδομένων του παραδείγματος μας υλοποιήθηκε σε SQL με το 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. Καθώς το προτεινόμενο μοντέλο, 

που υπονοείται από την SQL είναι το σχεσιακό προτιμήθηκε αυτό. Επιπλέον, 

ακολουθώντας τους κανόνες σχεδίασης η βάση είναι σε δεύτερη κανονική μορφή. 

Στο παράδειγμα μας, που αφορά μόνο στη λειτουργική περιοχή 

«Νοσοκομεία»,  έχουμε επτά πίνακες καθώς και ένα βοηθητικό πίνακα που 

χρησιμοποιείται από το Pivot και το Exhibit για να οριστούνε οι κατηγορίες των 

φίλτρων. Η γλώσσα στην οποία παρουσιάζονται τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι 

τα Ελληνικά. Τα ονόματα όμως των πινάκων είναι στα Αγγλικά. Κάθε πίνακας έχει 

ένα πρωτεύον κλειδί και μόνο στην περίπτωση του πίνακα link_building_hospital 

έχουμε ως πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό δύο ξένων κλειδιών. 

 

6.2. Σύντομη Περιγραφή των Πινάκων 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της δομής των στοιχείων παρουσιάζονται οι 

πίνακες από τους οποίους αποτελείται η βάση δεδομένων. Επιπλέον, η σειρά 

παρουσίασης τους έχει να κάνει με την συσχέτισή τους. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται οι δύο σημαντικοί πίνακες της βάσης στους οποίους 

αποθηκεύονται σχεδόν όλα τα δεδομένα και επιπλέον δίνονται και οι μικρότεροι, 

σε όγκο δεδομένων, πίνακες. 

Οι δύο σημαντικοί πίνακες είναι οι org_hospital και building. Στον πρώτο 

αποθηκεύονται οι πληροφορίες των νοσοκομείων, ενώ στον δεύτερο οι 

πληροφορίες των κτιρίων. Η βασική σκέψη ήταν ότι οι φορείς μίας λειτουργικής 

περιοχής (τα νοσοκομεία στην προκειμένη περίπτωση) στεγάζονται σε ένα ή 

περισσότερα κτίρια και αντιστοίχως, ένα κτίριο μπορεί να στεγάζει μία ή 

περισσότερες λειτουργικές μονάδες. Για το λόγο αυτό, η σχέση των δύο πινάκων 

είναι πολλά προς πολλά και για να υλοποιηθεί μεσολαβεί ένας τρίτος πίνακας, ο 



link_building_hospital. Στην περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε κάποια άλλη 

λειτουργική περιοχή όπως πχ. δικαστήρια θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν 

αντίστοιχο πίνακα org_court και να τον συνδέσουμε με τον πίνακα building. 

Οι μικρότεροι πίνακες αποτελούνται συνήθως από έναν αριθμό (πρωτεύον 

κλειδί), ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο με το οποίο συνδέεται και το στοιχείο το 

ίδιο (ο αριθμός αυτός παράγεται αυτόματα) . Τοποθετούνται στη βάση δεδομένων 

με βασικό τους σκοπό την μείωση του όγκου των αποθηκευμένων δεδομένων. 

 

Πίνακας org_hospital 

 Όνομα Στήλης Τύπος Δεδομένων 

 HospitalID int(11) 

 label tinytext 

 type tinytext 

 Functional_Region int(11) 

 Description longtext 

 Phone tinytext 

 Fax tinytext 

 email tinytext 

 website tinytext 

 website_image tinytext 

 

 

Σε αυτό τον πίνακα καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες ενός νοσοκομείου. 

Τα πεδία label (ονομασία)  και type (είδος) έχουν ονομαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

γιατί τα προαπαιτεί το Exhibit. Εκτός από το πρωτεύον κλειδί, που είναι ένας 

μοναδικός αριθμός,  έχουμε και ένα ξένο κλειδί το Functional_Region το οποίο 

αντιστοιχεί στον πίνακα functional_region, όπου αποθηκεύονται όλα τα είδη των 

λειτουργικών περιοχών (στην περίπτωση μας τα νοσοκομεία, αλλά θα μπορούσαμε 

να έχουμε πχ. δικαστήρια, ιατρεία κ.α.). 

 

 

 

 

 

Πίνακας building 

 Όνομα Στήλης Τύπος Δεδομένων 

 BuildingID int(11) 



 Building_Name tinytext 

 Address tinytext 

 ZIP int(11) 

 City int(11) 

 Map text 

 Satelite_Map text 

 

 

 Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα στοιχεία των κτιρίων. Εδώ ξεχωρίζουν τα 

πεδία Map και Satelite_Map, όπου αποθηκεύονται τα links των χαρτών του google 

maps, όπου βρίσκεται το κάθε κτίριο. 

Η σύνδεση των δύο προηγούμενων πινάκων επιτυγχάνεται με τον 

παρακάτω βοηθητικό πίνακα. 

 

 Πίνακας link_building_hospitals 

  Όνομα Στήλης Τύπος Δεδομένων 

 

 BuildingID int(11) 

 HospitalID int(11) 

 

  

Αυτός ο πίνακας έχει ως πρωτεύον κλειδί το συνδυασμό των δύο ξένων 

κλειδιών BuildingID και HospitalID. Με αυτό τον τρόπο, πετυχαίνεται μία πολλά 

προς πολλά σχέση των πρώτων δύο πινάκων. Σε περίπτωση που θελήσουμε να 

προσθέσουμε κάποια άλλη λειτουργική περιοχή με δικά της στοιχεία, π.χ. τα 

δικαστήρια, θα πρέπει μαζί με τον πίνακα για τα δικαστήρια που θα δημιουργηθεί 

να προσθέσουμε και έναν ακόμη παρόμοιο με τον προηγούμενο βοηθητικό πίνακα, 

ώστε να συνδεθούνε τα δικαστήρια με τα αντίστοιχα κτίρια. 

 

 

 

 

 

Πίνακας pv_facet_cat 

 Όνομα Στήλης Τύπος Δεδομένων 

 Facet_Category_ID int(11) 

 Facet tinytext 

 Name tinytext 



 Type tinytext 

 IsFilterVisible tinytext 

 IsWordWheelVisible tinytext 

 IsMetaDataVisible tinytext 

 

 

Ο πίνακας αυτός είναι βοηθητικός και ανεξάρτητος από τους άλλους. Εδώ, 

καταχωρούνται ποιες κατηγορίες χαρακτηριστικών θα είναι  διαθέσιμες για το 

φιλτράρισμα των δεδομένων και για την περιήγηση σε αυτά. Το exhibit 

χρησιμοποιεί μόνο το πεδίο Facet, ενώ το Pivot χρησιμοποιεί όλα τα πεδία, διότι 

έχει περισσότερες επιλογές για το πώς θα εμφανίζονται και θα λειτουργούν οι 

κατηγορίες των χαρακτηριστικών.  

Οι υπόλοιποι πίνακες δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, είναι 

βοηθητικοί ώστε να μοιράζεται η πληροφορία. 

 

 

  



7. Εργαλείo για τη δημιουργία συλλογών στο Pivot 

 

 7.1. Εισαγωγή 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε η παρουσίαση και η ανάλυση των 

τεχνολογιών Pivot και Exhibit. Και για τις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκαν και 

εξηγήθηκαν οι τροπολογίες και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον 

προγραμματιστή για να δημιουργήσει  τις δικές του συλλογές.  Με μία πρώτη ματιά 

στα εργαλεία αλλά και μετά από έρευνα στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα κανείς να 

διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κάποια υλοποίηση που να χρησιμοποιεί κάποια βάση 

δεδομένων ως πηγή των δεδομένων για τη συλλογή. Αυτό ακριβώς, θα είναι το 

θέμα του παρόντος κεφαλαίου. Η δημιουργία δύο μικρών εφαρμογών που θα 

αναλαμβάνουν: 

 

• την σύνδεση με μια κοινή βάση δεδομένων 

• την μετατροπή των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή 

• τη δημιουργία των συλλογών 

• και την τροφοδότηση των Pivot και Exhibit με τις αντίστοιχες συλλογές   

 

Κατά την υλοποίηση όλων των παραπάνω επιλύεται και ένα άλλο 

ουσιαστικό πρόβλημα, αυτό των ελληνικών χαρακτήρων στη βάση δεδομένων. Οι 

ελληνικοί χαρακτήρες είναι εύκολο να αντληθούν από τη βάση και να 

αποτυπωθούν από την Html. Στην περίπτωση μας όμως, όλα τα δεδομένα πρέπει 

να μετατραπούν είτε σε xml, είτε σε JSON μορφή. Δύο τεχνολογίες που, 

δυστυχώς, δεν δέχονται ελληνικούς χαρακτήρες, παρά μόνο Unicode. 

Το παράδειγμα της υλοποίησης θα έχει ως θέμα τα νοσοκομεία για το 

Exhibit και τους γιατρούς της βορείου Ελλάδος για το Pivot.  

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ανοιχτού 

κώδικα που είναι ευρέως γνωστές. Πιο συγκεκριμένα  χρησιμοποιήθηκαν οι 

τεχνολογίες: 

 

• php και MySql - για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, τη σύνδεση 

αλλά και για το μεγαλύτερο όγκο των εφαρμογών. Πχ. για την 

επεξεργασία των δεδομένων και τη μετατροπή των εικόνων. 

 

• Xml– Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται οι συλλογές του Pivot. 

 



• HTML και CSS – Για την δημιουργία των κεντρικών σελίδων που θα 

βλέπει ο χρήστης. Στην περίπτωση του Pivot η χρήση αυτών των 

τεχνολογιών είναι μικρότερη, αφού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατά την παρουσίαση των δεδομένων. 

 

7.2.  Δημιουργία της εφαρμογής για το Pivot 

 

Η λογική που διέπει τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η εξής:  

 

• Δημιουργείτε η php κλάση που θα περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο όγκο 

του κώδικα. 

 

• Πρώτα γίνεται η σύνδεση με τη βάση δεδομένων και η άντληση των 

δεδομένων. 

 
• Έπειτα αρχίζει η δημιουργία της συλλογής, δηλαδή το χτίσιμο του cxml 

αρχείου, με τη βοήθεια της επέκτασης DOM Document της php. Η δομή 

του cxml αρχείου βασίζεται στο xml schema που διαθέτει η Microsoft 

στην παρακάτω διεύθυνση (http://www.getpivot.com/collection-

code/PivotCollection.xsd). Ταυτοχρόνως και με την ίδια τεχνολογία θα 

δημιουργηθεί και το xml αρχείο της Deep Zoom Collection. 

 
• Κατά την δημιουργία των στοιχείων της συλλογής (οι γιατροί στην 

περίπτωση μας) καλείται η κλάση ImageCreator.php ώστε να αναλάβει 

τη μετατροπή των εικόνων σε μορφή Deep Zoom (dzi) 

 
• Στο τέλος γίνεται η αποθήκευση του αρχείου cxml, το οποίο μπορεί να 

φορτωθεί στον server μας. 

 

Όλα τα άλλα εργαλεία δημιουργίας συλλογών που έχουν παρουσιαστεί, 

μέχρι τώρα, υποστηρίζουν την δημιουργία των συλλογών μόνο τοπικά. Στη δική 

μας εφαρμογή, θα ακολουθήσουμε την ίδια λογική, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει 

την περίπτωση όλη η επεξεργασία να γίνεται σε ένα διακομιστή στο διαδίκτυο. Στη 

δεύτερη περίπτωση, θα έπρεπε κάποιος να είχε πλήρη δικαιώματα για τη διαχείριση 

του διακομιστή ώστε να κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις που απαιτεί η χρονοβόρα 

μετατροπή των αρχείων των εικόνων. Για παράδειγμα, πρέπει οπωσδήποτε να 

http://www.getpivot.com/collection-code/PivotCollection.xsd�
http://www.getpivot.com/collection-code/PivotCollection.xsd�


αυξηθεί το χρονικό όριο για την εκτέλεση των php scripts, διότι οι εικόνες είναι 

πολλές, μεγάλης ανάλυσης και η μετατροπή τους απαιτεί πολύ χρόνο. 

 

7.2.1  Η κλάση create_cxml_from_db για τη δημιουργία συλλογών 

Pivot 

 

Στη αρχή καλείται η κλάση ThesesDB.php που αναλάμβάνει την σύνδεση 

με τη βάση δεδομένων.  

 
<?php require_once ( 'Connections/ThesesDB.php' ) ; ?> 

 

Στην κλάση ThesesDB.php έχουν ενδιαφέρον οι δύο τελευταίες γραμμές 

κώδικα που θέτουν, ότι η επιστροφή των δεδομένων μετά από ερωτήματα προς τη 

βάση θα γίνεται σε ελληνικό character set. Ο κώδικας είναι ο ακόλουθος: 

 
<?php 

 

# FileName="Connection_php_mysql.htm" 

# Type="MYSQL" 

# HTTP="true" 

 

$hostname_ThesesDB = "localhost"; 

$database_ThesesDB = "theses"; 

$username_ThesesDB = "root"; 

$password_ThesesDB = "win222"; 

 

$ThesesDB = mysql_pconnect ( $hostname_ThesesDB, $username_ThesesDB,  

$password_ThesesDB ) or trigger_error( mysql_error(), E_USER_ERROR ); 

 

mysql_query ( 'set character set greek', $ThesesDB ); 

mysql_query ( "SET NAMES 'greek'", $ThesesDB ); 

 

?> 

 

Στη συνέχεια, θα διατυπωθούν τα δύο ερωτήματα προς τη βάση.  Το πρώτο 

αναλαμβάνει να συγκεντρώσει σε ένα record set όλα τα στοιχεία της συλλογής –

δηλαδή όλα τα νοσοκομεία με τις πληροφορίες τους αναλυτικά. Κυρίως, αντλεί 

δεδομένα από τον πίνακα org_hospital, δημιουργώντας  ταυτοχρόνως τα 

κατάλληλα INNER JOIN με τους υπόλοιπους πίνακες ώστε να συμπληρωθούν όλα 

τα πεδία. 



Το δεύτερο ερώτημα αφορά στις κατηγορίες των φίλτρων. Αντλεί 

πληροφορίες για τις ονομασίες τους, καθώς και για το που και πως θα είναι ορατά 

μέσα στη συλλογή. Στην ουσία, γίνεται σύνδεση μόνο με τον ανεξάρτητο πίνακα 

pv_facet_cat. Ακολουθεί ο κώδικας των ερωτημάτων: 

 

 
mysql_select_db ( $database_ThesesDB , $ThesesDB ) ; 

 

$query_rsHospitals = "SELECT * 

   FROM org_hospital h 

   JOIN link_building_hospital l ON h.HospitalID = l.HospitalID 

   JOIN building b ON l.BuildingID = b.BuildingID 

   JOIN city c ON b.City = c.CityID 

   JOIN prefecture p ON c.Prefecture = p.PrefectureID 

   JOIN region r ON p.Region = r.RegionID 

   ORDER BY h.Hospital_Name" ; 

       

$rsHospitals = mysql_query ( $query_rsHospitals,$ThesesDB) or die (mysql_error()); 

$row_rsHospitals = mysql_fetch_assoc($rsHospitals); 

$totalRows_rsHospitals = mysql_num_rows($rsHospitals); 

 

mysql_select_db($database_ThesesDB, $ThesesDB); 

 

$query_rsFCats = "SELECT Facet, Name, Type, IsFilterVisible, IsWordWheelVisible,                        

IsMetaDataVisible  FROM pv_facet_cat"; 

$rsFCats = mysql_query($query_rsFCats, $ThesesDB) or die(mysql_error()); 

$totalRows_rsFCats = mysql_num_rows($rsFCats); 

 

Στη συνέχεια, γίνεται η αρχή για τη δημιουργία του cxml αρχείου. Η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η DOM Document και όλα τα στοιχεία που θα 

δημιουργηθούν βασίζονται στο schema για τις συλλογές Pivot που έχει σχεδιάσει η 

Microsoft και διατίθεται σε αρχείο xsd.  Ταυτοχρόνως, θα δημιουργηθεί η DOM 

δομή του xml αρχείου της Deep Zoom Collection. 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα που αποτυπώνει τη δομή και τους κόμβους που 

θα δημιουργηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 



Εικόνα 7.1: Δομή των κόμβων του αρχείου CXML 

 

 
 

Το αρχείο CXML αρχίζει με τον κόμβο "Collection" στο υψηλότερο επίπεδο 

του. Ο κόμβος "Collection" περιλαμβάνει τις ιδιότητες και τα στοιχεία που αφορούν 

το σύνολο των στοιχείων της συλλογής.  

Στη συνέχεια δημιουργείται το τμήμα FacetCategories το οποίο αποτελεί 

"παιδί"(child) του κόμβου Collection. Εδώ, καταχωρούνται οι κατηγορίες των 

φίλτρων και πρέπει να καλύπτουν όλες τις ιδιότητες των στοιχείων που θα 

καταχωρηθούν στη συνέχεια. Δηλαδή, για κάθε ιδιότητα (Facet) ένος στοιχείου θα 

πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κατηγορία φίλτρου, ασχέτως αν τελικά αυτό το 

φίλτρο συμπεριληφθεί στην τελική παρουσίαση ή όχι. Τα στοιχεία που 

καταχωρούνται για τα φίλτρα είναι το όνομα και ο τύπος, καθώς και διάφορες 

επιλογές για το που και πως θα εμφανιστεί το φίλτρο στην client εφαρμογή του 

Pivot. Ο τύπος ενός φίλτρου μπορεί να είναι αριθμός, συμβολοσειρά (String), 

μεγάλη συμβολοσειρά (LongString), ημερομηνία και σύνδεσμος (link). Όλη αυτή η 

πληροφορία είναι καταχωρημένη στο record set, που δημιουργήθηκε από το 

δεύτερο ερώτημα. 

Το επόμενο "παιδί" του κόμβου "Collection" είναι ο κόμβος "Items " ο 

οποίος έχει ως "παιδιά" έναν αριθμό από κόμβους "Item" που αντιστοιχούν στα 

μεμονωμένα στοιχεία της συλλογής. Επειδή εδώ, ορίζεται το κάθε μεμονωμένο 

στοιχείο της συλλογής, αυτός είναι και ο κόμβος που συνήθως περιέχει τη 

περισσότερη πληροφορία στο αρχείο. Κάθε στοιχείο (Item) μπορεί να έχει 



διάφορες ιδιότητες, όπως ένα σύνδεσμο (href), ένα όνομα, μία περιγραφή, μία 

ταυτότητα (id), μία εικόνα ή οποιοδήποτε αριθμό από προσαρμοσμένες ιδιότητες 

που δηλώνονται στον κόμβο "Facets", παιδί του αντίστοιχου κόμβου "Item". 

Ακολουθεί ο κώδικας για τη δημιουργία των κόμβων μαζί με το σχολιασμό 

για καλύτερη κατανόηση. 

 
// Δημιουργία DomDocument 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$dom = new DOMDocument( "1.0" , "iso-8859-7" );   

 

// Δημιουργία DomDocument για το DZC 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$dom_DZC= new DOMDocument( "1.0" , "utf-8" ); 

 

// Δημιουργία του root element 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$root = $dom->createElement( "Collection" ); 

$dom->appendChild($root); 

$dom->formatOutput=true; 

 

// Δημιουργία του root element του DZC 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$root_DZC = $dom_DZC->createElement( "Collection" ); 

$dom_DZC->appendChild($root_DZC); 

$dom_DZC->formatOutput=true; 

 

// Δημιουργία των attributes του root 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$name = $dom->createAttribute( "Name" ); 

$NameString = iconv( 'iso-8859-7' , 'utf-8' , "Νοσοκομεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας" 

); 

$nameValue = $dom->createTextNode($NameString); 

$name->appendChild($nameValue); 

$root->appendChild($name); 

 

$SchemaVersion = $dom->createAttribute( "SchemaVersion" ); 

$SchemaVersionValue = $dom->createTextNode( "1.0" ); 

$SchemaVersion->appendChild($SchemaVersionValue); 

$root->appendChild($SchemaVersion); 

 

$xmlns = $dom->createAttribute( "xmlns" ); 

$xmlnsValue = $dom->createTextNode (http://schemas.microsoft.com/collection/metadata/2009 ); 

$xmlns->appendChild($xmlnsValue); 

$root->appendChild($xmlns); 

 

$xmlnsp = $dom->createAttribute( "xmlns:p" ); 

http://schemas.microsoft.com/collection/metadata/2009�


$xmlnspValue = $dom->createTextNode 

("http://schemas.microsoft.com/livelabs/pivot/collection/2009" ); 

$xmlnsp->appendChild($xmlnspValue); 

$root->appendChild($xmlnsp); 

 

$xmlnsxsi = $dom->createAttribute( "xmlns:xsi" ); 

$xmlnsxsiValue = $dom->createTextNode ("http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"); 

$xmlnsxsi->appendChild($xmlnsxsiValue); 

$root->appendChild($xmlnsxsi); 

 

$xmlnsxsd = $dom->createAttribute( "xmlns:xsd" ); 

$xmlnsxsdValue = $dom->createTextNode( "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ); 

$xmlnsxsd->appendChild($xmlnsxsdValue); 

$root->appendChild($xmlnsxsd); 

 

$pIcon = $dom->createAttribute( "p:Icon" ); 

$pIconValue = $dom->createTextNode ("http://http://www.myserver.gr/images/favicon.ico"); 

$pIcon->appendChild($pIconValue); 

$root->appendChild($pIcon); 

 

$pBrandImage = $dom->createAttribute("p:BrandImage"); 

$pBrandImageValue = $dom->createTextNode 

 ("http://www.myserver.gr/images/branding.png"); 

$pBrandImage->appendChild($pBrandImageValue); 

$root->appendChild($pBrandImage); 

 

// Δημιουργία των attributes του root του DZC 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$MaxLevel = $dom_DZC->createAttribute( "MaxLevel" ); 

$MaxLevelValue = $dom_DZC->createTextNode( "7" ); 

$MaxLevel->appendChild($MaxLevelValue); 

$root_DZC->appendChild($MaxLevel); 

 

$TileSize = $dom_DZC->createAttribute( "TileSize" ); 

$TileSizeValue = $dom_DZC->createTextNode( "256" ); 

$TileSize->appendChild($TileSizeValue); 

$root_DZC->appendChild($TileSize); 

 

$Format = $dom_DZC->createAttribute( "Format" ); 

$FormatValue = $dom_DZC->createTextNode( "jpg" ); 

$Format->appendChild($FormatValue); 

$root_DZC->appendChild($Format); 

 

$NextItemId = $dom_DZC->createAttribute( "NextItemId" ); 

$NextItemIdValue = $dom_DZC->createTextNode($totalRows_rsHospitals); 

$NextItemId->appendChild($NextItemIdValue); 

$root_DZC->appendChild($NextItemId); 

 



$ServerFormat = $dom_DZC->createAttribute( "ServerFormat" ); 

$ServerFormatValue = $dom_DZC->createTextNode("Default"); 

$ServerFormat->appendChild($ServerFormatValue); 

$root_DZC->appendChild($ServerFormat); 

 

$xmlns_DZC = $dom_DZC->createAttribute( "xmlns" ); 

$xmlns_DZCValue = $dom_DZC->createTextNode 

( "http://schemas.microsoft.com/deepzoom/2009" ); 

$xmlns_DZC->appendChild($xmlns_DZCValue); 

$root_DZC->appendChild($xmlns_DZC); 
 

 

Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του δεύτερου ερωτήματος 

ώστε να δημιουργηθούν οι κόμβοι για τις κατηγορίες των φίλτρων. Αυτό θα 

επιτευχθεί με τη χρήση μιας επανάληψης (loop) για κάθε κατηγορία φίλτρου και 

μιας εσωτερικής επανάληψης για κάθε πεδίο – ιδιότητα της κάθε κατηγορίας. 

 

 
//Δημιουργία των facet categories 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$FacetCategories = $dom->createElement( "FacetCategories" ); 

$root->appendChild($FacetCategories); 

 

$numfields = mysql_num_fields($rsFCats); 

 

while($row =mysql_fetch_assoc($rsFCats)) 

{ 

 $FacetCategory = $dom->createElement( "FacetCategory" );  

 $FacetCategories ->appendChild($FacetCategory);  

   

 for ($i=1; $i < $numfields; $i++) 

 {   

$NameString = iconv( 'iso-8859-7' , 'utf-8' ,  mysql_field_name($rsFCats, $i)); 

$ValueString = iconv( 'iso-8859-7' , 'utf-8' , $row[mysql_field_name($rsFCats, 

$i)]);   

   

  $FacetAttribute = $dom->createAttribute($NameString); 

  $FacetAttributeValue = $dom->createTextNode($ValueString);  

  $FacetAttribute->appendChild($FacetAttributeValue); 

  $FacetCategory->appendChild($FacetAttribute);   

 } // end for  

} // end while 

 

 



Το επόμενο και κυριότερο βήμα είναι η κατασκευή των ξεχωριστών 

στοιχείων της συλλογής (τα Items). Εδώ, θα γίνει και η μετατροπή των εικόνων σε 

μορφή Deep Zoom με το βοηθητικό πακέτο κλάσεων, Deepzoom. Συγκεκριμένα, 

θα καλέσουμε την κλάση ImageCreator.php, η οποία όμως δε θα παρουσιαστεί 

αναλυτικότερα, διότι έχει αναπτυχθεί από τρίτους και απλώς έχουν γίνει κάποιες 

μετατροπές ώστε να ενσωματωθεί στην εφαρμογή. 

Στο παράδειγμα μας, οι εικόνες των νοσοκομείων αφορούν στις ιστοσελιδες 

τους. Έτσι, όσα νοσοκομεία δεν έχουν ιστοσελίδα θα έχουν ως εικόνα μία γενική 

εικόνα, που έχει προεπιλεχθεί και θα είναι η πρώτη που θα μετατραπεί σε μορφή 

Deep Zoom. Στον παρακάτω κώδικα γίνεται η ενσωμάτωση της βοηθητικής κλάσης 

καθώς και η μετατροπή της γενικής εικόνας. 

 

 
require 'lib/Oz/Deepzoom/ImageCreator.php'; 

 

$converter = new Oz_Deepzoom_ImageCreator(); 

$converter->create( realpath( 'images/hospitals/nosite_hospital.png' ),  

'hospitals_files/images/nosite_hospital.png.xml' ); 
//Δημιουργία του Items με τα attributes του 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$Items = $dom->createElement( "Items" ); 

$root->appendChild($Items); 

 

$ImgBase = $dom->createAttribute( "ImgBase" ); 

$ImgBaseValue = $dom->createTextNode( 'hospitals_files\\myDZC.xml' ); $ImgBase-

>appendChild($ImgBaseValue); 

$Items->appendChild($ImgBase); 

 

//Δημιουργία του Items του DZC 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$Items_DZC = $dom_DZC->createElement( "Items" ); 

$root_DZC->appendChild($Items_DZC); 

  

//Δημιουργία των Items  

$id = 0; 

do { 

 $Item = $dom->createElement( "Item" ); 

 $Items->appendChild($Item);  

  

 $Img = $dom->createAttribute( "Img" ); 

 $ImgValue = $dom->createTextNode( '#'.$id ); 

 $Img->appendChild($ImgValue); 

 $Item->appendChild($Img); 

  



 $Id = $dom->createAttribute( "Id" ); 

 $IdValue = $dom->createTextNode($id); 

 $Id->appendChild($IdValue); 

 $Item->appendChild($Id); 

   

 if($row_rsHospitals[ 'website' ] != NULL) 

 { 

  $Href = $dom->createAttribute( "Href" );  

  $HrefValue = $dom->createTextNode ($row_rsHospitals['website']);  

  $Href->appendChild($HrefValue); 

  $Item->appendChild($Href); 

   

  if($row_rsHospitals[ 'website_image' ] != 'nosite_hospital.png') 

  {   

   $converter = new Oz_Deepzoom_ImageCreator(); 

   $converter->create( 

realpath('images/hospitals/'.$row_rsHospitals['website_image']), 

'hospitals_files/images/'.$row_rsHospitals['website_image'].'.xml'); 

  } 

 } 

  

 $dimensions =  $converter->getDimensions(); 

  

 $Name = $dom->createAttribute( "Name" );  

 $NameValue = $dom->createTextNode(iconv('iso-8859-7','utf-8', 

$row_rsHospitals['Hospital_Name']));  

 $Name->appendChild($NameValue); 

 $Item->appendChild($Name); 

  

 $Facets = $dom->createElement( "Facets" ); 

 $Item->appendChild($Facets); 

  

//Δημιουργία των Items του DZC 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 $II = $dom_DZC->createElement( "I" ); 

 $Items_DZC->appendChild($II); 

  

 $Iid = $dom_DZC->createAttribute( "Id" ); 

 $IidValue = $dom_DZC->createTextNode($id);  

 $Iid->appendChild($IidValue); 

 $II->appendChild($Iid); 

  

 $IN = $dom_DZC->createAttribute( "N" ); 

 $INValue = $dom_DZC->createTextNode($id);  

 $IN->appendChild($INValue); 

 $II->appendChild($IN); 

  

 $ISource = $dom_DZC->createAttribute( "Source" ); 



 $ISourceValue = $dom_DZC-

>createTextNode('images/'.$row_rsHospitals['website_image'].'.xml'); 

 $ISource->appendChild($ISourceValue); 

 $II->appendChild($ISource); 

  

 $ISize = $dom_DZC->createElement( "Size" ); 

 $II->appendChild($ISize); 

  

 $IWidth = $dom_DZC->createAttribute( "Width" ); 

 $IWidthValue = $dom_DZC->createTextNode($dimensions[0]); 

 $IWidth->appendChild($IWidthValue); 

 $ISize->appendChild($IWidth); 

  

 $IHeight = $dom_DZC->createAttribute( "Height" ); 

 $IHeightValue = $dom_DZC->createTextNode($dimensions[1]); 

 $IHeight->appendChild($IHeightValue); 

 $ISize->appendChild($IHeight); 

  

 mysql_data_seek($rsFCats, 0); 

  

  

  

 while($row =mysql_fetch_assoc($rsFCats)) 

 { 

  $String = iconv( 'iso-8859-7' , 'utf-8' , 

$row_rsHospitals[$row[mysql_field_name($rsFCats, 0)]]); 

   

  if($String != NULL) 

  { 

   $Facet = $dom->createElement( "Facet" ); 

   $Facets->appendChild($Facet); 

      

   $Name = $dom->createAttribute( "Name" );  

   $ValueString = iconv('iso-8859-7','utf-8', $row['Name']); 

   $NameValue = $dom->createTextNode($ValueString); 

   $Name->appendChild($NameValue); 

   $Facet->appendChild($Name);  

     

   $ValueNode = $dom->createElement($row['Type']); 

   $Facet->appendChild($ValueNode); 

     

   if($row['Type'] != "Link") 

   { 

    $Value = $dom->createAttribute( "Value" );  

    $ValueString2 = iconv('iso-8859-7','utf-8', 

$row_rsHospitals[$row[mysql_field_name($rsFCats, 0)]]); 

    $Value2 = $dom->createTextNode($ValueString2); 

    $Value->appendChild($Value2); 



    $ValueNode->appendChild($Value);   

  } 

   else 

   { 

    if($row['Facet'] == "website") 

    { 

     $Name = $dom->createAttribute( "Name" ); 

   

     $NameValue = $dom-

>createTextNode($row_rsHospitals[$row[mysql_field_name($rsFCats, 0)]]); 

     $Name->appendChild($NameValue); 

     $ValueNode->appendChild($Name); 

       

    } 

    else 

    { 

     $Name = $dom->createAttribute( "Name" ); 

     $NameValue = $dom->createTextNode( "click for map" ); 

     $Name->appendChild($NameValue); 

     $ValueNode->appendChild($Name); 

       

     $Href = $dom->createAttribute( "Href" );  

  

     $HrefValue = $dom-

>createTextNode($row_rsHospitals[$row[mysql_field_name($rsFCats, 0)]]); 

     $Href->appendChild($HrefValue); 

     $ValueNode->appendChild($Href); 

       

    } // end else 

      

   } // end else 

     

  } // end if 

   

 } // end while 

    

   $id++; 

    

} while ($row_rsHospitals = mysql_fetch_assoc($rsHospitals)); 

 

 

 

Κάπου εδώ τελειώνει η κατασκευή της συλλογής, έχοντας σχηματίσει τo 

αρχείο CXML αλλά έχοντας κάνει και τη μετατροπή όλων των εικόνων. Οι εικόνες 

αυτές  έχουν αποθηκευτεί στους αντίστοιχους φακέλους που έχουν δημιουργηθεί. 

Μένει μόνο να αποθηκευτεί όλη αυτή πληροφορία των δύο DOM Documents που 

σχηματίστηκαν στα κατάλληλα αρχεία. 



// Αποθήκευση των δέντρων στα αντίστοιχα αρχεία 

$dom->save( "hospitals.cxml" ); 

$dom_DZC->save( "hospitals_files/myDZC.xml" ); 

 

 

7.2.2  Η φόρτωση και η φιλοξενία της συλλογής σε ένα διακομιστή 

 

Μετά την εκτέλεση των κλάσεων, στον κεντρικό φάκελο θα έχει 

δημιουργηθεί ένας αριθμός αρχείων. Εκτός του CXML αρχείου της συλλογής, θα 

υπάρχει και ένας φάκελος με την ονομασία της συλλογής μας και το επίθεμα 

“_files”, στην περίπτωση μας “hospitals_files”. Μέσα σ’ αυτόν το φάκελο είναι 

αποθηκευμένα όλα τα xml αρχεία, που στην ουσία περιέχουν τις πληροφορίες για 

τα Deep Zoom αρχεία εικόνων αλλά και γενικώς για την Deep Zoom συλλογή. 

Όλα αυτά τα αρχεία είναι τακτοποιημένα και τοποθετημένα στους αντίστοιχους 

φακέλους που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή. 

Στη συνέχεια, μέσω κάποιας εφαρμογής ftp φορτώνουμε στο διακομιστή 

μας στο διαδίκτυο το αρχείο CXML και το φάκελο hospitals_files. Η client 

εφαρμογή του Pivot δεν χρειάζεται να διαβάσει κάποιο αρχείο html μπορεί 

κατευθείαν να συνδεθεί με το αρχείο CXML και να φορτώσει τη συλλογή. Κατά τη 

δημιουργία αυτού του συνδέσμου μπορούμε να κάνουμε δύο ρυθμίσεις. Να 

ορίσουμε ποιο θα είναι το φίλτρο με το οποίο αρχικώς θα ταξινομηθούν τα στοιχεία 

και να επιλέξουμε έναν από τους δύο τρόπους παρουσίασης – Graph View ή Item 

View. 

Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε ως φίλτρο ταξινόμησης το φίλτρο «Νομός» 

και ως τρόπο παρουσίασης την Graph View. Για να μπορέσουμε να 

δημιουργήσουμε τον σύνδεσμο πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα: 

 

• Να κάνουμε μια δοκιμή της συλλογής τοπικά, ώστε να δούμε πως 

εμφανίζεται. 

• Να επιλέξουμε τον τρόπο παρουσίασης και την ταξινόμηση που μας 

αρέσει. 

• Έπειτα πατάμε Ctrl+Alt+U ώστε στο πεδίο της διεύθυνσης να 

εμφανιστεί η πλήρης διεύθυνση με όλες τις παραμέτρους που 

χρειάζονται, ώστε να έχουμε την παρουσίαση που επιλέξαμε νωρίτερα. 

• Οι παράμετροι θα είναι url encoded και θα είναι της μορφής 
24facet0%24=%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7&%24view%24=1 

• Για να κατανοήσουμε περισσότερο τον σύνδεσμο μπορούμε να τον 

περάσουμε από έναν από τους διαθέσιμους url decoders ώστε να γίνει 



ευανάγνωστος και να μπορέσουμε να τον ενσωματώσουμε στην 

ιστοσελίδα μας. 

Στην περίπτωση της συλλογής των νοσοκομείων ο σύνδεσμος μετά την 

αποκωδικοποίηση πήρε την παρακάτω μορφή: 

 

hospitals.cxml#$facet0$=Νομός&$view$=2 

 

7.3.  Παράδειγμα χρήσης του Pivot 

 

Το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρουσίαση του Pivot 

αφορά στους γιατρούς της βορείου Ελλάδος. 

 

Το αποτέλεσμα του παραδείγματος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://195.251.218.39/Gkatzelidis.Panagiotis.Msc.2010/ 

 

Ο δημιουργός της συλλογής, αρχικώς, εισάγει στη βάση δεδομένων τα 

στοιχεία των ιατρών βορείου Ελλάδος από ένα αρχείο excel, το οποίο αποτελεί 

έναν κατάλογο των Διευθυντών και Επιμελητών Α’ της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας 

Θράκης. Για την απλοποίηση του παραδείγματος, γίνεται η παραδοχή ότι οι 

συγκεκριμένοι γιατροί είναι και οι μόνοι γιατροί στα αντίστοιχα νοσοκομεία. Τα 

στοιχεία που δίνονται για κάθε γιατρό  περιλαμβάνουν το όνομα, τον βαθμό, την 

ειδικότητα, το νοσοκομείο και τον τομέα. Στη συνέχεια, ο δημιουργός επιλέγει την 

κατηγορία των στοιχείων, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για την οπτική 

απεικόνιση του κάθε αντικειμένου της συλλογής, δηλαδή σε ποια κατηγορία θα 

βασίζονται οι εικόνες τις συλλογής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέγεται η 

κατηγορία των ειδικοτήτων και γίνεται η αντιστοίχηση της κάθε ειδικότητας με την 

αντίστοιχη εικόνα. Με λίγες μετατροπές το αρχείο εισάγεται στο εργαλείο του Pivot 

για το Excel και δημιουργείται η συλλογή. 

Στην περίπτωση μας υποθέτουμε ότι ο χρήστης της συλλογής είναι ένας 

κάτοικος της Κομοτηνής που θέλει να κάνει γενικές εξετάσεις. Θέλει να κάνει 

πλήρεις καρδιολογικές, αιματολογικές αλλά και γαστρεντερολογικές εξετάσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επισκεφθεί τους αντίστοιχους εξειδικευμένους 

γιατρούς και όχι κάποιον παθολόγο. 

Ανοίγοντας τη συλλογή, ο χρήστης αρχικώς βλέπει όλους τους γιατρούς 

κατηγοριοποιημένους βάσει των νοσοκομείων τους. Κάθε γιατρός αναπαρίσταται 

με μία εικόνα, η οποία αντιστοιχεί στην ειδικότητα του. 

 

http://s106446.gridserver.com/theses/main_index.html�


Εικόνα 7.2: Εισαγωγική οθόνη της συλλογής 

 
Στη συνέχεια, επιλέγει από τον πίνακα των φίλτρων όλες τις ειδικότητες 

που τον ενδιαφέρουν. Το αποτέλεσμα που παίρνει είναι το παρακάτω: 

 

Εικόνα 7.3: Το αποτέλεσμα της συλλογής μετά την επιλογή των φίλτρων 

 



Με μία πρώτη ματιά, είναι φανερό ότι τα νοσοκομεία που συγκεντρώνουν 

και τις τρεις ειδικότητες είναι αυτά της Θεσσαλονίκης. Το νοσοκομείο της 

Κομοτηνής παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, ενώ τα νοσοκομεία των δύο γειτονικών 

πόλεων, της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης, φαίνονται να έχουν έλλειψη μόνο 

σε γαστρεντερολόγους. Το πλήθος των γιατρών στα δύο αυτά νοσοκομεία 

εγγυάται ότι ο χρήστης θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εξεταστεί άμεσα, σε 

αντίθεση με το νοσοκομείο της Κομοτηνής. Ο χρήστης τελικά θα επιλέξει το 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, από αυτό της Ξάνθης, με μόνο 

κριτήριο ότι  το πρώτο είναι πανεπιστημιακό.  

Έπειτα, μπορεί να εστιάσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και να αντλήσει 

πληροφορίες για τον κάθε γιατρό ξεχωριστά. 

 

Εικόνα 7.4: Εστίαση στην τελική επιλογή του χρήστη 

 

 
 

 

 

  



8. Εργαλείο για τη δημιουργία συλλογών στο Exhibit 

 

 8.1. Εισαγωγή 

 

Προηγουμένως, έγινε αναφορά στις τεχνολογίες και στην διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί ώστε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή. Συνοπτικά η 

διαδικασία είναι η εξής:  

 

• Σύνδεση με μια κοινή βάση δεδομένων 

• Μετατροπή των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή JSON 

• Δημιουργία της συλλογής 

• Τροφοδότηση του Exhibit με τη συλλογή   

 

Το παράδειγμα χρήσης στην περίπτωση του Exhibit θα έχει ως θέμα τα 

νοσοκομεία της βορείου Ελλάδος. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι εξής 

τεχνολογίες: 

 

• php και MySql - για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, τη σύνδεση 

και τη μετροπή των δεδομένων σε μορφή JSON. 

• JSON – Η μορφή των δεδομένων που δέχεται ως είσοδο το Exhibit. 

• Google Maps API για javascript – Για την αποτύπωση των στοιχείων που 

έχουν γεωγραφικό μήκος και πλάτος σε χάρτη.  

• HTML και CSS – Για την δημιουργία της κεντρικής σελίδας που θα 

βλέπει ο χρήστης. Όλη η παρουσίαση στηρίζεται σ’ αυτές τις 

τεχνολογίες. Το exhibit είναι ανοιχτού κώδικα και μπορεί, εύκολα, 

κάποιος να παρακάμψει τα css αρχεία του, καθώς και να προσθέσει 

οτιδήποτε θελήσει στη σελίδα. Από γραφικά μέχρι άλλα API ή ακόμα και 

jquery λειτουργίες για τη δημιουργία effects. 

 

Η μεγάλη διαφορά με την εφαρμογή για το Pivot έγκειται στο ότι η 

παρούσα εφαρμογή θα είναι πλήρως δυναμική και θα λειτουργεί σε πραγματικό 

χρόνο φορτωμένη στο διαδίκτυο. Αυτό αποφεύχθηκε για το Pivot διότι, όπως έχει 

αναφερθεί, θα ήταν πολύ χρονοβόρα η διαδικασία μετατροπής των εικόνων σε 

πραγματικό χρόνο και θα προκαλούνταν προβλήματα σε πολλούς servers. Στο 

exhibit δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα διότι δέχεται όλων των ειδών τις εικόνες.  



8.2.  Δημιουργία της εφαρμογής για το Exhibit 

 

Η λογική που διέπει τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η εξής:  

 

• Δημιουργία της βασικής κλάσης για την επικοινωνία με τη βάση και τη 

μετατροπή των δεδομένων. Αυτή η κλάση είναι γενική (generic) και 

ονομάζεται create_json_from_db.php. Αυτή την κλάση μπορούν να την 

καλούν άλλες κλάσεις, να την τροφοδοτούν με ερωτήματα και να 

παίρνουν ως απάντηση τα δεδομένα σε μορφή JSON. 

• Δημιουργία μιας κλάσης για την παρουσίαση των νοσοκομείων ( θα 

δημιουργηθεί μία αντίστοιχη και για τα φαρμακεία). Αυτή η κλάση καλεί 

τη γενική, παίρνει τα δεδομένα και τα παρουσιάζει με όμορφο τρόπο 

χρησιμοποιώντας διάφορα API και προσαρμοσμένα css. 

• Για να υλοποιηθούν όμως τα παραπάνω χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί  

το API του Exhibit. Το API δεν ενσωματώνεται στην εφαρμογή αλλά 

απλώς καλείται και όλη η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στον 

διακομιστή του MIT όπου είναι φορτωμένο. 

 

Δεδομένου, το ότι η βασική κλάση μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε ερώτημα, 

θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι μπορούμε να τη συνδέσουμε με οποιαδήποτε 

βάση και να πάρουμε ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι δυνατό και 

πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστή σελίδα για την παρουσίαση των δεδομένων, η 

οποία θα επικεντρώνεται στα αντίστοιχα πεδία του ερωτήματος που θέσαμε. Εδώ 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή η προσαρμογή γίνεται στο επίπεδο της 

παρουσίασης σε αντίθεση με την εφαρμογή για το Pivot, όπου γίνεται στο επίπεδο 

της επικοινωνίας με τη βάση. 

 

8.2.1  Η κλάση create_json_from_db για τη δημιουργία συλλογών 

Exhibit. 

 

Όπως και στην εφαρμογή για το Pivot, στην αρχή καλείται η κλάση 

ThesesDB.php που αναλαμβάνει την σύνδεση με τη βάση δεδομένων. Η 

διατύπωση του κώδικα για την ανάκτηση των δεδομένων είναι παρόμοια γι ‘αυτό 

δεν θα διατυπωθεί.  

Στην κορυφή του κώδικα δηλώνεται ο τύπος του αποτελέσματος που θα 

προκύψει ώστε το Exhibit να το χρησιμοποιήσει ως JSON αρχείο. 

 



header( "Content-Type: application/json; charset=utf-8" ); 

 

Στη συνέχεια, δημιουργούμε έναν πίνακα items που θα φιλοξενήσει όλα τα 

στοιχεία. Με μία επανάληψη (loop) ανατρέχουμε στα αποτελέσματα του 

ερωτήματος ώστε να αποθηκευτούν στον πίνακα μας. Μέσα στην επανάληψη 

γίνεται έλεγχος αν το πεδίο που εξετάζεται, αφορά στο αρχείο της εικόνας ώστε να 

δηλωθεί το ακριβές path των εικόνων. Έπειτα, χρησιμοποιείται η εντολή 

array_map στον πίνακα, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε τη ρουτίνα 

convert_to_utf8 σε κάθε στοιχείο του πίνακα.  

Με τη ρουτίνα convert_to_utf8 πετυχαίνεται η μετατροπή των κειμένων σε 

μορφή utf8. Η μετατροπή αυτή χρειάζεται να γίνει ώστε να μπορούν τα δεδομένα 

να μετατραπούν σε μορφή JSON. 

 

Η ρουτίνα είναι πολύ απλή και ο κώδικας της είναι ο παρακάτω: 

 
function convert_to_utf8($text) { 

    return iconv( 'iso-8859-7' ,  'UTF-8' , $text); 

} 

 

Η εντολή iconv δέχεται τρεις παραμέτρους. 

• Το character set στο οποίο έχουμε πάρει τα κείμενα μας από τη βάση. 

Στην περίπτωση μας είναι το iso-8859-7, το οποίο είναι και το ελληνικό 

character set. 

• Το character set στο οποίο θέλουμε να μετατρέψουμε τα κείμενα μας 

• Και τέλος το ίδιο το κείμενο του κάθε πεδίου του ερωτήματος μας 

Ο κώδικας που υλοποιεί την επανάληψη στα στοιχεία του ερωτήματος είναι 

ο παρακάτω: 

 
$items = array(); 

 

do 

{ 

  

        //  Για κάθε πεδίο ενός στοιχείου 

         for ($i=0; $i < mysql_num_fields($rsRequestedData); $i++) 

{  

if(mysql_field_name($rsRequestedData, $i) == 'website_image') 

  { 

 $row_rsRequestedData['website_image'] = 

"images/hospitals/".$row_rsRequestedData['website_image']; 

  }               



         } 

   

 $items[] = array('item'=>array_map('convert_to_utf8',$row_rsRequestedData)); 

   

} while ($row_rsRequestedData = mysql_fetch_assoc($rsRequestedData)); 
 

 

Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να μετατραπούν σε μορφή 

JSON. Πριν από δύο χρόνια, κάτι τέτοιο στην php θα απαιτούσε την εισαγωγή 

κλάσεων ανεπτυγμένων από τρίτους που θα αναλάμβαναν την μετατροπή. Σήμερα 

όμως, έχουν ενσωματωθεί στην php 5.3 και πλέον μπορεί κάποιος να τις καλέσει 

με την απλή εντολή json_encode. Συγκεκριμένα ο κώδικας είναι: 

 
$temp =  json_encode(array('items'=>$items)); 

 

Χρησιμοποιούμε την προσωρινή μεταβλητή $temp διότι το αποτέλεσμα που 

παίρνουμε, παρόλο που είναι σε JSON μορφή, δεν είναι συμβατό με τη μορφή που 

δέχεται το Exhibit. Αυτό συμβαίνει γιατί η εντολή  json_encode δημιουργεί 

κάποιους επιπλέον κόμβους στην δομή, οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα στο 

exhibit. Το πρόβλημα λύνεται, με δύο διαδοχικές αντικαταστάσεις στη 

συμβολοσειρά του αποτελέσματος ώστε να εξαλειφθούν οι περιττοί κόμβοι. 

 
  $temp2 = str_replace('{"item":' , '' , $temp); 

  $temp3 = str_replace( '}}' ,  '}'  ,$temp2); 

  echo $temp3;   

 

Η τελευταία γραμμή στην ουσία, θέτει την επιστροφή της κλάσης που στην 

περίπτωση μας είναι μία συμβολοσειρά σε μορφή JSON. 

 

8.2.2  Η κλάση exhibit_hospitals για την παρουσίαση της συλλογής 

Exhibit. 

 

Η σελίδα που θα παρουσιάζει τη συλλογή είναι αρκετά απλή και θα 

μπορούσε να είναι απλή HTML. Στην περίπτωση μας χρησιμοποιούμε php ώστε να 

μπορούμε να περνάμε τις παραμέτρους μεταξύ των κλάσεων. Στην περίπτωση μας 

έχουμε μόνο μία παράμετρο, την κατηγορία που έχει επιλεχθεί για παρουσίαση πχ. 

νοσοκομεία, φαρμακεία κ.α.. 

 



Στη αρχή πρέπει να γίνει η ενσωμάτωση του API του Exhibit αλλά και της 

επέκτασης που θα χρησιμοποιήσει στην ουσία το Google Maps API. 

 

 
<script src = “http://static.simile.mit.edu/exhibit/api-2.0/exhibit-api.js” 

type= "text/javascript" > 

</script> 

             

<script src= "http://static.simile.mit.edu/exhibit/extensions-2.0/map/map-

extension.js?gmapkey=ABQIAAAA-

9GxlGbS0bSrdBJJYQ_AnBQIFDMDuHR3vshVohevpMc2KPwfWhR6bOBifTKOXVM-k8Wg35OPb5wQRQ" 

type="text/javascript"> 

</script> 

 

 

Στη δεύτερη δήλωση βλέπουμε ότι υπάρχει ένα gmpakey. Αυτό το κλειδί 

αφορά αποκλειστικά σε μία ιστοσελίδα και είναι απαραίτητο για να μπορέσει το 

Google Maps API να λειτουργήσει κανονικά. Στην ιστοσελίδα του Google Maps 

μπορεί κάποιος να δηλώσει την ιστοσελίδα του και να δημιουργήσει ένα τέτοιο 

κλειδί. 

Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα σύνδεσμο με τα δεδομένα της συλλογής. 

Επειδή η συλλογή θα δημιουργηθεί δυναμικά, η σύνδεση δεν γίνεται με κάποιο 

αρχείο JSON αλλά με την βασική μας κλάση create_json_from_db. Στην ίδια 

δήλωση περνάμε ως παράμετρο και το όνομα της κατηγορίας για την οποία 

θέλουμε να δημιουργήσουμε τη συλλογή. Επειδή όμως το αρχείο μας είναι php 

πρέπει να δηλώσουμε να το χειριστεί ως JSON (ούτως η άλλως η επιστροφή του 

είναι JSON) και να το συσχετίσει με το Exhibit. 

 

Η παραπάνω δήλωση γίνεται με τον εξής κώδικα: 

 
<link href= "create_json_from_db.php?selection= <?php echo $_GET['selection'];?>" 

        type= "application/json"  

        rel= "exhibit/data"  

 /> 

 

 

Τελειώνοντας, με τους συνδέσμους και τα API θα πρέπει να γίνει και ο 

σύνδεσμος με το αρχείο css της σελίδας. Το αρχείο exhibit_styles.css, που έχουμε 

δημιουργήσει, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την παρουσίαση των στοιχείων που θα 

εμφανιστούν στην ιστοσελίδα. Στο δεύτερο μέρος του περιέχει δηλώσεις που στην 

ουσία αντικαθιστούν τις αντίστοιχες του Exhibit. Έτσι, μπορούμε να 



διαμορφώσουμε, ως ένα βαθμό, πως θα εμφανίζονται τα στοιχεία του Exhibit. 

Παρακάτω,  παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν μόνο στο Exhibit. 

 

 
@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

  

 .exhibit-tileView-body { 

  list-style: none;  

 } 

  

 div.exhibit-facet-body 

 { 

  border:         0px solid #ddd; 

  height:         auto; 

  overflow:       auto;  

 } 

  

 div.exhibit-text-facet input 

{ 

  width: 100%; 

  background-color: #666; 

  border: 0px; 

 } 

  

 div.exhibit-facet-value-selected  

{ 

  font-weight:    normal; 

 } 

  

 span.exhibit-facet-header-title  

{ 

  font-weight:    normal; 

  color: #0CF; 

 } 

  

 a.exhibit-facet-value-link  

{ 

  text-decoration: none; 

  color: #999; 

 } 

  

 a.exhibit-facet-value-link:hover  

{ 

  text-decoration: underline; 

  color: #0CF; 

 } 



Παρακάτω, παρουσιάζονται τα δεδομένα που έχουμε λάβει σε μορφή 

JSON. Κάθε στοιχείο έχει την παρακάτω μορφή: 

 

 

 
 {    "label" :"\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 ", 

"type" :"\u039d\u03bf\u03bc\u03b1\u03c1\u03c7\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc", 

"website" :"http:\/\/www.oagiosdimitrios.gr", 

"Phone" :"2310 203121", 

"Fax" :"2310 203121", 

"email" :"", 

"website_image" :"images\/hospitals\/oagiosdimitrios.png", 

"Address" :"\u0396\u03c9\u03b3\u03c1\u03ac 2", 

"ZIP" :"54634", 

"Map" :"http:\/\/maps.google.com\/maps\/…", 

"Satelite_Map" :"http:\/\/maps.google.com\/maps\/…", 

"latlng" :"40.636503,22.958077", 

"City_Name" :"\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1", 

"Prefecture_Name" :"\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03b7\u03c2", 

"Region_Name" :"\u039a\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1" 

 } 

 

 

Οι ακατανόητοι χαρακτήρες είναι οι ελληνικοί σε Unicode μορφή. Η 

σελίδα μας που έχει ελληνικό encoding αναλαμβάνει να κάνει τη 

μετατροπή. Με τα κόκκινα γράμματα βλέπουμε όλες τις ιδιότητες που έχει 

ένα στοιχείο. Στη συνέχεια θέλουμε να στήσουμε τον τρόπο παρουσίασης 

ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ιδιότητες, ενώ, το Exhibit θα 

αναλάβει να τον εφαρμόσει σε όλα τα στοιχεία της συλλογής. Η λογική 

είναι να τοποθετούμε κάθε ιδιότητα που θέλουμε να εμφανιστεί μέσα σε ένα 

div ή σε ένα κελί πίνακα. Για παράδειγμα, η εισαγωγή της εικόνας της 

ιστοσελίδας ενός νοσοκομείου θα είχε περίπου την παρακάτω μορφή: 

 

 
<td  ex:role= "viewPanel" > 

              <div ex:role="view"  ex:orders= ".Prefecture_Name" > </div> 

               <table ex:role= "lens" > 

                <tr >  <td width > <img src= "images/hospitals/"  

width= "243" 

                                    height= "168"  

align= "top"                               

 ex:if-exists= ".website_image"  

ex:src-content= ".website_image" /> </td>  



Στη δεύτερη γραμμή δηλώνεται η κατηγορία βάσει της οποίας θα 

ταξινομηθούν αρχικώς τα στοιχεία. Στην περίπτωση μας είναι η 

".Prefecture_Name", δηλαδή κατά νομό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα 

τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες ιδιότητες διαφέροντας μόνο στο στήσιμο τους. 

 Συνεχίζοντας, θα δηλώσουμε ποιες θα είναι οι κατηγορίες των φίλτρων και 

επίσης θα δημιουργήσουμε ένα πεδίο αναζήτησης κειμένου. Στα φίλτρα το μόνο 

που χρειάζεται είναι η δήλωση του ονόματος του φίλτρου και της ιδιότητας στην 

οποία αντιστοιχεί. Το Exhibit είναι αυτό που θα αναλάβει να συμπληρώσει τις τιμές 

του κάθε φίλτρου διαβάζοντας το αρχείο JSON. 

 

<p>Αναζήτηση</p> 

           <div ex:role= "facet" ex:facetClass= "TextSearch" </div> 

           <div ex:role= "facet" ex:expression= ".type" ex:facetLabel= "Είδος Νοσοκομείου" ></div> 

          <div ex:role= "facet" ex:expression= ".City_Name" ex:facetLabel= "Πόλη" ></div> 

           <div ex:role= "facet" ex:expression= ".Prefecture_Name" ex:facetLabel= "Νομός" ></div> 

           <div ex:role= "facet" ex:expression= ".Region_Name" ex:facetLabel= "Περιφέρεια" ></div> 

 

Στο τέλος, μένει να ρυθμίσουμε την επέκταση του Google Maps API ώστε 

να εμφανίσει τα στοιχεία μας πάνω στο χάρτη. Η δήλωση συνοδεύεται από έναν 

βοηθητικό coder (η περιγραφή τους βρίσκεται στο κεφάλαιο του Exhibit), ο οποίος 

δηλώνει τις κατηγορίες των στοιχείων και τον τρόπο απεικόνισης τους στο χάρτη.  

Η δήλωση των ρυθμίσεων του Google Maps Api: 

 

     <div ex:role= "view" 

           ex:viewClass= "Map" 

            ex:mapHeight = "600" 

            ex:latlng= ".latlng"            

            ex:colorKey= ".Region_Name" 

            ex:colorCoder= "map-color" 

            ex:center= "40.764525,24.254608" 

            ex:zoom= "9" 

            ex:showHeader= "false" 

           ex:showSummary= "false" 

ex:type= "normal" 

            ex:showFooter= "false" >  </div> 



Από τα παραπάνω, ενδιαφέρον έχουν τα latlng, colorKey και colorCoder. Το 

πρώτο δηλώνει από ποια ιδιότητα των στοιχείων θα πάρει τα γεωγραφικά μήκη και 

πλάτη. Τα άλλα δύο δηλώνουν τον coder που θα χρησιμοποιηθεί για της 

κατηγορίες στον χάρτη καθώς και το ποια ιδιότητα θα φιλτραριστεί μέσω αυτού 

του coder. Στον coder μπορούμε να βάλουμε ότι κατηγορία θελήσουμε, αρκεί η 

ονομασία της να αντιστοιχεί με τις τιμές που παίρνει η κατηγορία που δηλώνεται 

στο colorKey.  

 

   <div  ex:role= "coder" ex:coderClass= "Color" id= "map-color"> 

<span ex:color= "#F01DC4" >Κεντρικής Μακεδονίας</span> 

<span ex:color= "#00D96B" >Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης</span> 

<span ex:color= "gray"  ex:case= "others" >Λοιπά Νοσοκομεία</span> 

<span ex:color= "white" ex:case= "mixed" >mixed text</span> 

<span ex:color= "black" ex:case= "missing" >missing text</span>  </div> 

 

 

8.3.  Παράδειγμα χρήσης του Exhibit 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η παρουσίαση της ιστοσελίδας που 

δημιουργείται χρησιμοποιώντας το παραπάνω εργαλείο. Η παρουσίαση θα γίνει 

μέσω ενός παραδείγματος χρήσης της ιστοσελίδας. 

Το αποτέλεσμα του παραδείγματος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://195.251.218.39/Gkatzelidis.Panagiotis.Msc.2010/ 

 

Ο χρήστης της ιστοσελίδας, στην περίπτωση μας, θέλει να επισκεφτεί 

κάποιο νοσοκομείο του νομού Θεσσαλονίκης με σκοπό να υποβληθεί σε γενικές 

εξετάσεις για προληπτικούς λόγους. Στην αρχική σελίδα της συλλογής και στο 

πάνω μέρος εμφανίζεται ένας χάρτης της βορείου Ελλάδος με τις θέσεις όλων των 

νοσοκομείων. Στη συνέχεια παρατίθεται η λίστα με τα νοσοκομεία και όλα τα 

στοιχεία τους. Στο δεξί μέρος της σελίδας βρίσκονται οι κατηγορίες των φίλτρων, 

καθώς και η αναζήτηση βάσει κειμένου. 

 

 

 

http://s106446.gridserver.com/theses/main_index.html�


 

 

Εικόνα 7.1: Εισαγωγική οθόνη της συλλογής 

 

 

 

Όλα τα νοσοκομεία της βορείου Ελλάδος είναι 28. Ο χρήστης ενδιαφέρεται 

μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, οπότε εστιάζει στο φίλτρο «Πόλη» όπου και 

επιλέγει την Θεσσαλονίκη. Τα δεδομένα φιλτράρονται και η συλλογή επιστρέφει 12 

νοσοκομεία. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί είτε να περιηγηθεί στα καινούρια 

δεδομένα και να επιλέξει με βάση το χάρτη, είτε μπορεί να περιορίσει τα 

αποτελέσματα κάνοντας μία αναζήτηση για κάποια συγκεκριμένη οδό. 

 



Εικόνα 8.2: Το αποτέλεσμα της συλλογής μετά την επιλογή των φίλτρων

 

 

Στη συνέχεια και αφού έχει επιλέξει το νοσοκομείο, ο χρήστης μπορεί να 

εστιάσει σ’ αυτό και να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Δίπλα στο όνομα 

του νοσοκομείου υπάρχουν τρεις σύνδεσμοι. Ο πρώτος σύνδεσμος οδηγεί τον 

χρήστη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του νοσοκομείου εφόσον αυτή υπάρχει. Οι 

άλλοι δύο σύνδεσμοι οδηγούν τον χρήστη στους αντίστοιχους χάρτες στην 

ιστοσελίδα του Google Maps, ώστε να μπορέσει ο χρήστης να αναζητήσει 

αναλυτικότερες οδηγίες για τον τρόπο μεταβίβασης του στο νοσοκομείο που έχει 

επιλέξει. Τέλος, παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας του νοσοκομείου 

όπως τα τηλέφωνα, τα email και η διεύθυνση. 

 

Εικόνα 8.3: Τα στοιχεία του νοσοκομείου της επιλογής του χρήστη 

 

 

 



9. Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

9.1. Συμπεράσματα 

 

Στην εργασία αυτή, ερευνήθηκαν τα δύο εργαλεία, Pivot και Exhibit, που 

αναλαμβάνουν την οπτικοποίηση των δεδομένων που μπορούν να αντληθούν από 

το διαδίκτυο. Κατά την έρευνα αποδείχθηκε ότι και ο μέσος χρήστης, χωρίς 

γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί να αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές 

επικεντρωμένες στα δεδομένα. Τα δύο εργαλεία, δίνουν τη δυνατότητα 

παρουσίασης οποιασδήποτε συλλογής δεδομένων με όμορφο τρόπο και χωρίς 

κόστος και πολλή προσπάθεια. 

Τα δύο εργαλεία, παρόλο που έχουν ως κοινό στόχο την παρουσίαση 

δεδομένων, παρουσιάζουν μερικές διαφορές. Το Exhibit επικεντρώνεται κυρίως 

στην αναζήτηση της πληροφορίας μέσα από ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Οι 

διάφορες επεκτάσεις που διαθέτει, αναδεικνύουν τα δεδομένα και καθιστούν την 

αναζήτηση πιο ελκυστική. Αντιθέτως το Pivot, με την εξελιγμένη μηχανή γραφικών 

που διαθέτει, πετυχαίνει έναν άλλο στόχο. Παρουσιάζοντας χιλιάδες φιλτραρισμένα 

δεδομένα σε στήλες με εικόνες και όμορφες κινήσεις, δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να βγάλει συμπεράσματα βάσει των αναζητήσεων του και να εντοπίσει 

μοτίβα και τάσεις των δεδομένων. Έτσι το Pivot ξεφεύγει από τα πλαίσια ενός 

εργαλείου οπτικοποίησης δεδομένων και προσφέρει και άλλες χρήσεις. 

Οι δύο μικρές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν τις συλλογές των δεδομένων για τα 

δύο εργαλεία, χρησιμοποιώντας ως πηγή πληροφορίας μία κοινή βάση δεδομένων. 

Τα δύο εργαλεία στη μορφή που διατίθενται δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο και 

μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο δημοσιευμένο παράδειγμα κώδικα που να εκτελεί 

αυτό το έργο. Ως εκ τούτου οι δύο εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

οποιονδήποτε δημιουργό – χρήστη, ο οποίος θα διαθέτει μία διαδικτυακή βάση 

δεδομένων και θα θέλει να δημοσιεύσει τα δεδομένα του σε μία όμορφη και 

περιηγήσιμη μορφή. Οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να κάνει ώστε να τις ενσωματώσει 

στην ιστοσελίδα του, αφορούν μόνο στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, ώστε να 

γίνει η επιλογή και η διαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και τα δύο εργαλεία με τις αντίστοιχες 

εφαρμογές τους,  προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα και στην περίπτωση που 

χρησιμοποιηθούν τοπικά. Ο χρήστης μπορεί να αντλεί τα δεδομένα του, είτε από 

βάσεις δεδομένων είτε από υπολογιστικά φύλλα, και διοχετεύοντας τα στα 

εργαλεία να μπορεί να περιηγείται στα αρχεία του με όμορφο και γρήγορο τρόπο. 



9.2. Μελλοντική Έρευνα 

 

Με τη πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες συλλογές δεδομένων θα 

εμφανίζονται που θα είναι σωστά δομημένες και επαναχρησιμοποιήσιμες. Για την 

κατασκευή τους οι δημιουργοί θα χρησιμοποιούν είτε εργαλεία όπως τα Pivot και 

Exhibit, είτε θα βρουν άλλες παρόμοιες μεθόδους. Καθώς ο αριθμός αυτών των 

δεδομένων θα αυξάνεται, ταυτοχρόνως θα αυξάνεται και η χρήση τους από τους 

μέσους χρήστες. Η επαφή των χρηστών με τα δεδομένα γίνεται μέσω ενός 

προγράμματος περιήγησης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει μία εξέλιξη στα 

προγράμματα περιήγησης ώστε να καλύψουν τις νέες ανάγκες των χρηστών. Για 

παράδειγμα το Pivot μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αρχική μορφή των 

μελλοντικών προγραμμάτων περιήγησης που θα είναι επικεντρωμένα στα 

δεδομένα.   

Αν θέσουμε όλα τα παραπάνω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία του διαδικτύου ώστε το 

περιεχόμενο του να μην είναι επικεντρωμένο στα κείμενα αλλά στα δεδομένα. Τα 

τελευταία χρόνια έχει γίνει μια στροφή προς αυτή την κατεύθυνση. Τα blogs και οι 

σελίδες wiki αποτελούν τα κυριότερα παραδείγματα. Ενδιαφέρον για μελλοντική 

έρευνα παρουσιάζει η ενσωμάτωση των τεχνολογιών του Exhibit και του Pivot στα 

blogs και στις σελίδες wiki. Οι δύο μικρές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν σ’ αυτή 

την εργασία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρώτο κομμάτι μιας εφαρμογής 

που θα αναλάμβανε την ενσωμάτωση. 

Το κάθε εργαλείο ξεχωριστά, έχει τις δικές του προοπτικές. Το Pivot πρέπει 

να εξαλείψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη δημιουργία δυναμικών 

συλλογών. Ήδη η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα δείγμα κώδικα για μια 

εφαρμογή διακομιστή που θα δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο δυναμικές 

συλλογές. Ο κώδικα αυτός, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο του Pivot, είναι 

ελλιπής και  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μορφή που βρίσκεται. Μεγάλο 

ενδιαφέρον υπάρχει στις διαδικτυακές κοινότητες για τη δημιουργία ενός 

εργαλείου δημιουργίας δυναμικών συλλογών, βασισμένο στον κώδικα για 

διακομιστή της Microsoft. 

Τέλος, το Exhibit υποστηρίζεται από μία μεγάλη κοινότητα, είναι ανοιχτού 

κώδικα, χρησιμοποιείται ευρέως και ήδη έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές 

επεκτάσεις του. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η δημιουργία μιας γενικής εφαρμογής 

που θα δέχεται διάφορους τύπους αρχείων με δεδομένα και θα χρησιμοποιεί τη  

μηχανή του Exhibit για την αναπαράσταση τους. Μια τέτοια εφαρμογή θα είχε 

χρησιμότητα και σε τοπικό επίπεδο, όπου ένας χρήστης θα μπορούσε να 



περιηγηθεί, στα δεδομένα που έχει π.χ. σε excel αρχεία, φορτώνοντας απλώς το 

αρχείο στην εφαρμογή, χωρίς καμία δική του παρεμβολή στη δομή του αρχείου. 
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