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Περίληψη  
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αλλαγές που υφίσταται καθημερινά η ανθρωπό-

τητα επιτάσσουν την ανάγκη για γρήγορη και άμεση ενημέρωση γύρω από τα κοινω-

νικά και όχι δρώμενα. Η χρήση της τεχνολογίας έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην 

μετάδοση αυτών των μηνυμάτων δίνοντας την δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν 

τον κόσμο. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ενημέρωσης πηγάζει μέσα από την πληρο-

φορική και την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία στόχο έχουν την 

σωστή  διαχείριση της πληροφορίας. 

Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια πληροφοριακά συστήματα τα οποία έχουν ως βάση 

κυρίως το διαδίκτυο και μοιράζονται σε ένα πλήθος κατηγοριών ανάλογα με τις ανά-

γκες που καλύπτουν. Η χρήση τέτοιων συστημάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο 

διαδίκτυο, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της σημερινής πληροφόρησης να προέρ-

χεται από εκεί.  

Το Greek Index αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα ενημέρωσης το οποίο στόχο έχει να 

καταγράψει πληροφορίες που έχουν θεματική, γεωγραφική, χωρική αναφορά και α-

ναφέρονται στις δημόσιες υπηρεσίες που απαρτίζουν το ελληνικό κράτος.  
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Abstract  
The development of technology and the changes that happen to humanity every day, 

make the need for fast and immediate education very intense as far as social-and not 

only-events are concerned. The usage of the technology has helped the spreading of 

these messages in a big degree by making it possible to everybody to learn the world. 

A big part of this education flows from computer science and the use of the informa-

tive systems, which aim to the proper handling of the information. 

Today, there are millions of computer-systems, which have their basis mostly on the 

Internet and are shared to a lot of categories depending on the needs they cover. The 

use of such systems is particularly widespread at the Internet, having as an effect the 

fact that a big part of the modern information comes from them. 

Greek Index is a model system of education whose goal is to record information 

which has as a theme the geographical and territorial report and which refer to the 

public services the Greek State consists of. 
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Μέρος Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Κατηγοριοποίηση του Greek Index 
 

Εισαγωγή 

Η δημιουργία κάθε εφαρμογής χαρακτηρίζεται από τον στόχο της και τον σκοπό τον 

οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει και βάση αυτών αξιολογείται και κατατάσσεται σε 

διάφορες κατηγορίες. Μέσα από τις παραγράφους που ακολουθούν θα προσπαθή-

σουμε να δώσουμε μία συνοπτική εικόνα δύο σημαντικών μοντέλων αναφοράς και να 

κατατάξουμε παράλληλα την εφαρμογή με βάση αυτών των μοντέλων στις αντίστοι-

χες κατηγορίες που ορίζουν. Παράλληλα στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί ο  στόχος 

της  εφαρμογής αυτής, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της μελέτης που α-

κολουθεί.  

   

1.Ανάλυση μοντέλου αναφοράς 

Τα μοντέλα αναφοράς ή e- business models όπως αναφέρονται στην ξένη βιβλιο-

γραφία, στόχο έχουν την οργάνωση όλων των διαδικτυακών τόπων σε κατηγορίες 

ανάλογα με το αντικείμενο τους. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει μία σύ-

ντομη περιγραφή του ρόλου του μέσα στο διαδίκτυο. 

 

1.1 Περιγραφή μοντέλων έρευνας και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου και η δημιουργία περιβάλλοντος προσιτού σε όλους 

τους χρήστες, έστρεψε όλο και περισσότερο την αγορά στην χρήση και αξιοποίηση 

του για διάφορους λόγους. Αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

ως μέσο προβολής και άλλες φορές σαν μέσο διεκπεραίωσης των εμπορικών τους 

συναλλαγών. Η τάση αυτή και η ανάπτυξη του στρέφει καθημερινά όλο και περισσό-

τερο τους ερευνητές στην μελέτη και ταξινόμηση όλων των τύπων  του διαδικτυακού 

χώρου σε μοντέλα αναφοράς ανάλογα με το αντικείμενο τους.  

Είναι αρκετά σημαντικό μία διαδικτυακή εφαρμογή, πριν από κάθε άλλο να ταξινο-

μείται σε μία κατηγορία έτσι ώστε το αντικείμενο της και οι δραστηριότητες με τις 
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οποίες θα ασχοληθεί να είναι απόλυτα ξεκάθαρες τόσο στους κατασκευαστές του όσο 

και στους μετέπειτα χρήστες.  

Βάση αυτών των μοντέλων θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία ταυτότητα και στο 

Greek  index  σύμφωνα με το αντικείμενο ενασχόλησης του. Για να μην χαθεί το νό-

ημα αυτής της μελέτης, θα παρουσιαστούν δύο μοντέλα αναφοράς, κατά TIMMERS  

και κατά RAPPA [3] .  

Έτσι κατά τον TIMMERS  επικρατεί η άποψη ότι το e- business model και η στρα-

τηγική μάρκετινγκ, διαμορφώνουν το μοντέλο μάρκετινγκ που θα ακολουθηθεί. Η 

ταξινόμηση των μοντέλων κατά τον TIMMERS  περιλαμβάνει τα εξής: 

Μοντέλα Στόχος μοντέλου 

E – shop 

 

Web Mkt εταιριών 

E – mail  

 

Η ενίσχυση ανεξάρτητων εταιριών ως προς την 

επικοινωνία  

E – procurement 

 

Ηλεκτρονική εφαρμογή με πληρωμές και παρα-

δόσεις 

E – action 

 

Διευκολύνει δραστηριότητες όπως : 

1. Αγορά  

2. Επιλογή 

3. Παράδοση 

Third – party marketplace 

 

Στοχεύει στο ταίριασμα της προσφοράς και της 

ζήτησης ανάμεσα στις εταιρίες που συναλλάσσο-

νται 

Information brokers  

 

Διαμοιρασμός πληροφοριών 

Virtual – communities 

 

Επιχειρησιακή πληροφόρηση 

Trust and other services Στόχος η δημιουργία αξιόπιστου περιβάλλοντος 

επικοινωνίας για τους συνδυαλεγόμενους. 

Value – chain provider 

 

Στοχεύει σε συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσί-

δας αξίας. 

Collaboration platforms 

 

Παροχή εξειδικευμένων εργαλείων στους συμ-

μετέχοντες  

Value – chain intergrator 

 

Στήριξη πολλών τομέων της αλυσίδας αξίας 

προς τους πελάτες  
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Η ταξινόμηση μοντέλων κατά τον RAPPA γίνεται με την πρόταση αξίας και με τον 

τρόπο παραγωγής εσόδων για τις επιχειρήσεις  από την χρήση του μοντέλου αυτού. Ο 

RAPPA διακρίνει 9 μοντέλα αναφοράς για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν το e- 

business. 

Μοντέλα Στόχος 

Brokerage model Η μεσολάβηση ανάμεσα σε δυο συνδιαλεγόμενους  

Advertising model Η προώθηση προϊόντων (διαφήμιση) 

Infomediary 

model 

Μεσολαβεί στην μετάδοση της πληροφορίας ανάμεσα στον 

παραγωγό και στον καταναλωτή 

Merchant model Χονδρεμπόριο αγαθών 

Manufacturer di-

rect model 

Η άμεση πρόσβαση στους πελάτες μέσω WEB 

Community 

model 

Η υποστήριξη των μελών του και η ανταπώδωση με οικονομι-

κής ενίσχυσης 

Affiliate model Προσφορά συναλαγών σε επισκέπτες του site 

Subscription 

model 

Παροχή υπηρεσιών έναντι χρηματικού αντιτίμου 

 

 

2.Μοντέλο υιοθέτησης από το Greek Index 

Το Greek index αποτελεί πάνω από όλα ένα μοντέλο πληροφόρησης σχετικά με μία 

συγκεκριμένη περιοχή η οποία είναι ο ελληνικός χώρος, και γύρω από διάφορα θέμα-

τα τα οποία έχουν σχέση με τους δημόσιους φορείς. Στις παραπάνω παραγράφους 

είδαμε ένα σύνολο μοντέλων αναφοράς, που στηρίζονται σε δύο προσεγγίσεις:  του 

Timmers και του Rappa.  

Θέλοντας να κατατάξουμε αρχικά την εφαρμογή, κατά την πρώτη προσέγγιση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο αναφοράς Information brokers . Βασικός 

στόχος των εφαρμογών που εντάσσονται σε αυτό το μοντέλο είναι ο διαμοιρασμός 

της πληροφορίας σε χρήστες και επισκέπτες. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται στους 

χρήστες χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα, καθώς πηγή εσόδων δεν αποτελούν οι πα-

ρεχόμενες πληροφορίες, αλλά οι διαφημίσεις που συνοδεύουν τις αναζητήσεις των 

χρηστών. Το Greek  Index όπως έχει αναφερθεί, βασικό στόχο έχει την παροχή πλη-
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ροφοριών στους χρήστες του.. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στόχος του δεν 

είναι η δημιουργία εσόδων από την εφαρμογή αυτή αλλά η προώθηση πληροφοριών 

και η καταγραφή του Ελληνικού χώρου.  

Η δεύτερη προσέγγιση την οποία και εξετάζουμε, είναι του Rappa. Σύμφωνα με αυ-

τήν την προσέγγιση το μοντέλο Infomediary model . Ο Rappa ορίζει ότι βασικός ρό-

λος των μοντέλων αυτής της κατηγορίας είναι η μεσολάβηση στην μετάδοση  πληρο-

φοριών στους χρήστες. Εδώ ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί τον κόμβο μέσω του ο-

ποίου οι παροχείς πληροφοριών μπορούν να προωθήσουν στους χρήστες τις πληρο-

φορίες [3]. 

  

3.Βασικός στόχος του Greek Index 

Βασικό στόχο της εφαρμογής αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα μπο-

ρεί να περιγράψει τους δημόσιους φορείς της Ελλάδας περικλείοντας ένα σύνολο 

χρήσιμων πληροφοριών για αυτούς. Μέσα από την συλλογή και ομαδοποίηση των 

στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες και στους επισκέπτες του να αντλή-

σουν στοιχεία για ένα μεγάλο σύνολο πληροφοριών σχετικών με την γεωγραφική αλ-

λά και την χωρική θέση των δημοσίων φορέων. Ένα βασικό τμήμα της εφαρμογής 

αυτής είναι και η παρουσίαση των δημοσίων φορέων μέσα από το Google Earth. Έτσι 

μπορούν οι  χρήστες να έχουν μία εικόνα της χωρικής θέσης των κτηρίων. Παράλλη-

λα παρέχει την δυνατότητα για μετέπειτα προέκταση της εφαρμογής και αξιοποίησης 

των στοιχείων από το Google Earth  έτσι ώστε όλα τα καταχωρημένα σημεία να βρί-

σκονται και σε αυτήν την εφαρμογή. (Αναφέρουμε ότι η δημιουργία και η προβολή 

σημείων μέσω του Google Earth μπορεί να γίνει μόνο τοπικά στους υπολογιστές των 

χρηστών και όχι σε όλο το διαδίκτυο.) 

Το Greek Index θα  αποτελέσει ένα μοντέλο αναζήτησης πληροφοριών οι οποίες έ-

χουν άμεση σχέση με τον ελληνικό χώρο. Παρατηρώντας κανείς τους παρόμοιους 

διαδικτυακούς τόπους αναζήτησης πληροφοριών αντιλαμβάνεται την απουσία ενός 

πλήρους οδηγού σχετικού με την Ελλάδα που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στην 

πληροφόρηση των επισκεπτών.  Σήμερα τα αντίστοιχα sites που σχετίζονται με αυτόν 

τον τομέα δεν έχουν σαν βασικό στόχο του την παροχή πληροφοριών αλλά την ενη-

μέρωση των χρηστών γύρο από θέματα επικαιρότητας. Πολλές φορές μάλιστα οι 

πληροφορίες δίνονται με την μορφή link και παραπέμπουν σε άλλα sites.  



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βασιζόμενο Στον Παγκόσμιο Ιστό Για Την Διαχείριση Φορέων Της Ελληνικής Επικράτειας   

 

 13

Μέσα από το Greek index θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της 

ελληνικής επικράτειας με θέματα πληροφόρησης δημοσίων αλλά και ιδιωτικών φο-

ρέων. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της εφαρμογής είναι ο υψηλός βαθμός 

συμμετοχής των χρηστών στην πληροφόρηση. Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα 

να εισάγουν νέα στοιχεία και να ανανεώνουν τις πληροφορίες που θα προβάλλονται 

στο διαδίκτυο.  

Βάση του χαρακτήρα και των απαιτήσεων που έχουν οριστεί για την υλοποίηση αυ-

τής της εφαρμογής, τίθεται ένας βασικός περιορισμός τον οποίο πρέπει να λάβουμε 

υπόψη. Το Greek index πρέπει να κατασκευαστεί σαν ένα δυναμικό site ώστε να  επι-

τρέπει την διαχείριση των δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Σύγχρονα μέσα Πληροφόρησης  
 

Εισαγωγή  

Η ιστορία του διαδικτύου είναι βασικό όπλο στο να κατανοήσουμε τα μεγάλα πλεο-

νεκτήματα που προκύπτουν χάρις αυτού του μέσου ενημέρωσης.  Στόχος του κεφα-

λαίου αυτού είναι να ορίσει κάποιες βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο δια-

δίκτυο και να αποσαφηνίσει τους λόγους ύπαρξης και δημιουργίας του. Το διαδίκτυο 

όπως θα γίνει αντιληπτό από τις παραγράφους που ακολουθούν αποτελεί ένα ολό-

κληρο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών. Επιπλέον θα δοθούν στοιχεία σχετικά με 

τον στόχο του Greek Index και ρόλο που καλείται να εκτελέσει σαν μία διαδικτυακή 

εφαρμογή.   

1.Αναφορά στο διαδίκτυο 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του Greek index αλλά και στην περιγραφή γενι-

κότερα άλλων συστημάτων που διέπουν το διαδίκτυο πρέπει να αναφέρουμε ορισμέ-

να χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το ίδιο το διαδίκτυο, αφού είναι ο δρόμος που ταξι-

δεύουν εκατομμύρια πληροφορίες το δευτερόλεπτο. Το 1969 το διαδίκτυο δεν ήταν 

τίποτα παραπάνω από 4 συνδεδεμένους μεταξύ τους, που χρησιμοποιούνταν κυρίως 

για την ανταλλαγή μηνυμάτων [7],[8].  

Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πολλά καθώς  το πλήθος το ενεργών χρη-

στών είναι αναρίθμητο. Ανάμεσα τους έχει δημιουργηθεί μία αμφίδρομη σχέση επι-

κοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων η οποία τείνει να αντικαταστήσει αρκετά υ-

πάρχοντα συστήματα τέτοιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας Netcraft 

τον Ιούνιο του 2006 υπήρχαν 85.541.228 διαδικτυακοί τόποι. Αυτό που ουσιαστικά 

στηρίζει το διαδίκτυο είναι το σύνολο των διακομιστών που βρίσκονται στον κόσμο 

και οι οποίοι λειτουργούν ασταμάτητα έχοντας σαν στόχο την εξυπηρέτηση των αι-

τημάτων των χρηστών.   

Κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο 1990 βλέπου-

με ότι η μορφή δικτύου αποτελούνταν από 210 υπολογιστές συνδεδεμένους. Εκείνη 

την εποχή η πρώτη μηχανή αναζήτησης, έψαχνε για αρχεία στους συγκεκριμένους. Ο 
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Αρτσι, κατέγραφε τα περιεχόμενα των υπολογιστών σε στιγμές που το δίκτυο δεν ή-

ταν φορτωμένο έτσι ώστε να μπορεί να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις των χρη-

στών. Με την μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε το διαδίκτυο από το 1993 και στη συνέ-

χεια αποτέλεσαι μία πιο απλή μορφή επικοινωνίας προσιτή σε πολλούς χρήστες, ο 

όγκος και οι πληροφορίες που διαχειρίζονταν αυξανότανε ραγδαία με αποτέλεσμα η 

αναγκαιότητα για χρήση μηχανών αναζήτησης να γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Σήμε-

ρα το διαδίκτυο (internet) κατέχει ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ενημέρωση όσο και 

στην  επικοινωνία των ανθρώπων μέσα από ένα εύχρηστο και ευχάριστο περιβάλλον 

που χαρίζει στους χρήστες. 

2. Η ενημέρωση στο διαδίκτυο  

Βασικός λόγος δημιουργίας του διαδικτύου είναι η άμεση και μαζική ενημέρωση 

που παρέχει στους χρήστες τους. Η εφαρμογή του στην ενημέρωση έχει αλλάξει ριζι-

κά τα μέχρι τώρα δεδομένα της ενημέρωσης δίνοντας σε χρήστες αλλά και στους φο-

ρείς ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων. 

2.1 Σύγχρονοι τρόποι  ενημέρωσης μέσω διαδικτύου 

Το διαδίκτυο όπως έχουμε αναφέρει αποτελεί μία πηγή ενημέρωσης προσιτή πλέον 

σε όλους. Προσφέρει, κάθε είδους πληροφορία που αναζητείται και έχει την δυνατό-

τητα επέκτασης προσθέτοντας συνεχώς νέα θέματα ενδιαφέροντος στους χρήστες. 

Σήμερα οι πηγές ενημέρωσης μέσα από το διαδίκτυο είναι πάρα πολλές και για τον 

λόγω αυτό κρίνεται σκόπιμο να τις κατατάξουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.  

Μια πρώτη κατηγορία ενημέρωσης είναι τα Forum. Καλύπτουν συνήθως ένα συ-

γκεκριμένο πεδίο αναζήτησης το οποίο χαρακτηρίζει και τα μέλη που το χρησιμοποι-

ούν χωρίς αυτό να αποτελεί φυσικά γενικό κανόνα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό εδώ 

είναι ότι οι χρήστες θέτουν το ερώτημα τους και λαμβάνουν μία απάντηση από κά-

ποιον άλλο χρήστη σχετικά με την πληροφορία που επιθυμούν. Ένα βασικό πλεονέ-

κτημα των Forums είναι ότι ορισμένες φορές οι πληροφορίες μπορούν να αναζητη-

θούν σε ήδη υπάρχοντες αναζητήσεις που έχουν γίνει από τους άλλους χρήστες. Θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους χώρους σαν ένα κλειστό κύκλο συζη-

τήσεων που αναπτύσσονται πάνω σε συγκεκριμένους τομείς.   

Η δεύτερη κατηγορία που θα εξετάσουμε θα μας απασχολήσει και στην συνέχεια, 

έχει να κάνει με εφαρμογές που «χωρίζουν» την πληροφορία σε ένα σύνολο θεμάτων 

τα οποία ονομάζονται «μηχανές αναζήτησης». Αυτήν η τεχνική ακολουθεί συνήθως 
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μία δενδροειδή δομή στην τοποθέτηση των δεδομένων της γεγονός που δίνει στους 

χρήστες υψηλό βαθμό ευκολίας. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από τους μεγαλύ-

τερους παροχείς ενημέρωσης όπως είναι το Google και το Yahoo. Το αντικείμενο 

τους θα μας απασχολήσει και στην συνέχεια καθώς ο τρόπος λειτουργίας του είναι 

χρήσιμος για το Greek Index. 

Το τρίτο μέσω επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσα από το διαδίκτυο είναι αυτό που 

χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αρκετές εφημερίδες, περιοδικά, τη-

λεοπτικοί αλλά και ραδιοφωνικοί σταθμοί διατηρούν ένα διαδικτυακό τόπο μέσα από 

τον οποίο και ενημερώνουν τους επισκέπτες τους. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί έχουν 

περισσότερο σχέση με την ενημέρωση σε θέματα επικαιρότητας αλλά και προηγού-

μενων ημερών αν αυτό ζητηθεί από τους χρήστες. Τα συστήματα αυτά όπως και τα 

Forum δεν θα μας απασχολήσουν περισσότερο καθώς δεν έχουν άμεση σχέση με την 

εφαρμογή που παρουσιάζεται στην μελέτη αυτή [8].  

2.2 Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης. 

Στις παραγράφους που ακολουθούνε θα ασχοληθούμε με την πορεία μιας αναζήτη-

σης. Σαν σύστημα αναφοράς λαμβάνουμε το Google, το οποίο και αποτελεί ίσως την 

πληρέστερη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Κάθε αναζήτη-

ση χωρίζεται σε τρία στάδια.  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των σταδίων, θα τονίσουμε ορισμένα χαρακτη-

ριστικά τους έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον αναγνώστη στην κατανόηση των συ-

στημάτων αυτών.  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο και συγχέαιται αρκετές φορές από τους χρή-

στες του διαδικτύου είναι η εντύπωση που δημιουργείται, ότι οι μηχανές αναζήτησης 

αναζητούν πληροφορίες σε όλο το διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό που πρέ-

πει να τονιστεί είναι ότι τα αποτελέσματα των αναζητήσεων προκύπτουν μέσα από 

διαδικτυακούς τόπους που έχουν επισκεφθεί και έχουν καταγράψει οι μηχανές αναζή-

τησης. Αυτό σημαίνει ότι καμία μηχανή αναζήτησης δεν έχει καταγράψει όλες τις 

ιστοσελίδες στον παγκόσμιο ιστό.  

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η επικαιρότητα των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα 

των αναζητήσεων αναφέρονται σε στοιχεία προηγούμενων ημερών. Δεν αναφέρονται 

στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που γίνεται η αναζήτηση αλλά στην στιγμή εκεί-

νη που αποθηκεύτηκε η συγκεκριμένη σελίδα.  
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Ένας τρίτο παράγοντας ο οποίος δεν εξασφαλίζει πληρότητα στα αποτελέσματα των 

αναζητήσεων είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί διαδικτυακοί τόποι δεν επιτρέπουν 

λόγω κατασκευής την καταγραφή τους από τις διάφορες μηχανές αναζήτησης. Έτσι 

ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας χάνεται εξαιτίας αυτών των συνθηκών.  

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι γενικά οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν 

να αντλήσουν στοιχεία από περιοχές οι οποίες και προστατεύονται με κωδικούς ή αλ-

λά μέσα. Η λειτουργία των μηχανών αναζήτησης και των χαρακτηριστικών δεν απο-

τελεί αντικείμενο παρουσίασης αυτής της μελέτης, όμως αρκέτα στοίχεία τους είναι 

απαραίτητα για την εφαρμογή του Greek Index.   

Το πρώτο στάδιο έχει άμεση σχέση με τον χρήστη και το σύστημα. Σε αυτό το ση-

μείο ο χρήστης θέτει στο σύστημα ένα ερώτημα ή επιλέγει μέσα από τον κατάλογο 

των αναζητήσεων που διαθέτει κάθε σύστημα, το θέμα με το οποίο σχετίζονται οι α-

ναζητήσεις του. Από την στιγμή που ο χρήστης στείλει το ερώτημα, το σύστημα ξεκι-

νά μία σειρά διαδικασιών έως να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Στο δεύτερο στάδιο το ερώτημα μεταφέρεται από την μηχανή αναζήτησης στους δι-

ακομιστές των ευρετηρίων. Αυτοί έχουν καταγεγραμμένες εκείνες τις πληροφορίες 

που οδηγούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την παρουσίαση τους στον χρή-

στη. Στην  ουσία ερμηνεύουν το αίτημα του χρήστη και  το κατηγοριοποιούν στο α-

νάλογο ευρετήριο μέσω του οποίου θα αντληθεί η πληροφορία.  

Το τρίτο βήμα που ακολουθεί μία αναζήτηση είναι η σύνδεση του διακομιστή ευρε-

τηρίων στον διακομιστή εγγράφων όπου ο πρώτος στέλνει τις απαντήσεις στο δεύτε-

ρο με σκοπό να εμφανίσει τα καταχωρημένα αντίγραφα των εγγράφων που υπάρχουν 

σε αυτόν.  

Με την παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται μία αναζήτηση στο διαδίκτυο είτε αυ-

τή γίνεται μέσα από θεματικούς καταλόγους, είτε με την χρήση λέξεων κλειδιά. [8].   

 

3. Η ερμηνεία των όρων Θεματική – Γεωγραφική – Χωρική αναζήτηση   

Η αναζήτηση πληροφοριών αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους προβληματι-

σμούς τις επιστήμης των υπολογιστών γενικότερα. Από τις πρώτες μορφές δικτύου 

που συγκροτηθήκαν  έως και σήμερα, βασικό μέλημα ήταν η επικοινωνία και η μετά-

δοση της πληροφορίας. Σήμερα διακρίνονται μία σειρά από διάφορα συστήματα πλη-

ροφόρησης τα οποία και ακολουθούν διαφορετική μεθοδολογία ως προς την προσέγ-

γιση της πληροφορίας. Για την κατανόηση της σκοπιμότητας του Greek index θα 
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προσπαθήσουμε να δώσουμε μία συνοπτική εικόνα των μεθόδων που θα χρησιμοποι-

ηθούν για να περιγράψουν μία πληροφορία.  

3.1 Περιγραφή συστημάτων θεματικής  αναζήτησης  

Η θεματική αναζήτηση ξεκίνησε να υπάρχει σχεδόν ταυτόχρονα με τις πρώτες μη-

χανές αναζήτησης που στήθηκαν στο διαδίκτυο. Βασικό χαρακτηριστικό των συστη-

μάτων αυτών είναι η δημιουργία καταλόγων οι οποίοι αναφέρονται σε συγκεκριμένο 

είδος πληροφορίας. Σήμερα οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν 

τους καταλόγους αυτούς παράλληλα και με άλλες μεθόδους αναζήτησης για να μπο-

ρέσουν να δώσουν στους  χρήστες μία πληρέστερη μεθοδολογία αναζήτησης. 

Οι θεματικοί κατάλογοι προσπαθούν να περιγράψουν μέσα από λέξεις κλειδιά οι 

οποίες αποτελούν τις κατηγορίες – υποκατηγορίες ανάλογα, τις πληροφορίες εκείνες 

που συγκροτούν τα ευρετήρια τους. Η θεματική αναζήτηση έχει σαν στόχο τον περι-

ορισμό των αποτελεσμάτων καθώς δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει ε-

κείνος την κατηγορία εκείνη στην οποία εντάσσεται η πληροφορία του [22],[23].  

Ένας από τους μεγαλύτερους καταλόγους πληροφοριών είναι εκείνος του Google. 

(Στο παράρτημα 1 παρατίθεται σχετικός πίνακας με τις σχετικά με διάφορες μηχανές 

αναζήτησης που υπάρχουν στο διαδίκτυο και τους τρόπους αναζήτησης που χρησιμο-

ποιούν.)   

2.2 Περιγραφή συστημάτων γεωγραφικής – χωρικής αναζήτησης  

Η αναζήτηση μιας πληροφορίας είναι γνωστό και από την καθημερινότητα ότι μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί μα διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς που θα εξετάσουμε 

σε αυτήν την παράγραφό είναι η γεωγραφική πηγή της πληροφορίας καθώς αποτελεί 

ένα σημαντικό τμήμα της εφαρμογής του Greek Index. Η γεωγραφική πληροφορία 

στην συγκεκριμένη εφαρμογή έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την τοποθέτηση των 

δημοσίων φορέων που θα περιγράφουν από αυτό μέσα στον ελληνικό χώρο.  

Σύμφωνα με αυτό το δεδομένο η γεωγραφική αναζήτηση θα πρέπει να συμβαδίζει 

με την δομή του ελληνικού κράτους έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ταυτίσουν 

τις παρεχόμενες πληροφορίες με εκείνες που επιθυμούν να λάβουν. Βάση αυτού η 

ελληνική επικράτεια θα χωριστεί σε Περιφέρειες , Νομούς ,  Δήμους  και σε Δημοτι-

κά Διαμερίσματα έτσι ώστε να καλύψει γεωγραφικά κάθε καταχώρηση ή αναζήτηση 

που μπορεί να προκύψει.  
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Η μέθοδος της γεωγραφικής αναζήτησης είναι μία τεχνολογία που εφαρμόζεται από 

πολλές διαδικτυακές εφαρμογές που στόχο έχουν να κατευθύνουν τους χρήστες στην 

άντληση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ανά περιοχή. Μία τέτοια μεθοδολογία εάν 

δεν συμπληρωθεί και από την αντίστοιχη θεματική κατηγοριοποίηση είναι πολύ πιθα-

νό να μην εξυπηρετήσει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών για γρήγορη πρόσβαση στα 

αποτελέσματα των αναζητήσεων. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών έχουμε πολλές 

φορές σε εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν και την γεωγραφική αναζήτηση για την 

εύρεση των υποκαταστημάτων τους ανά περιοχή.  

Η γεωγραφική αναζήτηση μπορεί να προωθηθεί είτε μέσα από απλά μενού αναζή-

τησης είτε με γραφικό τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μία σειρά από λίστες 

στις οποίες περιέχονται οι πληροφορίες ταξινομημένες γεωγραφικά και βάση αυτών 

επιλέγει ο χρήστης. Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο πρακτική. Η δεύτερη μέθοδος α-

φήνει τον χρήστη με την βοήθεια ενός χάρτη, να επιλέξει απ’ ευθείας την περιοχή εν-

διαφέροντος του και να συνεχίσει την αναζήτηση.  

Στο Greek Index  ακολουθήθηκε η χρήση του χάρτη διότι αποτελεί  έναν πιο εύχρη-

στο τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας από τους χρήστες. Επίσης είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε ότι η γεωγραφική πληροφορία μπορεί να συνδυαστεί με την θεματική 

πληροφορία με σκοπό την εξειδίκευση των αποτελεσμάτων. 

Η χωρική πληροφορία είναι ένα σχετικά νέο στοιχείο για τους χρήστες. Σε επίπεδο 

απλών χρηστών δεν αποτελούσε σημαντική πληροφορία και για τον λόγο αυτό δεν 

χρησιμοποιούνταν και σε εφαρμογές. Σήμερα όμως βλέπουμε μία μεγάλη στροφή των 

τόσο των κατασκευαστών όσο και των χρηστών στην αναζήτηση χωρικών στοιχείων 

σε όσες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί. Σε αρκετούς δικτυακούς τόπους η χρήση 

GIS συστημάτων και ψηφιακών χαρτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πληροφο-

ριών που παρέχουν[26]. Στην τάση αυτή οι χρήστες του διαδικτύου φαίνονται ιδιαί-

τερα θετικοί καθώς μέσα από τις εφαρμογές αυτές μπορούν να γνωρίζουν πλέον πέρα 

της ταχυδρομικής διεύθυνσης και την ακριβή τους θέση στον πολεοδομικό χάρτη. Η 

χωρική πληροφορία στο Greek Index θα παρουσιαστεί με την βοήθεια του Google 

Earth και θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω [2]. 

3.Βασικές διαφορές του Greek Index με τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης  

Το Greek Index μπορεί να αποτελεί και αυτό ένα σύστημα αναζήτησης, όμως έχει 

βασικές διαφορές από εκείνα που αναλύθηκαν στις παραπάνω παραγράφους. Η βασι-

κότερη ίσως διαφορά των υπολοίπων συστημάτων από το Greek Index είναι το γεγο-
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νός ότι οι μηχανές αναζήτησης, όπως τις αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο α-

ναζητούν πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο τις οποίες και έχουν καταχωρήσει, ενώ 

η εφαρμογή αυτή αναζητά τις πληροφορίες που ζητούνται κάθε φορά σε μία βάση 

δεδομένων η οποία δεν ενημερώνεται αυτόματα και ούτε περιέχει στοιχεία του διαδι-

κτύου αλλά, στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες του. 

Μία ακόμα διαφορά που προκύπτει είναι και ο χώρος. Η πληροφορία που θα παρέ-

χει το Greek Index έχει και αυτήν ορισμένες ιδιαιτερότητες  και χαρακτηρίζεται από 

δύο στοιχεία. Την χωρική της περιγραφή και την θεματική της περιγραφή. η χωρική 

περιγραφή όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο σκοπό έχει την καταγραφή του 

σημείου όπως καταγράφεται πάνω στον χάρτη δίνοντας στον χρήστη το γεωγραφικό 

μήκος και πλάτος. Η θεματική περιγραφή που παρέχεται έχει σχέση με στοιχεία τα 

οποία μπορούν να καταγραφούν και χωρικά. Αυτό το στοιχείο αποκλείει την κατα-

γραφή θεμάτων που έχουν σχέση με ένα άρθρο, μία εικόνα ή οτιδήποτε άλλο και δεν 

μπορεί να περιγραφεί χωρικά. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που υπάρχει είναι η περιοχή καταγραφής δεδομένων η 

οποία περιορίζεται στα σύνορα του Ελληνικού κράτους. Από το στοιχείο αυτό προ-

κύπτει ότι τα στοιχεία που θα καταγράφονται στην εφαρμογή θα πρέπει και θεματικά 

αλλά και χωρικά να εντοπίζονται γεωγραφικά μέσα στην Ελληνική επικράτεια.  
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Μέρος Β΄ 

Κεφάλαιο 3 

Εισαγωγή στην ολοκλήρωση μιας εφαρμογής 

Εισαγωγή  

Το Greek Index αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία κατά την ολοκλήρωση 

της ακολούθησε ένα σύνολο διαδικασιών σύμφωνων με αυτών που ακολουθούν όλα 

τα σύγχρονα συστήματα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι η με-

λέτη που ακολουθεί και στηρίζεται βιβλιογραφικά στο βιβλίο του Alan Dennis με 

τίτλο System Analysis and Design an object oriented approach with UML.  

Τα στάδιο με τα οποία θα ασχοληθούμε στην συνέχεια είναι  

Σχεδιασμός εφαρμογής (planning).  

Ανάλυση της εφαρμογής (analysis).  

Σχεδίαση της εφαρμογής (design).  

Υλοποίηση της εφαρμογής (implementation). 

Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το στάδιο του σχεδιασμού όπου θα πα-

ρουσιάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της εφαρμογής [1].  

 

1. Η διαδικασια ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού συστήματος. 

Η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήματος δεν διαφέρει σε πολλά  σημεία από 

την κατασκευή ενός καταναλωτικού προϊόντος καθώς και αυτό αποτελεί από την φύ-

ση ένα παραγώμενο προϊόν που  απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Όπως σε κάθε 

προϊόν έτσι και σε ένα πληροφοριακό σύστημα όλα ξεκινούν από την βασική ιδέα η 

οποία περιλαμβάνει το στόχο και την ανάγκη δημιουργίας του. Μέσα από αυτήν την 

ιδέα απαντάται το ερώτημα γιατί να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο προϊόν. 

Σε κάθε γραμμή παραγωγής από την στιγμή που κριθεί αναγκαία η κατασκευή ενός 

προϊόντος υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την ανάλυση των 

απαιτούμενων εργαλείων και συστατικών που θα συνθέσουν αυτό το προϊόν. Στα 

πληροφοριακά συστήματα όπως θα δούμε σε επόμενες παραγράφους η ανάλυση ενός 
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συστήματος είναι αρκετά σημαντική, αφού μέσα από αυτό το στάδιο αποσαφηνίζο-

νται αρκετές λεπτομέρειες που θα απασχολήσουν στα μετέπειτα στάδια. 

Μετά την ανάλυση των απαιτήσεων ακολουθεί  ο σχεδιασμός του προϊόντος έτσι 

ώστε να τεθούν οι διαστάσεις, το σχήμα και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στα πλη-

ροφοριακά συστήματα ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κάτι αντίστοιχο καθώς δημιουργεί 

το μοντέλο το οποίο και πρόκειται να ακολουθηθεί.  Το τελευταίο στάδιο, είναι αυτό 

της υλοποποίησης κατά το οποίο δημιουργούνται τα πρώτα πρότυπα προϊόντα και 

είναι έτοιμα να αξιολογηθούν και να διορθωθούν αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ένα πληροφοριακό σύστημα είναι και αυτό προ-

ϊόν ανθρώπινης διεργασίας και ακολουθεί ένα σύνολο σταδίων μέχρι την ολοκλήρω-

ση του. Το σύνολο αυτό ονομάζεται κύκλος ζωής της ανάπτυξης ενός πληροφορια-

κού συστήματος (systems development life cycle ).[1] 

To Greek Index είναι από την φύση ένα πληροφοριακό σύστημα. Το γεγονός αυτό 

μας προσανατολίζει στην δημιουργία ορισμένων προτύπων, βάση των οποίων θα ε-

ξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη ολοκλήρωση του. 

1.2 Πρότυπα ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού συστήματος.  

Η μεγάλη ανάπτυξη της πληροφορικής και η δημιουργία νέων προγραμμάτων καθη-

μερινά από τους ειδικευμένους επιστήμονες, οδήγησε πολλές φορές στην δημιουργία 

ορισμένων μεθόδων ή τακτικών ως προς την ολοκλήρωση τους. Οι μέθοδοι που ε-

φαρμόζονται από τους κατασκευαστές είναι αρκετές, γεγονός που δισχαιρένει πολλές 

φορές την μελέτη τους. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ακο-

λουθούν την δική τους διαδρομή ως προς την ολοκλήρωση του έργου. Παρακάτω θα 

αναλυθούν τρία διαφορετικά μοντέλα μεθοδολογίας που θα μας απασχολήσουν κατά 

την μελέτη του Greek Index. 

1.2.1. Ιεραρχικός σχεδιασμός (structure design)  

Ο ιεραρχικός σχεδιασμός αναπτυχθηκε κατά το 1980 και  έδωσε στους κατασκευα-

στές μία λογική διαδρομή ως προς την ολοκλήρωση των σταδίων βήμα – βήμα. Αυτό 

σημαίνει ότι για να μπορέσει να πραγμτοποιηθεί η μεταβαση από το ένα στάδιο στο 

άλλο πρέπει να έχει καθοριστεί και να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το προηγούμενο 

στάδιο. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε μία μονόδρομη σχέση καθώς η διαδρομή ή-

ταν δεδομένη. Υπεύθυνος για την μετάβαση αυτή από το ένα στάδιο στο άλλο ήταν ο 

χρηματοδότης του σχεδίου ο οποίος αποφάσιζε πότε ένα στάδιο έχει ολοκληρωθεί.  
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Η μεθοδολογία αυτή παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα:  

Ένα βασικό μειονέκτημα παρατηρείται στο στάδιο του σχεδιασμού όπου τα πάντα 

πρέπει να είναι ανελημένα σε χαρτί. Μία τέτοια διαδικασία δεν είναι εύκολη ούτε για 

εκείνους που θα την εκτελέσουν αλλά ούτε και για τους προγραμματιστές οι οποίοι 

καλούνται να πραγματοποιήσουν τα παραπάνω σχέδια.  

Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι οι πιθανότητες λάθους ή παραλήψεων που δημιουρ-

γούν μελοντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή τουσυστήματος [1].  

1.2.2. Άμεσος σχεδιασμός  (rapid application design) 

Ο άμεσος σχεδιασμός ενός συστήματος αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του 1990 και 

σαν μια πιο σύγχρονη προσέγγιση ως προς την ολοκλήρωση των σταδίων πρόσφερε 

στις εταιρείες μεγάλη ευχέρεια κινήσεων. Βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται, 

είναι η δημιουργία ενός αρχικού συστήματος και η μετέπειτα επεξεργασία του. Η μέ-

θοδος αυτή χωρίζεται σε τρεις άλλες υπομεθόδους οι οποίες εκτελούνται διαφορετι-

κά.  

Έτσι έχουμε την μέθοδο της πλήρους ανάπτυξης ενός συστήματος. Αυτό σημαίνει 

ότι θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα στάδια μέχρι να δημιουργηθεί το πρώτο πλη-

ροφοριακό σύστημα. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί μία σειρά από εκδόσεις του προϊό-

ντος όπου κάθε νέα έκδοση περιλαμβάνει ένα μέρος που παραλήφθηκε στις προηγού-

μενες.   

Η δημιουργία ενός πρωτοτύπου είναι μία δεύτερη προσέγγιση. Οι μελετητές αφού 

ολοκληρώσουν το πρωτότυπο επανεκτελούν όλα τα προηγούμενα στάδια από την αρ-

χή με σκοπό την βελτίωση του προγράμματος. Το σημαντικό στοιχείο αυτής της με-

θοδολογίας είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουνε προγενέστερες εκδόσεις αλλά το πρό-

γραμμα βγαίνει στην τελική του μορφή ολοκληρωμένο.  Η βασική διαφορά με την 

παραπάνω μεθοδολογία είναι η απουσία πρωτότυπων από την αγορά. 

Η απουσία πρωτοτύπων είναι παραπλήσια μεθοδολογία με την παραπάνω καθώς δεν 

χρησιμοποιεί εκδόσεις. Με την μέθοδο αυτή μπορεί να καταλήξουμε στο τελικό προ-

ϊόν χωρίς τον επανέλεγχο όλων των προηγούμενων σημείων.  

Και οι τρεις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν παραπάνω είναι αποτέλεσμα της άμε-

σης ανάπτυξης ενός συστήματος. Οι διαφορές τους αλλά και η χρηστικότητα τους 

ποικίλουν κατά πολύ γεγονός στο οποίο δεν θα αναφερθούμε περισσότερο καθώς  

ξεφεύγει από το αντικείμενο της παρούσας μελέτης για τον λόγω αυτό δόθηκε παρα-

πάνω μια συνοπτική εικόνα και όχι μία εκτενής ανάλυση [1].  
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1.2.3. Αντικείμενο-στρεφής ανάλυση και σχεδιασμός (object – oriented analy-

sis and design) 

Οι μεθοδολογίες της άμεσης ανάπτυξης λογισμικού που εξετάσαμε στις παραπάνω 

παραγράφους είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους χώρους της επιστήμης των υπολογι-

στών. Σήμερα όμως όπου ο προγραμματισμός και η εφαρμογές που προκύπτουν μέσα 

από αυτόν έχουν αλλάξει οι μέθοδοι αυτοί δεν βρίσκουν ιδιαίτερη απήχηση.  Η Αντι-

κείμενοστρεφής ανάλυση και σχεδιασμός ακολουθεί και αυτή την σειριακή δομή που 

αναφέραμε και στις μεθόδους της άμεσης ανάπτυξης λογισμικού με την διαφορά ότι 

εδώ λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα και οι διαδικασίες του συστήματος που πρόκει-

ται να εκτελεστούνι. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μεγάλο μέρος της ανάλυσης 

και του σχεδιασμού με βάση την μέθοδο αυτή ακολουθεί τα πρότυπα της UML (uni-

fied modeling language)1 αναφορά στην οποία θα γίνει σε επόμενες παραγράφους [4].  

Βάση του προτύπου αυτού που έχει υιοθετηθεί τα στάδια ανάπτυξης ενός πληροφο-

ριακού συστήματος είναι: 

Α) Η μελέτη περίπτωσης (use-case driven) σαν οδηγός ανάπτυξης ενός συστήματος 

σημαίνει την εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων που δημιουργεί ένα σύστημα.  Η 

ουσιαστική δουλεία μιας μελέτης περίπτωσης είναι να περιγράψει πως αντιδρά το 

σύστημα αντιδρά στις λειτουργίες που του επιτάσσει ο χρήστης. Αυτό είναι σημαντι-

κό κομμάτι στην μελέτη κάθε συστήματος καθώς  βοηθά στην μετέπειτα κατανόηση 

της λειτουργίας του από τους προγραμματιστές.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο ρόλος του προγραμματιστή πρέπει να μην 

συνχέεται με εκείνων του αναλυτή. Αυτό συμβαίνει για το γεγονός ότι η εκτέλεση 

μιας διαδικασίας που μπορεί να φαίνεται προσιτή και απλή σε ένα προγραμματιστή, 

πολλές φορές δεν είναι το ίδιο απλή και για έναν  απλό χρήστη.  

Β) Η επικέντρωση στην αρχιτεκτονική του συστήματος (Architecture centric) α-

ποτελεί μία δεύτερη παράμετρο των συστημάτων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η γενικό-

τερη δομή του συστήματος πρέπει να είναι σύμφωνη με τους στόχους και τις απαιτή-

σεις που τέθηκαν από την αρχή. Σήμερα διακρίνονται τρεις απαραίτητες προϋποθέ-

σεις τις οποίες πρέπει να περιέχει κάθε ανάλυση που ακολουθεί την αντικειμενοστρε-

φής ανάπτυξη: 

                                                 
1 Η UML είναι γενικά αποδεκτή σαν πρότυπο ανάπτυξης διαγραμμάτων όλων των αντικειμενοστρα-
φών συστημάτων από το 1997 όπου και εγκρίθηκε από OMG (Object Management Group)  (βιβλιο-
γραφία: 4).     
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Συναρτησιακή προσέγγιση (Functional aproach) → έχει να κάνει με την εξω-

στρεφή σχέση του συστήματος με τους χρήστες και μπορεί να περιγραφεί μέσα από 

την χρήση των use-cases. 

Στατική προσέγγιση (Static approach) → έχει άμεση σχέση με τις μεθόδους, τις 

κλάσεις, τις σχέσεις κ.α. τα οποία χρησιμοποιούνται για να δώσουν μια εικόνα του 

συστήματος. 

Δυναμική προσέγγιση (Dynamic approach) → τοποθετείται στα πλαίσια των λει-

τουργιών που εκτελούνται και των μηνυμάτων που μεταφέρονται κατά την εκτέλεση 

μια διεργασίας. 

Γ) Προσαρμοστικότητα και επεκτατικοτητα (Iterative and Incremental) θέλει να 

φέρει το σύστημα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανθρώπινες ανάγκες και απαιτήσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αναπτύσσεται ανά-

λογα με το μέγεθος των απαιτήσεων των χρηστών που εντοπίζονται κάθε φορά [1].  

  

2. Επιλεγόμενη μέθοδος στο Greek Index.  

Το Greek index αποτελεί προϊόν αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και αυτό 

οφείλεται στην προγραμματιστική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε. Όπως έχει αναφερ-

θεί θα αποτελέσει μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα πρέπει να συνδυάσει ένα 

πλήθος τεχνικών για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων του. Η χρήση του κώδικα 

και  η αναφορά μας σε αυτή θα μελετηθεί στο παρακάτω κεφάλαιο.  

Σαν μια εφαρμογή αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού η μέθοδος η οποία κρί-

νεται απαραίτητη για την περιγραφή και ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της είναι ob-

ject – oriented analysis and design .  

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηρίστηκα 

του αντικειμενοσρεφούς προγραμματισμού τα οποία και συναντούνται στην εφαρμο-

γή: 

• Αντικείμενο (object) : αποτελεί μία συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων 

και διαδικασιών που ακολουθεί το σύστημα.  

• Κλάσεις (classes): αποτελεί την επεξήγηση όλων των δεδομένων και 

των διαδικασιών που περιέχει ένα αντικείμενο. Στην εφαρμογή μας ένα τέτοιο 

παράδειγμα κλάσεων μπορεί να είναι η θεματική, η γεωγραφική και η χωρική 

αναζήτηση. 
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• Χαρακτηριστικά (attributes): ο ρόλος τους είναι η περιγραφή των 

δεδομένων κάθε αντικειμένου. Στην εφαρμογή μας είναι για παράδειγμα στο 

θέμα της εισαγωγής ενός νέου χρήστη. Έχουμε το όνομα το επώνυμο κ.α. χα-

ρακτηριστικά του.  

• Μέθοδοι (methods) : η μέθοδος ξεκαθαρίζει τις διαδικασίες που θα 

εκτελέσει κάθε αντικείμενο. Στο Greek Index μία τέτοια μέθοδος είναι η εισα-

γωγή ενός νέου μέλους. 

• Μηνύματα(messages): τα μηνύματα αποτελούν συναρτήσεις τις ο-

ποίες ανταλλάσουν μεταξύ τους τα αντικείμενα στην προσπάθεια τους να ε-

λέγξουν τις διαδικασίες που ακολουθούν.  

Μετά την σύνοπτική παρουσίαση των παραπάνω είναι ευκολότερο να κατανοήσει 

κάποιος γιατί η μέθοδος που συμφέρει να ακολουθήσουμε είναι αυτή του object – 

oriented analysis and design και πως κατατάσσεται το Greek Index σαν μία εφαρμο-

γή αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.   

 

3. Το στάδιο του σχεδιασμού  

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος στο πρώτο στάδιο έχει άμεση σχέση με την σκέψη 

εκείνη η οποία μας οδηγεί στο να φτιάξουμε το σύστημα. Ένα από τα βασικά στοι-

χεία που πρέπει να κατανοήσει κάποιος είναι το «γιατί» πρέπει να κατασκευαστεί η 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Απαντώντας κανείς σε αυτό το ερώτημα είναι σε θέση να 

δει αν το σύστημα του έχει πρακτική εφαρμογή και να πράξει αναλόγως.  

Η διαδικασία αυτή φαίνεται απλή όμως είναι σίγουρο ότι ένα μεγάλο μέρος της επι-

τυχίας μιας εφαρμογής οφείλεται στο πως την «σχεδιάζει» σε αυτό το στάδιο. Στο 

στάδιο αυτό εξετάζονται ένα σύνολο παραγόντων και τεχνικών χαρακτηριστικών που 

πρέπει να λυθούν πριν προχωρήσει η εφαρμογή στα επόμενα στάδια.  

Το Greek index όπως όλα τα πληροφοριακά συστήματα αποτελεί και αυτό μια ε-

φαρμογή, η οποία φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει ορισμένες λειτουργίες. Στις παρα-

κάτω παραγράφους θα δούμε πως αυτός ο σκοπός και οι γενικότερες απαιτήσεις του 

συστήματος υιοθετούνται μέσα από την θεωρία που επικρατεί σχετικά με την ανά-

πτυξη μιας εφαρμογής.  
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4. Τοποθέτηση των στόχων και περιγραφή του σχεδίου  

Η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήματος ξεκινά από μία απλή μελέτη των 

αναγκών του. Η μελέτη αυτή είναι γενικά αποδεκτή σαν system request και αποτελεί 

το πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτής. Στο system request που ακολουθεί θα δοθούν 

όλες οι απαντήσεις σχετικά με τον λόγω κατασκευής του Greek Index.  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του system request για το Greek Index είναι να 

αναφέρουμε εν συντομία όλα τα τμήματα που θα συμπληρώσουν την παρούσα μελέ-

τη. Το system request θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:  

• Τον σπόνσορα της εφαρμογής:  είναι εκείνος που χρειάζεται το σύ-

στημα και στηρίζει την κατασκευήτου. 

• Την παρουσίαση της επιχειρηματικής του ανάγκης- χρησης : εδώ 

απαντάται η ερώτηση σε τι θα βοηθήσει το Greek Index με την κατασκευή 

του.  

• Περιοριορισμούς του συστήματος : στοχεύουν να θέσουν τα ορια 

μέσα στα οποία θα κινηθεί η μελέτη. 

• Αναμενόμενη αξία του συστήματος: μετριέται σε υλική και μη, προ-

σφορά του συστήματος.  

• Ειδικά χαρακτηριστικά: αναφέρονται στοιχεία χρήσιμα για την με-

λέτη τα οποία όμως δεν εντάσσονται στα παραπάνω.    

 

Παρακάτω ακολουθεί το System Request [1] 

Project Name: Greek Index 

Project Sponsor:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Name:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Department: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑ-

ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Organization:  MIS 

Phone:   E-mail: 

Business Need: 
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Το νέο σύστημα στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με την 

πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με την θέση αλλά και γενικότερα με τους δημό-

σιους φορείς μέσα στον ελληνικό χώρο.  

Functionality:  

- Παροχή πληροφοριών σχετικά : 

1.Με την θεματική πληροφορία 

2.Γεωγραφική πληροφορία 

3.Χωρική πληροφορία 

- Καταγραφή των δημοσίων φορέων με την βοήθεια του Google Earth 

Expected Value:  

Tangible: 

-ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Intangible: 

- παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του  συστήματος  

- ταξινόμηση της πληροφορίας θεματικά – γεωγραφικά – χωρικά δίνοντας στους 

χρήστες την δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες με όποιον από τους παραπάνω 

τρόπους διευκολύνονται 

Special Issues or Constraints:  

Η δημιουργία ενός site αυτού του χαρακτήρα δεν έχει σαν στόχο την εμπορική εκμε-

τάλλευση της πληροφορίας αλλά την δωρεάν παροχή τους στους πολίτες. Σημαντικό 

στοιχείο είναι η απουσία από το διαδίκτυο χώρων που παρέχουν τέτοιου είδους πλη-

ροφορίες. Ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το γεγονός 

, ότι η καταχώρηση των πληροφοριών θα γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες και 

απαιτείτε έλεγχος της πληροφορίας από τον διαχειριστή\στες  του συστήματος  πριν 

την προώθηση της στο διαδίκτυο 

 

5. Ανάλυση δυνατοτήτων  

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης των σταδίων ανάπτυξης ενός συστήμα-

τος, είναι απαραίτητο να γίνει πρώτα μία ανάλυση των δυνατοτήτων τόσο του νέου 

συστήματος όσο και αυτών που πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν.  Μέσα από την 

ανάλυση αυτή απαντάμε στο «αν» η δημιουργία ενός τέτοιο συστήματος μας ωφελεί 

ή όχι. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε ή απορρίπτουμε το σχέδιο. Η ανάλυση αυτή θα 

γίνει σε τρεις διαστάσεις:  
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• Ανάλυση τεχνικών δυνατοτήτων 

• Ανάλυση οικονομικών δυνατοτήτων  

• Ανάλυση οργανοσιακών δυνατοτήτων. 

 

5.1 Ανάλυση τεχνικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων της εφαρμογής. 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται από τον εκάστοτε οργανισμό η δυνατότητα του σχετικά 

με το αν μπορεί τεχνολογικά να ανταπεξέλθει και να κατασκευάσει ένα τέτοιου μεγέ-

θούς σύστημα.  Τα ερωτήματα τα οποία απαντώνται είναι: 

Η οικειότητα με την εφαρμογή: έχει να κάνει με το κατά πόσο οι αναλυτές έχουν 

κατανοήσει ή είναι εύκολο να κατανοήσουν την νέα εφαρμογή. 

Η οικειότητα με την τεχνολογία: έχει να κάνει με το κατά πόσο είμαστε γνώστες 

της τεχνολογίας που απαιτείται για την υλοποίηση του σχεδίου. 

Το μέγεθος της εφαρμογής: μας δίνει μία εικόνα του πόσο μεγάλο πρόκειται να εί-

ναι σε μέγεθος το έργο. Ο βαθμός δυσκολίας ενός έργου έχει άμεση σχέση πολλές 

φορές και με το μέγεθος του.  

5.2 Ανάλυση οικονομικών δυνατοτήτων και απαιτήσεων. 

Ένα ακόμα κομμάτι που περιέχεται στην ανάλυση των δυνατοτήτων είναι το χρημα-

τοοικονομικό μέρος της υλοποίησης. Όπως κάθε επένδυση έτσι και η κατασκευή ενός 

συστήματος δεσμεύει ένα σύνολο χρημάτων τα οποία οι επιχειρήσεις ευελπιστούν να 

κερδίσουν μέσα από την σωστή λειτουργία του νέου συστήματος. Η ανάλυση των 

οικομικών δυνατοτήτων αντισταθμίζει τα κόστη με τις εισροές, ώστε να εντοπίστεί αν 

η επένδυση αυτή συμφέρει να γίνει.  

Στο Greek Index πρέπει να τονίσουμε ότι σκοπός του δεν είναι η πραγματοποίηση 

εισροών προς όφελος κάποιου οργανισμού, αλλά καθαρά η ενημέρωση. Στο στάδιο 

αυτό της ανάπτυξης τους δεν θα μας απασχολήσουν οι εισροές σε χρηματικά οφέλη 

αλλά σε προσφορά προς κοινό σύνολο. 

5.3 Ανάλυση οργανοσιακών απαιτήσεων και δυνατοτήτων 

Η ανάλυση αυτή έχει άμεση σχέση με τις κατηγορίες των χρηστών του συστήματος 

και την εμπειρία τους πάνω στην χρήση τέτοιων  προγραμμάτων. Πολλές επιχειρή-

σεις οι οποίες στράφηκαν στην ηλεκτρονική τους οργάνωση δεν είχαν την προηγού-

μενη εμπειρία με αποτέλεσμα η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα να καθυστερεί. 
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Κάτι τέτοιο καθυστερεί και την ουσιαστική αξιολόγηση του συστήματος καθώς τα 

αποτελέσματα του δεν εμφανίζονται σε σύντομο διάστημα.  

Στο Greek Index δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αφου όπως θα δούμε και στην ανά-

λυση που θα ακολουθήσει οι κατηγορίες χρηστών έχουν την δυνατότητα να χρησιμο-

ποιήσουν το σύστημα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

6. Παρουσίαση των δυνατοτήτων για το Greek Index.  

Technical Feasibility: Can We Build It? 

• Familiarity with Application 

Στον χώρο που πρόκειται να στηθεί η εφαρμογή, υπάρχουν άτομα καταρτισμένα 

στην χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών 

Η χρήση της εφαρμογής είναι απλή σε επίπεδο χρηστών, καθώς προβλέπεται η πλή-

ρης καθοδήγηση σε όλα τους τα βήματα.  

• Familiarity with Technology 

Το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείταί για την κατασκευή της εφαρμογής υπάρχει 

σε μεγάλο βαθμό.  Ορισμένα σημεία μόνο θα χρειαστούν περισσότερη μελέτη καθώς 

αποτελούν καινοτομίες που δεν έχουν εφαρμοστεί.  

• Project Size 

Το μέγεθος της εφαρμογής χαρακτηρίζεται μεσαίο. Συσνδυάζει αρκετές τεχνικές δι-

αδικτυακού προγραμματισμού για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα. 

 

Economic Feasibility: Should We Build It? 

• Development Costs  

Το κόστος ανάπτυξης της εφαρμογής δεν υφίσταται καθώς αποτελεί αποτέλεσμα έ-

ρευνας Μεταπτυχιακού τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Τα μηχανήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτή υπάρχουν και διατίθενται 

από το Πανεπιστήμιο. 

• Annual Operating Costs  

Το λειτουργικό κόστος δεν υφίσταται και αυτό καθώς συντηρείται από ομάδες φοι-

τητών και τα έξοδα συντήρησης του εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο συντήρησης 

των συστημάτων του πανεπιστημίου. 

• Annual Benefits (Cost Savings and Revenues)  

Προβλεπόμενα υλικά οφέλη μπορεί να επιτευχθούν σε περιπτώσεις χορηγίας και δι-

αφήμισης που μπορεί να υπάρξουν από ενδιαφερόμενους.  
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• Intangible Costs and Benefits 

Η προσφορά χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου θα αυξήσει την 

επισκεψημότητα το διαδικτυακού τόπου. 

Οι δημόσιοι φορείς θα συγκεντρωθούν τελικά σε ένα χώρο μέσα από τον οποίο θα 

μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. 

Organizational Feasibility: If We Build It, Will They Come?  

• Project Champion(s) 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών σπουδών, κατέχει έ-

μπειρο προσωπικό ως προς την χρήση του διαδικτύου.  

• Senior Management  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί αντικείμενο έρευνας Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

πάνω στα πληροφοριακά συστήματα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Κ. Ταρα-

μπάνη.  

• Users 

Οι Χρήστες που θα έχουν τον ρόλο του διαχειριστή κατέχουν τις απαραίτητες γνώ-

σεις και μπορούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον ρόλο. 

• Other Stakeholders  

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουν τις απαραί-

τητες γνώσεις και για τον λόγο αυτό θα δοθεί σε αυτούς μία όσο το δυνατό πιο α-

πλουστευμένη περιοχή χρήσης με οδηγίες.  

7. απαραίτητα εργαλεία για την λειτουργία της εφαρμογής 

Για την κατασκευή της θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα εργαλεία: 

• Χρήση Html κώδικα για την κατασκευή του σκελετού των σελίδων 

που θα αντλούνται κάθε φορά. 

• Χρήση XML για την διεκπεραίοση της επικοινωνίας ανάμεσα στο 

Google Earth και το  Greek Index 

• Χρήση javascript για την επιτάχυνση κάποιων διαδικασιών, όπως τα-

χύτεροι έλεγχοι των περιορισμών και συνθηκών 

• Χρήση PHP για την άντληση των δεδομένων η οποία προσδίδει δυνα-

μικό χαρακτήρα στις σελίδες που θα ανατρέχει ο χρήστης 

• Χρήση Mysql για την δημιουργία των πινάκων στους οποίους θα απο-

θηκευτούν οι πληροφορίες 

• Χρήση Apache Server για την εγκατάσταση της εφαρμογής. 
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Κεφάλαιο 4 

Προγραμματισμός εργασιών 

Εισαγωγή 

 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα στάδια κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος είναι 

ο καθορισμός τόσο των αρμοδιοτήτων όσο και του χρονικού ορίζοντα που απαιτείται 

για την ολοκλήρωση του σχεδίου. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων βοηθά στην σω-

στή οργάνωση έτσι ώστε κάθε τμήμα της εφαρμογής να ανήκει σε ένα άτομο ή μία 

ομάδα. Αυτό σημαίνει πρακτικά καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη υλοποίηση του 

συστήματος καθώς ο ρόλος των ομάδων εργασία θα είναι ξεκάθαρος και δεν θα ε-

μπλέκεται η εργασία του ενός ή της μιας ομάδας  με αυτήν των υπολοίπων. Ο προσ-

διορισμός του χρονικού ορίζοντα είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις 

που καλείται να δώσει στον πελάτη κάθε εταιρεία που παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες 

ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο. Στις παρα-

γράφους που ακολουθούν θα περιγράφουν εκτενέστερα τα δύο αυτά στάδια και θα 

προσαρμοστεί η ανάλυση τους πάνω στο Greek Index. 

1. Καθορισμός εργασιών  

Τα πρώτα βήματα που εφαρμόζονται στην σύγχρονη ανάλυση ενός συστήματος εί-

ναι ο προσδιορισμός αλλά και ο καθορισμός των εργασιών που πρόκειται να ακολου-

θήσουν. Είναι πολύ σημαντικό από αυτόν τον προγραμματισμό να δημιουργηθούν οι 

ομάδες εργασίες και να οριστούν τα πεδία ανάπτυξης της κάθε μίας χωριστά. Ένα 

από τα βασικά στοιχεία που τίθεται μέσα σε αυτήν την διαδικασία είναι η χρονική 

οριοθέτηση των εργασιών. Έτσι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν κατά 

προσέγγιση μία απάντηση στο «πότε» θα είναι έτοιμη προς λειτουργία η εφαρμογή. 

Δύο είναι τα βασικά βήματα που ακολουθούνται για την σωστή δημιουργία του πλά-

νου των εργασιών. Πρώτο βήμα  είναι η εξεύρεση όλων των σταδίων και των εργα-

σιών που δημιουργούνται και δεύτερο ο υπολογισμός του χρόνου που απαιτείται για 

το καθένα χωριστά. Στο Greek Index τα διαστήματα αυτά θα στηριχθούν στον κύκλο 

ζώής του συστήματος που είδαμε σε προηγούμενες παραγράφους [1].  
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Πίνακας 3: καθορισμός εργασιών  

Step Deliverables Esti-
mated 
Hours 

Planning Phase  8 
Analysis Phase   
 Examine As-Is System Information Summaries 

Use Cases 
Process Model 
Data Model 

0 
 
 
 

 Identify Improvements Ideas for system 6 
 Develop Concept for  

To-Be System 
System Concept 
Use Cases 
Process Model 
Data Model 

6 
8 
8 
8 

Design Phase  
 Develop Physical Models Physical Use Cases 

Physical Process Model 
Physical Data Model 

 Design Architecture System Architecture 
 Design Infrastructure Infrastructure Design 

Network Model 
Hardware/Software 

Specs 
Security Plan 

 Design Interface Interface Structure Chart 
Interface Standards 
Interface Design 
Use Scenarios 

 Design Data Storage Data Storage Design 
 Program Design Program Structure Chart 

Program Specifications 
Implementation Phase  
 Construction Programs 

Test Plan 
Documentation 
Completed System 

 Implementation Conversion Plan 
Change Management 

Plan 
Training Plan 
Implemented System 

Δε
ν 
θα

 π
ρο
βλ
ηθ
ού
ν 
στ
οι
χε
ία

 κ
αθ
ώ
ς 
η 
εφ
αρ
μο
γή

 γ
ίν
ετ
αι

 σ
τα

 π
λα
ίσ
ια

 
με
τα
πτ
υχ
ια
κή
ς 
με
λέ
τη
ς 

 

2. Υπολογισμός έργου 

Ο υπολογισμός του μεγέθους ενός έργου είναι αποτέλεσμα ορισμένων διαδικασιών. 

Για την λειτουργία αυτή ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις. Ο υπολογισμός του μεγέ-
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θους του Greek Index θα ακολουθήσει την δεύτερη προσέγγιση που θα αναφέρουμε 

παρακάτω. 

Κατά την πρώτη προσέγγιση οι μελετητές προσδιορίζουν το μέγεθος μιας εφαρμο-

γής ποσοστιαία ως προς το πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής. Η μέθοδος αυτή δεν είναι 

απόλυτη και αρκετές φορές έχει αποκλίσεις. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι ο υπολογι-

σμός του μεγέθους γίνεται αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο κάθε εφαρμογής.  

Παρακάτω απεικονίζονται τα ποσοστά τα οποία ισχύουν κατά την μέθοδο αυτή [1]. 

Planning          Analysis       Design       Implementation 
 
Industry 
Standard 
For Web  15%                20%              35%                 30% 
Applications 
 
 
 
Η δεύτερη προσέγγιση η οποία θα μας απασχολήσει λαμβάνει υπόψη περισσότερους 

που επηρεάζουν το μέγεθος μιας εφαρμογής και για τον λόγο αυτό θα αποτελέσει το 

μοντέλο αναφοράς μας. 

2.1. Υπολογισμός μεγέθους του έργου 

Η μέθοδος αυτή ως μέσο προσέγγισης του μεγέθους μιας εφαρμογής ακολουθεί μία 

συγκεκριμένη μορφή. Αρχικός στόχος είναι ο προσδιορισμός της πολυπλοκότητας 

των εισροών των εκροών και άλλων παραγόντων που υπολογίζονται ότι θα αποτε-

λούν την εφαρμογή. Στην συνέχεια αφού ολοκληρωθεί και αυτό εξετάζεται η πολυ-

πλοκότητα του έργου όπως αυτή έχει οροθετηθεί από τους υπευθύνους.    
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Πίνακας 4 : υπολογισμός μεγέθους του Project  

 Complexity  
Description Low Medium High Total 
Inputs ___ x 3 _3_ x 4 ___ x 6 _12_  
Outputs ___ x 4 _5_ x 5 _6_ x 7 _67_  
Queries ___ x 3 _3_ x 4 _4_ x 6 _36_  
Files ___ x 7 _2_ x 10 ___ x 15 _20_  
Program Inter-

faces 
_16_ x 5 _5_ x 7 ___ x 10 _115_  

 
Total Unadjusted Function Points (TUFP):  ___250_________ 

 
(0=no effect on processing complexity; 5=great effect on processing complexity) 
 
 0-5 
Data communications  _3_  
Heavily use configuration  _2_  
Transaction rate  _1_  
End-user efficiency _2_  
Complex processing  _3_  
Installation ease _2_  
Multiple sites _5_  
Performance _4_  
Distributed functions _3_  
On-line data entry _3_  
On-line update _3_  
Reusability _2_  
Operational ease _3_  
Extensibility _4_  
 
Processing Complexity (PC):   ___40___ 
 
 
 
Adjusted Processing Complexity (PCA) = 0.65 + (0.01 * _____40______) 
 
 
 
Total Adjusted Function Points (TAFP):      ____1.15____ * ___215___  =   247.25 
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Μετά τον υπολογισμό των βαθμών πολυπλοκότητας που κατέχει το έργο προσδιορί-

ζεται το μέγεθος του λαμβάνοντας υπόψη τις γραμμές κώδικα που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση του. Το Greek Index δεν πρόκειται να κατασκευαστεί στηριζόμενο 

μόνο σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Για την ολοκλήρωση θα χρησιμοποιηθούν  

• 10% χρήση XML 

• 20% χρήση javascript 

• 30 % χρήση php 

• 40% χρήση html 

Βάση των παραπάνω οι βαθμοί πολυπλοκότητας κατανέμονται ως εξής: 

• 24.7 βαθμοί XML * 15 = 370 

• 60 βαθμοί javascript * 55 = 3300 

• 98.9 βαθμοί php * 55 = 5439.5 

• 74.8 βαθμοί html * 15 = 1222 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι συντελεστές βρίσκονται στην διεύθυνση ( 

www.spr.com software productivity research) 

Οι παραπάνω υπολογισμοί δίνουν ότι το μέγεθος της εφαρμογής φτάνει τις 10200 

γραμμές κώδικα περίπου. Με βάση αυτό θα αναλυθεί παρακάτω το χρονικό διάστημα 

το οποίο και απαιτείται για την ολοκλήρωση του Greek Index [1], [27] .  

2.2 Υπολογισμός χρονικών ορίων  

Ο υπολογισμός του χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης του έργου έχει άμεση σχέση 

με το πλήθος των ανθρώπων που θα εργαστούν πάνω σε αυτό και στις απαιτούμενες 

γραμμές κώδικα που απαιτούνται, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στις παραπάνω 

παραγράφους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Greek Index δεν θα αποτελέσει μία 

εμπορική εφαρμογή αναπτυσσόμενη από μία ομάδα ατόμων. Αντίθετα αποτελεί πα-

νεπιστημιακή εφαρμογή στα πλαίσια μεταπτυχιακής έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι απο-

τελεί αντικείμενο μελέτης και ολοκλήρωσης ενός μόνο ατόμου.  

Για τον προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης μια εφαρμογής έχει ο-

ριστεί ένα πρότυπο βάση του οποίου υπολογίζονται αρχικά οι απαιτούμενοι άνθρωπο 

– μήνες που στην συνέχεια μεταφράζονται σε μήνες.  Για την μετατροπή αυτή είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των προγραμματιστών που θα συμμε-
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τάσχουν στο έργο.  Για τον προσδιορισμό του Greek Index θα ακολουθήσουμε το μο-

ντέλο του COCOMO2. Βάση αυτής της προσέγγισης έχουμε: 

1.4Χ10200 ~14 άνθρωπο-μήνες .  

Μετά τον υπολογισμό αυτό γίνεται η μετατροπή τους σε μήνες ακολουθώντας τον 

τύπο μήνες = 3.5 Χ άνθρωπο-μήνες1/3. Βάση αυτού έχουμε : 

Μήνες = 3.5 Χ 141/3= 8.75 μήνες [1],[27].  

  

 

                                                 
2 To μοντέλο αυτό παρουσιάζεται από Barry W. Boehm και βασίζεται πάνω στην πολυπλοκότητα του 
συστήματος, το μέγεθος του και την εμπειρία των προγραμματιστών που χρησιμοποιούνται. 
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Κεφάλαιο 5 

Ανάλυση της εφαρμογής  

Εισαγωγή 

Το στάδιο της ανάλυσης αποτελεί ουσιαστικά την μελέτη του νέου συστήματος βα-

σιζόμενο στις απαιτήσεις των χρηστών και στις δυνατότητες της επιχείρησης. Πολλά 

από τα στάδια τα οποία εμπεριέχονται στην ανάλυση μιας εφαρμογής δεν αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης του Greek Index καθώς, είτε δεν μπορούν να αποδοθούν λόγω 

ορισμένων ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν, είτε εξαιτίας της απουσίας στοιχείων. Τα 

βασικά στάδια τα οποία εξετάζονται κατά την ανάλυση ενός συστήματος είναι τα ε-

ξής: 

• Κατανόηση του υπάρχοντος συστήματος (As is) 

• Κατανόηση των πλεονεκτημάτων του νέου συστήματος  

• Δημιουργία ενός βασικού σεναρίου για το νέο σύστημα (To Be) 

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται η συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

την εφαρμογή και την εταιρία στην οποία ανήκει. Το Greek Index δεν εντάσσεται στο 

πρώτο στάδιο αφού δεν υπάρχει κάποιο προγενέστερο σύστημα προς μελέτη. Παρόλα 

αυτά θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις μεθόδους συλλογής στοιχείων.  

Στην σύγχρονη θεωρία συναντώνται 3 στρατηγικές ανάλυσης ενός συστήματος. Οι 

στρατηγικές αυτές έχουν άμεση σχέση με τον λόγο δημιουργίας του νέου συστήματος 

και διακρίνονται στις παρακάτω: 

Αυτοματοποίηση στην εκτέλεση των διεργασιών μιας επιχείρησης(business process 

automation –BPR ). 

Βελτιώσεις στην εκτέλεση των διεργασιών μιας επιχείρησης (business process im-

provements – BPI).  

Αναδιάρθρωση του υπάρχοντος συστήματος ( business process reengineering – 

BPR). 

 Η ανάλυση του Greek Index θα γίνει με την χρήση του στρατηγικής  (BPR) 
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1. Ερμηνεία των σταδίων της ανάλυσης ενός συστήματος  

 
Στην εισαγωγή που έγινε παραπάνω, αναφέρθηκαν ορισμένα από τα στάδια που α-

κολουθούνται κατά την ανάλυση ενός συστήματος και στις τρεις στρατηγικές που θα 

αναλυθούν παρακάτω με διαφορετικό όμως τρόπο. Στόχος πριν προχωρήσουμε στην 

ανάλυση του Greek Index, είναι η ερμηνεία ορισμένων στοιχείων που θα μας απα-

σχολήσουν στην συνέχεια.  

Το πρώτο στάδιο που ακολουθείται είναι η κατανόηση και η περιγραφή του υπάρχο-

ντος συστήματος. Με τον όρο «υπάρχον σύστημα» δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά 

σε μηχανογραφημένα συστήματα αφού σε αρκετές επιχειρήσεις αντικαθιστούν την 

υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος, που αποτελεί την πρώτη τους επαφή με 

την τεχνολογία.  

Μέσα από το στάδιο στόχος γίνεται η απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να 

μπορέσει να οριοθετήσει μία πλήρης εικόνα του τρόπου λειτουργίας του συστήματος 

που χρησιμοποιείται. Σε όλες τις στρατηγικές το στάδιο αυτό αποτελεί θεμέλιο για 

την μετέπειτα επιτυχία του συστήματος.  

Το δεύτερο στάδιο είναι η διερεύνηση των βελτιώσεων που θέλουμε να εισάγουμε 

με το νέο σύστημα έτσι ώστε να εξεταστεί αν αυτό πρόκειται να διευκολύνει τις διερ-

γασίες. Το στάδιο αυτό δείχνει στους αναλυτές που να εστιάσουν την προσοχή τους. 

Το τρίτο στάδιο περιέχει την ανάλυση του νέου συστήματος που πρόκειται να εφαρ-

μοστεί. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το στάδιο αυτό θα περιέχει το βασικό σχέδιο για 

το πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα και πως αυτό θα βελτιώσει τις λειτουργίες 

της επιχείρησης.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι εξετάζεται σε κάθε περίπτωση καθώς το στάδιο 

αυτό είναι καθοριστικό για την σωστή ολοκλήρωση μιας εφαρμογής. Πρέπει  να το-

νίσουμε ότι η μη – χρηστικότητα ορισμένων συστημάτων οφείλεται στην κακή μελέ-

τη που έχει γίνει και αναφερόμαστε στα στάδια της πρότασης μέχρι και του σχεδια-

σμού ενός συστήματος. 
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2.1  Περιγραφή της στρατηγικής αυτοματοποίηση στην εκτέλεση των διεργασιών 

μιας επιχείρησης 

 
Βασικό σενάριο στην παραπάνω στρατηγική είναι η δημιουργία ενός συστήματος το 

οποίο δεν γίνεται με σκοπό την αντικατάσταση ενός προγενέστερου τρόπου εκτέλε-

σης των διεργασιών αλλά την πιο αποτελεσματική τους εκτέλεση. Η χρήση της συμ-

βάλει στην αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών που μέχρι τώρα γινόνταν χειρο-

κίνητα, με την χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων.  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι βάση των παραπάνω αλλάζουν και οι στόχοι μας σε 

κάθε ένα από τα στάδια της ανάλυσης που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτού του 

κεφαλαίου [1].  

• Κατά την ανάλυση του As-Is σταδίου βασικός στόχος είναι η κατανό-

ηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται μέχρι την δεδομένη στιγμή, με σκοπό 

την μετέπειτα εφαρμογή τους στο νέο σύστημα που θέλουμε να αντικαταστή-

σει το υπάρχον.   

• Η αναγνώριση των βελτιώσεων περιλαμβάνει α) την αναζήτηση των 

προβλημάτων του υπάρχοντος συστήματος β) την αιτία που τα προκαλεί έτσι 

ώστε να προβλεφθούν στο νέο σύστημα. 

• Η δημιουργία το To-Be είναι σχεδόν παρόμοια με αυτήν του As-Is 

σταδίου, καθώς πάνω σε αυτό θα στηριχθεί το νέο σύστημα. Η διαφορά των 

δύο αυτών σταδίων είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών που μέχρι τώρα 

δεν υπήρχε. 

 

2.2 Περιγραφή της στρατηγικής βελτίωσης στην εκτέλεση των διεργασιών μιας επι-

χείρησης  

 
Η βελτίωση ενός συστήματος έχει να κάνει με την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων στο 

σύστημα με σκοπό να αυξήσουν την επιχειρηματική του δύναμη. Στις στρατηγικές 

αυτές υπάρχει ένα ήδη υπάρχον σύστημα το οποίο δεν αντικαθίσταται αλλά συμπλη-

ρώνεται ουσιαστικά, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις της επιχείρησης μέσα από 

την χρήση του. Βασικός στόχος εδώ είναι η εξεύρεση τεχνικών που θα αυξάνουν την 

ταχύτητα αλλά και την αξιοπιστία του συστήματος [1]. 
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• Κατά το στάδιο του As-Is απαιτείται χρόνος για την κατανόηση του 

υπάρχοντος συστήματος καθώς το νέο σύστημα θα συμπληρώνει τις αδυναμί-

ες – ελλείψεις του 

• Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα ταυτισμένη με την αναζήτηση των 

βελτιώσεων του συστήματος καθώς αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον 

οποίο αλλάζει το σύστημα. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού διερευ-

νώνται ορισμένα στοιχεία όπως :  

1. Οι βελτιώσεις στον χρόνο εκτέλεσης των διεργασιών,  

2. Το κόστος εκτέλεσης των διεργασιών και  

3. Η αποτελεσματικότητα τέτοιων αλλαγών σε άλλες επιχειρήσεις 

- οργανισμούς. 

 

2.3 Περιγραφή της στρατηγικής του  

Η στρατηγική αυτή έχει να κάνει με τον επαναπροσδιορισμό του υπάρχοντος συ-

στήματος και την πλήρη αντικατάσταση του εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε αυτήν 

την περίπτωση το υπάρχον σύστημα εξετάζεται κατά πόσο ανταποκρίνεται στις απαι-

τήσεις της επιχείρησης. Το εγχείρημα που πραγματοποιείται μέσα από αυτή την μέ-

θοδο είναι ο επανασχεδιασμός και η δημιουργία από μηδενική βάση ενός νέους συ-

στήματος [1].  

• Κατά το στάδιο του As – Is ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος 

καθώς πρόκειται για ριζικές αλλαγές στο σύστημα. Βασικό όμως μέλημα και 

εδώ είναι να κατανοηθεί πλήρως το υπάρχον σύστημα.  

• Η αναζήτηση των βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν, αποτελεί ίσως το 

σημαντικότερο στάδιο αυτής της στρατηγικής, καθώς το σύστημα πρόκειται 

να κατασκευαστεί από την αρχή. Κατά την μελέτη των βελτιώσεων λαμβάνο-

νται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η επιχειρηματική αξία από την πλευρά του πελάτη. 

2. Η ανάλυση της τεχνολογίας που απαιτείται  

3. Η μείωση των απαιτούμενων διαδικασιών και χρόνων που α-

παιτούνταν μέχρι εκείνη την στιγμή. 

4. Η απλοποίηση των διαδικασιών  

5. Ο έλεγχος άλλων παρόμοιων συστημάτων 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βασιζόμενο Στον Παγκόσμιο Ιστό Για Την Διαχείριση Φορέων Της Ελληνικής Επικράτειας   

 

 42

• Η μελέτη του σταδίου To – Be περιλαμβάνει την απεικόνιση που θέ-

λουν τα τμήματα της επιχείρησης του νέου σύστηματος και  τι θα χρειαστούν 

από το νέο σύστημα έτσι ώστε αυτό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τους.   

 

3. Ανάλυση των σταδίων για το Greek Index 

To Greek index όπως έχει οριστεί κατά την εισαγωγή του κεφαλαίου θα αναλυθεί με 

βάση την στρατηγική του (BPR) η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εφαρ-

μογής. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εφαρμογή παρουσιάζει μία σημαντική 

διαφορά με τις περιπτώσεις που συναντάμε παραπάνω. Στις παραπάνω περιπτώσεις 

αναφερθήκαμε στην αυτοματοποίηση - αντικατάσταση – βελτίωση ενός υπάρχοντος 

συστήματος. Το Greek Index αποτελεί όμως μία πρότυπη εφαρμογή η οποία δεν χρη-

σιμοποιείται για έναν από τους παραπάνω λόγους καθώς πρόκειται να αποτελέσει την 

πρωταρχική έκδοση ενός τέτοιου συστήματος από πλευράς Πανεπιστημίου και Ελλη-

νικού κράτους. Το στοιχείο αυτό μας περιορίζει στο στάδιο του As-Is στο οποίο δεν 

υπάρχουν δεδομένα προς ανάλυση.   

As-Is –  στο στάδιο αυτό δεν έχουμε ένα ήδη υπάρχον σύστημα προς μελέτη καθώς 

σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός πρωταρχικού συστήματος θεματική- γεωγραφι-

κής και χωρικής παρουσίασης των πληροφοριών. Αυτό που μπορεί να εξεταστεί είναι 

η μέθοδος με την οποία οι πολίτες αντλούσαν πληροφορίες σχετικά με τους δημόσι-

ους φορείς της χώρας μας μέχρι τώρα. Μία σύντομη εικόνα των μεθόδων αυτών πα-

ρουσιάζεται παρακάτω.  

• Πληροφορίες καταλόγου ΟΤΕ  

• Διαδικτυακοί τόποι σχετικών Υπουργείων  

• Διαδικτυακοί τόποι ενημέρωσης  

Πρέπει  να αναφέρουμε ότι συγκεντρωμένη πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω 

δεν υπάρχει 

Ανάλυση των βελτιώσεων για το Greek Index -    Είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

ότι βασικός στόχος του Greek Index είναι η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με 

τους δημόσιους φορείς όπως αυτή γίνεται σήμερα. Μέσα από την εφαρμογή αυτή θέ-

λουμε να δημιουργηθεί ένας κόμβος ενημέρωσης γύρο από αυτό το θέμα, ο οποίος θα 

μπορέσει να εκμεταλλευτεί μετέπειτα για την ευρύτερη προβολή των στοιχείων αυ-

τών στο διαδίκτυο δίνοντας εύκολη πρόσβαση στους χρήστες.  
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Εξετάζοντας τους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 που προηγή-

θηκε, η επιχειρηματική αξία που παρέχει το Greek Index στους χρήστες είναι αρκετά 

μεγάλη σε σχέση με τα οφέλη που αποσκοπεί. Η εφαρμογή αυτή τα οποία είναι μη-

δαμινά. Η συντόμευση της αναζήτησης μέσω του διαδικτύου σε μία εποχή όπου η 

χρήση και η χρηστικότητα του διαδικτύου αυξάνεται ραγδαία αποτελεί ίσως το σημα-

ντικότερο πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής. 

Η τεχνολογική ανάλυση του συστήματος είναι απλή και οι απαιτήσεις του σε τεχνο-

λογία δεν είναι μεγάλες καθώς το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος προϋπάρχει και 

χρησιμοποιείται.  

Η ανάλυση του χρόνου μειώσεις των εργασιών είναι μεγάλο πλεονέκτημα της νέας 

εφαρμογής. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το Greek Index υλοποιείται για την συ-

γκέντρωση και την προώθηση πληροφοριών σχετικών με τους δημόσιους φορείς της 

Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να ανατρέξουν στο Greek Index 

και να λάβουν άμεσα ενημέρωση χωρίς να ψάχνουν σε διάφορους διαδικτυακούς τό-

πους. 

Η χρήση παρόμοιων συστημάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι το τρίπτυχο αυτό της αναζήτησης που παρέχει το Greek Index δεν 

εφαρμόζεται από άλλα κράτη. Έχουν γίνει παρόμοιες εφαρμογές οι οποίες χρησιμο-

ποιούν και χωρικά στοιχεία αλλά δεν χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία ως προς την 

απεικόνιση τους. To Greek Index θα χρησιμοποίησει το Google Earth για την απεικό-

νιση των στοιχείων του.   

Η απλότητα της εφαρμογής είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί. 

Επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα που να εφαρμόζεται η απλοποίηση των 

διαδικασιών, δεν μπορεί να στηριχθεί σε κάτι προγενέστερο. Επισημαίνουμε εδώ ότι 

θα επιταχύνει αρκετά τις διαδικασίες αναζήτησης των χρηστών μέσα από ένα σύγ-

χρονο περιβάλλον.  

Το – Be -  Η ανάλυση το σταδίου αυτού απαιτεί περισσότερη μελέτη και για τον λό-

γο αυτό θα περιγραφεί διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό αναφέρου-

με επιγραμματικά τα σημεία στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω: 

1. Το δομικό μοντέλο 

2. Το μοντέλο συμπεριφοράς του συστήματος  

3. Την μελέτη περιπτώσεων  
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4. Περιγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση ενός συστήματος  

 
Η μελέτη του υπάρχοντος συστήματος όπως και η ανάλυση της μελλοντικής εφαρ-

μογής αποτελούν μία αρκετά σημαντική διαδικασία. Αρκετές φορές έχουμε συστήμα-

τα τα οποία δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν ένα ήδη υπάρχον αλλά να αποτελέ-

σουν το πρώτο σύστημα της εταιρίας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και το Greek 

Index και για τον λόγο αυτό η αναφορά μας στο As –Is στάδιο θα περιοριστεί. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρόλη την απουσία κάποιου συστήματος ως άξονα 

αναφοράς η μελέτη και η δομή του στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην μελέτη παρα-

πλήσιων εφαρμογών που στόχο έχουν την παροχή πληροφοριών [1].  

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται κατά το στάδιο της ανάλυσης τόσο του υπάρχοντος 

όσο και του μελλοντικού συστήματος είναι οι ακόλουθες: 

Συνεντεύξεις : οι συνεντεύξεις γίνονται στους χρήστες του συστήματος και στους 

επικεφαλής τους με σκοπό την διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας του. 

Συνεδριάσεις : οι συνεδριάσεις γίνονται ανάμεσα στα υψηλότερα στελέχη της επι-

χείρησης με σκοπό την αναζήτηση των απαιτήσεων του νέου συστήματος και την πε-

ριγραφή του υπάρχοντος.  

Ερωτηματολόγια : τα ερωτηματολόγια βοηθούνε στο να συλλεχτούν στοιχεία από 

όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της επιχείρησης ώστε να εντοπιστούν οι απαιτήσεις κάθε 

επιπέδου και ο ρόλος των υπαλλήλων στο σύστημα. 

Παρατήρηση του συστήματος: η μέθοδος αυτή είναι αρκετά σημαντική στην μελέ-

τη το As-Is καθώς ο αναλυτής ελέγχει από μόνος του τον τρόπο λειτουργίας του συ-

στήματος.  

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αποτελεί προσωπικό κριτήριο του εκάστοτε 

υπευθύνου και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μα 

την πρακτικότητα της μεθόδου στην συγκριμένη επιχείρηση.  
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Κεφάλαιο 6 

Περιγραφή μοντέλων ανάλυσης  

Εισαγωγή 

Η παρουσίαση του νέου συστήματος είναι αποτέλεσμα σύνθετης διαδικασίας. Έχει 

να κάνει με την ανάλυση των σεναρίων χρήσης του συστήματος (use case analysis) , 

την δομή του μοντέλου (structural model) και την συμπεριφορά του (behavioural 

model). Μέσα από το κεφάλαιο αυτό θα δοθεί μια πιο ουσιαστική εικόνα του Greek 

Index προσπαθώντας να δώσουμε μία περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εκτε-

λούνται οι διαδικασίες.  

Στην ανάλυση που ακολουθεί θα παρουσιαστούν ορισμένα σενάρια όπως έχουν ορι-

στεί για το Greek Index. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα διαγράμματα που θα 

ακολουθήσουν παρακάτω είναι σε UML έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τους κανόνες 

του διεθνούς προτύπου που έχει οριστεί.  

Πριν από τα διαγράμματα αυτά θα γίνει μία σύντομη περιγραφή των παραπάνω εν-

νοιών.  

1. Ορισμός των περιπτώσεων χρήσης  

 
Κατά την μελέτη χρήσης οι αναλυτές ασχολούνται με την ανάλυση των διαδικασιών 

που θα εκτελούνται από το νέο σύστημα. Ένας βασικός κανόνας κατά την δημιουργία 

ενός use case είναι ο ορισμός των χρηστών που θα κάνουν χρήση της συγκεκριμένης 

διαδικασίας κάθε φορά. Οι χρήστες αυτοί κατά το πρότυπο της UML ονομάζονται 

Actors και  έρχονται σε επαφή με το σύστημα κάθε φορά.  

Η λειτουργία ενός use case περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή των αλληλεπιδρά-

σεων και όλων των πιθανών σεναρίων που υπάρχουν κατά την εκτέλεση μιας διεργα-

σίας.  

Η θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων διακρίνει δύο τύπους use case που χρη-

σιμοποιούνται κατά την ανάλυση ενός συστήματος. Η πρώτη απευθύνεται στην πα-

ρουσίαση των πολύ επιφανειακών διαδικασιών που εκτελούνται. Τυπικά τα use cases 

χρησιμοποιούνται στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης για να περιγράψουν τις βασικές 

λειτουργίες του συστήματος. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βασιζόμενο Στον Παγκόσμιο Ιστό Για Την Διαχείριση Φορέων Της Ελληνικής Επικράτειας   

 

 46

Η δεύτερη κατηγορία εμβαθύνει περισσότερο στην ανάλυση, ερευνώντας πιο συ-

γκεκριμένες διαδικασίες. Εδώ αναφερόμαστε σε πιο σημαντικές λειτουργίες του συ-

στήματος οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες.  

Η σωστή παρουσίαση ενός use case ακολουθεί τρία βήματα: 

Βήμα 1ο : δημιουργία της φόρμας αναφοράς του use case που περιλαμβάνει το θέμα 

– ρήμα – άμεσο αντικείμενο – πρόθεση – και έμμεσο αντικείμενο 

Βήμα 2ο : καθορίζει τους ρόλους των ατόμων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο 

σενάριο. 

Βήμα 3ο : περιγράφει τα βήματα καθενός από τους χρήστες του συστήματος. 

Την δημιουργία των use cases έρχεται να συμπληρώσει η απεικόνιση τους σε ένα 

διάγραμμα στο οποίο εμφανίζονται όλα τα αναφερόμενα σενάρια που έχουν δημιουρ-

γηθεί. Στόχος μέσα από αυτή την διαδικασία είναι η εμφάνιση των σχέσεων που διέ-

πουν τα use cases μεταξύ τους και με τους χρήστες. Τα διαγράμματα που δημιουρ-

γούνται τόσο κατά την δημιουργία των Use cases όσο και για τα επόμενα, ακολουθεί-

τε μία συγκεκριμένη δομή και χρησιμοποιούνται τυποποιημένα σύμβολα. Είναι ση-

μαντικό να αναφέρουμε ότι στην ανάλυση ενός συστήματος τα κοινώς αποδεκτά δια-

γράμματα και σύμβολα είναι αυτά που ακολουθούν την δομή της UML. Στον παρα-

κάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικά τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται κατά την  

περιγραφή του use case με βάση την UML [1], [4].  

Πίνακας 5: Σημασιολογία των συμβόλων της UML 

 

• Αποτελείτε απο ένα άτομο το ο-
ποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ένα use 
case. 
• Κατέχει ένα συγκεκριμένο ρόλο 
στην όλη λειτουργία του συστήματος  
• Μπορεί να έρθει σε επαφή και με 
άλλους actors του συστήματος.  
• Η θέση βρίσκεται στην άκρη του 
σχεδιαγράμματος. 

 

• Απεικονίζει ένα κομμάτι των διερ-
γασιών που γίνονται σε ένα σύστημα 
• Μπορεί να συνδέεται με άλλα use 

cases έμμεσα και άμεσα 
• Τοποθετείται στο σχεδιάγραμμα 
μέσα στο περιγραφόμενο σύστημα  
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System

 

• Περιέχει τον τίτλο του συστήματος 
το οποίο απεικονίζεται  
• Πάνω σε αυτό τοποθετούνται όλα 
τα σχετικά use cases 

 • Συνδέει έναν με το use case με τον 
οποίο έρχεται σε επαφή. 
• Παρουσιάζει την σχέση που υπάρ-
χει ανάμεσα σε use cases δείχνοντας πως 
το ένα ενσωματώνεται μέσα στο άλλο 

• Παρουσιάζει την εξωτερική σύν-
δεση μεταξύ δύο use cases που συνδέονται 
έμμεσα  

• Παρουσιάζει την σύνδεση ενός ε-
ξειδικευμένου use case με άλλα περισσό-
τερο γενικευμένα use cases 

 

 

2. Περιγραφή των ομάδων χρήσης του συστήματος  

Η μελέτη των διαφόρων περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάλυση 

της εφαρμογής χωρίζεται σε τρία βασικά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά έχουν διαμορφω-

θεί βάση των τριών διαφορετικών χρηστών που μπορούν να εμφανιστούν κατά την 

χρήση της εφαρμογής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους οι 

χρήστες οι οποίοι εντοπίζονται στο Greek index είναι: 

• Ο διαχειριστής 

• Οι εγγεγραμμένοι χρήστες  

• Και οι απλοί χρήστες 

Πριν προχωρήσουμε use cases που προκύπτουν από την εφαρμογή είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε και να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο των παραπάνω κατηγοριών, με σκο-

πό την μετέπειτα κατανόηση.  

 

Ο διαχειριστής - Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 

σωστή λειτουργία τόσο σε επίπεδο υλοποίησης όσο και σε επίπεδο παρουσίασης των 

πληροφοριών. Όπως έχει αναφερθεί, το Greek Index θα αποτελέσει μία εφαρμογή 

προβολής πληροφοριών των δημοσίων φορέων του Ελληνικού κράτους, και θα εισά-

γονται στο σύστημα από μία ομάδα χρηστών οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδότηση από 

το σύστημα. Για τον λόγο αυτό η παρουσία του διαχειριστή θα έχει εξέχοντα ρόλο 
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καθώς θα είναι αυτός που θα ελέγχει και θα πιστοποιεί την ποιότητα της πληροφορίας 

πριν αυτή κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο.  

Είναι πολύ πιθανό σε ένα σύστημα όπου η καταχώρηση πληροφοριών είναι ελεύθε-

ρη στους χρήστες η ποιότητα αλλά και η ομοιογένεια των καταχωρήσεων να χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής. Το ενδεχόμενο να υπάρξουν χρήστες οι οποίοι δεν θα έχουν ως 

στόχο την στήριξη του συστήματος και την καταχώρηση χρήσιμων πληροφοριών αλ-

λά την εισαγωγή διαφόρων άλλων στοιχείων είναι αρκετά μεγάλο. Για τον λόγο αυτό 

η χρήση ενός διαχειριστή του συστήματος που  θα έχει ως ρόλο την προστασία της 

πληροφορίας είναι απαραίτητη.  

Παράλληλα πέρα από τον αποκλεισμό των λανθασμένων πληροφοριών ο διαχειρι-

στής θα έχει την αρμοδιότητα να διαγράφει από το σύστημα τους χρήστες εκείνους οι 

οποίοι παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του.  

Χρήστες του συστήματος - Χρήστες του συστήματος θεωρούνται όλοι οι χρήστες 

του διαδικτύου. Το Greek Index αποτελεί μία ανοιχτή πηγή πληροφόρησης τόσο από 

την μεριά της αναζήτησης όσο και από την μεριά της καταχώρησης της πληροφορίας. 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της πληροφορίας χωρίς όμως να 

αποκλείονται από την καταχώρηση της πληροφορίας. Για να μπορέσουν να γίνουν 

και αυτοί ενεργοί χρήστες και να συμμετάσχουν στην ενημέρωση είναι απαραίτητο 

να γραφτούν στο σύστημα. Η εγγραφή τους στο σύστημα γίνεται με σκοπό τον καλύ-

τερο έλεγχο του συστήματος χωρίς όμως αυτό να διασφαλίζει πλήρως το σύστημα.  

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες - Η κατηγορία αυτή των χρηστών είναι εκείνη που στην 

ουσία δίνει νόημα στο σύστημα καθώς συμμετέχει ουσιαστικά στην πληροφόρηση. 

Το δικαίωμα εγγραφής ενός απλού χρήστη στο σύστημα είναι ελεύθερο διότι σε ό-

σους περισσότερους χρήστες στηριχθεί τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να καλύψει 

ένα μεγάλο εύρος της πληροφόρησης. Οι χρήστες από την στιγμή που γίνονται ενερ-

γά μέλη του Greek Index αποκτούν ένα δικό τους προσωπικό λογαριασμό μέσα από 

τον οποίο μπορούν να καταχωρήσουν νέα στοιχεία, η να ανανεώσουν τις ήδη υπάρ-

χουσες καταχωρήσεις. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλες οι καταχωρήσεις κάθε 

χρήστη εμφανίζονται στον προσωπικό του λογαριασμό δίνοντας έτσι την δυνατότητα 

να μπορεί και ο ίδιος να βλέπει τον ρόλο του και την συμμετοχή του στην ενημέρω-

ση. 

Παράλληλα πέρα των δυνατοτήτων καταχώρησης είναι φυσικό ότι η κατηγορία αυ-

τή μπορεί να συμμετάσχει με τους ίδιους όρους, όπως και οι απλοί χρήστες στην ανα-

ζήτηση πληροφοριών.    
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Περιγραφή των use cases 

Η ανάλυση των παραπάνω κατηγοριών έγινε με σκοπό την καλύτερη κατανόηση 

των use cases που προκύπτουν για το Greek Index. Με βάση τις παραπάνω κατηγορί-

ες θα ακολουθήσει μία περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης για κάθε μία χωριστά 

έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός μέσα στην εφαρμογή. 

3. Τα προτεινόμενα use cases για Greek Index  

 
Το πρώτο use case που παρουσιάζεται είναι αυτό της θεματικής αναζήτησης η οποία 

και αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες των χρηστών με το σύστημα. Σκοπός  

σε αυτήν την περίπτωση είναι η αναζήτηση μέσα από τις θεματικές κατηγορίες που 

ορίζει το Greek Index. Στο use case που ακολουθεί βασικοί Actors είναι οι επισκέπτες 

του διαδικτυακού τόπου. 

 
Use Case Name: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ID: 1 Importance Level: 1 

Primary Actor: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ SITE Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Stakeholders and Interests:  οι  χρήστες του διαδικτύου 
 

Brief Description: οι επισκέπτες του Greek Index προσπαθούν να εξάγουν 
πληροφορίες αναζητώντας ανάμεσα σε θεματικές κατηγορίες 

Trigger: οι χρήστες επιλέγουν μία ερώτηση που σχετίζεται με μία θεματική κατηγορία και 
λαμβάνουν την συγκεκριμένη αναφορά. 

Type: εξωτερικό  
Relationships: 
 Association: επισκέπτης   
 Include:  πραγματοποίηση αναζήτησης  
 Extend:   
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. επιλογή θεματικης αναζήτησης  

2.    χρήση των κατηγοριών αναζήτησης 
        2.1. επιλογή υπερκατηγορίας  
        2.2. επιλογή κατηγορίας  
        2.3. επιλογή υποκατηγορίας  

3. επιλογή αναζήτησης  
3.1 σύνθετη αναζήτηση  

ακολουθούμε το στάδιο S-1  
3.2 απλή αναζήτηση  

ακολουθούμε το στάδιο S-2 
4. παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το σύστημα προς επεξεργασία και μελέτη  

4.1 προβολή θέματος με το Google –Earth  
ακολουθούμε το στάδιο S-3  

4.2 προβολή διαθέσιμων εικόνων  
ακολουθούμε το στάδιο S-4 

4.3 ανανέωση στοιχείων συγκεκριμένου θέματος 
ακολουθούμε το στάδιο S-5 
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SubFlows: 
 S-1:  Σύνθετη Αναζήτηση  
1. ακολουθούμε το use case id : 3 
 S-2: Απλή αναζήτηση  
1. εμφάνιση των αποτελεσμάτων  
       S-3: Προβολή θέματος στο Google Earth 
1. εμφάνιση σημείων  
2. αποθήκευση σημείων στα αρχεία του χρήστη 
       S-4:  
1. προβολή διαθέσιμων εικόνων  
2. επιστροφή στα αποτελέσματα της αναζήτησης –στάδιο 4 
      S-5: Ανανέωση στοιχείων επιλεγμένου θέματος  
1. ακολουθούμε το use case id: 4 
 
        
 
 
 
 
 
 

Alternate/Exceptional Flows: 
1. Ο χρήστης επιθυμεί να μεταφερθεί από την απλή στην σύνθετη αναζήτηση  
1.1 επιλογή σύνθετης αναζήτησης  
1.2 ακολουθούμε το στάδιο S-1 
2. Ο χρήστης επιθυμεί να κάνει νέα αναζήτηση  

2.1 εκτέλεση του use case id:1 
 
Το δεύτερο use case περιγράφει την ροή των διαδικασιών που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση μια γεωγραφικής αναζήτησης μέσω της εφαρμογής από τους χρήστες. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εφαρμογής και για τον λόγο αυτό, 

ο βαθμός σημαντικότητας του use case αυτού κρίνεται υψηλός. Οι  βασικοί Actors 

και εδώ είναι οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου.  

  
Use Case Name: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ID: 2 Importance Level: 1 

Primary Actor: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ SITE Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Stakeholders and Interests:  οι  χρήστες του διαδικτύου 
 

Brief Description: οι επισκέπτες του Greek Index προσπαθούν να εξάγουν 
πληροφορίες αναζητώντας ανάμεσα σε Γεωγραφικές περιοχές όπως αυτές έχουν 
οριστεί βάση της κατηγοριοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού 
κράτους  

Trigger: οι χρήστες επιλέγουν μία περιοχή αναζήτηση για την οποία εξάγουν πληροφορίες 
που συσχετίζονται με αυτήν 

Type: εξωτερικό  
Relationships: 
 Association: επισκέπτης   
 Include:  πραγματοποίηση αναζήτησης  
 Extend:   
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. επιλογή γεωγραφικής  αναζήτησης  

2.    χρήση του χάρτη προς αναζήτηση  
        2.1. επιλογή Περιφέρειας   
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        2.2. επιλογή Νομού  
        2.3. επιλογή Δήμου  

3. επιλογή αναζήτησης  
3.1 σύνθετη αναζήτηση  

ακολουθούμε το στάδιο S-1  
3.2 απλή αναζήτηση  

ακολουθούμε το στάδιο S-2 
4. παρουσίαση των αποτελεσμάτων επεξεργασία των αποτελεσμάτων  
4.1 προβολή θέματος με το Google –Earth  
ακολουθούμε το στάδιο S-3  

4.2 προβολή διαθέσιμων εικόνων  
ακολουθούμε το στάδιο S-4 

4.3 ανανέωση στοιχείων συγκεκριμένου θέματος 
ακολουθούμε το στάδιο S-5 
5. επιλογή δημοτικού διαμερίσματος προς αναζήτηση 
ακολουθούμε το S-6  
  

SubFlows: 
 S-1:  Σύνθετη Αναζήτηση  
1. ακολουθούμε το use case id : 3 
 S-2: Απλή αναζήτηση  
1. εμφάνιση των αποτελεσμάτων  
       S-3: Προβολή θέματος στο Google Earth 
1. εμφάνιση σημείων  
2. αποθήκευση σημείων στα αρχεία του χρήστη 
       S-4:  
1. προβολή διαθέσιμων εικόνων  
2. επιστροφή στα αποτελέσματα της αναζήτησης –στάδιο 4 
      S-5: Ανανέωση στοιχείων επιλεγμένου θέματος  
1. ακολουθούμε το use case id: 4 
      S-6: Επιλογή Δημοτικού διαμερίσματος  
1. ακολουθεί το στάδιο 4. και μετά του use case id: 2   
 
        
 
 
 
 
 
 

Alternate/Exceptional Flows: 
1. Ο χρήστης επιθυμεί να μεταφερθεί από την απλή στην σύνθετη αναζήτηση  

1.1 επιλογή σύνθετης αναζήτησης  
1.2 ακολουθούμε το στάδιο S-1 

2. Ο χρήστης επιθυμεί να κάνει νέα αναζήτηση  
2.1 εκτέλεση του use case id:2 

 

Το τρίτο Use Case αποτελεί προέκταση της θεματικής αλλά και της γεωγραφικής 

αναζήτησης που παρουσιάζονται παραπάνω.  Η σύνθετη αναζήτηση πραγματοποιεί-

ται και αυτή από τους χρήστες του συστήματος και αποτελεί μία επιλογή την οποία 

μπορεί να παρακάμψει ο χρήστης.  

 
Use Case Name: ΣΎΝΘΕΤΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ID: 3 Importance Level: 1 

Primary Actor: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ SITE Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Stakeholders and Interests:  οι  χρήστες του διαδικτύου 
 

Brief Description: Οι χρήστες του συστήματος επιλέγουν την σύνθετη ανα-
ζήτηση που στόχο έχει την εξαγωγή αποτελεσμάτων συνταυτίζοντας την θεματική 
με την γεωγραφική αναζήτηση. 

Trigger: οι χρήστες επιλέγουν αφού επιλέξουν την υποκατηγορία ή τον δήμο αναζήτησης 
προχωρούν στην σύνθετη αναζήτηση 

Type: εξωτερικό  
Relationships: 
 Association: επισκέπτης   
 Include:  πραγματοποίηση αναζήτησης  
 Extend:   
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. επιλογή σύνθετης  αναζήτησης  

2.    εμφάνιση του χάρτη προς αναζήτηση  
        2.1. επιλογή Περιφέρειας   
        2.2. επιλογή Νομού  
        2.3. επιλογή Δήμου  

3. παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το σύστημα προς επεξεργασία ή μελάτη  
3.1 προβολή θέματος με το Google –Earth  
ακολουθούμε το στάδιο S-1 

3.2 προβολή διαθέσιμων εικόνων  
ακολουθούμε το στάδιο S-2 

3.3 ανανέωση στοιχείων συγκεκριμένου θέματος 
ακολουθούμε το στάδιο S-3 
4. επιλογή δημοτικού διαμερίσματος προς αναζήτηση 
ακολουθούμε το S-4 
  

SubFlows: 
 S-1: Προβολή θέματος στο Google Earth 
1. εμφάνιση σημείων  
2. αποθήκευση σημείων στα αρχεία του χρήστη 
       S-2:  
1. προβολή διαθέσιμων εικόνων  
2. επιστροφή στα αποτελέσματα της αναζήτησης –στάδιο 4 
      S-3: Ανανέωση στοιχείων επιλεγμένου θέματος  
1. ακολουθούμε το use case id: 5 
      S-4: Επιλογή Δημοτικού διαμερίσματος  
1. ακολουθεί το στάδιο 4. του use case id: 2  
 
        
 
 
 
 
 
 

Alternate/Exceptional Flows: 
1. Ο χρήστης επιθυμεί να κάνει νέα αναζήτηση  

1.1 εκτέλεση του use case id:2 ή του use case id:1 

 

Το παρακάτω Use Case περιγράφει την διαδικασία εκείνη που εκτελείται από τον 

χρήστη και το σύστημα προκειμένου κάποιος να γίνει εγγεγραμμένος χρήστης και να 
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συμμετάσχει ενεργά στην ενημέρωση. Βασικοί Actors εδώ είναι όλοι οι πιθανοί χρή-

στες του διαδικτύου.  

 
Use Case Name: ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΉΣΤΗ ID: 4 Importance Level: 1 

Primary Actor: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ SITE Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Stakeholders and Interests:  οι  χρήστες του διαδικτύου και το σύστημα 
 
 

Brief Description: οι επισκέπτες του συστήματος εγγράφονται στο σύστημα 
και αποκτούν τα δικαιώματα των χρηστών 

Trigger: ένας επισκέπτης κάνει μία αίτηση εγγραφής στο σύστημα 
Type: εξωτερικό  

Relationships: 
 Association: επισκέπτης   
 Include:  εγγραφή νέου χρήστη 
 Extend:   
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη  

2.    αίτηση προς αποδοχή 
3.    έλεγχος της αίτησης από το σύστημα    
4.    αποδοχή της αίτησης από το σύστημα   
5.    επιστροφή του χρήστη στο κεντρικό μενού   
       5.1 είσοδος του χρήστη στις σελίδες του προσωπικού του λογαριασμού  
       Ακολουθούμε το στάδιο S-1 

 
SubFlows: 
  S-1: εισοδος στις σελίδες του χρήστη  
         Ακολουθούμε το use case id: 5 
    
 
 
 
 
 
 

Alternate/Exceptional Flows: 
1. απόρριψη της αίτησης από το σύστημα. 
2. συμπλήρωση των στοιχείων από τον χρήστη και προώθηση τους στο σύστημα 
3. έλεγχος και πιστοποίηση της αίτησης εγγραφής από το σύστημα.  
4. επιστροφή του χρήστη στο κεντρικό μενού 

 
 

Το έκτο Use Case που περιγράφεται παρακάτω αποτελεί την αρχή της διαδικασίας 

μιας νέας καταχώρησης, η οποία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Τα δύο αυτά στάδια 

αποτελούν δύο διαφορετικά Use Case. Οι χρήστες αυτής της λειτουργίας είναι οι εγ-

γεγραμμένοι χρήστες του συστήματος και έχουν άδεια εισόδου στις περιοχές των νέ-

ων καταχωρήσεων.   

 
Use Case Name: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ  ID: 6 Importance Level: 1 

Primary Actor: ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ SITE Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Stakeholders and Interests:  οι  εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής  

Brief Description: οι χρήστες εισάγουν ένα νέο θέμα στο σύστημα 

Trigger: δημιουργία νέας καταχώρησης στην βάση   
Type: εξωτερικό  

Relationships: 
 Association: οι χρήστες  
 Include:  έλεγχο από το σύστημα 
 Extend:  επανέλεγχο από τον διαχειριστή  του συστήματος  
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. ο χρήστης επιλέγει την υποκατηγορία που εντάσσεται το θέμα 
2. ο χρήστης στέλνει στο σύστημα την αίτηση καταχώρησης του νέου θέματος 
3. το σύστημα ελέγχει την αίτηση  
3.1. το σύστημα αποδέχεται την αίτηση  

ακολουθούμε το στάδιο 4 
3.2. το σύστημα απορρίπτει την αίτηση  

ακολουθούμε το στάδιο S-1 
4. το σύστημα παρουσιάζει τις επόμενες ενέργειες του χρήστη 
5. ο χρήστης αποφασίζει  
5.1. να προχωρήσει στην καταχώρηση της γεωγραφικής αναφοράς  

ακολουθούμε το στάδιο S-2 
5.2. ο χρήστης επιστρέφει στην σελίδα του προσωπικού του λογαριασμού 

ακολουθούμε το στάδιο S-3 
 

SubFlows: 
 S-1:  Ο χρήστης προχωρά στην καταχώρηση της γεωγραφικής αναφοράς. 

1. ο χρήστης αποχωρεί 
2. ο χρήστης ξαναπροσπαθεί να εισάγει το θέμα και ακολουθεί το use case id: 6 

 S-2:  Ο χρήστης προχωρά στην καταγραφή της γεωγραφικής αναφοράς. 
1. ακολουθεί το use case id :7 

Alternate/Exceptional Flows: 
1. ο χρήστης αποφασίζει να καταχωρήσει ξανά ένα ακόμα θέμα 
2. ακολουθεί τα στάδια 1-4 του use case id:6   

 
Το Use Case αυτό αναφέρεται στους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι και έχουν 

πρόσβαση στην πληροφορία. Η διαδικασία αυτή που περιγράφεται παρακάτω αποτε-

λεί το δεύτερο μέρος μια καταχώρησης στο σύστημα η οποία και είναι προαιρετική 

για τους χρήστες. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας σηματοδοτεί και την ολο-

κλήρωση μιας νέας καταχώρησης . 

 
 
Use Case Name: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – 

ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  
ID: 7 Importance Level: 1 

Primary Actor: οι εγγεγραμμένοι χρήστες του συ-
στήματος  

Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Stakeholders and Interests:  οι χρήστες της εφαρμογής  
 

Brief Description: ο χρήστης προχωρεί στην ολοκλήρωση της καταγραφής 
της πληροφορίας  
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Trigger: ο χρήστης δημιουργεί μία νέα εγγραφή στο σύστημα   
Type: εξωτερικό  

Relationships: 
 Association: οι χρήστες   
 Include:  έλεγχο της πληροφορίας  
 Extend:  επανέλεγχο από τον διαχειρηστή 
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. Ο χρήστης επιλέγει την γεωγραφική πληροφορία έως το επίπεδο του δήμου 
2. Ο χρήστης φορτώνει στο σύστημα την χωρική πληροφορία 
3. Το σύστημα επεξεργάζεται την αίτηση καταχώρησης 
3.1. Το σύστημα απορρίπτει την αίτηση  

               Ο χρήστης αποχωρεί από το σύστημα  
               Ο χρήστης ακολουθεί και πάλι τα βήματα 1, 2 
               3.2 Το σύστημα αποδέχεται την αίτηση 
               4.   Ο χρήστης καταχωρεί και τις υπόλοιπες πληροφορίες και στέλνει μία νέα αίτηση προς το σύ-

στημα 
5.    Το σύστημα ελέγχει την αίτηση  

               5.1 Το σύστημα απορρίπτει την αίτηση  
               Ο χρήστης ακολουθεί και πάλι τα βήματα 4,5  
               Ο χρήστης αποχωρεί  
               5.2 Το σύστημα αποδέχεται την αίτηση  
                Ακολουθούν το στάδιο S-1 
  
SubFlows: 
 S-1:  το σύστημα εμφανίζει τρεις επιλογές 
1. να κάνει νέα χωρική καταχώρηση  
Ακολουθεί το use case id:7 
2. να επιστρέψει στην αρχική του σελίδα 
3. να καταχωρήσει να στοιχεία επικοινωνίας ή φωτογραφίες. 
 

Alternate/Exceptional Flows: 
 

 
Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στην διαδικασία ελέγχου που πραγματοποιεί 

το σύστημα προκειμένου να επιτρέψει ή όχι σε έναν χρήστη από την είσοδο του στην 

περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών.  Από την στιγμή που το σύστημα επιτρέψει 

την είσοδο στον χρήστη τότε ο χρήστης αποκτά τις ιδιότητες των εγγεγραμμένων με-

λών.  

 
Use Case Name: ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ID: 8 Importance Level: 1 

Primary Actor: οι επισκέπτες του συστήματος   Use Case Type: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Stakeholders and Interests:  οι επισκέπτες και το σύστημα  
 

Brief Description: οι επισκέπτες προωθούν μία αίτηση εισόδου στην περιο-
χή περιορισμένης χρήσης του συστήματος   

Trigger: ο χρήστης αποστέλλει μία αίτηση εισόδου στο σύστημα    
Type: εξωτερικό  
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Relationships: 
 Association: οι χρήστες   
 Include:  έλεγχο της αίτησης  
 Extend:  προώθηση του χρήστης στην σελίδα έκδοσης νέου λογαριασμού  
 Generalization:   

Normal Flow of Events: 
1. χρήστης στέλνει ένα κωδικό και ένα όνομα στο σύστημα 
2. το σύστημα ελέγχει την αίτηση  
2.1. το σύστημα απορρίπτει την αίτηση  

ακολουθεί το στάδιο S-1  
2.2. το σύστημα αποδέχεται την αίτηση 
3. ο χρήστης εισέρχεται στην περιοχή του προσωπικού του λογαριασμού 
3.1 μπορεί να εισάγει ένα νέο θέμα  

ακολουθούμε το στάδιο S-2 
3.2 μπορεί να ανανεώσει ένα ήδη καταχωρημένο θέμα 
3.3 ακολουθούμε το στάδιο S-3 

SubFlows: 
 S-1: Το σύστημα απορρίπτει την αίτηση εισόδου 
1. το σύστημα προτείνει την δημιουργία νέου λογαριασμού στον επισκέπτη 
2. ο επισκέπτης ακολουθεί το use case id :4 
       S-2: εισαγωγή νέου θέματος  
1. ακολουθούμε το use case id:5 
       S-3: ανανέωση θέματος  
1. ακολουθούμε το use case id :6 
 

Alternate/Exceptional Flows:  
1. η αίτηση του χρήστη δεν γίνεται αποδεκτή  
2. ο χρήστης δεν επιθυμεί να γίνει μέλος  
3. ο χρήστης επιστρέφει στις αρχικές σελίδες αναζήτησης  

 

 
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το διάγραμμα των use cases. Στο σημείο αυτό τονί-

ζουμε ότι ορισμένα Use Case που εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα δεν εμφανίζο-

νται στην ανάλυση που προηγήθηκε. Παρόλα αυτά αποτελούν και εκείνα τμήμα της 

ανάλυσης του Greek Index. 
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Use case diagram  

Εικόνα 1 

 
 

4. Ανάλυση της δομής του Μοντέλου (structural model analysis) 

 
Η ανάλυση της δομής ενός μοντέλου έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός κοινού 

κώδικα ανάμεσα στους αναλυτές και τους χρήστες του συστήματος. Το μοντέλο αυτό 

παρουσιάζει τα πράγματα, τις ιδέες, τα σενάρια ενός αντικειμένου που περιστρέφο-

νται γύρο από την βάση του προβλήματος και έρχεται να αντιμετωπίσει η εφαρμογή. 

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι η παρουσίαση των σχέσεων που διέπουν τα πράγματα, 
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τις ιδέες και τα σενάρια ενός αντικειμένου. Τα βασικά χαρακτηριστικά των structural 

model είναι : οι κλάσεις, τα χαρακτηριστικά, οι διαδικασίες, και οι σχέσεις που διέ-

πουν αυτά. 

Μία κλάση αποτελεί ουσιαστικά έναν πίνακα στον οποίο εμφανίζονται τα αντικεί-

μενα και οι διαδικασίες που εκτελούνται.  Ουσιαστικά μία κλάση μπορεί να είναι ένα 

άτομο όπως ο χρήστης του Greek Index είτε ένα μέρος για το οποίο το σύστημα πρέ-

πει να συλλέξει στοιχεία.  

Τα χαρακτηριστικά περιγράφουν κάθε φορά τις δυνατότητες του κάθε σταδίου του 

αντικειμένου [1].  

Διαδικασίες περιγράφουν όλες τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει μία κλάση 

και μπορούν να ταξινομηθούν σε ερωτήματα, κατασκευαστές ή διεργασίες ανανέω-

σης. 

Σχέσεις συνδέουν τις κλασεις μεταξύ τους. Υπάρχουν τρία βασικά είδη σχέσεων που 

ορίζονται από την θεωρία.  

Generalization relationships – Κατά την δημιουργία του μοντέλου συνδέουν μία 

υπερκλάση με τις υποκλάσεις του αντικειμένου. Η υπρεκλάση στο Greek Index μπο-

ρεί να είναι ο Χρήστης της εφαρμογής. 

Aggregation relationships - Συσσωµατώσεις (aggregations) και Συνθέσεις (Com-

positions) που είναι ειδικές κατηγορίες συσχετίσεων µε µερικά επιπλέον 

σηµασιολογικά στοιχεία (semantics). 

Association relationships –  Απλές συσχετίσεις (associations) είναι μόνιμες σχέ-

σεις µεταξύ των τάξεων. Για παράδειγµα µια τάξη πελάτη µιας τράπεζας θα έχει 

µόνιµη συσχέτιση µε έναν ή περισσότερους Τραπεζικούς Λογαριασµούς. 

  

4.1 Δημιουργία διαγραμμάτων κλάσεων  (Class diagram) 

Ένα από τα πρώτα βήματα στην δημιουργία ενός Class diagram είναι η συλλογή των 

πληροφοριών που θα χρησιμεύσουν για την απεικόνιση  κλάσεων. Η συλλογή αυτή 

των πληροφοριών γίνεται με την βοήθεια των Class – Responsibility – Collaboration   

Cards. Η χρήση των καρτών Class – Responsibility – Collaboration γίνεται με σκοπό 

την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ευθύνες και τις δραστηριότητες μιας 

κλάσης ενός αντικειμένου. Για λόγους συντομίας θα παρουσιάσουμε δύο μόνο κάρτες 

οι οποίες αναφέρονται στον χρήστη και στην αναζήτηση. 
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Παράδειγμα χρήστη: 
 
Class Name: χρήστης  ID: 1 Type: concrete domain 

Description: Ένας χρήστης θέλει να αναζητήσει πλη-
ροφορίες βάση του γεωγραφικού διαχωρισμού 
 

Associated Use Cases: 2 

Responsibilities 
  

Collaborators 
Αναζήτηση στοιχείων γεωγραφικά 

 
 
Attributes: 
Στοιχεία χρήστη 
Εγγεγραμμένος χρήστης  
 
 

Relationships: 
 Generalization (a-kind-of):  χρήστης  
      
  
 Aggregation (has-parts):  

 __________________________________________________ 
  
 Other Associations:   γεωγραφική αναζήτηση  
 

 
Παράδειγμα αναζήτησης : 
 
Class Name: αναζήτηση  ID: 2 Type: concrete domain 

Description: επιλογή του τρόπου αναζήτησης  
 

Associated Use Cases: 2 
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Responsibilities 
Αναζήτηση γεωγραφικά  
 

Collaborators 
Σύνθετη αναζήτηση  
Απλή αναζήτηση  

 
 
Attributes: 
Περιφέρειες  
Νομοί  
Δήμοι  
 

Relationships: 
 Generalization (a-kind-of):   
      
  
 Aggregation (has-parts):  

 __________________________________________________ 
  
 Other Associations:   χρήστης , σύνθετη αναζήτηση , απλή αναζήτηση  
 

 
 
 

Διάγραμμα Γεωγραφικής Αναζήτησης 
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Εικόνα 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα Εισαγωγής Νέων Δεδομένων 

Εικόνα 3 

 
 
 

4.2 Δημιουργία διαγράμματος ακολουθίας (Sequence Diagram) 

 
Στα διαγράµµατα ακολουθίας (sequence) τα αντικείµενα παριστάνονται µε κουτιά 

ή/και ρόλους και παρατάσσονται στο χώρο (συνήθως από αριστερά προς τα δεξιά). 

Τα αντικείµενα ανταλλάσσουν µηνύµατα που παριστάνονται µε κατευθυνόµενα βέλη 

των οποίων η φορά δείχνει την κατεύθυνση του µηνύµατος (ποιο αντικείµενο κάνει 
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την κλήση και σε ποιο αντικείµενο γίνεται η κλήση). Ο χρόνος παριστάνεται από πά-

νω προς τα κάτω στο διάγραµµα. Δηλαδή τα µηνύµατα που βρίσκονται πιο πάνω στο 

διάγραµµα προηγούνται χρονικά αυτών που βρίσκονται πιο χαμηλά [1]. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά των διαγραμμάτων αυτών είναι: 

1. Άξονας του χρόνου 

2. Συμβάν / μήνυμα 

3. Επιστροφή 

4. Αριθμός ακολουθίας 

5. Αναφορά στον εαυτό του 

6. Όνομα αντικειμένου 

7. Ανώνυμο αντικείμενο 

8. Σχόλιο επανάληψης 

9. Απλό σχόλιο 

10. Υπογραφή μηνύματος 

11. Συνθήκη 

Διαγράμματος ακολουθίας  - Γεωγραφική Αναζήτηση 

 

Εικόνα 4 
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Κεφάλαιο 7 

Θεματική πληθύσμοση του Greek Index  

 

Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με ένα μεγάλο και ταυτόχρονα δύσκολο τμήμα 

της εφαρμογής. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα μας απασχολήσει η πληθύ-

σμοση της θεματικής πληροφορίας γεγονός το οποίο δεν υπόκεινται σε κάποιους συ-

γκεκριμένους κανόνες. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί μία μελέτη 

σε αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι θα ασχολούνται με την αναζήτηση 

στο διαδίκτυο και μέσω αυτών θα αντλήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για το Greek 

Index. 

   

1. Ομαδοποίηση των δεδομένων.  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση και την δημιουργία ομάδων αναζήτησης, κρίνε-

ται σκόπιμο να παραθέσουμε παρακάτω ορισμένα χαρακτηρίστηκα της εφαρμογής 

που προσδίδουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις υπόλοιπες μηχανές αναζή-

τησης που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τα βασικότερα χαρακτηρίστηκα της εφαρμογής 

είναι:  

• Ο χώρος αναζήτησης  

• Το είδος της πληροφορίας   

• Η περιοχή αναζήτησης  

Ο χώρος αναζήτησης έχει σχέση με τις περιοχές ή την περιοχή μέσα στην οποία θα 

εκτελούνται τα αιτήματα των χρηστών προκειμένου να εξάγουμε κάποιο αποτέλεσμα. 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες συνήθως προσπαθούν 

να εντοπίσουν στο διαδίκτυο σελίδες που να περιέχουν μία φράση-λέξη το Greek in-

dex θα λειτουργεί έχοντας τα στοιχεία του αποθηκευμένα σε μία βάση δεδομένων. 

Η πληροφορία που θα παρέχει το Greek Index έχει και αυτήν ορισμένες ιδιαιτερότη-

τες και χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία την χωρική της περιγραφή και την θεματική 

της περιγραφή. Η χωρική περιγραφή όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο σκοπό 

έχει την καταγραφή του σημείου όπως καταγράφεται πάνω στον χάρτη δίνοντας στον 

χρήστη το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η θεματική περιγραφή που θα παρέχεται 
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έχει να σχέση με στοιχεία τα οποία μπορούν να καταγραφούν και χωρικά. Αυτό το 

στοιχείο αποκλείει την καταγραφή θεμάτων που έχουν σχέση με ένα άρθρο, μία εικό-

να ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να περιγραφεί και χωρικά. 

Ένας άλλο χαρακτηριστικό που υπάρχει είναι η περιοχή καταγραφής δεδομένων η 

οποία περιορίζεται στα σύνορα του Ελληνικού κράτους. Από το στοιχείο αυτό προ-

κύπτει ότι τα στοιχεία που θα καταγράφονται στην εφαρμογή θα πρέπει και θεματικά 

αλλά και χωρικά να εντοπίζονται γεωγραφικά μέσα στην Ελληνική επικράτεια.  

Οι παραπάνω περιορισμοί της εφαρμογής που έχουν τεθεί μας οδηγούν σε μία εξει-

δικευμένη ομαδοποίηση των στοιχείων η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα 

τα παραπάνω στοιχεία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συστήματος. 

Για την δημιουργία των ομάδων – πεδίων αναζήτησης στηριχτήκαμε τόσο βιβλιο-

γραφικά όσο και ερευνητικά, μελετώντας την δομή ορισμένων web sites που έχουν 

στις υπηρεσίες τους την παροχή πληροφοριών με σκοπό την δημιουργία ένός περι-

βάλλοντος αναζήτησης το οποίο να είναι προσιτό προς χρήστες. Πριν εξετάσουμε 

εκτενέστερα την δομή και τις λειτουργίες των παραπάνω πρέπει να σημειώσουμε ότι 

οι παραπάνω μηχανές αναζήτησης δεν περιορίζονται ούτε θεματικά αλλά ούτε και 

γεωγραφικά.  

2. Μελέτη ορισμένων διαδικτυακών τόπων 

Η δομή της θεματική όπως αυτή παρουσιάζεται από τους αντίστοιχους φορείς ενη-

μέρωσης ποικίλει και δεν δείχνει να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο αναφο-

ράς. Η όλη διαδικασία όπως φαίνεται και από την παρακάτω μελέτη αφήνεται στις 

ανάγκες των χρηστών και στις απαιτήσεις του συστήματος ως προς την ενημέρωση. 

Βάση αυτών των στοιχείων αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα φορέων ενημέ-

ρωσης μέσα από το διαδίκτυο. Στο παράρτημα (Χ)  θα ακολουθήσει παρουσίαση ό-

λων των μοντέλων αναφοράς που συμμετείχαν στην μελέτη και όχι μόνο των παρα-

κάτω.  

 

 

2.1. Μελέτη του WWW.IN.GR 

Το IN.GR αποτελεί μία από σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης και καταγραφής 

πληροφοριών και σε μεγάλο ποσοστό αντιπροσωπεύουν την ελληνική επικράτεια. 
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Βάση της δομής του ως προς την ομαδοποίηση των δεδομένων το in.gr ακολουθεί το 

παρακάτω μοντέλο [16]. 

•  Αθλητισμός  

•  Απόδημος Ελληνισμός  

•  Αυτοκίνητο, Μοτοσικλέτα  

•  Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες  

•  Ειδήσεις, ΜΜΕ  

•  Εκπαίδευση, Εργασία  

•  Επιστήμη, Έρευνα  

•  Θάλασσα, Σκάφος  

•  Κατασκευές, Δόμηση, Μεσιτικά  

•  Καταστήματα On-line  

•  Κοινωνία, Εθελοντισμός  

•  Κράτος, Πολιτική  

•  Ταξίδια, Τουρισμός  

•  Τέχνες, Πολιτισμός  

•  Τεχνολογία, Διαδίκτυο  

•  Υγεία, Ιατρική  

•  Χρήμα, Ασφάλειες, Νομικά  

•  Ψυχαγωγία, Χόμπι 

Όπως μπορούμε να δούμε στις σελίδες του in.gr στην ομαδοποίηση των δεδομένων 

του υπάρχουν και πεδία τα οποία μπορεί και να μην περιέχουν πληροφορίες που θα 

καταγράφονται από το Greek index. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο του in.gr είναι 

κατάτμηση της πληροφορίας σε δύο επίπεδα ακολουθώντας και αυτό δενδροϊδή μορ-

φή στην παρουσίαση  των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι χωρίζει την πληροφορία με 

την μορφή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -> ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ διευρύνοντας το σύνολο των  ομά-

δων στο πρώτο επίπεδο αναζήτησης προσπαθώντας κατά τον τρόπο αυτό να κατα-

γράψει όλες τις πιθανές εγγραφές που μπορεί να υπάρξουν (σχήμα 111). 
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Δενδροϊδής μορφή ανάπτυξης των δεδομένων 

Εικόνα 5 

 

 

Έχοντας σαν μοντέλο αναφοράς την δομή του in.gr και στηριζόμενοι στις απαιτή-

σεις του Greek index προκύπτουν τα παρακάτω πεδία αναζήτησης που θα μπορούσα-

με να χρησιμοποιήσουμε από το συγκεκριμένο μοντέλο: 

• Αθλητισμός  

• Απόδημος Ελληνισμός Βιομηχανία,  

• Εμπόριο,  

• Υπηρεσίες  

• Ειδήσεις, ΜΜΕ  

• Εκπαίδευση  

• Κράτος, Πολιτική  

• Ταξίδια, Τουρισμός  

• Τέχνες, Πολιτισμός  

• Υγεία  

• Χρήμα, Ασφάλειες, Νομικά 

 

General Cate-
gory 

Subcategory Subcategory Subcategory Subcategory 

Results Results Results Results Results Results Results Results 
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2.2 Μελέτη του  WWW.YAHOO.COM  

Επόμενη περίπτωση που αναλύεται είναι αυτή του yahoo η οποία αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα sites στο διαδίκτυο στην παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών στους 

χρήστες του. Το yahoo πέραν των άλλων δραστηριοτήτων που περιέχει, δίνει την δυ-

νατότητα στους χρήστες να κάνουν χρήση της θεματικής αναζήτησης μεσα από ένα 

σύνολο κατηγοριών. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και εδώ η αναζήτηση δεν πε-

ριορίζεται μόνο σε γεωγραφική αλλά και σε πηγές δεδομένων καθώς αναζητά πληρο-

φορίες στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά η θεματική ταξινόμιση του αποτελεί μία αξιόλο-

γη μελέτης περίπτωση για την υλοποίηση του Greek index. Σύμφωνα με αυτή την δο-

μή παρουσιάζονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

• Art 

• Business 

• Computers 

• Culture 

• Education 

• Health 

• News 

• Recreation 

• References 

• Regional 

• Science 

Σημαντικό στοιχείο στην δομή της κατηγοριοποίησης του yahoo είναι η κατάτμηση 

της πληροφορίας σε τέσσερα επίπεδα μέχρι να φτάσει ο χρήστης στο χώρο των απο-

τελεσμάτων. Λόγω της δομής αυτής που ακολουθεί παρατηρείτε ότι ο αριθμός των 

αρχικών κατηγοριών που έχουν δημιουργηθεί είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με 

αυτόν που είχαμε συναντήσει στην παρουσίαση του site in.gr .  
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Ιεράρχηση θεματικών κατηγοριών  βάση  του www.yahoo.com 

Εικόνα 7 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω σχήμα οι χρήστες για να φτάσουν στον τελικό 

τους προορισμό διέρχονται από τέσσερα επίπεδα όπου από επίπεδο σε επίπεδο το α-

ποτέλεσμα περιορίζεται και συγκεκριμενοποιείτε όλο και περισσότερο. Αυτό αποτε-

λεί πλεονέκτημα διότι με την τμηματοποίηση ο τελικές αναφορές περιέχουν πληρο-

φορίες με υψηλό βαθμό συσχέτισης για το θέμα που αναζητά ο χρήστης [15]. 

 

2.3 Μελέτη του WWW.GOOGLE.COM  

Πριν ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των θεματικών κατηγοριών του Google είναι 

σημαντικό να κάνουμε μία ιστορική αναδρομή σε αυτήν την τόσο διαδεδομένη μηχα-

νή αναζήτησης. Το Google σαν εφαρμογή εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το Σεπτέμβριο 

του 1998. Η πρώτη εικόνα που λαμβάνει κανείς όταν εισέλθει στην ιστοσελίδα του, 

δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πεδίο αναζήτησης όπου οι χρήστες πληκτρολογούν ε-

κεί το θέμα που τους ενδιαφέρει. Από το σημείο εκείνο και μετά, μέσα από τις διερ-

Group of Categories 

Subcategory Subcategory 
 

Subcategory 
 

Re-
l

Re-
l

Re-
l

Re-
l

Re-
l

Re-
l

Re-
l

Category Category 

LEVEL 2 

LEVEL 2 

LEVEL 4 Subcategory 

Main Cate-
gory 

Group of Categories 

Re-
l

LEVEL 1 
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γασίες που εκτελούνται το σύστημα παρουσιάζει στους χρήστες τα αποτελέσματα 

που έχει συλλέξει  

 Το στοιχείο που διαφοροποιεί το Google από τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης 

που υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι η συνεχής ενημέρωση των θεμάτων του και οι αλ-

γόριθμοι αναζήτησης που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του.  Το 

σημείο που θα ασχοληθούμε όμως, είναι πως το Google έχει οργανώσει την πληρο-

φορία του σε κατηγορίες (www.Google.directory.com).  

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι θεματικές κατηγορίες που 

έχει χωρίσει το Google για να διευκολύνει τις αναζητήσεις των χρηστών. Παρατηρεί 

κανείς αν επισκεφθεί την παραπάνω διεύθυνση η δομή που ακολουθείτε και εδώ χω-

ρίζει την πληροφορία σε επίπεδα. 

 Όπως είναι φυσικό εξαιτίας της ιδιότητας που έχουν οι μηχανές αναζήτησης το 

Google στην θεματική του κατηγοριοποίηση χρησιμοποιεί και ομάδες θεμάτων οι ο-

ποίες όμως δεν μπορούν να περιγράφουν χωρικά.  Επίσης ένα άλλο στοιχείο που 

προκύπτει από την ανάλυση του είναι ότι ορισμένες από τις κατηγορίες που ορίζονται 

στο πρώτο επίπεδο εδώ συναντιούνται σε χαμηλότερο επίπεδο. 

 

Κατηγορίες του Google 

 
Εικόνα 8 
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Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι από τους χρήστες που αναζη-

τούν πληροφορίες μέσα από το Google δεν ακολουθούν την θεματική αναζήτηση αλ-

λά αναζητούν μέσω λέξεων «κλειδιά» για να εμφανιστούν όλες οι εγγραφές που πε-

ριέχουν την λέξη κλειδί. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο που ακολουθεί το Google είναι 

ένα από τα σημαντικότερα που συναντά κανείς σήμερα στο διαδίκτυο. Σε επόμενη 

παράγραφο θα αναλύσουμε Google Earth που  αποτελεί μία σύγχρονη μηχανή αναζή-

τησης η οποία εμπεριέχει χωρικά δεδομένα και υποστηρίζεται και αυτήν από το 

google [14]. 

  

2.4.Ανάλυση WWW.METRONET.LIB.US.MN 

To παραπάνω site έχει σαν κύριο ρόλο την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πε-

ριοχή της Μινεσότα. Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι η δραστηριότητα του αυτή ταυ-

τίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις δραστηριότητες του Greek index. Το μοντέλο αυτό 

ακολουθεί ιεραρχική δομή ως προς την αναζήτηση των θεμάτων καθώς στην κύρια 

σελίδα του ορίζει με links τις κυριότερες κατηγορίες του. Αναφορικά οι κατηγορίες 

που εντοπίζονται είναι οι εξής:  

• Arts  

• Associations  

• Business  

• B2B Services  

• Computer/Tech  

• Consumer  

• Health  

• Professional  

• Community  

• Education  

• Government  

• Hobbies  

• Internet Providers  

• Libraries  

• Media  

• Non-Profits  
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• Politics  

• Religion  

• Sports  

• Web Design 

Από τις κατηγορίες αυτές που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα ορισμένες δεν 

θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο Greek index λόγω της φύσης τους καθώς δεν 

θα μπορούσαν να αναλυθούν χωρικά. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα χρήσιμο μοντέλο 

κατηγοριοποίησης πρώτου επιπέδου για την εφαρμογή του Greek index [28]. 

 

3. Ανάλυση των θεματικών ενοτήτων του Google Earth. 

3.1 Περιγραφη του Google earth 

Το Google earth αποτελεί μία από τα πιο σύγχρονα συστήματα αναζήτησης διότι 

συνδυάζει ένα πλήθος πληροφοριών έτσι ώστε να δώσει στους χρήστες πληροφορίες 

σχετικά με την γεωγραφική –χωρική αλλά και θεματική τους υπόσταση. Μέσα από 

την παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε έως ένα βαθμό τον τρόπο 

λειτουργίας αλλά και τις δυνατότητες αυτής της μηχανής αναζήτησης. Πριν προχω-

ρήσουμε στην ανάλυση του Google Earth πρέπει να τονίσουμε τον καθοριστικό ρόλο 

που κατέχει στην εφαρμογή μας.  Το Google earth θα αποτελέσει ένα παράθυρο προ-

βολής των αποτελεσμάτων γεωγραφικά και χωρικά.  

Το σύστημα αυτό στόχο έχει την παρουσίαση της επιφάνειας της γης αντλώντας φω-

τογραφίες και πληροφορίες που προέρχονται από δορυφόρους και αεροσκάφη φτάνο-

ντας έως και 15 μέτρα ανά pixel στις αραιοκατοικημένες περιοχές και έως και 1 μέ-

τρο ανα pixel στις πυκνοκατοικημένες περιοχές προσφέροντας κατά αυτό τον τρόπο 

ευκρίνεια στις αναζητήσεις των χρηστών. Επίσης για την απεικόνιση των πιθμένων 

των ωκεανών καθώς και της ξηράς χρησιμοποιεί στοιχεία που προέρχονται μέσα από 

radar. Επισημαίνουμε ότι οι εικόνες που προβάλλονται μέσα από το google earth δεν 

αποτελούν αποτέλεσμα μιας real time διαδικασίας αλλά είναι στοιχεία που έχουν κα-

ταχωρηθεί αρκετό καιρό πριν.  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσθέ-

σουμε για την εφαρμογή αυτή είναι η ικανότητα που δίνει στους χρήστες να μην 

χρειάζεται να αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτές στον προσωπικό τους υπολογιστή 

για να τις βλέπουν αλλά  μπορούν να τις βρίσκουν συνδεόμενοι στο διαδίκτυο.  
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Είναι σημαντικό πριν προχωρήσουμε σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση του συστήμα-

τος αυτού θα αναφέρουμε το πώς ξεκίνησε αυτήν που τείνει να κερδίσει όλο και πε-

ρισσότερο τους χρήστες του διαδικτύου. Η εφαρμογή αυτή ξεκίνησε με το όνομα 

earth viewer από την  keyhole πριν ακόμα αγοραστεί από την Google το 2004. Το 

Google earth κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. 

Έτσι η Google έχει δημιουργήσει τις εξής εκδόσεις του: 

• Google earth standard edition  

• Google earth Plus  

• Google earth Professional 

Οι διαφορές των παραπάνω εκδόσεων έχουν να κάνουν με την ευκρίνεια και τις δυ-

νατότητες απεικόνισης των στοιχείων [2],[8].  

 

3.2. Πως λειτουργεί το Google Earth  

Η πρώτη εικόνα που λαμβάνει ο χρήστης ανοίγοντας το Google Earth είναι μία τρισ-

διάστατη υδρόγειος η οποία μπορεί να περιστρεφεί και στις τρεις διαστάσεις δίνοντας 

στους χρήστες την δυνατότητα να πλησιάσουν από κοντά στην επιθυμητή περιοχή. Ο 

χρήστης μπορεί να αναζητήσει τους προορισμούς του και να λάβει την αντίστοιχη 

ενημέρωση επιλέγοντας απλά την περιοχή που θέλει πάνω στην τρισδιάστατη υδρό-

γειο.  

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι η δυνατότητα θεματικής αναζήτησης καθώς περιέχει 

μία λίστα με χρήσιμές πληροφορίες που σχετίζονται με κτηριακές εγκαταστάσεις. 

Μέσα από εδώ οι χρήστες επιλέγουν τα στοιχεία που θέλουν να εμφανιστούν πάνω 

στην υδρόγειο. Παράδειγμα: επιλέγοντας τα αεροδρόμια εμφανίζονται όλα τα αερο-

δρόμια που είναι καταχωρημένα με μία κουκίδα.  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για την Ελλάδα οι καταχωρημένες πληροφορίες 

είναι περιορισμένες γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερο κύρος στην προσπάθεια κα-

ταγραφής των δημοσίων φορέων μέσα από το Greek Index [2]. 

 

3.3 Παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του Google earth 

Το Google earth χωρίζει τις αναζητήσεις του σε έναν μεγάλο αριθμό στρωμάτων, 

όπως αυτά αναφέρονται και εμφανίζονται υπό την μορφή σημείου πάνω στον τρισ-

διάστατο χάρτη. Το Google earth πληροφορεί τους χρήστες του για διάφορα καταχω-
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ρημένα σημεία ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους.  Έτσι προβάλει από εστιατόρια 

έως και αρχαιολογικούς τόπους. 

Οι κατηγορίες εκείνες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το Greek Index είναι : 

Μεταφορές  

Αθλητισμός – αθλητικά κέντρα  

Ιεροί ναοί  

Πολιτικά κέντρα  

Οικονομικά κέντρα  

 

4. Η Δομή του Ελληνικού κράτους 

Αντικείμενο μελέτης ως προς την δομή της πληροφορίας στην Ελλάδα αποτελεί και 

το μοντέλο διοίκησης – διακυβέρνησης της χώρας. Όπως και στην παραπάνω περί-

πτωση οι πολίτες έχουν συνδέσει ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που παρέχονται στην 

χώρα με βάση την υπουργική δομή του Ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα συνδέουν 

τα θέματα και τις πληροφορίες που αναζητούν ανάλογα με το πιο είναι το αντίστοιχο 

υπουργείο στο οποίο υπάγονται γεγονός το οποίο πρέπει να ληφθεί και αυτό στους 

περιορισμούς της δικιάς μας δομής.  

Οι κατηγορίες θεμάτων που προκύπτουν μέσα από  το μοντέλο αυτό  είναι οι ακό-

λουθες: 

Πολιτισμός , δημόσια τάξη , δικαιοσύνη , άμυνα , εμπορική ναυτιλία, μεταφορές, 

συγκοινωνίες , τουρισμός , υγεία , εκπαίδευση – θρησκεία , αθλητισμός. 

Όπως και στο μοντέλο πληροφοριών του ΟΤΕ έτσι και εδώ βλέπουμε να κυριαρχεί 

μία ιεραρχική δομή δύο επιπέδων περιλαμβάνοντας τις κυρίες κατηγορίες που προ-

κύπτου από τα υπουργεία και τις αντίστοιχες υποκατηγορίες αναζήτησης που περιέχει 

το καθένα από αυτά. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα μας απασχολήσει 

παρακάτω είναι μέχρι πιο επίπεδο κατάτμησης της πληροφορίας θα πρέπει να φτά-

σουμε προκειμένου να είναι εύχρηστη η δομή, η ταξινόμηση αλλά και η εύρεση θε-

μάτων από τους χρήστες.  

 

5. Άλλες πηγές κατηγοριοποίησης της Ελληνικής κοινωνίας. 

Η παρακολούθηση διαφόρων μηχανών αναζήτησης που υπάρχουν στο διαδίκτυο έ-

χει να κάνει με συγκεκριμένα μοντέλα πληροφόρησης που εφαρμόζονται Για την δό-
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μηση των ομάδων αναζήτησης και των υποκατηγοριών που θα εφαρμοστούν στο 

Greek index είναι σημαντικό να αναλύσουμε και σε ένα βαθμό την δομή της πληρο-

φορίας όπως αυτή λαμβάνει χώρο στην Ελληνική επικράτεια.  

Στην αναζήτηση θεμάτων ενδιαφέροντος τα οποία έχουν σχέση με την Ελλάδα θα 

στηριχθούμε στις παρακάτω πηγές: 

• Πηγές ενημέρωσης (κυρίως σε σχέση με την ταξινόμηση των θεμάτων 

που συναντόνται στις εφημερίδες και κυρίως σε εκείνες που περέχουν ενημέ-

ρωση μέσω του διαδικτύου).  

• Ανάλυση της δομής της Ελληνικής κοινωνίας όπως αυτή παρουσιάζε-

ται μέσα από διάφορες πηγές π.χ. η δομή της διακυβέρνησης του Ελληνικού 

κράτους. 

• Υπάρχουσες πηγές ενημέρωσης. 

 

 

6. Υπάρχουσες πηγές ενημέρωσης.  

Η σημαντικότερη πηγή άντλησης στοιχείων σχετικά με τον Ελληνικό χώρο είναι ο 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ο οποίος εδώ και χρόνια παρέχει στους πολί-

τες πληροφορίες στις αναζητήσεις τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πα-

ραπάνω οργανισμό έως ένα βαθμό ταυτίζονται με εκείνες που έχουμε σαν στόχο να 

παρέχονται μέσα από Greek index με την διαφορά ότι δεν παρέχονται τα χωρικά δε-

δομένα. Το μοντέλο αναζήτησης σε αυτήν την περίπτωση ακολουθεί και αυτό την 

ιεραρχική δομή των δύο επιπέδων. Οι κατηγορίες που εντοπίζονται καθώς και οι επι-

μέρους υπό-ενότητες  παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Ασφάλεια , 

• Οργ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

• δημόσιοι φορείς,  

• οικονομικές υπηρεσίες , 

• αθλητισμός , εκπαίδευση ,  

• θρησκεία , πολιτισμός ,  

• υγεία ,  

• υπηρεσίες. 
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Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ο ρόλος αυτού του οργανι-

σμού μέχρι σήμερα στον Ελληνικό χώρο. Εδώ και χρόνια με το συγκεκριμένο ευρε-

τήριο και δομή συμβουλεύονται τις σελίδες του είτε ηλεκτρονικά είτε και έντυπα οι 

πολίτες προκειμένου να εντοπίσουν πληροφορίες αστικής χρήσης (και όχι χωρικής). 

Το γεγονός αυτό μας περιορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό στην δομή του δικού μας μο-

ντέλου καθώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η παραπάνω δομή έχει επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης των πολιτών σε θέματα πληροφόρησης. 

 

7. Τελική ταξινόμηση των θεμάτων  

Η μελέτη των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί ένα τρόπο οργάνωσης της δομής 

του Greek index έτσι ώστε όχι μόνο να ακολουθεί μία κοινή λογική ως προς την δομή 

του για να είναι εύχρηστο στους επισκέπτες αλλά να συμπεριλαμβάνει και να απο-

κλείει ταυτόχρονα όλες εκείνες τις κατηγορίες που δεν έχουν εφάρμογή τόσο στον 

ελληνικό χώρο όσο και στον χαρακτήρα της εφαρμογής. Μελετώντας το διαδίκτυο 

παρατηρούμε ότι στα περισσότερα sites η κατηγοριοποίηση των θεμάτων συγκλίνει 

σε μία κοινη δομή γενικώς. Βασική διαφορά όμως μεταξύ τους παραμένει ο βαθμός 

ιεράρχησης των κατηγοριών.  Με βάση αυτή την ανάλυση που έγινε στις παραπάνω 

παραγράφους προτείνονται οι παρακάτω κατηγορίες του πρώτου επιπέδου: 
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Πίνακας 5 : Θεματική αναφορά  

υπερκατηγορίες κατηγορίες υποκατηγορίες 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ 

1 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗ 4 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

5 ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 

2 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 ΤΕΧ. ΕΠΑΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

7 ΑΝ. ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

3 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗ 8 ΤΕΧ. ΕΠΑΓ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

9 ΙΔ. ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΑ(Ι.Ε.Κ) 

10 ΚΕΤΡΑ ΕΠΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ(Κ.Ε.Κ) 

4 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΚΠ. ΦΟΡΕΙΣ 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠ. ΣΧΟΛΕΣ 

1 ΠΑΙΔΕΙΑ 

  

12 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑΟΙ 

13 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

14 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 

5 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 15 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

16 ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ 

17 ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

18 ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

6 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 19 ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ 

2 ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
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20 ΓΗΠ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΣΤΑΔΙΑ 

21 ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

22 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 

23 ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

7 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΙΣ 24 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

25 

ΕΛ.ΟΜΟΣΠ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ Α-

ΝΑΓΚΕΣ 

26 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

8 ΑΘΛ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 27 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

28 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

29 ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

30 ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

9 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 31 ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

32 ΚΕΝ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

33 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

34 Κ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

35 Κ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

36 Κ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

37 Κ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 38 Κ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α 

4 ΥΓΕΙΑ 

  

5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 39 ΜΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
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40 ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

41 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΙΑ 

42 ΜΟΥΣΙΑ ΑΡΧ. ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

43 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 44 ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΧ. ΕΡΕΥΝΩΝ 

45 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

46 ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ 

47 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΑΤΡΑ 

13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 48 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

  

49 ΑΣΤ. ΛΕΟΦΩΡΕΙΑ 

50 ΜΕΤΡΟ 

51 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ 

52 ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 

14 ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 53 ΤΡΑΜ 

54 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

55 ΛΙΜΑΝΙΑ 

56 ΚΟΙΝ. ΤΟΥΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ(ΚΤΕΛ) 

15 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 57 ΟΡΓ. ΣΙΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ(ΟΣΕ) 

6 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-

ΣΥΓΚ. 

  

58 Ι.Κ.Α. 

59 ΤΑΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

60 Ο.Γ.Α. 
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61 Τ.Ε.Β.Β.Ε. 

62 Ο.Α.Ε.Δ. 

63 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

64 Σ. ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

65 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

17 

ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙ-

ΡΗΣΗΣ 66 ΧΡΗΜΑΤ. ΚΕΝΤΡΑ 

  

67 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

68 ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

69 ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

18 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ-

ΣΗΣ 70 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

71 Κ. ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

72 Κ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

73 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 74 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ-

ΣΗΣ 

75 ΠΡΟΞΕΝΙΑ 

20 ΞΕΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ 76 ΠΡΕΣΒΙΕΣ 

77 ΔΕΗ 

78 ΟΤΕ 

79 ΥΔΡΕΥΣΗ 

21 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΟΠΑΠ 

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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81 ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ(Γ.Ε.Ν) 

82 ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Γ.Ε.Α) 

22 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 83 ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Γ.Ε.Ν) 

84 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

85 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

23 ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 

9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ 

- ΑΜΥΝΑ 

  

87 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

24 ΕΝΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 88 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

89 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

25 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 90 ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

10 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  

 

Οι παραπάνω κατηγορίες αναπτύχθηκαν και μπορούν να περιγράψουν πλήρως τον ελληνικό χώρο τόσο θεματικά όσο και γεωγραφικά συμπερι-

λαμβάνοντας παράλληλα όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας εντός του Ελληνικού χώρου. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η δομή 

και ο τρόπος κατασκευής του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, μας δίνει την δυνατότητα να ανανεώσουμε και να εισάγουμε νέες κατηγορίες 

στην εφαρμογή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εποχής [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[28].  
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Κεφάλαιο 8 

Παρουσίαση του Μοντέλου 

Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην δομή του μοντέλου που θα 

ακολουθηθεί για να την ανάπτυξη της εφαρμογής.  Το μοντέλο αναφοράς σε αυτήν 

την περίπτωση έχει να κάνει με την δομή των οντοτήτων που θα χρειαστούν και τα 

πεδία που θα περιέχουν έτσι ώστε να μπορέσει να περιγραφεί με τον καλύτερο δυνα-

τό τρόπο η διάρθρωση των δημοσίων φορέων μέσα από την Ελληνική κοινωνία.  

Αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει επίσης τόσο ο βαθμός ιεράρχησης της γεωγρα-

φικής αναφοράς όσο και της θεματικής. Οδηγό στα παραπάνω θα αποτελέσει σε με-

γάλο βαθμό η διάρθρωση της Ελληνικής κοινωνίας. 

1. Δομή της θεματικής πληροφορίας  

Η απεικόνιση της θεματικής πληροφορίας στο μοντέλο και εν συνεχεία η δημιουρ-

γία των οντοτήτων και των σχέσεων αποτελέι μία σύνθετη διαδικασία η οποία δεν 

ορίζεται από γενικότερο κανόνα. Συνεπώς  η δημιουργία της θεματικής πληροφορίας 

στηρίζεται τόσο σε μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την πολυπλοκότητα των σχέ-

σεων που διέπουν τις οντότητες όσο και με τον βαθμό καθετοποίησης της πληροφο-

ρίας.  

Πριν την παράθεση των στοιχείων είναι χρήσιμο να ερμηνεύσουμε τους δύο παρα-

πάνω όρους που χρησιμοποιήθηκαν, την «πολυπλοκότητα» και την «καθετοποίηση». 

Η καθετοποίηση έχει να κάνει με την κατακερματισμό της πληροφορίας σε μικρότερα 

τμήματα τα οποία σαν στόχο έχουν να οδηγούν τους επισκέπτες στην σωστή απάντη-

ση μέσα από την χρήση λέξεων κλειδιά. Τέτοιου είδους αναζητήσεις χρησιμοποιούν 

οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης όπως είναι το Google, το yahoo, το in.gr, το eone 

κ.α π.χ. παιδεία->πρωτοβάθμια εκπαίδευση->δημοτικά σχολεία-> 1ο δημοτικό Θεσ-

σαλονίκης. Τέτοιου είδους συστήματα χρησιμοποιούν συνήθως 3ου ή 4ου βαθμού κα-

θετοποίηση για λειτουργία τους.   

Η πολυπλοκότητα των σχέσεων αναφέρεται στον αριθμό των κατηγοριών μπορεί να 

ανήκει μία υποδεέστερη κατηγορία. Τα μοντέλα αναζήτησης που ακολουθούν τα συ-

στήματα αυτά προσπαθούν να οδηγήσουν τους χρήστες στο αποτέλεσμα μέσα από 
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πολλούς δρόμους. Έτσι μπορεί κάποιος να βρει μία υποκατηγορία που να εμπεριέχε-

ται  σε περισσότερες από μία κατηγορίες.  Η πολυπλοκότητα αυτή των συστημάτων 

αναζήτησης θα εξεταστεί παρακάτω με σκοπό  να δούμε την χρηστικότητα της στο 

Greek index. Η παρακάτω εικόνα αποτελεί ένα παράδειγμα πολυπλοκότητας των συ-

στημάτων αναζήτησης [22], [23], [25] 

Πολυπλοκότητα των σχέσεων 

 
Εικόνα 9 

 

 

2.Χαρακτηριστικά του Greek index 

 
Όπως έχει γίνει αντιληπτό και από ορισμένα εισαγωγικά σχόλια πάνω στην εφαρμο-

γή, βασικός στόχος της, αλλά και καινοτομία είναι ο συνδυασμός τριών διαφορετικών 

ειδών πληροφόρησης: της γεωγραφικής, της θεματική και της χωρικής πληροφορίας. 

Ο στόχος αυτός λειτουργεί από την αρχή περιοριστικά ως προς την παροχή της πλη-

ροφόρησης καθώς επιτρέπει την συλλογή πληροφοριών που έχουν γεωγραφική αλλά 

και χωρική αναφορά. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κατά κύριο λόγω κτηριακές εγκα-

ταστάσεις.  Η συλλογή τόσο της γεωγραφικής όσο και της θεματικής αναφοράς προ-

κύπτει από την ανάγκη που υπάρχει να περιγράφουν και να απεικονιστούν όλα τα 

χωρικά σημεία που θα συγκεντρωθούν στο Google Earth.  

Ένας άλλος περιορισμός που υπάρχει ως προς τις απαιτήσεις του Greek index είναι 

το γεγονός ότι οι αναζητήσεις που θα πραγματοποιούνται θα έχουν αποκλειστικά και 

μόνο σχέση με δημόσιους φορείς. Αυτό το στοιχείο θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο 
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στην πληθύσμοση των κατηγοριών. Επομένως από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 

Greek index δεν αποτελεί μια συνηθισμένη μηχανή αναζήτησης για τον Ελληνικό 

χώρο αλλά ένα σύστημα καταγραφής και πληροφόρησης σχετικά με αυτόν. 

2.1. Αναζήτηση του βαθμού καθετοποίησης για το Greek index 

Η διαμόρφωση της θεματικής κατηγοριοποίησης δεν προσδιορίζεται μέσα από σα-

φής κανόνες αλλά αποτελεί τόσο αποτέλεσμα εμπειρικών ερευνών σε αντίστοιχα in-

formational portals όσο και από τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής χωριστά. Πριν προ-

χωρήσουμε στην παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων που προσδιορίζουν τον 

βαθμό καθετοποίησης της εφαρμογής, κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε την ανάγκη 

υιοθέτησης αυτής της θεματικής αναζήτησης.  

Παράδειγμα : Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 2 χρήστες σε ένα συστήμα αναζήτησης 

όπου χρησιμοποιούνται «λέξεις κλειδιά». Ο πρώτος θέλει να βρει στοιχεία που έχουν 

σχέση με software υπολογιστών ενώ ο άλλος αναζητά θέσεις εργασίας πάνω στην α-

νάπτυξη software εφαρμογών. Εάν κατά την αναζήτηση δώσουν και οι δύο χρήστες 

σαν λέξη κλειδί την λέξη software, και software development τότε το σύστημα ανα-

ζήτησης θα τους οδηγήσει σε ένα σύνολο κοινών απαντήσεων μέσα στις οποίες θα 

πρέπει να βρουν από μόνοι τους πια απάντηση τους ταιριάζει. Εάν η παραπάνω ανα-

ζήτηση γινόταν σε ένα σύστημα όπου χρησιμοποιούνται θεματικές κατηγοριοποιή-

σεις κατά την αναζήτηση τότε τα αποτελέσματα που είχαμε στην κάθε περίπτωση θα 

ήταν σχετικά με το πεδίο αναζήτησης του κάθε χρήστη.  Για να γίνει εύκολα αντιλι-

πτό τι ακριβώς προσφέρει η θεματική αναζήτηση παρουσιάζουμε την διαδρομή την 

οποία θα χρησιμοποιούσε ο κάθε χρήστης έτσι ώστε να φτάσει στα επιθυμητά αποτε-

λέσματα. Ο πρώτος χρήστης θα ξεκινούσε από μία υπερκατηγορία «Πληροφορική» 

θα επέλεγε την κατηγορία software και έπειτα την υποκατηγορία software υπολογι-

στών. Ο δεύτερος χρήστης θα επέλεγε και εκείνος την υπερκατηγορία «Πληροφορι-

κή» και την κατηγορία «software» όμως στο τρίτο επίπεδο θα διάλεγε  το software 

development που είναι αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει.  

Σκοπός του παραπάνω παραδείγματος είναι να αναδείξει την χρηστικότητα της τμη-

ματοποίησης της πληροφορίας σε κατηγορίες και υποκατηγορίες έτσι ώστε στα απο-

τελέσματα να περιλαμβάνονται μόνο εκείνες οι απαντήσεις που θεωρούνται κατάλ-

ληλες από τον  χρήστη.  

Παρόλο που θεματική  αναζήτηση αποτελεί έναν εύκολο και εύχρηστο τρόπο ο ο-

ποίος καθοδηγεί από μόνος του στην σωστή απάντηση δεν υπάρχουν μοντέλα αναφο-
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ράς που να ορίζουν ένα συγκεκριμένο βαθμό ιεράρχησης των θεμάτων Ο βαθμός κα-

θετοποίησης θα οριστεί βάση της χρηστικότητας που πρέπει να παρουσιάζει η εφαρ-

μογή. Η χρηστικότητα αυτή θα γίνει αντιληπτή μέσα από τις παραγράφους που ακο-

λουθούν [25].  

Βάση της δομής της Ελληνικής κοινωνίας γενικότερα αλλά και των θεμάτων που θα 

περιγράφουν μέσα από αυτές, κρίνεται αναγκαίο η χρήση των τριών επιπέδων στην 

κατάτμηση της πληροφορίας. Τα τρία επίπεδα που χρησιμοποιούνται θα εξασφαλί-

σουν στους χρήστες υψηλό βαθμό χρηστικότητας καθώς θα ακολουθούν τον κανόνα 

των τριών κινήσεων οι οποίες και θα οδηγούν σε αποτέλεσμα [1].  

 

2.2  Πολυπλοκότητα του μοντέλου  

Η πολυπλοκότητα του μοντέλου όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο σημείο έχει 

άμεση σχέση με τις σχέσεις που θα συνδέουν τις οντότητες οι οποίες θα καλύψουν 

την θεματική περιγραφή. Για να γίνει εύκολα αντιλιπτή η σημαντικότητα αυτού του 

θέματος θα αναφερθούμε στο παρακάτω παράδειγμα.  

Παράδειγμα : Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αναζητήσουμε σχετικά με την παιδεία 

και να εντοπίσουμε τα δημοτικά σχολεία μιας περιοχής. Τα δημοτικά σχολεία σαν 

έννοια στον ελληνικό χώρο συναντόνται και στην ευρύτερη κατηγορία της εκπαίδευ-

σης αλλά και στην ευρύτερη κατηγορία της Πολιτικής  -> Υπουργείο Παιδείας. Το 

πρόβλημα αυτό θα απαιτούσε την δημιουργία ενός μοντέλου που να χωρίζει τις σχέ-

σεις πολλά προς πολλά με την προσθήκη μιας ενδιάμεσης οντότητας ανάμεσα από 

κάθε επίπεδο ιεραρχίας (εικόνα 10) .  

Η παραπάνω κατάσταση θα μπορούσε εύκολα να υιοθετηθεί από το Greek index εάν 

αυτό αποτελούσε μία απλή μηχανή αναζήτησης στην οποία δεν εφαρμόζονταν η κα-

ταγραφή αλλά και η απεικόνιση των χωρικών στοιχείων μέσω το Google Earth. Το 

ζητούμενο όμως αυτό μας εμποδίζει στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός τέτοιου μο-

ντέλου.  Αυτό συμβαίνει διότι το xml σχήμα που διαβάζει το Google Earth δεν μπορεί 

να ακολουθήσει αυτήν την δομή. Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει την κατάστα-

ση που θα δημιουργούταν σε μία τέτοια περίπτωση.  

Το δένδρο xml που θα δημιουργούταν θα οδηγούσε σε ένα σημείο όπου θα  κατέλη-

γαν περισσότερα από ένα «κλαδία» . 

Πολυπλοκότητα των σχέσεων 
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Εικόνα 10  

 

    

(το σημείο με το κόκκινο χρώμα είναι αυτό που δεν μπορεί να περιγράφει στο xml 

σχήμα από το οποίο και παίρνει στοιχεία το Google  Earth.) . Η μη συμβατότητα του 

Google earth αναφέρεται στο tutorial του, στο οποίο και επιβάλει την μονόδρομη 

σύνδεση μεταξύ των «κλαδιών» του xml σχήματος [2]. 

   Επιπλέον ένα μοντέλο όπως αυτό που αναφέρθηκε στο παραπάνω παράδειγμα δεν 

θα εξυπηρετούσε το σκοπό της παρούσας εφαρμογής καθώς θα κατέγραφε στοιχεία 

που έχουν μόνο χωρική υπόσταση.  

3. Δομή του μοντέλου βάση της θεματικής πληροφορίας 

   Μετά την παραπάνω ανάλυση το μοντέλο που προκύπτει έχει την εξής δομή: 

   Υπερκατηγορίες: αποτελούνται από τις κυρίαρχες ομάδες των θεμάτων. Περιέχει 

τους τίτλους των κυρίως κατηγοριών που υπάρχουν (βιβλιογραφία 6) . 

   Κατηγορίες : αποτελούνται από τις μικρότερες κατηγορίες που εξειδικεύουν κατά 

ένα επίπεδο το πεδίο ενδιαφέροντος. 

   Υποκατηγορίες : αποτελούνται από τα στοιχεία εκείνα που θα επιλέξει τελικά 

προς αναζήτηση ο χρήστης.   

   Θεματα: αποτελούν μία οντότητα στην οποία αποθηκεύονται οι εγγραφές των 

χρηστών του συστήματος. Δεν έχουν συγκεκριμένο πλήθος εγγραφών. 

   Περιγραφή των σχέσεων των οντοτήτων 
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1. Η σχέση των οντοτήτων Υπερκατηγορίες (super_categ) – Κατηγορίες 

(category): 

Ησχέση ανάμεσα στους δύο αυτούς πίνακες είναι μία σχέση ένα προς πολλά. Κά-

θε διαγραφή από την οντότητα super_category θα διαγράψει και τις αντίστοιχες 

εγγραφές της οντότητας category. Τα πεδία των παραπάνω οντοτήτων είναι τα ε-

ξής: 

super_category: 

• superid: αποτελεί το πεδίο κλειδί του πίνακα αυτού  

• super_name: περιέχει το ονομα της κάθε υπερκατηγορίας 

category: 

• categoryid: αποτελεί το κλειδί του συγκεκριμένου πίνακα 

• superid: αποτελεί το στοιχείο ελέγχου του πίνακα αυτού συνδέοντας 

τους δύο πίνακες  

• category_name: περιέχει το όνομα κάθε κατηγορίας 

super_category

PK superid* INTEGER(11)
super_name VARCHAR(100)

category

PK categotyid* INTEGER(11)
FK superid* INTEGER(11)

category_name VARCHAR(100)
 

Εικόνα 11 

 

 

2. Σχέση Κατηγορίας – Υποκατηγορίας (subcategory): 

Οι δύο πίνακες συνδέονται μεταξύ τους με μία σχέση ένα προς πολλά έχοντας 

κοινό πεδίο το categoryid. Κάθε διαγραφή του πίνακα category θα διαγράψει και 

όλες τις σχετικές εγγραφές του πίνακα subcatid. Τα πεδία του πίνακα αυτού είναι 

τα εξής: 

Subcategoryid: αποτελεί το κλειδί του πίνακα 

Subcat_name: περιέχει τα ονόματα των υποκατηγοριών 

Categoryid: αποτελεί το στοιχείο ελέγχου του πίνακα αυτού καθορίζοντας την 

σχέση ένα προς πολλά.  
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category

PK categotyid* INTEGER(11)
FK superid* INTEGER(11)

category_name VARCHAR(100)

subcategory

PK subcategoryid* INTEGER(11)
FK categotyid* INTEGER(11)

subcat_name VARCHAR(100)
 

 Εικόνα 12 

 

 

3. Σχέση υποκατηγορίας  - θέματος  

Οι δύο πίνακες αυτοί συνδέονται με μία σχέση ένα προς πολλά έχοντας σαν πεδίο 

ελέγχού το subcategoryid. Ο πίνακας theme περιέχει όλες τις καταχωρήσεις των χρη-

στών σχετικά με τους δημόσιους φορείς της χώρας. Και σε αυτήν την περίπτωση κά-

θε διαγραφή από τον πίνακα subcategory θα διαγράψει και όλες τις σχετικές εγγραφές 

από τον πίνακα theme.  

subcategory

PK subcategoryid* INTEGER(11)
FK categotyid* INTEGER(11)

subcat_name VARCHAR(100)

theme

PK themeid* INTEGER(11)
FK subcategoryid* INTEGER(11)

theme_name VARCHAR(250)
FK userid* INTEGER(15)

theme_date DATE
subcategoryd INTEGER(11)

 
Εικόνα 13 
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4. Δομή της γεωγραφικής πληροφορίας  

4.1 Περιγραφή του μοντέλου γεωγραφικά 

Το Greek index στόχο έχει την συγκέντρωση και την παρουσίαση πληροφοριών 

σχετικών με τους δημόσιους φορείς που απαρτίζουν το Ελληνικό κράτος. Ο στόχος 

αυτό αποτελεί στην ουσία τον οδηγό μας στην δημιουργία του συστήματος το οποίο 

θα πρέπει σαν μοντέλο να ακολουθεί κάποια πρότυπα έτσι ώστε να φανεί αντάξιο του 

ρόλου του. Η γεωγραφική δομή του Ελληνικού κράτους  βάση του σχεδίου Καποδι-

στρία που εφαρμόστηκε Χωρίζεται στα εξής τμήματα: 

3. Περιφέρειες  

4. Νομοί 

5. Δήμοι  

6. Δημοτικά διαμερίσματα 

Βάση αυτής της διάταξης το μοντέλο του Greek index θα χωρίζεται στους παρακάτω 

πίνακες : 

1. Περιφέρειες : στον οποίο έχουν καταχωρηθεί όλες οι περιφέρειες οι 

οποίες αποτελούν το Ελληνικό κράτος. Σύνολο 13 

2. Νομοί : στους νομούς υπάρχουν καταχωρημένοι όλοι οι νομοί του Ελ-

ληνικού κράτους. Σύνολο 54 

3. Δήμοι: ο πίνακας των δήμων περιέχει συνολικά 1033 καταχωρημένους 

δήμου  

4. Δημοτικά διαμερίσματα: περιέχει 5.995 δημοτικά διαμερίσματα 

4.2 Ανάλυση των σχέσεων των πινάκων 

Οι σχέσεις που διέπουν το σχεσιακό μοντέλο του Greek index στηρίζονται στις σχέ-

σεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των παραπάνω οντοτήτων μετά την εφαρμογή 

του σχεδίου Καποδίστρία.  

Η σχέση των πινάκων Περιφέρειες – Νομοί: Οι πίνακες αυτοί διέπονται από μία 

σχέση ένα προς πολλά καθώς μία Περιφέρεια μπορεί να περιέχει τουλάχιστον ένα 

Νομό. Ένα ακόμα στοιχείο της σχέσης αυτής είναι ότι οποιαδήποτε διαγραφή κά-

ποιας Περιφέρειας θα έχει σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη διαγραφή και των Νομών 

που υπάγονται σε αυτή. Η σχέση αυτή ορίζεται βάση του id της περιφέρειας που εμ-

φανίζεται μέσα στον πίνακα ως perifid. 

Οι στήλες του πίνακα Περιφέρειας είναι:  
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• Periferiaid: πεδίο αυτόματης αρίθμησης  

• Periferia_name: πεδίο που περιέχει το όνομα της Περιφέρεις   

Οι στήλες του πίνακα Νομοί είναι: 

• Nomosid: πεδίο αυτόματης αρίθμησης  

• Periferiaid: πεδίο που περιέχει το στοιχείο ελέγχου από τον πίνακα πε-

ριφέρειας   

• Nomos_name: πεδίο που περιέχει το όνομα του Νομού. 

periferies

PK periferiaid* INTEGER(11)
periferia_name VARCHAR(40)

nomoi

PK nomosid* INTEGER(11)
FK periferiaid* INTEGER(11)

nomos_name VARCHAR(40)
 

Εικόνα 14 

 

 

Η σχέση των πινάκων Νομοί- Δήμοι είναι και αυτή μια σχέση ένα προς πολλά κα-

θώς οι Νομοί της χώρας μας συγκροτούνται από τουλάχιστον ένα δήμο. Όπως και 

στην παραπάνω σχέση που περιγράψαμε έτσι και σε αυτήν οποιαδήποτε μεταβολή – 

διαγραφή στον πίνακα των Νομών θα έχει επιπτώσεις και στον πίνακα των Δήμων. 

Σχετικά με την οντότητα των δήμων έχουμε τα παρακάτω πεδία: 

• Dimosid: είναι ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης το οποίο αποτελεί το 

κλειδί του πίνακα Dimos. 

• Dimos_name : στο πεδίο αυτό εισάγονται τα ονόματα των δήμων  

• Nomosid : αποτελεί το στοιχείο ελέγχου της σχέσης ένα προς πολλά 

που υπάρχει ανάμεσα στις δύο οντότητες. 
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nomoi

PK nomosid* INTEGER(11)
FK periferiaid* INTEGER(11)

nomos_name VARCHAR(40)

dimoi

PK dimosid* INTEGER(11)
FK nomosid* INTEGER(11)

dimos_name VARCHAR(40)

Εικόνα 15 

 

Επόμενο ζεύγος οντοτήτων που περιέχονται στην γεωγραφική πληροφορία είναι αυ-

τό των Δήμων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Η σχέση και αυτών είναι μία σχέ-

ση ένα προς πολλά η οποία απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον ενός δημοτικού διαμερί-

σματος σε κάθε δήμο. Όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις που αναλύσαμε οι μετα-

βολές – διαγραφές μίας γραμμής από τον πίνακα Δήμοι θα διαγράψουν και όλες τις 

γραμμές από τον πίνακα με τα Δημοτικά διαμερίσματα που αναφέρονται σε συγκε-

κριμένο Δήμο. Τα πεδία της οντότητας Δημοτικά διαμερίσματα είναι: 

• Diamerismaid: είναι ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης το οποίο αποτε-

λεί το κλειδί του πίνακα dimotika_diamerismata. 

• Dimosid: αποτελεί το στοιχείο ελέγχου της σχέσης ένα προς πολλά 

που υπάρχει ανάμεσα στις δύο οντότητες 

• Diamerisma_name: περιέχει το όνομα του δημοτικού διαμερίσματος  

dimoi

PK dimosid* INTEGER(11)
FK nomosid* INTEGER(11)

dimos_name VARCHAR(40)

dimotika_diamerismata

PK diamerismaid* INTEGER(11)
FK dimosid* INTEGER(11)

diamerisma_name VARCHAR(100)

Εικόνα 16 
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Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε για τις σχέσεις των πινάκων αυτών 

είναι οι μεταβολές που επέρχονται στις οντότητες μικρότερης ιεραρχίας όταν έχουμε 

μία μεταβολή σε μία οντότητα μεγαλύτερης ιεραρχίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δια-

γραφή που γίνεται στον πίνακα των περιφερειών θα έχει ως αποτέλεσμα: την διαγρα-

φή όλων των νομών που προέρχονται από την συγκεκριμένη περιφέρεια -> την δια-

γραφή όλων των δήμων που προέρχονται από τους παραπάνω Νομούς -> και την δια-

γραφή όλων των δημοτικών διαμερισμάτων που προέρχονται από τους παραπάνω 

Δήμους. Η λειτουργία αυτή δίνεται μόνο στον διαχειριστή του συστήματος και υπάρ-

χει σαν επιλογή μόνο σε περιπτώσεις σύμπτυξης ή άλλων αλλαγών που μπορεί να 

επέλθουν στην δομή της Ελληνικής κοινωνίας. 

 

5. Περιγραφή της χωρικής αναφοράς  

Η χωρική αναφορά περιέχει ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της πληροφορίας σε 

αυτήν την εφαρμογή. Είναι αυτή που ουσιαστικά δίνει στον χρήστη την δυνατότητα 

να δώσει στην πληροφορία πέρα από την θεματική του και την γεωγραφική του πλη-

ροφόρηση την θέση του σημείου αυτού στον χώρο. Η οντότητα connection όπως α-

ναφέρεται στο μοντέλο είναι αυτήν που συνδέει την θεματική με την γεωγραφική 

πληροφορία. Η  οντότητα connection περιέχει τα παρακάτω πεδία: 

• Contactid: είναι  ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης το οποίο και αποτε-

λεί το κλειδί του πίνακα connection. 

• Diamerismaid: είναι  το στοιχείο ελέγχου πάνω στον πίνακα connec-

tion το οποίο προέρχεται από τον πίνακα dimotika_diamerismata, οι οποίοι 

και συνδέονται με μία σχέση ένα προς πολλά μεταξύ τους.  

• Themeid: το πεδίο αυτό επίσης αποτελεί το στοιχείο ελέγχου πάνω 

στον πίνακα connection και που προέρχεται από τον πίνακα theme οι ο-

ποίοι πίνακες συνδέονται με μία σχέση ένα προς πολλά μεταξύ τους.(η 

σχέση αυτή θα αναλυθεί παρακάτω) 

• Web: περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του σημείου  

• e-mail: περιέχει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ση-

μείου 

• Address: περιέχει την πολεοδομική του διεύθυνση  

• Tk: περιέχει τον ταχυδρομικό κώδικα του σημείου 
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Τα παραπάνω πεδία αποτελούν στην ουσία πληροφορίες σχετικά με την χωρική θέ-

ση που περιγράφεται κάθε φορά. Τα πεδία που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ά-

μεση σχέση με την χωρική περιγραφή. Τα παρακάτω πεδία προκύπτουν από την ανά-

γκη της σύνδεσης του Greek index με το Google Earth γεγονός που απαιτεί ένα κοινό 

σύστημα μέτρησης της χωρικής αναφοράς. Έτσι τα πεδία που εμφανίζονται παρακά-

τω είναι όμοια με αυτά που προκύπτουν από το Google Earth.    

• Xdata :  καταχωρεί  τις ακριβείς συντεταγμένες της θέσης του σημείου 

στο γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος, και ύψος  

• Longitude : καταχωρεί στοιχεία που σχετίζονται με  την απόσταση στη 

γήινη (που μετριέται στους βαθμούς) ανατολή (θετικές τιμές ανωτέρω 0 

έως 180 βαθμοί) ή δύση (αρνητικές τιμές κάτω από 0 έως 180 βαθμούς) 

του μεσημβρινού του Γκρήνουιτς. 

• Latitude: Αυτό το στοιχείο καθορίζει την απόσταση στο γήινο (που με-

τριέται στους βαθμούς) Βορρά ή το νότο από τον ισημερινό. 

• Range: καθορίζει το ύψος του σημείου. 

• Heading:  καταχωρεί πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην τη γω-

νιακή απόσταση κατά μήκος του ορίζοντα 

• Tilt :καταγράφει τη γωνία του οπτικού σημείου . 

dimotika_diamerismata

PK diamerismaid* INTEGER(11)
FK dimosid* INTEGER(11)

diamerisma_name VARCHAR(100)

theme

PK themeid* INTEGER(11)
FK subcategoryid* INTEGER(11)

theme_name VARCHAR(250)
FK userid* INTEGER(15)

theme_date DATE
subcategoryd INTEGER(11)

contact

PK contactid* INTEGER(25)
FK diamerismaid* INTEGER(11)
FK themeid* INTEGER(11)

diamerisnaid INTEGER(11)
range VARCHAR(100)
heading VARCHAR(100)
latitude VARCHAR(100)
longtitude VARCHAR(100)
xdata VARCHAR(100)

 
Εικόνα 17 
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6. Ανάλυση των σχέσεων της οντότητας Connection 

Η οντότητα αυτή όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη παράγραφο αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην θεματική και την γεωγραφική πληροφορία. Συνεπώς 

στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε την σχέση της οντότητας αυτή με κάθε μία 

από τις παραπάνω. 

Γεωγραφική σύνδεση: Η οντότητα αυτή συνδέεται με την γεωγραφική πληροφορία 

μέσα από τον πίνακα dimotika_diamerismata και το πεδίο diamerismaid που είναι 

κοινό και στους δύο πίνακες. Η σχέση μεταξύ των οντοτήτων αυτών είναι ένα προς 

πολλά και όπως και στην περίπτωση της γεωγραφικής αναφοράς έτσι και εδώ κάθε 

διαγραφή από τον πίνακα dimotika_diamerismata θα έχει σαν αποτέλεσμα την δια-

γραφή όλων των σημείων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη γραμμή του παραπά-

νω πίνακα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εάν διαγραφεί μία περιφέρεια λόγω της 

σχέσης που υπάρχει θα διαγραφούν και όλες οι γραμμές από τον πίνακα connection 

που αναφέρονται στην παραπάνω γεωγραφική πληροφορία δηλαδή η διαγραφή που 

γίνεται στον πίνακα των περιφερειών θα έχει ως αποτέλεσμα -> την διαγραφή όλων 

των νομών που προέρχονται από την συγκεκριμένη περιφέρεια -> την διαγραφή όλων 

των δήμων που προέρχονται από τους παραπάνω Νομούς -> και την διαγραφή όλων 

των δημοτικών διαμερισμάτων που προέρχονται από τους παραπάνω Δήμους -> και 

την διαγραφή όλων των σημείων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα Δημοτικά Δια-

μερίσματα.  

Θεματική σύνδεση : βάση της θεματικής πληροφορίας οι δύο πίνακες συνδέονται με 

το πεδίο themeid του πίνακα theme o οποίος και περιέχει το όνομα κάθε νέου θέματος 

που εισέρχεται στην βάση. Η σχέση αυτών των πινάκων είναι μία σχέση ένα προς 

πολλά χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγγραφής στον πίνακα στον πίνακα con-

nection για κάθε μία εγγραφή στον πίνακα theme. Όπως και στις σχέσεις των πινάκων 

στην περιοχή της θεματικής πληροφορίας έτσι και εδώ κάθε διαγραφή στον πίνακα 

theme θα διαγράψει όλες τις εγγραφές του πίνακα connection που σχετίζονται με 

την/τις παραπάνω γραμμές. Επομένως κάθε διαγραφή του πίνακα ακόμα και από τον 

πίνακα gencat που είδαμε παραπάνω και ο οποίος περιέχει τις υπέρ – κατηγορίες θα 

έχει άμεση επίπτωση και στον πίνακα connection διαγράφοντας όλες τις σχετικές εγ-

γραφές. 

Περιγραφή των σχέσεων της οντότητας connection τις υπόλοιπες οντότητες. 
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Η οντότητα αυτή πέρα της γεωγραφικής και θεματικής σύνδεσης που έχει συνδέεται 

και μόνη της με δύο επιπλέον οντότητες τις themeimages και  phones. 

Στην πρώτη  οντότητα καταχωρούνται οι φωτογραφίες που έχουν σχέση με το συ-

γκεκριμένο χωρικό σημείο. Τα πεδία του πίνακα αυτού είναι : 

• Contactid : αποτελεί το στοιχείο ελέγχου πάνω στον πίνακα the-

meimages το οποίο προέρχεται από τον πίνακα connection 

• imageid: αποτελεί ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης και το πρωτεύον 

κλειδί αυτού του πίνακα. 

• Image_Date: περιέχει την ημερομηνία καταχώρησης κάθε νέας φωτο-

γραφίας  

• Image_name: περιέχει το όνομα της φωτογραφία όπως αυτό καταχω-

ρείται από τον χρήστη 

• Ready: αποτελεί ένα πεδίο true – false το οποίο επιτρέπει στον διαχει-

ριστή τον έλεγχο των φωτογραφιών πριν αυτές βγουν στο διαδίκτυο. 

Η σχέση των δύο αυτών πινάκων είναι μία σχέση ένα προς πολλά και επιτρέπει σε 

κάθε διαγραφή η οποία γίνεται στον πίνακα connection να διαγράφει και τις αντίστοι-

χες εγγραφές του πίνακα images. 

Ο πίνακας phones αναφέρεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορεί να έχει ένα 

χωρικό σημείο (υπενθυμίζουμε ότι τα χωρικά σημεία απεικονίζουν κτηριακές εγκα-

ταστάσεις.). Ο πίνακας αυτό αποτελείτε από τα παρακάτω πεδία: 

Phoneid: αποτελεί ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης και είναι το κλειδί της οντότητας 

αυτής  

Contactid: περιέχει το στοιχείο ελέγχου μέσω του οποίοι επικοινωνούν οι δύο οντό-

τες. 

Phone: καταχωρεί το τηλέφωνο επικοινωνίας κάθε σημείου 

Type_Phone: καταχωρεί τον τύπο του τηλεφώνου. Είναι πεδίο με προκαθορισμένες 

τιμές 
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contact

PK contactid* INTEGER(25)
FK diamerismaid* INTEGER(11)
FK themeid* INTEGER(11)

diamerisnaid INTEGER(11)
range VARCHAR(100)
heading VARCHAR(100)
latitude VARCHAR(100)
longtitude VARCHAR(100)
xdata VARCHAR(100)

phones
FK contactid* INTEGER(25)
PK phoneid* INTEGER(25)

phone VARCHAR(40)
type_phone VARCHAR(40)

images

PK imageid* INTEGER(25)
FK contactid* INTEGER(25)

image_name* VARCHAR(100)
image_date DATE

 
Εικόνα 18 

 

 

 
periferies

PK periferiaid* INTEGER(11)
periferia_name VARCHAR(40)

nomoi

PK nomosid* INTEGER(11)
FK periferiaid* INTEGER(11)

nomos_name VARCHAR(40)

dimoi

PK dimosid* INTEGER(11)
FK nomosid* INTEGER(11)

dimos_name VARCHAR(40)

dimotika_diamerismata

PK diamerismaid* INTEGER(11)
FK dimosid* INTEGER(11)

diamerisma_name VARCHAR(100)

super_category

PK superid* INTEGER(11)
super_name VARCHAR(100)

category

PK categotyid* INTEGER(11)
FK superid* INTEGER(11)

category_name VARCHAR(100)

subcategory

PK subcategoryid* INTEGER(11)
FK categotyid* INTEGER(11)

subcat_name VARCHAR(100)

theme

PK themeid* INTEGER(11)
FK subcategoryid* INTEGER(11)

theme_name VARCHAR(250)
FK userid* INTEGER(15)

theme_date DATE
subcategoryd INTEGER(11)

users

PK userid* INTEGER(11)
FK periferiaid* INTEGER(11)

user_name VARCHAR(100)
passw ords VARCHAR(50)
email VARCHAR(100)
name VARCHAR(100)
surname VARCHAR(100)

contact

PK contactid* INTEGER(25)
FK diamerismaid* INTEGER(11)
FK themeid* INTEGER(11)

diamerisnaid INTEGER(11)
range VARCHAR(100)
heading VARCHAR(100)
latitude VARCHAR(100)
longtitude VARCHAR(100)
xdata VARCHAR(100)

phones

FK contactid* INTEGER(25)
PK phoneid* INTEGER(25)

phone VARCHAR(40)
type_phone VARCHAR(40)

images

PK imageid* INTEGER(25)
FK contactid* INTEGER(25)

image_name* VARCHAR(100)
image_date DATE

 
Εικόνα 20 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Σχεδιασμός της εφαρμογής  
 

Εισαγωγή  

Ο σχεδιασμός του συστήματος είναι μια διαδικασία η οποία αποτελείται από την 

σύνθεση όλων των παραπάνω πληροφοριών που έχουν παραχθεί στα προηγούμενα 

στάδια με σκοπό την απόδοση μιας αρχικής εικόνας του νέου πληροφοριακού συστή-

ματος. Κατά το στάδιο αυτό εξετάζονται θέματα αρχιτεκτονικής του συστήματος έτσι 

ώστε να οριστεί το πιο ασφαλές αλλά και παράλληλα γρήγορο δίκτυο για το σύστη-

μα. Ένα επίσης βασικό στοιχείο που αναφέρεται είναι και η λειτουργικότητα της διε-

παφής, interface, που αποτελεί ίσως το μόνο μέσω επικοινωνίας των χρηστών με το 

σύστημα.   

1. Αρχιτεκτονική σχεδίαση του Greek Index 

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση ενός συστήματος αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της 

σχεδίασης ενός συστήματος καθώς μέσα από αυτη προσδίδεται αξία στον τρόπο λει-

τουργίας ενός συστήματος. Η δομή του κάθε συστήματος που θα εφαρμοστεί διαφέ-

ρει από επιχείρηση σε επιχείρηση καθώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του κάθε συ-

στήματος είναι διαφορετικές. Η θεωρία της ανάλυσης και του σχεδιασμού, ορίζει ένα 

σύνολο προτύπων που ακολουθούνται στην αρχιτεκτονική δομή ενός συστήματος. 

Στην παράγραφό αυτή θα αναφερθούμε θα δώσουμε μία εικόνα των προτεινόμενων 

αυτών δομών και βάση αυτών θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε το ένα μοντέλο 

και για το Greek Index. 

Server – based :  η δομή αυτή περιλαμβάνει έναν υπολογιστή στον ρόλο του server 

μέσα στο οποίο και εκτελούνται όλες οι διαδικασίες. Ο υπολογιστής αυτός είναι συν-

δεδεμένος με ένα σύνολο μικρότερων υπολογιστών οι οποίοι στέλνουν και λαμβά-

νουν μηνύματα από τον server [1],[7].  
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Εικόνα 21 

 

Client – based :   η δομή αυτή είναι περισσότερο στηριγμένη στα τερματικά  των 

χρηστών όπου και εκεί εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες διεργασίες. Ο Server με το 

οποίο είναι συνδεδεμένοι αποθηκεύει τα δεδομένε που παράγονται από τις παραπάνω 

διαδικασίες [1],[7].   

Εικόνα 22 

 

Client – Server based : πρόκειται για μία δομή η οποία μοιράζει το έργο ανάμεσα 

στον εξυπηρετητή (server) και τα τερματικά (client). Ο server εκτελεί διαδικασίες που 

έχουν σχέση με την πρόσβαση και την αποθήκευση των δεδομένων ενώ ο τα τερματι-

κά ασχολούνται με την παρουσίαση των δεδομένων στους χρήστες [1],[7].  
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Εικόνα 23 

 

Client – Server tiers : η δομή αυτή προσφέρεται σε περιπτώσεις που οι λειτουργίες 

του συστήματος απαιτούν μεγάλη υπολογιστική δύναμη. Βασικό στοιχείο της αρχιτε-

κτονικής είναι ο καταμερισμός των εργασιών σε όσους σταθμούς (υπολογιστές) είναι 

απαραίτητο για την σωστή λειτουργία του συστήματος. Στην η αποθήκευση, η προ-

βολή και  η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από διαφορετικούς σταθμούς [1],[7].  

Εικόνα 24 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βασιζόμενο Στον Παγκόσμιο Ιστό Για Την Διαχείριση Φορέων Της Ελληνικής Επικράτειας   

 

 99

1.2 Αρχιτεκτονική του Greek Index διαδικτύου 

Η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Greek Index βασίζεται 

στην ευρύτατα διαδεδομένη αρχιτεκτονική τριών- επιπέδων (three-tier architecture). 

Η αρχιτεκτονική των τριών-επιπέδων  προέκυψε στις αρχές του 1990 ως ανάγκη για 

να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που δημιουργούσε η τότε διαδεδομένη αρχιτεκτονική 

δύο επιπέδων πελάτη / εξυπηρετητή (client/server). Το τρίτο επίπεδο προστέθηκε με-

ταξύ του πελάτη (user interface) και του εξυπηρετητή (λειτουργικές μονάδες διαχεί-

ρισης δεδομένων). Το μεσαίο αυτό επίπεδο παρέχει διαδικασίες διαχείρισης, όπου 

εκτελούνται επιχειρησιακοί κανόνες και λογικές, έτσι ώστε να ικανοποιούνται εκατο-

ντάδες χρήστες (και όχι μέχρι 100 που είχε ως περιορισμό η αρχιτεκτονική cli-

ent/server). Η αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων είναι αναγκαία όταν πρέπει να δο-

μηθεί ένα κατανεμημένο σύστημα πελάτη / εξυπηρετητή, το οποίο θα έχει χαρακτη-

ριστικά όπως βελτιωμένη λειτουργία, ευελιξία, συντηρησιμότητα, δυνατότητες επα-

ναχρησιμοποίησης και κλιμάκωσης, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα τις πολύπλοκες κα-

τανεμημένες διαδικασίες από τον χρήστη  (Schussel 1996, Eckerson 1995).  

Το πρώτο επίπεδο (user interface) περιλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με το 

χρήστη όπως είναι η διαχείριση των προβολών, η εισαγωγή κειμένου και οι δυνατό-

τητες πλοήγησης και διαδραστικότητας. Το τρίτο επίπεδο προσφέρει διεργασίες δια-

χείρισης βάσεων δεδομένων, με κύριο σκοπό την διατήρηση της ακεραιότητας των 

δεδομένων (data consistency). Το ενδιάμεσο επίπεδο προσφέρει διαδικασίες διαχείρι-

σης υπηρεσιών οι οποίες είναι προσβάσιμες από πολλαπλές εφαρμογές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθώντας την αρχιτεκτονική των τριών-επιπέδων, οι διεργασίες που διεξάγο-

νται από του Greek Index διαχωρίζονται σε διεργασίες πελάτη όπου περιλαμβάνεται 

User System Interface 
 
 
 
Process Management 
 
 
 
Database Management 

Σχήμα 16: Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (Louis 1995)
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ο web browser, σε διεργασίες του μεσαίου επιπέδου όπου περιλαμβάνονται ο web 

server και σε διεργασίες του τρίτου επιπέδου όπου φυλάσσονται τα δεδομένα σε βά-

σεις δεδομένων τόσο του Greek Index όσο και του Google Earth.    

Ανάλογα με το που εκτελούνται οι διεργασίες μετασχηματισμού των χωρικών δεδο-

μένων διακρίνονται δύο βασικές υποκατηγορίες αρχιτεκτονικών, η αρχιτεκτονική του 

Thin Client και η αρχιτεκτονική του Thick client. 

 

1.2.1 Αρχιτεκτονική Thin Client 

Στα συστήματα που χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική Thin client, ο τελικός χρή-

στης χρειάζεται λογισμικό μόνο για να επικοινωνεί με τον server και να έχει τη δυνα-

τότητα να δει τα αποτελέσματα. Όλες οι επεξεργασίες γίνονται στην πλευρά του 

server, ο οποίος διαθέτει περισσότερη ισχύ.  

Έτσι, ο χρήστης διαχειρίζεται μόνο την πληροφορία που είναι αναγκαία για την διε-

ξαγωγή του ερωτήματος, και λαμβάνει ως απάντηση τα χωρικά δεδομένα συνήθως σε 

ψηφιδωτή μορφή (η έλλειψη λογισμικού στην πλευρά του χρήστη δεν επιτρέπει την 

ύπαρξη λειτουργιών που θα επιτρέψουν την προβολή διανυσματικών δεδομένων).  

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της εν λόγω αρχιτεκτονικής είναι ο κεντρικός έλεγχος, 

η ευκολία ανανέωσης των δεδομένων, το μικρότερο κόστος ανάπτυξης και οι δυνατό-

τητες ολοκλήρωσης. Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται αρκετά μειονεκτήματα που αφο-

ρούν στο μεγάλο μέγεθος των δεδομένων, στο μεγάλο χρόνο απόκρισης του συστή-

ματος, στις μειωμένες δυνατότητες διαδραστικότητας (αφού οι εφαρμογές στον web 

browser του χρήστη είναι ελάχιστες), στην αδυναμία προβολής διανυσματικών δεδο-

μένων και τέλος στην έλλειψη κάλυψης των τοπικών αναγκών και προτιμήσεων του 

χρήστη.  

1.2.2Αρχιτεκτονική Thick Client 

Γενικά, ένας web browser μπορεί να διαχειριστεί HTML έγγραφα και ενσωματωμέ-

νες εικόνες σε συγκεκριμένες μορφές (π.χ. png, jpg, gif). Για την προβολή άλλων 

μορφών δεδομένων όπως είναι τα διανυσματικά δεδομένα, το video και ο ήχος, οι 

λειτουργίες του web browser πρέπει να επεκταθούν. Η αρχιτεκτονική Thin client, βά-

σει της δομής δεν επιτρέπει στον web server να εκτελεί εφαρμογές με σκοπό την 

προβολή διανυσματικών δεδομένων. Για την  αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

οι περισσότεροι browsers επιτρέπουν την συνύπαρξη μικρών εφαρμογών, υπό την 
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μορφή των plug-ins, στο πρώτο επίπεδο της αρχιτεκτονικής. Έτσι το επίπεδο διασύν-

δεσης του χρήστη, από το απλό «φόρτωμα» εγγράφων, αναβαθμίζεται με την ύπαρξη 

εφαρμογών που επιτρέπουν αυξημένη διαδραστικότητα. Οι προηγμένες αυτές λει-

τουργικότητες επιτυγχάνονται με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού που αναπτύ-

χθηκαν για το Διαδίκτυο, όπως είναι η JavaScript, η JavaI. Προς το παρόν οι εφαρμο-

γές που τρέχουν στον υπολογιστή του χρήστη καλούν, όταν είναι απαραίτητο, και ε-

πικουρικές εφαρμογές στο επίπεδο του server (Byong-Lyol, 1998).  Η Αρχιτεκτονική 

που ακολουθείτε από το Greek Index χαρακτηρίζεται περισσότερο Thick Client  κα-

θώς απαιτεί από τους χρήστες την ύπαρξη του Google Earth για την παρουσίαση των 

στοιχείων.  

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της Thick client αρχιτεκτονικής είναι: 

• Δυνατότητα χρήσης διανυσματικών δεδομένων 

• Προχωρημένες λειτουργίες, επίτευξη διαδραστικότητας 

• Δεδομένα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας 

• Καλύτερη διαχείριση των δεδομένων από το χρήστη 

• Τα κυριότερα μειονεκτήματα της Thick client αρχιτεκτονικής είναι: 

• Η προσθήκη λογισμικού στον υπολογιστή του χρήστη 

• Η απαίτηση περισσότερων γνώσεων από το χρήστη 

• Οι μεγάλες απαιτήσεις σε ισχύ στον υπολογιστή του χρήστη 

 

Αρχιτεκτονική δομή του Greek Index 

Εικόνα 25 
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2. Σχεδίαση της διεπαφής του συστήματος (Interface)  

Η διεπαφή ενός συστήματος αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ενός συστήματος. 

Υπάρχουν αρκετά συστήματα τα οποία έχουν πολλές δυνατότητες και παρέχουν χρή-

σιμες πληροφορίες στους χρήστες όμως παρόλα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν από τους χρήστες εύκολα. Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολεί στην σχε-

δίαση ενός συστήματος είναι η δημιουργία της διεπαφής ή  interface όπως συνηθίζε-

ται να αποκαλείτε. Η διεπαφή ενός συστήματος είναι το μοναδικό σημείο επικοινωνί-

ας των χρηστών με το σύστημα καθώς μόνο μέσα από εκεί μπορεί ο χρήστης να χει-

ριστεί τα δεδομένα και να εκτελέσει τις λειτουργίες του συστήματος. Για τον λόγω 

αυτό ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας ενός συστήματος αναφέρεται στο στάδιο της 

σχεδίασης της διεπαφής.  

Το Greek Index θα μπορούσε να χωριστεί σε τέσσερα είδη οθόνων με τις οποίες έρ-

χεται σε επαφή ο χρήστης κάθε φορά.  

• Το πρώτο είδος οθόνων είναι αυτό της αναζήτηση. Εκεί ο χρήστης ε-

πιλέγει τον τρόπο αναζήτησης και την περιοχή ή το θέμα με το οποίο σχετίζε-

ται το ενδιαφέρον του.  

• Το δεύτερο είδος είναι αυτό που έχει σχέση με την προβολή των απο-

τελεσμάτων που εμφανίζονται μετά την αναζήτηση.  

• Το τρίτο είδος έχει σχέση με την εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα 

όπου ο χρήστης έρχεται σε επαφή με ένα σύνολο φορμών οι οποίες και των 

οδηγούν στην εισαγωγή ενός νέου στοιχείου.  

• Το τέταρτο είδος οθόνων που διακρίνει το σύστημα είναι άμεσα σύ-

στημα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφόρων δραστηριοτήτων όπως είναι η ε-

πικοινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος, η αξιολόγηση του συστήμα-

τος, η εγγραφή ενός μέλος στο σύστημα και άλλα στοιχεία αυξάνουν την χρη-

στικότητα του.  

Ένα από τα βασικότερα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η παρούσα ανά-

λυση είναι αυτό της αλληλουχίας των οθόνων που εμφανίζονται στους χρήστες. Είναι 

σημαντικό να σχεδιαστεί ένα πρώτο πλάνο με τις επιλογές των χρηστών και την επι-

κοινωνία των οθόνων έτσι ώστε κατά την  υλοποίηση του συστήματος να εφαρμο-

στούν.  
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Greek index interface 

Εικόνα 26 

 

3. Βασικά στοιχεία ελέγχου  
Η δημιουργία της διεπαφής αποτελείτε από δύο περιπτώσεις οι  οποίες χρησιμοποι-

ούνται κατά την πλοήγηση των χρηστών. Η πρώτη έχει να κάνει με τις δυνατότητες 

πλοήγησης οι οποίες είναι δίνονται στους χρήστες σε όλες τις σελίδες με τις οποίες 

έρχονται σε επαφή. Η άλλη περίπτωση έχει σχέση με τις δυνατότητες πλοήγησης οι 

οποίες υπάρχουν σε ορισμένες μόνο σελίδες.  

Το κυρίως μενού του και τα links. Στην εφαρμογή ορίζονται πέντε βασικές επιλογές 

πλοήγησης.  

Home: επιλέγοντας εδώ ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 

στην οποία και περιέχονται πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή.  

Contact: επιλέγοντας εδώ μεταφέρεται ο χρήστης σε μία φόρμα επικοινωνίας με τον 

διαχειριστή του συστήματος προκειμένου να εκθέσει τα ερωτήματα του η τις παρα-

τηρήσεις του. 
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Download: επιλέγοντας εδώ ο χρήστης μεταφέρεται σε μία σελίδα όπου και παρου-

σιάζονται διαθέσιμα προγράμματα οι πληροφορίες τις οποίες μπορεί να εγκαταστήσει 

στο προσωπικό του υπολογιστή. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που μπορεί να βρει 

είναι το Google Earth και ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής. 

Help: η επιλογή αυτή οδηγεί τους χρήστες στην σελίδα εκείνη η οποία περιέχει πλη-

ροφορίες σχετικά με την χρήση της εφαρμογής. Θυμίζουμε ότι το Greek Index απο-

τελεί μία εφαρμογή η οποία και θα στηρίζεται στην ενημέρωση που θα δέχεται από τ 

Site map: η επιλογή αυτή εμφανίζει στους χρήστες έναν οδηγό περιεχομένων και 

πλοήγησης των σελίδων που αποτελούν το Greek Index. 

Πεδίο σύνδεσης χρήστη 

Εικόνα 27 

 

Παράλληλα με τις παραπάνω δυνατότητες που εμφανίζονται υπάρχουν δύο επιπλέον 

βασικά links που έχουν άμεση σχέση με τους τρόπους αναζήτησης. Οι επιλογές αυτές 

εμφανίζονται μόνο στις κοινές σελίδες των χρηστών.  

Θεματική αναζήτηση   → οδηγεί τους χρήστες στις στην περιοχή της 

θεματικής αναζήτηση  

Γεωγραφική αναζήτηση  → οδηγεί τους χρήστες στις σελίδες της γεωγραφικής 

αναζήτησης μέσω του χάρτη 

Γραμμή αναζήτησης για το Google → παράλληλα με τις αναζητήσεις που υπάρχουν 

στην εφαρμογή, το Greek Index δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να αναζητή-

σουν και στο ευρύτερο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχει 

το Google.  
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Περιοχές αναζήτησης 

 
Εικόνα 28 

 

Ένα άλλο μέρος της βασικής πλοήγησης της εφαρμογής έχει άμεση σχέση με την 

συνδεσιμότητα της με εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή και με άλλες σελίδες της 

εφαρμογής. Οι επιλογές αυτές είναι οι παρακάτω: 

View with Google Earth : η επιλογή αυτή ανοίγει στους τοπικούς υπολογιστές των 

χρηστών Google Earth μέσω του οποίου μπορούν να παρακολουθήσουν και χωρικά 

όλες τις καταχωρήσεις της εφαρμογής.  

Sign In: η επιλογή αυτή αφορά όλους τους χρήστες οι οποίοι θέλουν να γίνουν μέλη 

στο Greek Index και να συμμετάσχουν στην ενημέρωση  

Ο καιρός: συνδέει το Greek Index με έναν άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου 

οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τις καιρικές συνθήκες της Ελλάδας  

Παν. Μακεδονίας: αποτελεί μία απευθείας σύνδεση με το πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

το οποίο και είναι ο σπόνσορας της εφαρμογής αυτής.  

Αξιολόγηση: η επιλογή αποτελεί έναν από τους βασικότερους τρόπους επικοινωνίας 

των χρηστών με τον διαχειριστή του συστήματος βαθμολογώντας τόσο την αξιοπι-

στία των δεδομένων όσο και την χρηστικότητα της εφαρμογής. σκοπός αυτής της δυ-

νατότητας είναι η μετέπειτα μελέτη και επεξεργασία των παρατηρήσεων αυτών με 

σκοπό την βελτίωση της εφαρμογής. 

Διασυνδέσεις του Greek Index 
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Εικόνα 29 

Ένας τρόπος πλοήγησης των χρηστών στην εφαρμογή είναι η χρήση των key words 

οι οποίες αναφέρονται τόσο σε θεματικές όσο και σε γεωγραφικές κατηγορίες. Το 

ευρετήριο αυτό περιέχει τις σημαντικότερες περιοχές αναζήτηση έτσι ώστε να μπορεί 

να δόση στους χρήστες  άμεση πρόσβαση στην πληροφορία.  

Γρήγορη αναζήτηση 

Εικόνα 30 

 

Παράλληλα με τα βασικά στοιχεία ελέγχου που συναντά κανείς στις σελίδες της ε-

φαρμογής υπάρχουν και ορισμένες εντολές που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες οθό-

νες. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία είναι και η εντολή “return” μέσω της οποία οι 

χρήστες μπορούν να μεταφερθούν ένα επίπεδο πίσω. Η επιλογή αυτή συναντάτε κυ-

ρίως στις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης.  

Επόμενη εντολή είναι αυτή της απλής ή σύνθετης αναζήτησης η οποία και συναντά-

τε στις σελίδες της γεωγραφικής και της θεματικής αναζήτησης. Οι επιλογές αυτές 

εμφανίζονται αφού ο χρήστης επιλέξει το θέμα ή την περιοχή αναζήτησης.  

 

4. Περιγραφή βασικών σελίδων του Greek Index 

4.1 Περιγραφή της Κεντρικής σελίδας.  
Η πρώτη σελίδα σε αρκετές εφαρμογές είναι αυτή είναι αυτή που κάνει μία διαδι-

κτυακή εφαρμογή πετυχημένη ή όχι. Είναι γεγονός ότι οι χρήστες του διαδικτύου δεν 
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αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα ατόμων οι οποίοι έχουν τις ίδιες γνώσεις και εμπει-

ρίες από την χρήση τέτοιων εφαρμογών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες 

είναι απλά κάτοχοι βασικών γνώσεων πληροφορικής με αποτέλεσμα να αντιλαμβά-

νονται διαφορετικά την λειτουργικότητα και την χρηστικότητα μιας εφαρμογής.   

Η αντίληψη αυτή που επικρατεί έχει σαν αποτέλεσμα πολλές διαδικτυακές εφαρμο-

γές να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην εμφάνιση έτσι ώστε να προσελκύσουν ακόμα 

και τους χρήστες που δεν έχουν την απαραίτητη γνώση. Ο σχεδιασμού της διεπαφής 

– interface του  Greek index αποτέλεσε ένα θέμα καθώς έπρεπε να πληρεί τις παρα-

κάτω προϋποθέσεις: 

Κεντρική σελίδα 

Εικόνα 31 

 

Βασικός ρόλος της πρώτης σελίδας στο Greek Index είναι το να προσανατολίσει κα-

τευθείαν τον επισκέπτη στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει μέσα από την εφαρμογή αυ-

τή. Για τον λόγω αυτό έχει τοποθετηθεί ένα κυλιόμενο κείμενο στο πάνω μέρος της 

οθόνης όπου και περιγράφει εν συντομία τις βασικότερες λειτουργίες της εφαρμογής. 



Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βασιζόμενο Στον Παγκόσμιο Ιστό Για Την Διαχείριση Φορέων Της Ελληνικής Επικράτειας   

 

 108

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της κεντρικής σελίδας είναι παρουσία των τελευταίων 

θεματικών καταχωρήσεων που έχουν μπει στην εφαρμογή με σκοπό να μπορεί ο χρή-

στης να δει απευθείας όλα τα νέα στοιχεία που υπάρχουν. Οι καταχωρήσεις αυτές εμ-

φανίζονται με δύο τρόπος: 

Ο πρώτος είναι με την μορφή κυλιόμενου μηνύματος όπου ο χρήστης μπορεί να επι-

λέξει το νέο θέμα και να το προβάλει στο Google Earth  

Και ο δεύτερο τρόπος περιλαμβάνει την πλήρη παρουσίαση των νέων θεμάτων δίνο-

ντας στον χρήστη τις δυνατότητες που έχουν οριστεί σε προηγούμενο σημείο.  

4.2 Περιγραφή της θεματική και της γεωγραφικής αναζήτησης 

Μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες σελίδων της εφαρμογής είναι και αυτές που 

αναφέρονται στην αναζήτηση θεμάτων. Η αναζήτης όπως έχει οριστεί εξαρχής μπο-

ρεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους: είτε γεωγραφικά είτε θεματικά (μέσα από αυ-

τούς προκύπτουν και άλλοι τρόποι αναζήτησης οι οποίοι όμως αποτελούν υπομεθό-

δους και για αυτό δεν αναφέρονται εδώ).  

Η πρώτη περίπτωση αναζήτησης γίνεται με την χρήση ενός χάρτη ο οποίος βρίσκε-

ται στο αριστερό μέρος της σελίδας και πάνω στον οποίο ο χρήστης επιλέγει την πε-

ριφέρεια ενδιαφέροντος.. Η σελίδα αυτή της γεωγραφικής στο κέντρο της χωρίζεται 

σε 3 μέρη.  

Στο πρώτο μέρος συναντά κανείς πληροφορίες μέσω ενός κυλιόμενου μηνύματος 

σχετικών με το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την γεωγραφική αναζήτηση.  

στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται με την μορφή κυλιόμενου μηνύματος όλες οι 

περιφέρειες της Ελλάδος δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει και από 

εκεί την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει. 

Στο τρίτο μέρος εμφανίζονται οι επιμέρους πληροφορίες που προκύπτουν όταν ο 

χρήστης επιλέξει μία περιφέρεια. Ουσιαστικά εμφανίζει τους νομούς της περιφέρειας 

και εν συνεχεία τους δήμους κάθε νομού που θα επιλεχθεί από τον χρήστη δίνοντας 

έτσι δυναμικότητα στην διαχείριση της πληροφορίας.  
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Οθόνη Γεωγραφικής Αναζήτησης 

Εικόνα 32 

 

Επόμενη σελίδα είναι αυτή των θεματικών αναζητήσεων. Οι περιοχές αναζήτησης 

που αναφέρονται εδώ βρίσκονται στο αριστερό μέρος της σελίδας υπό την μορφή ε-

νός δενδροειδούς μενού. Στο κεντρικό μέρος της σελίδας υπάρχει και εδώ ένα σχετι-

κό κυλιόμενο μήνυμα το οποίο εξηγεί στους χρήστες τι πρέπει να κάνουν για να συ-

νεχίσουν στην αναζήτηση.  

Αμέσως πιο κάτω βρίσκονται υπό την μορφή κυλιόμενου μηνύματος όλες οι τελευ-

ταίες καταχωρήσεις με σκοπό να γνωρίζει ο χρήστης που μπορεί να μεταφερθεί. Στο 

κάτω μέρος εμφανίζεται το θέμα αναζήτησης και ο τρόπος αναζήτησης (δηλαδή απλή 

η σύνθετη αναζήτησης) όταν ο χρήστης επιλέξει και την θεματική υποκατηγορία ό-

πως είναι και τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως φαίνεται και από την παρα-

κάτω εικόνα. 
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Οθόνη Θεματικής Αναζήτησης 

Εικόνα 33 

 

4.3 Περιγραφή των αποτελεσμάτων  
Επόμενες σελίδες που θα αναφέρονται στο Greek Index και οι οποίες παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτές των αποτελεσματων. Στην εφαρμογή διακρίνονται 5 

διαφορετικά ήδη αποτελεσμάτων τα οποία προέρχονται και από τους διαφορετικούς 

τρόπους αναζήτησης που παρέχονται στους χρήστες. Έτσι βάση αυτών έχουμε απο-

τελέσματα : 

• Απλής θεματικής αναζήτησης  

• Απλής γεωγραφικής αναζήτησης  

• Σύνθετης αναζήτησης  

• Αναζήτησης κατά Δημ. Διαμέρισμα 

• Αναζήτησης εικόνων  
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Λόγω της ομοιότητα των παραπάνω ως προς την απεικόνιση τους θα αναφερθούμε 

γενικά στα αποτελέσματα μιας μόνο από τις παραπάνω μορφές αναζήτησης. Η σελί-

δες αυτές πέραν των γενικών πληροφοριών που παρέχονται, εμφανίζει στο κέντρο της 

τα αποτελέσματα της κάθε αναζήτησης. Η αρχική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι η 

ονομαστική τους παρουσίαση. Σκοπός της ονομαστικής τους απεικόνισης είναι το να 

μην καταλαμβάνουν αρκετό χώρο στην σελίδα και να μη δυσχεραίνουν κατά αυτόν 

τον τρόπο τους χρήστες. 

Κάθε φορά που ο χρήστης θα επιλέξει ένα θέμα ονομαστικά θα εμφανιστούν όλες οι 

σχετικές πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί για αυτό. Είναι σημαντικό να τονίστεί 

εδώ ότι η εμφάνιση των επιμέρους πληροφοριών δεν απαιτεί επαναφόρτωση της σε-

λίδας καθώς για τον λόγω αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ειδικό μέρος κώδικα το οποίο θα 

σχολιαστεί παρακάτω. 

 
Οθόνη Προβολής Αποτελεσμάτων 

Εικόνα 34 

 

Κλείνοντας και την περιγραφή των σελίδων αναζήτησης είναι απαραίτητο να ανα-

φέρουμε ότι στην εφαρμογή τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σε δεκάδες. Αυτό ση-
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μαίνει ότι δεν θα εμφανιστούν όλα τα αποτελέσματα αμέσως αλλά ο χρήστης θα μπο-

ρεί να τα αναζητήσει και στις επόμενες σελίδες που υπάρχουν.  

4.4 Περιγραφή της κεντρικής  σελίδας των εγγεγραμμένων χρηστών 
Η σελίδα των εγγεγραμμένων χρηστών στόχο έχει την παρουσίαση όλων των κατα-

χωρήσεων που έχουν γίνει από την πλευρά του χρήστη. Έτσι ο χρήστης μπορεί να δει 

και να ανανεώσει τις πληροφορίες του ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτει χωρίς να 

χρειαστεί να ανατρέξει σε αναζητήσεις. 

Οθόνη Καταχωρήσεων των Χρηστών 

Εικόνα 35 

 

 

Όπως βλέπουμε και από την παραπάνω εικόνα οι καταχωρήσεις μπορούν περιγρά-

φονται  δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την χρήση κυλιόμενων μηνυμάτων δίνοντας 

έτσι ένα πιο εντυπωσιακό χαρακτήρα στην εφαρμογή και ο δεύτερος με την αναλυτι-

κή παρουσίαση τους. Κατά τον δεύτερο τρόπο ο χρήστης μπορεί να επέμβει και να 

ανανεώσει τις πληροφορίες. 
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στις σελίδες των εγγεγραμμένων χρηστών το κυ-

ρίως μενού διαφοροποιείτε. Έτσι εδώ έχουμε τις επιλογές «καταχωρήσεις» όπου και 

παρουσιάζει τις καταχωρήσεις του κάθε χρήστη χωριστά και την επιλογή της νέας 

καταχώρησης όπου οδηγεί τους χρήστες στο να εισάγουν σταδιακά ένα νέο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Περιγραφή του πηγαίου κώδικα 

Εισαγωγή  

Όπως έχει αναφερθεί και στις πρώτες παραγράφους της μελέτης, το Greek Index  εί-

ναι αποτέλεσμα διαφόρων γλωσσών διαδικτυακού προγραμματισμού, οι οποίες και 

εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.  Βασική γλώσσα η οποία και χρησιμοποιή-

θηκε ήταν η PHP η οποία και βοήθησε στην επικοινωνία της εφαρμογής με την βάση 

δεδομένων και την εκτέλεση όλων των σχετικών λειτουργιών. 

Ένα ακόμα μέρος της εφαρμογής στηρίχθηκε πάνω σε κώδικα γραμμένο σε 

javascript ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε κατά βάση για την απλοποίηση και την λει-

τουργικότητα της εφαρμογής. Όπως έχει τονιστεί και από την αρχή χρησιμοποιήθη-

καν επιπλέον η XML,  η HTML και η MYSQL για την διεκπεραίωση της εφαρμογής.  

Στις παραγράφους που θα ακολουθήσουν θα γίνει μία περιγραφή ορισμένων σημα-

ντικών τμημάτων κώδικα στα οποία στηρίχθηκε η εκπόνηση του Greek Index. 

 

1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων μέσω του Google Earth 
 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από την εφαρ-

μογή ήταν εκείνο της επικοινωνίας του συστήματος με το Google Earth. Αυτό οφεί-

λεται στην δομή που έχει το Google Earth και η οποία έπρεπε να συμβαδίζει και με 

την εφαρμογή.  
<?php 
 
header("Content-type: application/vnd.google-earth.kml+xml"); 
?> 
Στο κομμάτι αυτό ορίζεται ο τύπος του σχήματος το οποίο θα διαβάσει το Google 

Earth. Ορίζεται και από το header το σχήμα αντιπροσωπεύει μία εφαρμογή του 

Google Earth. 
<? echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'."\n"; 
echo '<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">'."\n"; 
 
Οι γραμμές κώδικα που αναφέρονται παραπάνω έχουν σχέση με την απεικόνιση των 

δεδομένων. Στην πρώτη γραμμή ορίζεται η έκδοση της XML που θα χρησιμοποιηθεί 

καθώς και η κωδικοποίηση των χαρακτήρων που θα διαβάσει το Google Earth προ-

κειμένου να παρουσιάσει τις καταχωρήσεις της εφαρμογής.   
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Οι γραμμές κώδικα που ακολουθούν στόχο έχουν την δημιουργία ενός δένδρου 

XML συμβατού με αυτό που διαβάζει το Google Earth.  
echo '<Folder>'."\n"; 
echo '<name>'; 
echo "Greece with Google Earth"; 
echo '</name>'."\n"; 
echo '<open>'; 
echo "1"; 
echo '</open>'."\n"; 
 
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι η δημιουργία ενός φακέλου που θα πε-

ριέχει όλες τις μεταβαλλόμενες πληροφορίες. Στόχο μέσα από την χρήση της PHP 

είναι η αυτόματη ανάπτυξη του δένδρου της XML μέσα από μία σειρά βρόγχων. Ο 

φάκελος αυτό ονομάζεται «Greece with Google Earth» και παρουσιάζεται πάντα 

ανοιχτός γεγονός που ορίζεται στο σχήμα από την τιμή «1» που περικλείεται στα tags 

<open></open> . 
$host = 'localhost';  
$user = 'root'; 
$pass = ''; 
$db = 'greece'; 
$cid = mysql_connect($host,$user,$pass) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($db) or die(mysql_error()); 
 
το κομμάτι αυτό κώδικα που περιγράφεται επάνω περιέχει την σύνδεση της εφαρμο-

γής με την mysql βάση που υπάρχει. Στην αρχή ορίζονται οι μεταβλητές «$host = 'lo-

calhost'; $user = 'root'; $pass = ''; $db = 'greece';» και στην συνέχεια καλούνται από 

την μέθοδο mysql_connect() η οποία και ξεκινά την σύνδεση στην βάση. 
 
$gen= "SELECT * FROM gencat"; 
$g= mysql_query($gen)or 
die(mysql_error()); 
while($gn = mysql_fetch_array($g)){ 
$gid = $gn['gencatid']; 
$gnm = $gn['gname']; 
echo '<Folder>'."\n"; 
echo '<name>'; 
echo $gnm; 
echo '</name>'."\n"; 
 
Με την παραπάνω διαδικασία εκτελείτε το πρώτο ερώτημα το οποίο δημιουργεί σε 

φακέλους στο Google Earth όλες τις υπερ- κατηγορίες που περιέχονται στον πίνακα 

του συστήματος. Ομοίως με την χρήση ερωτημάτων δημιουργούνται και οι υπο - φά-

κελοι των υπερ – κατηγοριών και των κατηγοριών  και των υπο – κατηγοριών αντί-

στοιχα μέχρι και το επίπεδο της θεματικής καταχώρησης. 

 
$cat = "SELECT * FROM categ where gencatid='".$gid."'"; 
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$c= mysql_query($cat)or 
die(mysql_error()); 
while($ct = mysql_fetch_array($c)){ 
$cid = $ct['catid']; 
$cnm = $ct['catname']; 
echo '<Folder>'."\n"; 
echo '<name>'; 
echo $cnm; 
echo '</name>'."\n"; 
$sbc= "SELECT * FROM subcat where catid = '".$cid."'"; 
$s= mysql_query($sbc)or 
die(mysql_error()); 
while($sb = mysql_fetch_array($s)){ 
$sid = $sb['subkatid']; 
$snm = $sb['scname']; 
echo '<Folder>'."\n"; 
echo '<name>'; 
echo $snm; 
echo '</name>'."\n"; 
$rd = "Y"; 
$theme= "SELECT * FROM theme where subkatid='".$sid."' "; 
$th= mysql_query($theme)or 
die(mysql_error()); 
while($tro = mysql_fetch_array($th)){ 
$tna = $tro['tname']; 
//$tch = $tro['tchar']; 
$tid = $tro['themeid']; 
$scid = $tro['subkatid']; 
//$m =$tro['dimosid']; 
echo '<Folder>'."\n"; 
echo '<name>'; 
echo $tna; 
echo '</name>'."\n"; 
 
Στις παρακάτω γραμμές καλούνται όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες της εφαρ-

μογής που βρίσκονται στον πίνακα connection. Θυμίζουμε ότι σε αυτόν τον πίνακα 

βρίσκονται και οι συντεταγμένες των σημείων που θα απεικονίσει το Google Earth το 

οποίο και ξεκινά από το tag <placemark>.   
$con = "select * from connection where themeid ='".$tid."'"; 
$qcon = mysql_query($con); 
while($cn = mysql_fetch_array($qcon)){ 
$lt = $cn['lati']; 
$ln = $cn['lng']; 
$co = $cn['xdata']; 
$hd = $cn['heading']; 
$rg = $cn['range']; 
$tl = $cn['tilt']; 
echo "\n"; 
echo '<Placemark>'. "\n"; 
echo '<name>'; 
echo $tna; 
echo '</name>'. "\n"; 
echo '<description>'."larisa".'</description>'."\n"; 
echo '<View>'."\n"; 
echo '<longitude>'; 
echo $ln; 
echo '</longitude>'."\n"; 
echo '<latitude>'; 
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echo  $rg; 
echo '</latitude>'."\n"; 
echo '<range>'; 
echo $lt; 
echo '</range>'."\n"; 
echo '<tilt>'; 
echo $tl; 
echo '</tilt>'."\n"; 
echo '<heading>'; 
echo $hd; 
echo '</heading>'."\n"; 
echo '</View>'."\n"; 
echo 
'<styleUrl>'."root://styleMaps#default+nicon=0x307+hicon=0x317".'</st
yleUrl>'."\n"; 
echo '<Point>'."\n"; 
echo '<visibility>'."1".'</visibility>'."\n"; 
echo '<coordinates>'; 
echo $co; 
echo '</coordinates>'."\n"; 
echo '</Point>'. "\n"; 
echo '</Placemark>';} 
echo  "\n"; 
Οι παρακάτω γραμμές στόχο έχουν να κλείσουν με την σειρά όλους τους φακέλους 

που έχουν δημιουργηθεί πιο πάνω  
echo '</Folder>';} 
echo "\n"; 
echo '</Folder>';} 
echo "\n"; 
echo '</Folder>';} 
echo "\n"; 
echo '</Folder>';} 
echo "\n"; 
echo '</Folder>'; 
echo "\n"; 
echo '</kml>'; 
?> 

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι η αναγκαιότητα του σχήματος να ακολου-

θεί την μορφή που έχει ορίσει το Google Earth. Επίσης το παραπάνω σχήμα δεν απο-

τελεί την πιο ανεπτυγμένη μορφή του goolge earth καθώς κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε 

λειτουργικότητα της εφαρμογής. Ο εμπλουτισμός του σχήματος και με άλλες πληρο-

φορίες μπορεί να γίνει κατά τον ίδιο τρόπο (βιβλιογραφία: 5). 

 

2. Η αποστολή των kml αρχείων στο Greek Index. 
Επόμενο μέρος της εφαρμογής που χρήζει μελέτης είναι αυτό της μεταφοράς των 

συντεταγμένων από τον υπολογιστή του χρήστη στην βάση δεδομένων της εφαρμο-

γής. Απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής είναι η δημι-

ουργία ενός kml αρχείου από τους χρήστες. 
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Το πρώτο βήμα που εκτελείτε από την εφαρμογή είναι η μεταφορά του αρχείου kml 

στον server της εφαρμογής. Οι πρώτες γραμμές κώδικα που βλέπει ο χρήστης έχουν 

σχέση με τον έλεγχο της εντολής που στέλνει POST που εκτελείται. Εδώ ελέγχτε εάν 

η μεταβλητή που στέλνεται είναι κενή ή εάν δεν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις.  
<?  
 
unset($imagename);  
if(!isset($_FILES) && isset($HTTP_POST_FILES)) $_FILES = 
$HTTP_POST_FILES; 
 if(!isset($_FILES['image_file'])) $error["image_file"] = "An image 
was not found."; 
 $imagename = basename($_FILES['image_file']['name']); // 
echo $imagename;  
if(empty($imagename)) $error["imagename"] = "The name of the image 
was not found.";  
  $size = $_FILES['image_file']['size']; 
 //echo $size."-----".$type; 
  /* if($_FILES['image_file']['type']!="image/bmp"){ 
  //|| $size >50000){ 
  echo "ΣΦΑΛΜΑ *.JPG H *.BMP";} 
 else if ($_FILES['image_file']['type']!="image/pjpg"){ 
  //|| $size >50000){ 
  echo " ΣΦΑΛΜΑ *.JPG H *.BMP";} */ 
if ($size >50000000){ 
   echo "ΣΦΑΛΜΑ";} 
 
  
 
if(empty($error)) { $newimage = "kml_files/".$imagename;  
// 
//echo $newimage;  
 
Το μέρος αυτό ορίζει τον χώρο εκείνο στον οποίο θα αποσταλεί το αρχείο από τον 

υπολογιστή του χρήστη. Έπειτα ελέγχεται αν η μεταφορά έγινε σωστά ή εάν έχει δη-

μιουργηθεί κάποιο πρόβλημα κατά την μεταφορά. 

 
$result = @move_uploaded_file($_FILES['image_file']['tmp_name'], 
$newimage); 
 if(empty($result)) $error["result"] = "There was an error moving 
the uploaded file.";}?> 
 <?php 
 
Μετά την διαδικασία της μεταφορά ξεκινα μία άλλη διαδικασία που έχει να κάνει με 

την αποκωδικοποίηση του αρχείου έτσι ώστε η εφαρμογή να αντλήσει τις συντεταγ-

μένες που την ενδιαφέρει. Το πρώτο βήμα εδώ είναι να οριστεί ο φάκελος και το ό-

νομα του αρχείου που είναι προς επεξεργασία.  
 
$xml_file = "kml_files/".$imagename; 
 
Μετά τον ορισμό της διαδρομής ορίζονται τα tags του kml αρχείου στα οποία βρί-

σκονται οι κατάλληλες πληροφορίες  
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$xml_headline_key = "*KML*PLACEMARK*LOOKAT*LONGITUDE"; 
$xml_headline_key1 = "*KML*PLACEMARK*LOOKAT*LATITUDE"; 
$xml_headline_key2 = "*KML*PLACEMARK*LOOKAT*RANGE"; 
$xml_headline_key3 = "*KML*PLACEMARK*LOOKAT*TILT"; 
$xml_headline_key4 = "*KML*PLACEMARK*LOOKAT*HEADING"; 
$xml_description_key = "*KML*PLACEMARK*POINT*COORDINATES"; 
 
Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας ακολουθίας στην οποία θα συγκεντρώνονται 

προσωρινά οι πληροφορίες που έχουμε ζητήσει παραπάνω. Στην συνέχεια μέσω μιας 

διαδικασίας η εφαρμογή διαβάζει τα απαραίτητα tags που έχουν οριστεί.  

 
$story_array = array(); 
 
$counter = 0; 
class xml_story{ 
    var $headline, $description, $headline1, $headline2, $headline3, 
$headline4; 
} 
 
function startTag($parser, $data){ 
    global $current_tag; 
    $current_tag .= "*$data"; 
} 
 
function endTag($parser, $data){ 
    global $current_tag; 
    $tag_key = strrpos($current_tag, '*'); 
    $current_tag = substr($current_tag, 0, $tag_key); 
} 
 
function contents($parser, $data){ 
    global $current_tag, $xml_headline_key, $xml_headline_key2, 
$xml_headline_key1, $xml_headline_key3; 
 global $xml_description_key, $counter, $story_array, 
$xml_headline_key4; 
    switch($current_tag){ 
        case $xml_headline_key: 
            $story_array[$counter] = new xml_story(); 
            $story_array[$counter]->headline = $data; 
            break; 
  case $xml_headline_key1: 
   //$story_array[$counter] = new xml_story(); 
            $story_array[$counter]->headline1 = $data; 
            break; 
   case $xml_headline_key2: 
   //$story_array[$counter] = new xml_story(); 
            $story_array[$counter]->headline2 = $data; 
            break; 
   case $xml_headline_key3: 
   //$story_array[$counter] = new xml_story(); 
            $story_array[$counter]->headline3 = $data; 
            break; 
   case $xml_headline_key4: 
   //$story_array[$counter] = new xml_story(); 
            $story_array[$counter]->headline4 = $data; 
            break; 
   case $xml_description_key: 
  //$story_array[$counter] = new xml_story(); 
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            $story_array[$counter]->description = $data; 
            $counter++; 
            break; 
    } 
} 
 
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η οποία είναι υπό την μορφή 

βρόγχου έχουμε τον έλεγχο της. Σε περίπτωση που κάτι δεν λειτούργησε σωστά η 

εφαμογή εμφανιζει στον χρήστη τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους. 
$xml_parser = xml_parser_create(); 
 
xml_set_element_handler($xml_parser, "startTag", "endTag"); 
 
xml_set_character_data_handler($xml_parser, "contents"); 
 
$fp = fopen($xml_file, "r") or die("Could not open file"); 
 
$data = fread($fp, filesize($xml_file)) or die("Could not read 
file"); 
 
if(!(xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp)))){ 
    die("Error on line " . 
xml_get_current_line_number($xml_parser)); 
} 
 
xml_parser_free($xml_parser); 
 
fclose($fp); 
 
?><?php 
for($x=0;$x<count($story_array);$x++){ 
    
Τελευταίο μέρος της διαδικασίας αυτής είναι η εξαγωγή των συντεταγμένων στα α-

ντίστοιχα πεδία της φόρμας που θα εμφανιστούν στον χρήστη προκειμένου να ολο-

κληρώσει την καταχώρηση ενός θέματος.  
 ?><table width="100%" > 
              <tr> 
                <td>&nbsp;</td> 
                <td> </td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td width="37%">LONGTITUDE</td> 
                <td width="63%"><input type="text" name="x" 
value="<? echo $story_array[$x]->headline;?>" readonly="" style=" 
background-color:#9999CC; color:#FFFFFF;"></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td>LATITUDE</td> 
                <td><input type="text" name="y" readonly="" 
value="<? echo $story_array[$x]->headline1;?>" style=" background-
color:#9999CC; color:#FFFFFF;"></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td>RANGE</td> 
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                <td><input type="text" name="x1" readonly="" 
value="<? echo $story_array[$x]->headline2;?>" style=" background-
color:#9999CC; color:#FFFFFF;"></td> 
              </tr> 
              <tr>                <td>TILT</td> 
                <td><input type="text" name="y1" readonly="" 
value="<? echo $story_array[$x]->headline3;?>" style=" background-
color:#9999CC; color:#FFFFFF;"></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td>HEANDING</td> 
                <td><input type="text" name="r" readonly="" 
value="<? echo $story_array[$x]->headline4;?>" style=" background-
color:#9999CC; color:#FFFFFF;"></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td>COORDINATES</td> 
                <td><input type="text" name="coor" readonly="" 
value="<? echo $story_array[$x]->description;?>" style=" background-
color:#9999CC; color:#FFFFFF;"></td> 
              </tr> 
          </table> <? }?> 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα όπου και 

φαίνεται η φόρμα εισαγωγή των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης. 

Οθόνη Καταχώρησης Χωρικών Στοιχείων 

Εικόνα 36 
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3. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων  

Το παρακάτω μέρος κώδικα αναφέρεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα 

από την από την εφαρμογή και χρησιμοποιείται κατά βάση σε όλες τις περιπτώσεις 

αναζήτησης που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους. Το συγκεκριμένο 

μέρος αναφέρεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις σελίδες αξιολόγησης 

της εφαρμογής.  Η χρήση του παρακάτω κώδικα δίνει την δυνατότητα να ομαδοποι-

ούνται τα αποτελέσματα σε 8άδες διευκολύνοντας έτσι την επεξεργασία τους από τον 

χρήστη. Η λειτουργικότητα αυτού του κώδικα είναι φανερή σε περιπτώσεις όπου τα 

αποτελέσματα ξεπερνούν ένα λογικό αριθμό ανά σελίδα (στο Greek Index το όριο 

θεωρείτε τα 8).   

Το πρώτο μέρος του κώδικα έχει σχέση με την αναζήτηση του συνόλου των αποτε-

λεσμάτων με την χρήση ερωτημάτων έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός 

των σελίδων που απαιτούνται για την παρουσίαση τους. Το ερώτημα αυτό αναφέρε-

ται ως $query1 και μετρά το σύνολο textid.  Σε περίπτωση που το άθροισμα είναι 

μηδέν θα επιστραφεί στους χρήστες σχετικό μήνυμα το οποίο θα τους παραπέμπει νέα 

αναζήτηση. 
<div style="width: 100%; height: 80%; overflow: auto;"> 
<?php 
//include 'library/config.php'; 
include 'dbcon.php'; 
 
 
$query1   = "SELECT COUNT(textid) AS numrows, sum(type) as val FROM 
dtext "; 
$result1  = mysql_query($query1) or die('Error, query failed'); 
$row1     = mysql_fetch_array($result1, MYSQL_ASSOC); 
$numrows1 = $row1['numrows']; 
$val =$row1['val']; 
if($numrows1==0){ 
?> <div align="center">ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ-
ΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ</div> 
<br> 
<div align="center"><a href="javascript:history.go(-
1);">RETURN</a></div> 
<? } 
 

Σε περίπτωση που το άθροισμα είναι μεγαλύτερο του μηδενός το σύστημα αναζητά 

σε πόσες σελίδες να χωρίσει τα αποτελέσματα. Όπως έχει αναφερθεί έχουμε ορίσει 

σε κάθε σελίδα να παρουσιάζονται 8 μόνο αποτελέσματα.    
else{ ?>  
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<div align="center">ΒΡΕΘΗΚΑΝΕ&nbsp;<? echo 
$numrows1;?>&nbsp;ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ <? echo 
$val/$numrows1;?></div> 
  <br> 
  <br><? } 
 $rowsPerPage = 8; 
 
// by default we show first page 
$pageNum = 1; 
 
// if $_GET['page'] defined, use it as page number 
if(isset($_GET['page'])) 
{ 
    $pageNum = $_GET['page']; 
} 
 
// counting the offset 
$offset = ($pageNum - 1) * $rowsPerPage; 
?> 
 
Το επόμενο μέρος κώδικα που αναφέρεται έχει να κάνει με την απεικόνιση των απο-

τελεσμάτων στην σελίδα. Η εφαρμογή καλεί όλα τα σχετικά αποτελέσματα και δημι-

ουργεί έναν πίνακα μέσα στον τα παρουσιάζει. Το ερώτημα το οποίο αντλεί τα στοι-

χεία αυτά είναι $query και εμφανίζει όλες τις καταχωρήσεις από τον πίνακα dtext. 
 
<table width="300px"  align="center"> 
<? 
$query = " SELECT * FROM dtext order by date" . 
         " LIMIT $offset, $rowsPerPage"; 
$res = mysql_query($query) or die('Error, query failed'); 
 
// print the random numbers 
while($tro = mysql_fetch_array($res)) 
{ 
   $tna = $tro['email']; 
//$tch = $tro['tchar']; 
$tid = $tro['type']; 
$di = $tro['date']; 
$dtx = $tro['text']; 
$gr = $tro['textid']; 
 
//$m =$tro['dimosid'];?> 
 <tr> 
                  <td align="left" valign="top" ><table width="100%" 
> 
  <tr> 
    <td  align="left" width="50%" > 
     <img src="images/3points_orange.gif" > <? 
      echo  $tna;?> 
       
 </td><TD width="22" align="left"> ΒΑΘΜΟΙ:<? echo 
$tid;?>&nbsp;&nbsp;</TD> 
    <td align="left" width="28%" onClick="javascript:expand(<? echo 
$gr;?>);" onMouseOver="this.style.cursor='hand'"> 
     View More.... 
</td> 
  </tr> 
</table> 
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</td> 
                </tr> 
                <tr id="e<? echo $gr;?>" style="display:none"> 
                  <td align="left" valign="top" width="300px"> 
      <table width="200px" datapagesize="200px"> 
                       
                          
                      <tr > 
                        
                        <td align="justify"  width="200px"><? echo 
$dtx;?></td> 
                      </tr> 
                                                               
                      
                  </table></td> 
                </tr> 
    <tr><td height="7" valign="top" 
align="center">......................................................
................................................</td></tr> 
                
<? } 
 
 
mysql_free_result($res); 
 
 
?> 
 
</table> 
</div> 
<div align="center"> 
<?php 
// ... the previous code 
echo "pages"; 
// how many rows we have in database 
$query   = "SELECT COUNT(textid) AS numrows FROM dtext"; 
$result  = mysql_query($query) or die('Error, query failed'); 
$row     = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); 
$numrows = $row['numrows']; 
 
 
Το τελευταίο μέρος του κώδικα ασχολείται με τη δημιουργία των σελίδων που θα 

χρειαστούν για να μπορέσουμε να απεικονιστούν όλα τα αποτελέσματα. Εδώ ελέγχε-

ται ο αριθμός των σελίδων που υπάρχουν και βάση αυτού δημιουργούνται οι σελίδες 

πλοήγησης. Το μενού πλοήγησης περιλαμβάνει την άμεση μεταφορά στην  πρώτη ή 

την τελευταία σελίδα αντίστοιχα, στην επόμενη ή την προηγούμενη και σε όποια α-

ριθμημένη σελίδα επιθυμεί αυτός. 
 
// how many pages we have when using paging? 
$maxPage = ceil($numrows/$rowsPerPage); 
 
// print the link to access each page 
$self = $_SERVER['PHP_SELF']; 
$nav  = ''; 
 
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++) 
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{ 
   if ($page == $pageNum) 
   { 
      $nav .= " $page "; // no need to create a link to current page 
   } 
   else 
   { 
      $nav .= " <a href=\"$self?page=$page ;\">$page</a> "; 
   }  
} 
 
// ... still more code coming 
?> 
<?php 
// ... the previous code 
 
// creating previous and next link 
// plus the link to go straight to 
// the first and last page 
 
if ($pageNum > 1) 
{ 
   $page  = $pageNum - 1; 
   $prev  = " <a href=\"$self?page=$page ;\">Prev|</a> "; 
 
   $first = " <a href=\"$self?page=1;\"><< First|</a> "; 
}  
else 
{ 
   $prev  = '&nbsp;'; // we're on page one, don't print previous 
link 
   $first = '&nbsp;'; // nor the first page link 
} 
 
if ($pageNum < $maxPage) 
{ 
   $page = $pageNum + 1; 
   $next = " <a href=\"$self?page=$page ;\">|Next|</a> "; 
 
   $last = " <a href=\"$self?page=$maxPage ;\">Last>></a> "; 
}  
else 
{ 
   $next = '&nbsp;'; // we're on the last page, don't print next 
link 
   $last = '&nbsp;'; // nor the last page link 
} 
 
// print the navigation link 
echo $first . $prev . $nav . $next . $last; 
 
// and close the database connection 
 
 
// ... and we're done! 
?> 
<?php 
// ... the previous code 
 
$nav  = ''; 
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for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++) 
{ 
   if ($page == $pageNum) 
   { 
      $nav .= " $page "; // no need to create a link to current page 
   } 
   else 
   { 
      $nav .= " <a href=\"$self?page=$page; \">$page</a> "; 
   }  
} 
 
// ... the rest here 
?> 
 
 
</div> 

4. Περιγραφή των mysql ερωτημάτων που αναπτύχθηκαν μέσα από την PHP 

Στην παράγραφό αυτή θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα από τις βασικότερες λει-

τουργίες της εφαρμογής ως προς την διαχείριση των δεδομένων. Τα παραδείγματα 

που θα αναφερθούν έχουν άμεση σχέση με τις 4 βασικές λειτουργίες των βάσεων δε-

δομένων 

→ Ερώτημα εισαγωγής : στα ερωτήματα εισαγωγής θα αναφερθούμε στον κώδικα 

που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ενός νέου εγγεγραμμένου χρήστη. Στο πα-

ράδειγμα που θα ακολουθήσει θα αναφερθούμε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν 

σχέση με την εισαγωγή στοιχείων παραλείποντας εκείνες τις γραμμές κώδικα που α-

ναφέρονται σε ελέγχους του συστήματος. 

Μετά την αποστολή των στοιχείων της φόρμας που έχει συμπληρώσει ο χρήστης, το 

σύστημα καλεί την βάση προκειμένου να δημιουργηθεί η σύνδεση των δύο. Οι μετα-

βλητές $host, $u, $p, αναφέρονται σε πληροφορίες που ελέγχονται για να πιστοποιη-

θεί η ταυτότητα  του αιτήματος σύνδεσης. Η συνάρτηση 

mysql_connect(($host,$u,$p), είναι αυτή που πραγματοποιεί την σύνδεση ενώ 

mysql_error() εμφανίζει τα μηνύματα λάθους σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρω-

θεί η σύνδεση. Η επιλογή της βάσης με την οποία θα συνδεθούμε γίνεται μέσα από 

την συνάρτηση mysql_select_db($db), όπου η μεταβλητή $db ορίζει την βάση που 

καλείται. 

 
<? if (isset($_POST['ok1'])){ 
 
$host = 'localhost';  
$u = 'root'; 
$p = ''; 
$db = 'greece'; 
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$cid = mysql_connect($host,$u,$p) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($db) or die(mysql_error()); 
Οι παρακάτω μεταβλητές που ορίζονται περιέχουν τις τιμές των πεδίων που έχει ει-

σάγει ο χρήστης και οι οποίες έχουν σταλεί μέσω της μεθόδου Post στο σύστημα. 
$use = $_POST["user"]; 
$on = $_POST["name"]; 
$ep = $_POST["surname"]; 
$p = $_POST["pass2"]; 
$c = $_POST["seldim"]; 
$mon = $_POST["mon"];  
$das = $_POST["das"]; 
$ml = $_POST["mail"]; 
$yr = $_POST["yer"]; 
$date = $yr."-".$mon."-".$das; 
$q = "select * from user where username='".$use."'"; 
$res = mysql_query($q); 
$row = mysql_num_rows($res); 
if($row>0){ 
echo "το ονομα χρησιμοποιείται";} 
 
Το ερώτημα εισαγωγής στοιχείων βρίσκεται παρακάτω και αποτελείται από 3 βασι-

κά σημεία. Στο πρώτο σημείο ορίζεται μία μεταβλητή η $ins η οποία καθορίζει το 

ερώτημα που θα σταλεί στο σύστημα. Το ερώτημα εισαγωγής ξεχωρίζει από την 

φράση  «INSERT INTO» η οποία συνοδεύεται από το όνομα του πίνακα, τα πεδία 

του και τις τιμές τις οποίες θα εισάγουμε. 
else{ 
$ins = "INSERT INTO user"; 
$ins .= " (userid, username, password, name, surname, bday, city, 
email) VALUES "; 
$ins .= " 
('','".$use."','".$p."','".$on."','".$ep."','".$date."','".$c."','".$
ml."')"; 
 
Το δεύτερο μερος αυτού του ερωτήματος έχει να κάνει με την εκτέλεση του παρα-

πάνω ερωτήματος. Αυτό γίνεται μέσω της μεθόδου mysql_query($ins), η οποία και 

εκτελεί το ερώτημα που περιέχεται στην μεταβλητή $ins. 

Το τρίτο μέρος έχει σχέση με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του σταδίου της 

εισαγωγής των στοιχείων στην βάση. Η μέθοδος mysql_error() εμφανίζεικαι εδώ τα 

μηνύματα λάθους.  

 
$result = mysql_query($ins); 

if (mysql_error()) { print "Database ERROR: $ins " . mysql_error(); 
}  
else {echo "wellcome ".$use;}} 
} 
?>  
→ Ερώτημα αναζήτησης : τα ερωτήματα αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 

σε όλες τις σελίδες του Greek Index. Ο τρόπος εκτελέσεις των ερωτημάτων είναι ίδι-
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ος σε όλες τις κατηγορίες που θα αναλύσουμε και για τον λόγω αυτό θα αναφερθούμε 

εξαρχής στην περιγραφή του ερωτήματος. Το παράδειγμα που ακολουθεί προέρχεται 

μέσα από ένα ερώτημα παρουσίασης όλων των δήμων. 

Η μεταβλητή $p1 περιέχει το ερώτημα αναζήτησης που θέλουμε να εκτελεστεί. Το 

ερώτημα αναζήτησης που ακολουθεί παρακάτω αποτελείται από 2 σημαντικά μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιέχει την εντολή  SELECT * from η οποία ζητά την επιλογή όλων 

των στοιχείων από ένα συγκεκριμένο πίνακα ο οποίος ορίζεται στην συνέχεια του 

ερωτήματος. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο στο σημείο αυτό είναι ο περιορι-

σμός που δίνουμε στο ερώτημα και από το οποίο ζητάμε μέσω της εντολής Where να 

μας εμφανίσει συγκεκριμένες εγγραφές.  

 
$p1 = "SELECT *from dimos WHERE nomosid = '".$id."' "; 

 

Στην συνέχεια καλείται η μέθοδος mysql_query($p1) που συναντήσαμε και στην 

προηγούμενη ανάλυση για να εκτελέσει το ερώτημα. Όπως είναι φανερό και από τον 

κώδικά που παρουσιάζεται παρακάτω πραγματοποιούνται και εδώ έλεγχοι σχετικά με 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
$q1 = mysql_query($p1) 
or die(mysql_error()); 
αυτό που διαφοροποιεί τα ερωτήματα αναζήτησης από τα υπόλοιπα ερωτήματα είναι 

η παρουσίαση των στοιχείων που επιθυμούμε.  Μέσω της php και των μεθόδων που 

περιέχει πραγματοποιείτε ένας έλεγχος σχετικά με το αν υπάρχουν αποτελέσματα έ-

τσι ώστε στην συνέχεια  με την χρήση ενός βρόγχου να εκτυπώσει κάθε μία γραμμή 

αποτελεσμάτων. Η μέθοδός η οποία καλείται εδώ είναι η mysql_fetch_array($q1). 

Επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε σε μεταβλητές  
while($row1 = mysql_fetch_array($q1)){ 
$name = $row1['dname']; 
$dimid = $row1['dimosid']}?>   
 
→ Ερώτημα ανανέωσης : τα ερωτήματα ανανέωσης αποτελούν εργαλείο του δια-

χειριστή του συστήματος καθώς χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο των θεματικών 

καταχωρήσεων. Η δομή και αυτού του ερωτήματος είναι παρόμοια με τις προανα-

φερθείσες. Το ερώτημα ανανέωσης αποτελείται και αυτό από 3 βασικά στοιχεία. Την 

διατύπωση του ερωτήματος, την εκτέλεση και την επιβεβαίωση της διαδικασίας. 

Στην ανανέωση μιας γραμμής ή ενός πεδίου μιας γραμμής ενός πίνακα είναι απαραί-

τητο να υλοποιηθούν δύο βασικά θέματα. Πρώτα πρέπει να οριστούν τα πεδία που θα 
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αλλάξουν και έπειτα οι γραμμές στις οποίες βρίσκονται τα πεδία αυτά. Το βασικό χα-

ρακτηριστικό του ερωτήματος αυτού είναι η εντολή «UPDATE» η οποία ακολουθεί-

τε από το όνομα του πίνακα. Με την εντολή set θέτουμε την τιμή που θέλουμε να αλ-

λάξουμε ενώ με την επιλογή where ορίζουμε τις γραμμές εκείνες στις οποίες θέλουμε 

να γίνουν οι αλλαγές. 

 
$up = " UPDATE theme set ready='".$r."' WHERE themeid='".$d."'"; 
 
Η μέθοδος που εκτελεί το ερώτημα είναι και εδώ είναι η mysql_query($up). Το πα-

ρακάτω μέρος του κώδικα αναφέρεται στους ελέγχους που γίνονται για την επιβεβαί-

ωση του ερωτήματος. 

 
$result = mysql_query($up); 
if (mysql_error()) { print "Database ERROR: $up " . mysql_error(); }  
else { 
echo "ΤΟ  ΘΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ";} 
  
 
→ Ερώτημα διαγραφής : τα ερωτήματα διαγραφής συναντώνται και αυτά στις σε-

λίδες του διαχειριστή όπου και εκεί γίνεται η επιλογή των κατάλληλων και μη, θεμα-

τικών καταχωρήσεων. Το ερώτημα διαγραφής χαρακτηρίζεται από την εντολή «De-

lete» που αναφέρεται στην αρχή. Επόμενο στάδιο στο ερώτημα αυτό είναι να οριστεί 

ο πίνακας στον οποίο θα γίνουν οι σχετικές διαγραφές και ο οποίος ορίζεται μετά την 

φράση «From». Στην συνέχεια ορίζονται οι γραμμές εκείνες τις οποίες πρόκειται να 

διαγράψουμε από τον πίνακα.  

 
$de31 = "DELETE FROM phones WHERE conid='".$cid."'"; 
$result1 = mysql_query($de31); 
 
Ο έλεγχος και εδώ πραγματοποιείτε μέσω της εντολής mysql_error() 
 
if (mysql_error()) { print "Database ERROR: $de31 " . mysql_error(); 
}  
else { 
echo "";} 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Δημιουργία ενός νέου θέματος. 
 

Εισαγωγή  

 
Το τελευταίο μέρος αυτής της μελέτης αποτελεί έναν οδηγό χρήσης της εφαρμογής 

από τους χρήστες της έτσι ώστε η δημιουργία νέων θεμάτων και σημείων να είναι μία 

εύχρηστη διαδικασία για όλους. Η παρουσίαση αυτή θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το 

πρώτο μέρος έχει σχέση με την δημιουργία ενός σημείου πάνω στον χάρτη του 

Google Earth και την αποθήκευση του για μετέπειτα χρήση. Το δεύτερο μέρος ανα-

φέρεται στην εισαγωγή ενός θέματος μέσα στο σύστημα και στην αξιοποίηση των 

χωρικών στοιχείων που πήραμε από το Google Earth στο πρώτο μέρος.  

 

1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Google Earth  

Το Google Earth αποτελεί μία πρότυπη εφαρμογή, η οποία όπως έχουμε αναφέρει 

προέρχεται από την Google. Το λογισμικό αυτό παρέχεται ελεύθερα από την Google  

στην απλή του έκδοση έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το λο-

γισμικό αυτό μπορεί να το βρει κανείς μέσα από την Google και να το κατεβάσει 

στον προσωπικό του υπολογιστεί κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέ-

χει το κάθε πακέτο.  

Μόλις ανοίξει ο χρήστης το Google Earth η πρώτη εικόνα που θα λάβει θα είναι αυ-

τή που παρουσιάζεται στο παρακάτω. Η εφαρμογή του Google Earth χωρίζεται σε 

πέντε βασικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο το οποίο ορίζει η εφαρμογή είναι ένα πεδίο 

αναζήτησης όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει είτε με την ονομασία μιας περιο-

χής είτε με την εισαγωγή συντεταγμένων.  

Το δεύτερο επίπεδο που ορίζεται είναι αυτό των υποθηκευμένων καταχωρήσεων 

των χρηστών και οι οποίες αναφέρονται σε σημεία που έχουν τοποθετηθεί πάνω στον 

τρισδιάστατο χάρτη. Κατά την πρώτη είσοδο στο Google Earth υπάρχουν ορισμένες 

έτοιμες καταχωρήσεις οι οποίες αναφέρονται σε γνωστά σημεία  και τις οποίες ο 

χρήστης μπορεί να τις διαγράψει ή να προσθέσει και άλλες εάν επιθυμεί.    

Αμέσως μετά ακολουθεί στο κάτω αριστερό μέρος της οι διάφορες κατηγορίες που 

εύρεσης του Google Earth. Οι κατηγορίες αυτές έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο κε-
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φάλαιο. Στο κεντρικό μέρος της οθόνης παρουσιάζεται μία υδρόγειος η οποία μπορεί 

με την βοήθεια του ποντικιού να περιστρέφει σε τρεις διαστάσεις. Πάνω στην υδρό-

γειο αυτή απεικονίζονται όλα τα καταχωρημένα ευρετήρια του Google Earth.  Ακρι-

βώς κάτω από το μέρος υπάρχει ένα χειριστήριο μέσο του οποίου ο χρήστες μπορούν 

να ενεργήσουν με περισσότερες κινήσεις πάνω στην υδρόγειο.   

Περιβάλλον Εργασίας του Google Earth 

Εικόνα 37 

 

Επόμενη κίνηση του χρήστη ο οποίος επιθυμεί να καταχωρήσει ένα σημείο είναι να 

πλησιάσει πάνω στην υδρόγειο στην περιοχή εκείνη που θέλει να τοποθετήσει το νέο 

σημείο. Η επιλογή της ευκρινείας μπορεί να οριστεί από τους χρήστες, καθώς σε κάθε 

μετατόπιση  εμφανίζεται μία μπάρα προόδου η οποία αναφέρεται στην βελτίωση της 

εικόνας. Το σημείο εκείνο στο οποίο εστιάζουμε χωρίς να αλλάζει η ευκρίνεια της 

εικόνας είναι και το μέγιστο επίπεδο ανάλυσης. 
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Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς και από την εικόνα που ακολουθεί το Google 

Earth χωρίζει την περιοχή σε τομείς έτσι ώστε να βοηθά τους περισσότερο τους χρή-

στες ως προς την εστίαση.   

Εύρεση Σημείου Ενδιαφέροντος 

Εικόνα 38 

 

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω βήματος ακολουθεί το στάδιο της επιλογής 

του σημείου και της καταχώρησης του με ένα placemark το οποίο μοιάζει με μία κοι-

νή πινέζα και εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα στην παρακάτω εικόνα. Για την δημι-

ουργία ενός σημείου χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που εμφανίζονται στο κάτω μέρος 

της οθόνης, όπου υπάρχει ένα εικονίδιο όμοιο με αυτό που περιγράφουμε παραπάνω. 

Επιλέγοντας το εμφανίζεται μία λίστα επιλογών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρή-

στης. Στους κατόχους της απλής έκδοσης του Google Earth δεν δίνεται η δυνατότητα 

εφαρμογής όλων των επιλογών παρά μόνο της δημιουργίας ενός σημείου (οι υπόλοι-
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πες δυνατότητες έχουν να κάνουν με την δημιουργία πολυγώνων και τοπογραφικών 

στρωμάτων).  

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω στο πάνω αριστερό μέρος εμφανίζεται ένα νέο 

παράθυρο στο οποίο ο χρήστης καλείτε να δώσει ορισμένα στοιχεία σχετικά με το 

νέο σημείο που έχει καταχωρηθεί. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα σημεία που 

καταχωρεί ο κάθε χρήστης εμφανίζονται μόνο στην τοπική του μονάδα και όχι σε όλο 

το διαδίκτυο. Μετά και από αυτό το βήμα  το νέο σημείο έχει πλέον καταχωρηθεί στο 

Google Earth.  

 

Δημιουργία Σημείου (Placemark) 

 
Εικόνα 39 

 

Η καταχώρηση ενός σημείο στην εφαρμογή που τρέχει ο κάθε χρήστης στον τοπικό 

του υπολογιστή αποτελεί το πρώτο βήμα για την άντληση όλων των χωρικών πληρο-

φοριών που περιέχει αυτό. Το επόμενο βήμα είναι μεταφορά του σημείου αυτού στο 
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Greek Index έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του. Η μεταφορά αυτή χω-

ρίζεται σε δύο μέρη : 

Το 1ο στάδιο έχει σχέση  με τις διαδικασίες που εκτελεί ο κάθε χρήστης στον προ-

σωπικό του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Google Earth  

Ενώ το 2ο στάδιο έχει σχέση  με τις διαδικασίες που εκτελεί ο κάθε χρήστης στον 

προσωπικό του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Greek Index. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την εκτέλεση του πρώτου σταδίου η οποία και θα 

σχολιαστεί σε αυτήν την παράγραφο (Για λόγους τάξης το δεύτερο στάδιο περιγρά-

φεται παρακάτω σε διαφορετική παράγραφο).  

Αφού δημιουργηθεί το σημείο και εμφανιστεί πάνω στην περιστρεφόμενη υδρόγειο 

ο χρήστης καλείτε να αποθηκεύσει το σημείο αυτό σε μορφή αρχείου. Για να το πε-

τύχει αυτό εκτελεί με το ποντίκι ένα δεξί «click» πάνω στο σημείο έτσι ώστε να του 

εμφανιστεί το μενού των επιλογώ ν που έχει. Στο μενού αυτό θα βρει την εντολή 

«save as» ή «αποθήκευση ως» ανάλογα με την γλώσσα εγκατάστασης που έχει ορί-

σει. 

Αποθήκευση Σημείου 
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Εικόνα 40 

Αφού επιλέξει την παραπάνω εντολή εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο ο 

χρήστης καλείτε να δώσει ένα όνομα στο αρχείο που θέλει να δημιουργήσει. Είναι 

καλό να επιλέγονται ονομασίες σχετικές με το θέμα που απεικονίζει το αναφερόμενο 

σημείο. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονίσουμε τον τύπο του αρχείου στο 

οποίο πρέπει να αποθηκεύσουμε το σημείο έτσι ώστε να είναι συμβατό με το Greek 

Index. Τα αρχεία που έχει μπορεί να ανοίξει το Greek Index και να τα επεξεργαστεί 

είναι τύπου *.kml (τα αρχεία με κατάληξη *.kmz δεν μπορούν να ανοιχτούν από την 

εφαρμογή).  

 

Επιλογές Αποθήκευσης 

Εικόνα 41 
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Αν ανοίξει κανείς το αρχείο αυτό με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως 

είναι το word pad θα λάβει ένα κείμενο της παρακάτω μορφής το οποίο απεικονίζει 

το xml σχήμα που διαβάζει το Google Earth: 

Στις παρακάτω παραγράφους θα ασχοληθούμε την καταχώρηση ενός σημείου στο 

Greek Index  

 

2. Καταχώρηση ενός νέου θέματος. 

Η καταχώρηση ενός νέου θέματος στο Greek Index είναι όπως έχουμε αναφέρει και 

σε προηγούμενες παραγράφους μια δραστηριότητα των εγγεγραμμένων μόνο χρη-

στών. Για την καταχώρηση ενός θέματος απαιτείται προηγουμένως η είσοδος ενός 

χρήστη την περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών γεγονός που επιτυγχάνεται από ό-

λες τις σελίδες του Greek Index δίνοντας στα πλαίσια που εμφανίζονται παρακάτω το 

όνομα και τον κωδικό χρήστη.     

 

Σύνδεση στον Λογαριασμό του Χρήστη 

Εικόνα 42 

  

Επόμενη οθόνη που περιμένει τον χρήστη είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και στόχο 

έχει να προστατέψει την εφαρμογή από ανούσιες καταχωρήσεις που μπορεί να υπάρ-

ξουν προειδοποιώντας για την ακεραιότητα των δεδομένων.  Συγκεκριμένα το κείμε-

νο αναφέρει : 

 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ 

ΕΙΔΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΤΟ 

GREEKINDEX ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑΝ ΠΛΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΩ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΔΙΝΟ-
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ΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ 

ΣΑΣ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

ΑΥΤΟ ΕΑΝ ΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΕΡΙΤΑ ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ "GO ON" ΕΥΧΑΡΙ-

ΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. ΜΕ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ADMIN-GR 

  

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η σελίδα υποδοχής των χρηστών. Με την επιλο-

γή «Go on» ο χρήστης συνεχίζει στις επόμενες σελίδες ενώ με την εντολή «return» 

επιστέφει στην προηγούμενη σελίδα πρόσβασης.  

 

Οθόνη Ενημέρωσης Εγγεγραμμένου Χρήστη 

Εικόνα 43 

 

Στην συνέχεια από τις σελίδα που ακολουθεί επιλέγει την νέα καταχώρηση με σκο-

πό να μεταφερθεί στην σχετική σελίδα. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι για 

την ταχύτερη καταχώρηση ενός στοιχείου είναι καλό οι χρήστες να σιγουρευτούν για 

την μοναδικότητα του στο σύστημα.  
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Η σελίδα των θεματικών καταχωρήσεων είναι σχεδόν όμοια με αυτήν των θεματι-

κών καταχωρήσεων καθώς περιέχει περίπου τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Το πρώ-

το πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η επιλογή της κατηγορίας στην οποία εντάσσετε 

το νέο θέμα. Όταν επιλεχθεί και η υποκατηγορία του θέματος θα εμφανιστεί στο μέ-

σω της σελίδας. Στην συνέχεια ο χρήστης καλείτε να δώσει στο πρώτο κενό πλαίσιο 

το όνομα του θέματος όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα στην ελληνική κοινωνία (π.χ. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ), και στην συνέχεια να δώσει μία σύντομη περιγραφή του παραπάνω θέ-

ματος. Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται μία συμπληρωμένη φόρμα 

καταχώρησης.  

 

Οθόνη Καταχώρησης Νέου Θέματος 

Εικόνα 44 

 

Μετά την καταχώρηση του θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της σελίδας δύο επιλο-

γές, η επιστροφή στην κεντρική σελίδας και η συνέχιση στην φόρμα καταχώρησης 

και των υπολοίπων στοιχείων. 
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3. Καταχώρηση της γεωγραφικής – χωρικής πληροφορίας  

Η διαδικασία καταχώρησης ενός νέου θέματος ολοκληρώνεται με την καταχώρηση 

και των γεωγραφικών –χωρικών του στοιχείων χωρίς αυτό φυσικά να δεσμεύει τους 

χρήστες. Οι χρήστες μπορούν εάν επιθυμούν να σταματήσουν στο επίπεδο της θεμα-

τικής αναφοράς αφήνοντας την γεωγραφική – χωρική πληροφορία κενή. Από την 

στιγμή που αποφασίσουν να συνεχίσουν πρέπει να ακολουθήσουν δύο βήματα.  

• Τον ορισμό της γεωγραφικής  καταχώρηση  

• Και την  καταχώρηση τους μαζί με γενικότερες πληροφορίες. 

Ο ορισμός της γεωγραφικής καταχώρησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση του θέμα-

τος βάση της περιφέρειας, του νομού και του δήμου στον οποίο ανήκει. Οι επιλογές 

αυτές γίνονται χρησιμοποιώντας έναν χάρτη πάνω από τον οποίο απεικονίζονται οι 

περιοχές φτάνοντας έως και το επίπεδο του δήμου. Στην συνέχεια το επόμενο βήμα  

είναι να επιλέξουμε το * .kml που έχουμε δημιουργήσει για το συγκεκριμένο θέμα 

και να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα.  
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Επιλογή Γεωγραφική Περιοχής Καταχώρησης 

Εικόνα 45 

   

Μετά την αποστολή των παραπάνω δεδομένων στην φόρμα εισαγωγής των στοιχεί-

ων επικοινωνίας ο χρήστης καλείται να εισάγει όλες τις σχετικές πληροφορίες που 

έχουν σχέση με το συγκεκριμένο σημείο του θέματος. Στην σελίδα αυτή ο χρήστης 

επιλέγει και το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εντάσσεται το θέμα. Η επιλογή του 

δημοτικού διαμερίσματος γίνεται σε ξεχωριστή σελίδα από την υπόλοιπη γεωγραφική 

περιγραφή για να μπορέσει η εφαρμογή αλλά και ο χρήστης να κερδίσει σε ταχύτητα 

καθώς κάθε άλλος τρόπος θα έκανε την εφαρμογή πιο αργή.    
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Οθόνη Καταχώρησης Χωρικών Στοιχείων 

Εικόνα 46 

 

Συμπληρώνοντας και τα στοιχεία αυτά το νέο θέμα έχει εισαχθεί στο σύστημα και 

περιμένει την έγκριση του από τον διαχειριστή του συστήματος προκειμένου να εμ-

φανιστεί στο διαδίκτυο. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση του από τον διαχειριστή το 

νέο θέμα θα είναι εμφανές σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής τόσο προς πληρο-

φόρηση όσο και προς περεταίρω επεξεργασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

Συμπεράσματα – Προοπτικές της εφαρμογής  

 

1. Συμπεράσματα    

 
Το Greek Index αποτέλεσε μία εφαρμογή που θα βοηθούσε στην παρακολούθηση 

και στην παροχή ενημέρωσης στον κόσμο σχετικά με τους Δημόσιους φορείς της Ελ-

ληνικής επικράτειας. Ένα από τα βασικότερα συστατικά αυτής της μελέτης είναι η 

αυτονομία του συστήματος ως προς την συλλογή των στοιχείων του και η δυνατότη-

τα που παρέχει στους χρήστες δίνοντας ενεργό ρόλο τόσο στην ενημέρωση του συ-

στήματος όσο και  στην προσωπική τους πληροφόρηση.  

Κάθε χρήστης μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα να εισάγει τις δικές του πληροφο-

ρίες στο σύστημα συμμετάσχοντας και αυτός στην ενημέρωση. Η εφαρμογή έχει υιο-

θετήσει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, συνοδευμένου με ένα εγχειρίδιο, καλύ-

πτοντας την ανομοιομορφία των χρηστών και κάνοντας προσιτό σε όλες τις κατηγο-

ρίες χρηστών. 

Το σημαντικότερο στοιχείο της ενημέρωσης που παρέχεται από το Greek Index εί-

ναι η θεματική και γεωγραφική αναφορά που έχει επιτευχθεί, δίνοντας την δυνατότη-

τα στους χρήστες να αντλήσουν στοιχεία και με τους δύο αυτούς τρόπους. Η γεωγρα-

φική αναφορά έχει ήδη καταχωρημένες 13 περιφέρειες , 54 νομούς, 1033 δήμους, 

5950 δημοτικά διαμερίσματα. Η θεματική αναφορά η οποία χωρίζεται σε 3 επίπεδα 

και αυτή έχει ήδη καταχωρημένες 10 γενικές κατηγορίες, 25 κατηγορίες, 90 υποκα-

τηγορίες. 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της εφαρμογής είναι η επίτευξη της σύνδεσης της 

με το Google Earth προσφέροντας κατά τον τρόπο αυτή και την χωρική πληροφορία 

στους χρήστες. Μέσα από το Google Earth προβάλλονται τα όλες οι θεματικές κατα-

χωρήσεις σημειακά πάνω στον τρισδιάστατο χάρτη, προσφέροντας παράλληλα σε 

όλους τους χρήστες την δυνατότητα αποθήκευσης τους στον προσωπικό τους υπολο-

γιστή.  
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Η συνδεσιμότητα των δύο συστημάτων που αποτέλεσε και πρωταρχικό στόχο αυτής 

της εφαρμογής επιτεύχθηκε και δημιουργώντας  προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησης 

των νέων στοιχείων που προκύπτουν.  

Εν κατακλείδι το Greek Index αποτελεί μία σύνθετη πηγή πληροφοριών συνδυάζο-

ντας την θεματική, την γεωγραφική και την χωρική αναφορά προωθώντας με αυτόν 

τον τρόπο ένα σύνολο πρότυπων πληροφοριών για την Ελλάδα. 

 

2. Προοπτικές της εφαρμογής  

Το Greek Index συνδύασε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο τρεις διαφορετικές πηγές 

πληροφόρησης, προωθώντας παράλληλα την συνεργασία δύο συστημάτων. Είναι ση-

μαντικό μετά την ολοκλήρωση του συστήματος να περιγραφούν οι προοπτικές ανά-

πτυξης της εφαρμογής. Ένα από τα βασικότερα θέματα που πρέπει να εξασφαλισθεί 

μελλοντικά είναι η πλήρης συνεργασία των δύο συστημάτων.  Το Google Earth δίνει 

την δυνατότητα στους χρήστες του να καταχωρήσουν σημεία στον προσωπικό τους  

υπολογιστή αλλά δεν τους επιτρέπει την μετέπειτα κοινοποίηση τους στο διαδίκτυο. 

Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο και το Greek Index το οποίο δεν 

έχει την εξουσιοδότηση να εισάγει τις καταχωρήσεις του στην βάση του Google 

Earth. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την μεσολάβηση ενός αξιόπι-

στου φορέα ο οποίος θα αναλάβει την εποπτεία και αξιοπιστία του συστήματος συνά-

πτοντας σχέσεις συνεργασίας με την Google. 

Επιπλέον ένα από τα μελλοντικά εγχειρήματα του συστήματος αποτελεί η δημιουρ-

γία σημείων με την χρήση συσκευών GPS. Η επέκταση αυτή της εφαρμογής απαιτεί 

την μελέτη και δημιουργία ενός νέου συστήματος το οποίο θα αποκωδικοποιεί και θα 

αντλεί πληροφορίες από τα αρχεία συντεταγμένων που δημιουργούν τα GPS. Η υλο-

ποίηση του παραπάνω συστήματος θα δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους χρή-

στες να συμμετάσχουν στην ενημέρωση. Παράλληλα μπορεί να εξετασθεί και το εν-

δεχόμενο εξαγωγής των παραπάνω δεδομένων με σκοπό την αποθήκευση τους και 

την χρήση τους από τους κατόχους των GPS συσκευών. 

Επιπλέον ένα από τα βασικότερα θέματα μελλοντικής ανάπτυξης του Greek Index 

είναι η διαλειτουργικότητα του συστήματος. Με τον όρο αυτό εννοούμε την άμεση 

επικοινωνία δύο ή και περισσοτέρων συστημάτων. η επικοινωνία αυτή ορίζεται κα-

τευθείαν από τα συστήματα χωρίς να απαιτείτε η ανθρώπινη παρέμβαση. Στο Greek 

Index η διαλειτουργικότητα του συστήματος έγκειται στη παροχή των καταχωρημέ-
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νων στοιχείων και σε άλλους φορείς . Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείτε η 

δημιουργία ενός XML αρχείου που θα περιέχει όλα τα καταχωρημένα στοιχεία. Έτσι 

κάθε σύστημα που επιθυμεί να κάνει χρήση των πληροφοριών του Greek Index θα 

μπορεί εύκολα να το επιτύχει μέσα από την χρήση ενός XML –PARSER.  

Η αναζήτηση νέων τεχνικών και μεθόδων εκμετάλλευσης του Greek Index αποτελεί 

ένα ευρύ πεδίο μελλοντικής έρευνας. Οι ανάπτυξη του διαδικτύου και η εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών σε αυτό, δίνουν το  ερέθισμα για την συνεχή εξέλιξη της εφαρμο-

γής. Η αξιοποίηση και ο συνδυασμός όλων των νέων μεθόδων πάνω στο Greek Index 

είναι ένα κεφάλαιο που θα παραμένει πάντα ανοιχτό προς συζήτηση.     
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Παράρτημα : Περαιτέρω Στοιχεία για την Μελέτη της Θεματικής  Περιγραφής του Greek Index  

 
Πίνακας (1)  

Παρουσίαση τεχνικών  αναζήτησης που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο 
(http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SubjDirectories.html ) 

 
 

YOUR TOPIC'S 
FEATURES:  Search Engines Subject Directories

Specialized Data-
bases 

"Invisible Web"  
Find an Expert  LUCK  

Distinctive or word 
or phrase?  

Enclose phrases in " ".  
Test run your word or 
phrase in Google.  

Search the broader 
concept, what your 
term is "about."  

NO distinctive 
words or phrases?  

Use more than one 
term or phrase in " " to 
get fewer results. 

Try to find distinctive 
terms in Subject Direc-
tories 

Seek an overview? NOT RECOMMENDED 
Look for a specialized 

Subject Directory fo-
cused on your topic 

Narrow aspect of 
broad or common 

topic?  
Boolean searching as in 

Yahoo! Search. 
Look for a Directory 

focused on the broad 
subject. 

Synonyms, equiva-
lent terms, variants  

Choose search engines 
with Boolean OR, or 
Truncation, or Field lim-
iting. 

NOT RECOMMENDED 

Confused? Need NOT RECOMMENDED Look for a Gateway 

Want data? Facts? 
Statistics? 
All of something?  
One of many like 
things?  
Schedules? Maps? 
Look for a specialized 
database on the 
Invisible Web. 
Hard to predict what 
you might find. 

Look for a 
specialized subject 
directory on your 
topic. 
E-mail the author of a 
good page you find. 
Ask a discussion 
group or expert. 
Never hurts to seek 
help.  

Always on 
your side.  
Keep your 
mind open.  
Learn as 
you search. 
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more information?  Page (Subject Guide). 
Try an encyclopedia 
in a Virtual Library. 
Ask at a library refer-
ence desk. 

 
Πίνακας (2, 3 , 4) 

Τεχνικές αναζήτησης ορισμένων σημαντικών φορέων πληροφόρησης 
 

Subject 
Directories  

Librarians' Index 
http://www.lii.org/  

Infomine 
infomine.ucr.edu 

Academic Info 
http://www.academicinfo.net/ 

Recommend Browsing 
About.com 

www.about.com 
Google Directory 

http://www.google.com/dirhp 
Yahoo! 

dir.yahoo.com 

Size, type  Over 16,000 
Compiled by public 
librarians in infor-
mation supply busi-
ness. Highest qual-
ity sites only. Great, 
reliable annotations.  

Over 120,000 
Great, reliable 
annotations.  
Cooperatively 
compiled by uni-
versity & college-
level, academic 
librarians of the 
UC campuses.  

Rich selection of about 25,000 
pages, selected as "college and 
research level Internet re-
sources" aimed at "at the un-
dergraduate level or above." 
Brief annotations. 

Over 2 million 
Generally good 
annotations done 
by "Guides" with 
various levels of 
expertise.  

About 4 million web pages, 
selected by the Open Directory 
Project and enhanced by 
Google searching and ranking. 
Often useful to find "better" 
results, especially on broad or 
widely covered topics. 

About 2 mil-
lion. 
Scarce descrip-
tions and anno-
tations. Often 
useful, espe-
cially for popu-
lar and com-
mercial topics.  

Phrase 
searching 

(term defini-
tion)  

Yes. Use " "  Yes. Use " "  
|term term| re-
quires exact 
match 

No. " " make searches fail. Yes. Use " "  Yes. Use " "  Yes. Use " "  

Boolean 
logic 

(term defini-
tion)  

AND implied be-
tween words. Also 
accepts OR and 
NOT, and (  ).  

AND implied be-
tween words. Also 
accepts OR, NOT, 
and (  ).  

OR implied between words. Ac-
cepts AND, OR, NOT and (  ) 
Recommend AND between 
words in most searches. 

No. OR, capitalized, as in Google's 
web search engine.  

Yes, as in Ya-
hoo! Search 
web search en-
gine.  
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Truncation 
(term defini-

tion)  

Use *. Also stems. 
Can turn stemming 
off on Advanced 
Search page. 

Use *. Also 
stems. Can turn 
stemming off. Use 
"  " or | | to 
search exact 
terms.  

No. Use *. 
Not accepted 
consistently.  

No. No. 

Field 
searching 

Advanced Search 
allows Boolean 
searching within 
subject, titles, de-
scription, parts of 
URLs, and more. 

Select boxes un-
der search box to 
limit to KW (key-
word) 
SU (subject) 
GSU (genl su 
categ) 
TI (title) 
AU (author) 
AN (annotation) 
RT (resource 
type) 
RA (resource ac-
cess fee/free) 
and more. 

No.  No.  Same as in Google's web 
search engine.  

As in Yahoo! 
Search web 
search engine. 
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Πίνακας (3) 
(http://theory.stanford.edu) 

 
 

Directory  
[Subject Search] 

Search Engine 
[Keyword Search] 

Multi-Engine  
[Meta Search] 

Encyclopedia Britannica  AltaVista    Dogpile Excite   

Go (Infoseek)  LookSmart  AlltheWeb (Fast) Mamma Hotbot 

OneKey*   MSNBCi (Snap)   Google     Metacrawler  

 Yahoo*        Northern Light        Search (SavvySearch) 

 
 

Πίνακας (4) 
Preferred Keyword Search Tools and Their Operators 

Search Tool Operators  

  Boolean  Plus/Minus  Quote Marks  Stemming  Case Sensitive  

AltaVista x  x  x  *  x 

Dogpile x    x  o    
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Encyc. Brit. x   x   x 

Excite x  x  x  o  o 

AlltheWeb (Fast) x x x x o 

Google o x x o o 

HotBot x  x  x  x x  

Go (Infoseek) o  x  x  x  x  

LookSmart   x x     

Mamma x  x  x    x  

MetaCrawler   x  x    o 

NorthernLight x x  x    o 

OneKey x x x     

Search (Savvy-
Search) 

o  x  x    o  

MSNBCi (Snap) x x   x x 

Yahoo x  x  x  *  x  
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Πίνακας (5)  
Κατηγορίες αναζήτησης στο Yahoo και οι σχετικές υποκατηγορίες τους  
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Πίνακας (6) 
Οι δέκα σημαντικότερες περιγραφικές λέξεις των θεματικών κατηγοριών του Yahoo 
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Πίνακας (7) 
Συγκριτική μελέτη των κατηγοριών του Yahoo μεταξύ 4 χωρών  [8] 

 
Με το γράμμα (Υ) συμβολίζεται η υποστήριξη της κατηγορίας στην συγκεκριμένη περιοχή. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται η κατηγορία 
όπως είναι στην συγκεκριμένη περιοχή 
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