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Πεξίιεςε 

    Ζ εξγαζία απηή έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο, ηελ νπηηθνπνίεζε ζεηξψλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία αληινχληαη απφ απνζεηήξηα αλνηθηνχ θψδηθα θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν 

πξψην πεξηιακβάλεη ηελ δηεξεχλεζε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δεχηεξν θαη 

πξαθηηθφ κέξνο ην νπνίν, πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο νπηηθνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε πξναλαθεξζείζα εθαξκνγή, 

έρνπλ ηελ κνξθή αξρείσλ JSON θαη αληινχληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκα SEAgle, φπνπ θαη 

απνζεθεχνληαη κεηξηθέο ζρεηηθέο κε ηελ εμέιημε ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα· ελψ ε 

δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία απηά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ REST APIs Services.      

Λέμεηο Κιεηδηά: εηξέο δεδνκέλσλ, Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, Javascript, SEAgle, Rest 

API   
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Abstract 

    The specific survey has as a subject of study, the visualization of data series, that are 

derived from source code repositories and consists of two parts. The first part includes, 

the investigation on a theoretical level visualization techniques, as well as technologies 

that can be used in the second and practical part, which includes the application 

development. The data which the aforementioned application is based on, have the JSON 

format and are derived through the SEAgle platform. The repository contains metrics, 

related to software code evolution, while access procedure is carried out through REST 

API services.   

 

Keywords: Data Series, Data Visualization, Javascript, SEAgle, Rest API 
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Πξόινγνο – Δπραξηζηίεο  

    Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε ζε απηφ ην ζεκείν, λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα 

αδέξθηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θχξην Αιέμαλδξν Υαηδεγεσξγίνπ γηα ην πνιχ 

ελδηαθέξνλ ζέκα ην νπνίν κνπ εκπηζηεχζεθε, αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.   
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1 

 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Γεδνκέλα θαη ζεκαληηθόηεηα πξνβιήκαηνο 

    Ζ πιεξνθνξία ζηελ ζχγρξνλε επνρή θαη ε ζσζηή ηεο ρξήζε θαη θαηαλφεζε 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο είηε πξφθεηηαη 

γηα ηελ πξνζσπηθή είηε ηελ επαγγεικαηηθή  καο δσή. εκαληηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά κεηά απφ αλάιπζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ κηθξνχ ε 

κεγαιχηεξνπ φγθνπ. Σκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ έρνπλ 

πξνζηεζεί ζε εηαηξίεο θαη θπβεξλήζεηο θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηνπο. Ωζηφζν είλαη αλαληίξξεην θαη ην γεγνλφο πσο ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο  

νπνίεο ιακβάλνπκε θαζεκεξηλά νινέλα θαη απμάλνληαη κε απνηέιεζκα λα καο 

θαηαθιχδνπλ(Murray, 2013). Γεκηνπξγείηαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάγθε γηα ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε νξγάλσζε θαη πξνβνιή, έηζη ψζηε απηέο νη πιεξνθνξίεο λα κπνξέζνπλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κε ρξήζηκν θαη παξαγσγηθφ ηξφπν. Απφ ηα παξαπάλσ απηφ κε ην νπνίν ζα 

αζρνιεζνχκε ζ' απηή ηελ έξεπλα είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή κε ηελ 

νπνία ζα δηεπθνιχλεηαη γηα ηνλ ρξήζηε ησλ δεδνκέλσλ ε γξήγνξε θαη πάλσ απ' φια 

ζσζηή θαηαλφεζε απηψλ.  

    Σνλ ζηφρν ηεο ζσζηήο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζπαζεί λα επηηχρεη ε 

νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, ε νπνία κεηαηξέπεη δεδνκέλα ζε κνξθή πνπ λα θαζηζηά 

εχθνιε ηελ θαηαλφεζε γηα ηνλ δέθηε. Σα δεδνκέλα κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζα 

κεηαιιαρζνχλ απφ έλα ζχλνιν "αξηζκψλ" ζε έλα πην εππαξνπζίαζην θαηά γεληθή 

νκνινγία ζχλνιν γξαθεκάησλ. Ο δεκηνπξγφο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ έρεη επνκέλσο, ηελ 

επζχλε λα δεκηνπξγήζεη γξαθήκαηα θαιαίζζεηα, πεξηεθηηθά θαη θαηαιεπηά ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ επθξηλψο ην κήλπκα πνπ επηρεηξείηε λα κεηαδνζεί (Khan and 

Khan, 2011). 

    Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ είλαη αξθεηέο. Κάζε 

πξντφλ ζρεδηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη λφεκα χπαξμεο. Έηζη ινηπφλ θαη ζηηο νπηηθνπνηήζεηο ζα πξέπεη ην 

απνηέιεζκα λα είλαη ηέηνην ψζηε λα θαιχπηνληαη επαξθψο νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ σο 

πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δεδνκέλσλ(Khan and Khan, 2011). Ο δεκηνπξγφο 

θάζε νπηηθνπνίεζεο πξέπεη λα έρεη εμνηθεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θχζε ησλ 
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δεδνκέλσλ θαη λα έρεη ηα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη πιήξσο 

πξνζβάζηκα(Khan and Khan, 2011). Έπεηηα αλαθχπηνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή. Μηα δχζθνιε ζην ρεηξηζκφ(Khan and Khan, 2011) 

νπηηθνπνίεζε γηα παξάδεηγκα, ζα απνηεινχζε κεηνλέθηεκα θαη ζα απέηξεπε ηελ ρξήζε 

ηεο. Σέινο ππάξρεη θαη ην εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αηζζεηηθή(Khan and Khan, 2011) ηεο νπηηθνπνίεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο αιιάδεη πξνο ην 

θαιχηεξν ε εκπεηξία ρξήζεο θάζε εθαξκνγήο, φηαλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη κε ην ζσζηφ 

ηξφπν.    

    Δπεηδή ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα παξνπζηαζηεί κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδξνκή απφ ηα δεδνκέλα, ηε ζπιινγή ηνπο, ηελ επεμεξγαζίαο ηνπο κέρξη θαη ηελ 

δεκηνπξγία ησλ νπηηθνπνηήζεσλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο 

δηαδξνκήο, απφ ην πξψην ζηάδην πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζεηξέο δεδνκέλσλ θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, κέρξη ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ νπηηθνπνηήζεσλ θαη 

ζηελ νπνία ζα αλαιπζνχλ νη έλλνηεο ησλ ζεηξψλ δεδνκέλσλ, ησλ πθηζηάκελσλ ηερληθψλ 

νπηηθνπνίεζεο ινγηζκηθνχ θαη ησλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

εθαξκνγή πνπ έρεη λα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δθηφο απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ηερλνινγηψλ ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην ζα παξνπζηαζηνχλ θαη αλαιπζνχλ θαη 

θάπνηα ελδηαθέξνληα ζεκεία ηνπ θψδηθα, πνπ έρεη αλαπηπρζεί έηζη ψζηε λα γίλεη 

θαιχηεξα θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο κε ηέηνηαο εθαξκνγήο  απφ ηελ αξρή 

σο ην ηέινο.  

 1.2  Η κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

    Ζ νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε ζηαηηζηηθά θαη 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη θαη θάηη ην δεζκεπηηθφ. Κάζε 

δεκηνπξγφο είλαη ειεχζεξνο θαη κπνξεί λα βαζίζεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ζε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο δεδνκέλα, θάηη ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ αλ επηζθεθηνχκε 

νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη νπηηθνπνηήζεηο .Σα δεδνκέλα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αθνξνχλ ζεηξέο δεδνκέλσλ θαη απνηεινχληαη απφ κεηξηθέο 

παξαθνινχζεζεο εμέιημεο ινγηζκηθνχ.    

    Αθνινπζψληαο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο(Καξβέιεο, 2008) κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηελ 

έλλνηα ησλ ζεηξψλ δεδνκέλσλ θαη ηα νπνία απνηεινχλ δηαδνρηθέο ηηκέο παξαηεξήζεσλ, 
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ηα νπνία γηα λα εζηηάζνπκε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη λα δηαθνξνπνηεζνχκε απφ ηηο 

ρξνληθέο ζεηξέο νη νπνίεο ζπιιέγνληαη κε βάζε ηηο ίζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή ζηηγκέο θαη 

έρνπλ ζθνπφ λα  θαηαδείμνπλ ηελ εμέιημε θάπνηαο κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηηκέο κεηξηθψλ εμέιημεο ινγηζκηθνχ 

δηαδνρηθψλ εθδφζεσλ πξνγξακκάησλ αλνηρηνχ θψδηθα. Ζ εμέιημε πνπ καο ελδηαθέξεη 

θαη παξαθνινπζείηαη, εζηηάδεη ζηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ κε βάζε ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ δηαθέξεη απφ πξφγξακκα ζε 

πξφγξακκα θαζψο ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ εθδφζεσλ είλαη κεηαβαιιφκελνο. ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ε πνηφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβνιέο θαη θξίλεη ηελ αμηφπηζηα ηνπο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε βέβαηα θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ φπσο είλαη αλακελφκελν. Βέβαηα ε παξνχζα κειέηε δελ 

ζα αζρνιεζεί κε ζέκαηα αμηνπηζηίαο, θαζψο ζθνπφο καο είλαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο νπηηθνπνηήζεσλ  θαη κφλν. Σα δεδνκέλα καο δηαρσξίδνληαη ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο θαη είλαη νη εμήο: 

 Graph Based Metrics 

 Repository Metrics  

 Source Code Metrics 

     Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ην πξψην ζηάδην ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

θάζε νπηηθνπνίεζεο. Απηφ θαη ην επφκελν θνκκάηη ην νπνίν αθνξά ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ ηα δεδνκέλα λα νπηηθνπνηεζνχλ είλαη αληηθείκελν 

κειέηεο ηνπ επφκελνπ  θεθαιαίνπ.     

 1.3  ηόρνη ηεο εξγαζίαο 

    Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, ην δήηεκα ηεο νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη 

ζηφρνο είλαη θαηαξρήλ, ε θαηαλφεζε ηνπ ηη απνηειεί θαη ηη πεξηιακβάλεη κηα ηέηνηα 

νπηηθνπνίεζε. Παξάπιεπξα δεηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ, κε ην ζθνπφ θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

χπαξμεο, ελψ κε ηελ θάιπςε φισλ απηψλ ζεκηηφ είλαη λα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, αιιά θαη ε πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ βεκάησλ ηα 

νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο, πνπ έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κηα 
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νπηηθνπνίεζε.  

    Οη νπηηθνπνηήζεηο απνηεινχλ έλα αληηθείκελν ην νπνίν δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη, ελψ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη θαλείο ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν δηαθέξεη. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ αηζζεηφ, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη 

αλαιπζνχλ ήδε ππάξρνπζεο πξνζπάζεηεο θάιπςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. 

    Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζεκηηφ είλαη, λα ππάξρεη βαζηά θαηαλφεζε ησλ 

νπηηθνπνηήζεσλ, ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ. Ζ 

δεκηνπξγία νπηηθνπνηήζεσλ δελ απνηειεί απηνζθνπφο, θαζψο ζα πξέπεη λα εκπεδσζεί, 

πσο νη μερσξηζηέο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο δεδνκέλσλ, αιιά θαη νη ζθνπνί πνπ πξέπεη 

λα εμππεξεηήζεη ε νπηηθνπνίεζε, είλαη απηά πνπ πξέπεη λα θπξηαξρήζνπλ. Σν ζθεπηηθφ 

απηφ είλαη θαη απηφ πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηέινο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζαλ 

επηδίσμε έρεη φια ηα δεηήκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ λα ιάβνπλ θαη απηή κνξθή.       

 1.4  πλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο 

    Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο έρεη λα θάλεη, κε ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 

πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Δθηφο απ' 

απηφ επηδίσμε είλαη, λα απνηειέζεη εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη κειινληηθέο πξνζπάζεηεο 

θαηαλφεζεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ νπηηθνπνηήζεσλ. Με θχξην θξηηήξην ην παξαπάλσ 

ζθνπφ, είλαη δνκεκέλε ε παξνχζα κειέηε θαη ε νξγάλσζε ηεο απνζθνπεί, ζην λα θηάζεη 

βήκα-βήκα θαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν, απφ ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ηδέαο ζηελ 

νινθιεξσκέλε δεκηνπξγία.   

 1.5  Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο  

     Σν πξψην ζηάδην ηεο εξγαζίαο θαιχπηεη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ νπηηθνπνηήζεσλ θαη ην ιφγν χπαξμεο ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε. ην δεχηεξν θεθάιαην 

ππάξρεη ηζηνξηθή αλαθνξά ζηηο νπηηθνπνηήζεηο θαη αλάιπζε, ησλ πην δηαδεδνκέλσλ 

ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη απηή ηε ζηηγκή. Σν επφκελν 

θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε νπηηθνπνηήζεσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη 

ιφγνη, πνπ νδήγεζαλ ζηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο, ζηελ 
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εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε, αιιά παξνπζηάδνληαη θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη νη βηβιηνζήθεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

παξαζέηνληαη ηκήκαηα θψδηθα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηέρεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο βειηηψζεηο.         
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2  Δπηζθόπεζε 

2.1 Οπηηθνπνηήζεηο:Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

    Όπσο έρνπκε αλαθέξεη μαλά πξνεγνπκέλσο ε δεκηνπξγία νπηηθνπνηήζεσλ έρεη ζαλ 

ζηφρν λα θαηαζηήζεη έλα κεγάιν φγθν πιεξνθνξίαο εχθνια θαη γξήγνξα πξνζβάζηκν  

ζηνλ αλαγλψζηε. Έθηνο βέβαηα απφ απηφ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ηα 

δεδνκέλα κε ηελ κνξθή νπηηθνπνηήζεσλ, εηθφλσλ ζηελ νπζία απνκλεκνλεχνληαη 

αζπγθξίησο επθνιφηεξα απφ ηνπο αξηζκνχο. Δπηπξφζζεηα νη νπηηθνπνηήζεηο δίλνπλ, κηα 

γεληθφηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα δεδνκέλα, αο κελ μερλάκε θαη γλσκηθφ 

πνπ αλαθέξεη, πσο κηα εηθφλα ηζνδπλακεί κε ρίιηεο ιέμεηο. αλ έλλνηα ε νπηηθνπνίεζε 

δεδνκέλσλ φκσο δελ είλαη έλαο θαηλνχξηνο φξνο θαζψο ππάξρεη κεγάιε πξντζηνξία 

ελαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπνπ κε απηφ ην αληηθείκελν. Γελ είλαη ππεξβνιηθφ λα αλαθεξζεί 

πσο ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ νπηηθνπνηήζεσλ, αλ θαη δηαθέξνπλ αξθεηά απφ ηηο 

ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν πνπ καο ελδηαθέξεη, αλάγεηαη ζηελ 

αξραηφηεηα θαη αθνξά ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ραξηψλ. Απηή ζεσξείηαη ε 

παιαηφηεξε κνξθή νπηηθνπνηήζεσλ. Οη εηδηθνί εηθάδνπλ πσο ν αξραηφηεξνο 

ράξηεο(Friendly and Denis, 2001), πνπ έρεη αλαθαιπθζεί ρξνλνινγείηαη ζην 6200 πρ θαη 

έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή, ηεο ζεκεξηλήο Σνπξθίαο. Τπάξρνπλ αξθεηέο αθφκα αλαθνξέο 

ζε ζσδφκελνπο ράξηεο θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο νη νπνίνη θαιχπηνπλ κηα αξθεηά 

κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη θαη ην 134 π.Υ (Friendly and Denis, 2001).  

    Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα παξαζηαζνχλ θπκαηλφκελεο ηηκέο κε γξαθηθφ ηξφπν 

ρξνλνινγείηαη ζην 950 κ.Υ (Friendly and Denis, 2001) θαη αθνξά ηε ζρεηηθή ζέζε 

κεηαμχ γεο, ήιηνπ θαη ζειήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηα επφκελα ρξφληα θαη 

κέρξη ην 1600 κ.Υ ππάξρεη κηα πνιχ έληνλε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά ηελ δεκηνπξγία 

νπηηθνπνηήζεσλ πνπ πεξηγξάθεη θαηλφκελα θαη θπζηθά κεγέζε, φπσο είλαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηαρχηεηαο θαη κεηαηφπηζεο(Friendly and Denis, 2001) ή ε ηαρχηεηα πνπ 

αλαπηχζζνπλ αληηθείκελα ζε πηψζε(Friendly and Denis, 2001), κία δεκηνπξγία πνπ 

πηζηψλεηαη ζηνλ Leonardo Da Vinci.  

    ηα κέζα ηνπ 17 αηψλα ρξνλνινγνχληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

νπηηθνπνηεζνχλ ζεσξεηηθά δεδνκέλα, κε ηελ δεκηνπξγία νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ(Friendly and Denis, 2001) ζην έξγν Variations in Determination 
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of longitude between Toledo and Rome-Michael F.van Langren. ηε ζπλέρεηα ππήξμε 

αξθεηή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο απεηθφληζεο δεδνκέλσλ, θάηη ην νπνίν θαη ζπλέπεζε κε 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο επνρήο (έγρξσκε ηππνγξαθία θαη ιηζνγξαθία- 18 

αηψλαο)(Friendly and Denis, 2001). Βέβαηα νη απαξρέο ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ 

γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα(Friendly and 

Denis, 2001).  Σφηε είλαη πνπ μεθηλά ε ρξήζε, γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή επνρή. ' απηά ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ 

θαη ηα πνιχ γλσζηά ζε φινπο, ξαβδνγξάκκαηα θαη θπθιηθά δηαγξάκκαηα. Σν δεχηεξν 

κηζφ ηνπ ίδηνπ αηψλα ραξαθηεξίδεηαη, σο ε ρξπζή επνρή(Friendly and Denis, 2001) ησλ 

γξαθεκάησλ δεδνκέλσλ θαζψο ππήξραλ πιένλ νη επλντθέο ζπλζήθεο, γηα ηελ 

απξφζθνπηε αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ νπηηθνπνηήζεσλ.  

    Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ αξρή ηνπ 20
νπ

  αηψλα ππήξμε ζηαζηκφηεηα ζην 

πεδίν ησλ νπηηθνπνηήζεσλ, θαζψο ππήξμαλ ιίγα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα. Αληίζεηα ην 

επφκελν δηάζηεκα, πνπ μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα απηνχ κέρξη θαη ην 1974, 

αλαζεξκάλζεθε ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηηο νπηηθνπνηήζεηο, ελψ ππήξμε θαη άλνηγκα ζε 

λένπο ηνκείο φπσο απηνί ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη 

ηεο ηερλνινγίαο (Friendly and Denis, 2001).  

    Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα αθνξά ηελ επνρή απφ ην 1975 κέρξη θαη ηηο ζεκεξηλέο κέξεο, 

ην νπνίν παξνπζηάδεη θαη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα κειέηε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηε πιεζψξα λέσλ θαη  εληππσζηαθψλ δεκηνπξγηψλ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζε έλα πνιχ 

κεγάιν εχξνο, ελψ παξάιιεια ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη ηάζεηο είλαη πιένλ 

θαηαηγηζηηθφο(Friendly and Denis, 2001). Όια απηά ζα ήηαλ αλέθηθηα αζθαιψο, ρσξίο 

ηελ ξαγδαία άλνδν θαη εμάπισζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ απμαλφκελε ηζρχ 

ηνπο(Friendly and Denis, 2001). πλεηζθνξά ζηελ εμέιημε ησλ νπηηθνπνηήζεσλ ζα έρνπλ 

επίζεο, ε ηερλνινγία ινγηζκηθνχ θαη ε επέθηαζε ησλ θιαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κνληέισλ(Friendly and Denis, 2001).    

2.2 ύγρξνλεο ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο 

    Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ κία κεγάιε γθάκα 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ Αλάπηπμε θαη 

θπξίσο ε δηάδνζε ησλ ππνινγηζηψλ έρεη δψζεη ηζρπξά φπια ζηνπο δεκηνπξγνχο ησλ 

νπηηθνπνηήζεσλ θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ πνιχπινθα γξαθήκαηα, 
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πνπ πεξηέρνπλ θάπνηεο πνιχ ελδηαθέξνπζεο δπλαηφηεηεο, ν ρξήζηεο πιένλ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ηηο νπηηθνπνηήζεηο, λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζέιεη λα εκθαλίδνληαη, λα εθαξκφζεη ειέγρνπο ζ' απηά θαη πνιιέο αθφκα δπλαηφηεηεο 

πνπ θαηά ην παξειζφλ ζα θάληαδαλ αδχλαηεο. Σν κέζσ ζην νπνίν ζηνρεχνπλ θαη 

απεπζχλνληαη πιένλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη δεκηνπξγνί νπηηθνπνηήζεσλ, είλαη νη 

δηθηπαθνί θπιινκεηξεηέο. Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο απεηθφληζεο δεδνκέλσλ απνηεινχλ 

απηή ηε ζηηγκή ηνλ πην αλεξρφκελν θαη εμειίμηκν ηξφπν νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ.  

Δξγαιεία ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απηή ηε ζηηγκή, γηα ησλ ζρεδηαζκφ 

γξαθεκάησλ είλαη ε Javascript, ε νπνία απνηειεί ηελ θπξίαξρε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο  θπιινκεηξεηέο (Crockford, 2008) θαη δίλεη "δσή" ζηηο 

ζχγρξνλεο εθαξκνγέο, ε html πνπ πεξηέρεη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία(Pilgrim, 2010) πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαη απαξηίδνπλ κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε css δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

θαιισπηζκνχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε Ajax πνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

αζχγρξνλεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Δδψ είλαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί πσο αλαθέξζεθαλ 

κεξηθέο κφλν απφ ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο είλαη θαη νη ελδεηθηηθφηεξεο. Μηα 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή έρεη θαη ηελ αλάγθε ρξήζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη 

θάπνηεο άθξσο απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο Javascript, πνπ εζηηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζε 

νπηηθνπνηήζεηο. Ωζηφζν αο πεξηνξίζνπκε απηή ηε ζηηγκή ηελ ιίζηα καο ζηα άθξσο 

βαζηθά γηα ηελ αξρή. Να κελ μερλάκε θηφιαο πσο ιφγσ ηνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

είλαη ππφ ζπλερή εμέιημε, δηαξθψο λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη δίλνληαο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ζρεδηαζηέο.   

    Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ λα εζηηάδνπκε πεξηζζφηεξν ζηηο θπξίαξρεο ηερληθέο 

νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί θαη θαηαηάζζεη ηηο 

νπηηθνπνηήζεηο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο  είλαη ζθνπφο θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη λα 

επηηχρεη ν δεκηνπξγφο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ. Πξηλ λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα έρεη μεθάζαξα θαηά λνπ ην κήλπκα(Raasch et al., 2015) πνπ 

ζέιεη λα κεηαθέξεη ζηνλ δέθηε. Γηαθνξεηηθή δηαδξνκή ζα αθνινπζήζεη επνκέλσο 

θάπνηνο, πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη δεδνκέλα θαη λα εζηηάζεη ζηελ εμέιημε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη άιιε αλ ζηφρνο είλαη λα θαηαδείμεη ζρέζεηο ηεξαξρίαο . Έλα άιιν 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

εθαξκνγέο θνξηψλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

είλαη απαξαίηεην ηα ζηνηρεία λα αλαλεψλνληαη ζπλερψο θαζψο πξνζηίζεληαη δηαξθψο 
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λέα ζην ζχλνιν.  Πνιχ γλσζηά θαη νηθεία γηα φινπο παξάδεηγκα είλαη νη ειεθηξνληθέο 

δεκνζθνπήζεηο αιιά θαη νη εθαξκνγέο πνπ παξαθνινπζνχλ απνζέκαηα ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ. Αθνινπζνχλ θάπνηα  ραξαθηεξηζηηθά  παξαδείγκαηα  ηερληθψλ 

νπηηθνπνίεζεο. 

 

a) Πίλαθεο Γεδνκέλσλ 

     Οη πίλαθεο απνηεινχλ έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν ηξφπν νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. 

Δίκαζηε νη πεξηζζφηεξνη εμνηθεησκέλνη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο αθνχ ηνλ 

ζπλαληάκε ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζε εθεκεξίδεο, δηάθνξα θπιιάδηα ε δηαθεκίζεηο. Σα 

δεδνκέλα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο ηνπνζεηνχκελα ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο θαη 

ζηήιεο αλάινγα κε ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ νξγάλσζε ηνπ πίλαθα 

εμαξηάηαη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξνζπαζεί λα επηζεκάλεη ν δεκηνπξγφο ηεο 

νπηηθνπνίεζεο. Σν κέγεζνο θάζε πίλαθα είλαη αλάινγν ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, θάηη 

ην νπνίν θάλεη ηνπο πίλαθεο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ηερληθέο 

νπηηθνπνίεζεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε θιίκαθα.  

    Πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ είλαη ε απιφηεηα θαζψο ε 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ δελ ζα δπζθνιεπηεί λα αιηεχζεη δεδνκέλα απφ ηνλ πίλαθα. 

Τπάξρεη φκσο θαη ε αξλεηηθή πιεπξά απηήο ηεο απιφηεηαο, αθνχ απνηειεί έλαλ 

ππεξβνιηθά απινπζηεπκέλν ηξφπν απεηθφληζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί μεπεξαζκέλνο 

ίζσο θαη βαξεηφο ζηηο κέξεο καο. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο νη 

νπηηθνπνηήζεηο είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα παίδνπλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Δίλαη απνθιεηζηηθά ζην ρέξη ηνπ θαηαζθεπαζηή, λα δεκηνπξγήζεη 

εληππσζηαθέο νπηηθνπνηήζεηο θαη λα πξνζζέζεη ζ' απηέο ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

ηηο θαηαζηήζεη ειθπζηηθέο θαη ζεσξνχκελεο απιέο ηερληθέο λα απνθηήζνπλ λέα 

ππφζηαζε. 

 

b) Ραβδνγξάκκαηα  

    Σα ξαβδνγξάκκαηα απνηεινχλ άιιε κία πνιχ ζπλεζηζκέλε θαη δεκνθηιή ηερληθή 

νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Γλσζηά γηα ηελ επθνιία αλάγλσζεο θαη ηελ επρξεζηία ηνπο, 
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απνηππψλνπλ κε θαηαλνεηφ ηξφπν δηαθνξνπνηήζεηο θαη αιιαγέο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ νη νπνίεο έρνπλ ηελ κνξθή είηε νξηδφληησλ είηε θαηαθφξπθσλ ξάβδσλ, κε ηα 

δεδνκέλα πνπ αλαπαξηζηάλνληαη λα είλαη ζπλήζσο δηαθξηηά. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ησλ γξαθεκάησλ κε ξάβδνπο είλαη ην γεγνλφο πσο φιεο νη θαηεγνξίεο μεθηλνχλ απφ κία 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή βάζεο, ζπλήζσο ην κεδέλ, θαη θζάλνπλ ζε θπκαηλφκελα αλάινγα κε 

ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο φξηα. Δπέθηαζε ησλ ξαβδνγξακκάησλ απνηεινχλ ηα 

θπκαηλφκελα ξαβδνγξάκκαηα, ζηα νπνία θαη ην άλσ θαη ην θάησ φξηα είλαη 

θπκαηλφκελα(Khan and Khan, 2011) θαη ειεχζεξα λα πάξνπλ θαηά πεξίπησζε, κέγηζηε 

θαη ειάρηζηε ηηκή.  

    Σα ξαβδνγξάκκαηα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζε δχν δηαζηάζεηο(2D) είηε ζε 

ηξείο(3D) αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θάζε νπηηθνπνίεζεο, κε ηηο δηαθνξέο εθηφο απφ ηελ 

νπηηθή θαιαηζζεζία λα είλαη θαη ρξεζηηθέο κε ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πεξηζζφηεξσλ 

παξακέηξσλ ζηα ηξηζδηάζηαηα γξαθήκαηα. Ρφιν επίζεο ρξεζηηθφ δηαδξακαηίδεη ε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ πξνθεηκέλνπ, λα ηνληζηνχλ δηαθνξέο θαη λα 

επηζεκαλζνχλ επηκέξνπο ζηνηρεία θάλνληαο ηηο νπηηθνπνηήζεηο θαιχηεξα θαηαλνεηέο. 

Αθνινπζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ξαβδνγξάκκαηνο.     

 

Stacked-to-Grouped Bars (πεγή: http://bl.ocks.org/mbostock/3943967):ηελ 

νπηηθνπνίεζε απηή παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα κε δχν κνξθέο νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο κεηά απφ επηινγή ηνπ ρξήζηε. ηελ πξψηε κνξθή ηεο νπηηθνπνίεζεο ηα 

δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κεκνλσκέλα, κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ λα ηα 

δηαθνξνπνηεί ζε θαηεγνξίεο ,ελψ ζηελ δεχηεξε θαηά νκάδεο κε ηελ ρξήζε πάιη 

ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ην επίπεδν ζπκβνιήο θάζε ζηνηρείνπ. 

Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα γεληθεπηεί θαη ζε άιιεο κνξθέο πέξα απφ ηα 

ξαβδνγξάκκαηα θαη λα πεξηιάβεη θπθιηθά δηαγξάκκαηα, δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο θ.α. Σν 

πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο νπηηθνπνίεζεο απηήο είλαη νη κεηαβάζεηο απφ ηε κία κνξθή 

ζηελ άιιε θαη ε πξνζπάζεηα νκαινπνίεζεο απηήο ηεο κεηάβαζεο. ηνηρεία φπσο απηφ 

ηεο κεηάβαζεο απφ κία κνξθή ζε άιιε, ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε θαη 

πξνζζήθεο επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηερληθέο κεηαμχ ηνπο. 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο παξνπζηάδνληαη θαη νη δχν κνξθέο πνπ παίξλεη ε νπηηθνπνίεζε.  
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            Δηθόλα 2.1 Παξάδεηγκα ξαβδνγξάκκαηνο πεγή: http://bl.ocks.org/mbostock/3943967 

c) Ιζηνγξάκκαηα 

    Σα ηζηνγξάκκαηα ζαλ ηερληθή νπηηθνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηφηεηα κε ηα 

ξαβδνγξάκκαηα κε ηελ δηαθνξά λα έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ηα ηζηνγξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλερείο θαηαλνκέο θαη πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπο(Khan 

and Khan, 2011). 

 

 

Δηθόλα 2.2 Ραβδόγξακκα ηύπνπ "Stacked" πεγή: http://bl.ocks.org/mbostock/3943967 
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d) Κπθιηθά δηαγξάκκαηα 

 

Δηθόλα 2.3 Κπθιηθό Γηάγξακκα πεγή: https://github.com/d3/d3-shape 

    Σα θπθιηθά δηαγξάκκαηα απνηεινχλ καδί κε ηα ξαβδνγξάκκαηα ηηο πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο. Δκθαλίδνληαη ηφζν ζε δχν δηαζηάζεηο φζν 

θαη ζε ηξείο. ηελ ηερληθή απηή έλαο θπθιηθφο δίζθνο ρσξίδεηαη ζε ηνκείο φζνπο θαη νη 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, κε θάζε θαηεγνξία λα αληηζηνηρεί ζε ηνκέα κεγέζνπο αλάινγν 

ηεο ηηκήο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Οη μερσξηζηνί ηνκείο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. Σα δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζπλήζσο ζηα 

θπθιηθά δηαγξάκκαηα έρνπλ ηελ κνξθή πνζνζηψλ ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη θαη 

δεζκεπηηθφ. Τπνθαηεγνξίεο(Khan and Khan, 2011) ησλ θπθιηθψλ δηαγξακκάησλ είλαη 

ηα: 

 Doughnut Pie Charts 

 

2.4 Κπθιηθό Γηάγξακκα ηύπνπ "Doughnut" πεγή: 

http://bl.ocks.org/dbuezas/9306799 

 

 

Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηα απιά θπθιηθά δηαγξάκκαηα 

ππάξρεη ζην θελφ πνπ ππάξρεη ζηε 

κέζε
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 Exploding Pie Charts 

 

2.5 "Exploding" Κπθιηθό Γηάγξακκα πεγή: 

http://peltiertech.com/exploded-pie-chart-

replacement/ 

 Multi-Level Pie Charts 

 

Δηθόλα 2.6 "Multi-level" Κπθιηθό Γηάγξακκα πεγή: 

https://pankajkumar005.wordpress .com/2015/08/14/ 

multilevel-pie-chart-using-d3/ 

 

 

' απηήλ ηελ ππνθαηεγνξία ησλ 

θπθιηθψλ δηαγξακκάησλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα εμαρζεί απφ ηνλ δίζθν 

θάπνηνο ηνκέαο 

 

 

 

 

 

Απηφο ν ηξφπνο νπηηθνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα 

θαηαδεηρζνχλ ζρέζεηο ηεξαξρίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

 

e) Γηαγξάκκαηα Γξακκήο

    Ζ κνξθή απηή νπηηθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε εμέιημε κίαο 

ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε είηε κε ηνλ ρξφλν είηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

δηαδνρηθψλ κεηξήζεσλ. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα απηήλ ηελ ηερληθή είλαη ε χπαξμε 

άμνλα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δηαθπκάλζεηο αιιά θαη ν βαζκφο 

ηνπο. Σα δεδνκέλα απνηεινχληαη απφ ζεκεία ζην επίπεδν ηα νπνία ελψλνληαη κε κία 

ζπλερφκελε γξακκή. 
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Δηθόλα 2.7 Γηάγξακκα Γξακκήο-εμέιημε ηξηώλ κεηαβιεηώλ πεγή: http://jquery-plugins.net/c3-js-d3-

based-reusable-chart-libra

    

f) Γηαγξάκκαηα δηαζπνξάο  

 

Δηθόλα 2.8 Γηάγξακκα Γηαζπνξάο-Κάζε θύθινο απνηειεί θαη μερσξηζηή παξαηήξεζε πεγή: 

http://www.qlikblog.at/2574/qlikview-extension-animated-scatter-chart/
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    ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο επηρεηξείηαη λα αλαπαξαζηαζεί ε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Ζ χπαξμε θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ είλαη 

απαξαίηεηε κε ηηο δχν κεηαβιεηέο λα ηνπνζεηνχληαη ε κία ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ε 

άιιε ζηνλ θάζεην, ελψ νη ηηκή ηεο θάζε παξαηήξεζεο απνηειεί αλεμάξηεην ζεκείν ζην 

επίπεδν. 

g) Γελδξνγξάκκαηα 

    Όιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο, κε εμαίξεζε ηα multi-level pie charts 

επηρεηξνχλ λα θαηαδείμνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη ηερληθέο φπσο ηα δελδξνγξάκκαηα ζηελ νπνία επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ε 

ζρέζε ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. Όιεο νη κεηαβιεηέο ζπκβνιίδνληαη απφ 

θφκβνπο· ηελ θνξπθή ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ε θνξπθαία ζηελ 

ηεξαξρία κεηαβιεηή, ν "γνληθφο" θφκβνο κε άιια ιφγηα, κε ηηο ππφινηπεο πνπ 

αθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη θαηψηεξνη ζηελ ηεξαξρία. Όζν θαηεβαίλνπκε ζην δηάγξακκα 

ηφζν πην ρακειά ζηελ ηεξαξρία βξίζθεηαη ν θφκβνο πνπ παξαθνινπζνχκε. 

 

2.9 Γελδξόγξακκα-θνπό έρεη λα πεξηγξάςεη ζρέζεηο ηεξαξρίαο πεγή: 

http://www.trevorbedford.com/mortality/ 
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h) Γηαγξάκκαηα Υνξδήο 

    ' έλα δηάγξακκα ρνξδήο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζ' έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ(Keahey, 2013). Όια ηα αληηθείκελα 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ελφο θχθινπ, ελψ ηνπο αλαινγεί ηφμν αληίζηνηρν ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο. Κάζε αληηθείκελν ζπλδέεηε κέζσ κηαο ρνξδήο κε φιεο ηηο άιιεο κε ηηο 

νπνίεο ηελ ζπλδέεη θάπνηα ζρέζε. Σν κέγεζνο ηεο ρνξδήο είλαη θαη απηφ ελδεηθηηθφ ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα απινπζηεπκέλνπ 

δηαγξάκκαηνο ρνξδήο. 

 

                                    Δηθόλα 2.10 Γηάγξακκα Υνξδήο-Πεξηέρεη δύν νληόηεηεο 

Σν δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδεη ηελ ζπκβνιή ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αλεξγία. Οη ρνξδέο πνπ ελψλνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο νληφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε θχινπ ζηελ αλεξγία. 

     Έλα πιήξεο δηάγξακκα ζα πεξηείρε επηπξφζζεηα ζηνηρεία, φπσο ηακπέιεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην εππαξνπζίαζην θαη θαιχηεξα αληηιεπηφ ζηνλ 

αλαγλψζηε αιιά πξνο ζηηγκή απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζεί είλαη ε κνξθή πνπ έρνπλ 

ζπλήζσο ηα ζπγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ην πσο απηά εξκελεχνληαη. 
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    Ζ δεκηνπξγία νπηηθνπνηήζεσλ βαζίδεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο 

νπηηθνπνίεζεο ή ζε θαη ζε θάπνην ζπλδπαζκφ ηνπο. Βέβαηα απφ κφλεο ηνπο νη ηερληθέο 

πνπ αλαθέξζεθαλ δελ απνηεινχλ νπηηθνπνίεζε. Δίλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ δεδνκέλα, λα γίλεη επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο λα πάξνπλ κνξθή ηα δεδνκέλα.  

i) Υάξηεο δεδνκέλσλ  

 

Δηθόλα 2.11 Υάξηεο Αλεξγίαο-Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αλεξγίαο ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν ρξώκα 

ζηνλ ράξηε πεγή: http://mbostock.github.io/d3/talk/20111018/choropleth.html 

    Οξηζκέλεο θνξέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεην λα ζρεδηαζηνχλ 

πξαγκαηηθνί ράξηεο, νη νπνίνη γηα ηηο αλάγθεο ηηο νπηηθνπνίεζεο ζπλδπάδνληαη κε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα(Raasch et al., 2015). Σα δεδνκέλα εκθαλίδνληαη ζε θαηάιιεια 

ζεκεία ηνπ ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε θάπνην 

ζηνηρείν ε ζπκπεξηθνξά. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νπηηθνπνίεζεο είλαη νη ράξηεο θαηξνχ. πλήζσο ζε απηνχο εηθφλα γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

εκπινπηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λεθψζεηο, ζεξκνθξαζίεο θαη άιια 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα.    
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j) Heat Maps 

    Ο ζθνπφο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ νξηζκέλεο θνξέο είλαη λα θαηαδεηρζνχλ νη δηαθνξέο, 

αιιά θαη νη κεηαβνιέο ησλ δεδνκέλσλ φπνπ απηέο παξνπζηάδνληαη. Έλαο επράξηζηνο 

θαη εχθνια θαηαλνεηφο ηξφπνο λα γίλεη απηφ, είλαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

νπηηθνπνίεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηδηφηππνο ρξσκαηηθφο ράξηεο κε δεδνκέλα. 

 

2.12"HeatMap"-Σα δεδνκέλα νπηηθνπνηνύληαη θαη ρξσκαηίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπο 

πεγή: http://mathematica.stackexchange.com/questions/11860/how-can-i-make-a-heatmap-of-a-

days-in-year 

 2.3  Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

    θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα κειεηεζνχλ, ήδε 

ππάξρνπζεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ησλ νπηηθνπνηήζεσλ. Ο ιφγνο πνπ 
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γίλεηαη απηφ είλαη, γηα γίλνπλ αληηιεπηνί νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ, θάηη πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ ζθαηξηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο 

έλλνηαο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ. Οη έξεπλεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, αθνξνχλ 

νπηηθνπνηήζεηο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλσλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

ή κε ηνκέσλ, φπσο θαη ζα δηαπηζηψζεη ν αλαγλψζηεο. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ αλάγθε νπηηθνπνίεζεο. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο(Μπαθφια and Σνπξλφγινπ, 2013). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ αθφκα 

έξεπλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη νπνίεο, εξκελεχνληαη 

θαιχηεξα φηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα νπηηθά βνεζήκαηα. Σα δίθηπα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ηα κελχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζ' απηά, απνηεινχλ αληηθείκελν 

αλάιπζεο θαζψο θξχβνπλ ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα θαη άιια δεπηεξεχνπζα 

ζηνηρεία(Αλησλίνπ, 2015). Σα παξαπάλσ δεδνκέλα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα 

"ηηηηβίζκαηα" πνπ αλαξηψληαη ζην κέζν, ηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη ε αλάξηεζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ησλ κελπκάησλ, ζεηηθά, αξλεηηθά ή νπδέηεξα. 

 

Δηθόλα 2.3 Καηαλνκή κελπκάησλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζην "Twitter"-πεγή:Αλάιπζε θαη 

Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ από Μέζα Κνηλσληθήο,Ηιίαο Ν. Αλησλίνπ 
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    Πεξλψληαο ζε πην επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ εκθαλίδεη 

ρξεζηκφηεηα, ζε ηνκείο ηνπο νπνίνπο δελ ζα πεξίκελε θαλείο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

είλαη δεδνκέλα ζρεηηδφκελα κε ηελ δεκφζηα πγεία, θαη ηηο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο πην 

ζπγθεθξηκέλα(ΜΔΡΗΓΟΤ, 2012). Απφ ηελ άιιε κεξηά, επηζηεκνληθνί ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, θαληάδεη πην νηθεία είλαη ε πιεξνθνξηθή. Δδψ 

κεγάιν πιήζνο εξεπλψλ νξγαλψλνληαη γχξσ απφ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ(Carpendale and Ghanam, 2008), δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ζρεδίαζε θαη ησλ ζρεηηθψλ αλαδνκήζεσλ ινγηζκηθνχ(Konstantinidou, 2011), ελψ ηέινο 

θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο, ζρεηηθέο κε εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

απηέο επηθέξνπλ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ(Wettel et al., 2011). 

 

Δηθόλα 2.14 Παξνπζίαζε θιάζεσλ πξνγξάκκαηνο κε ηε κνξθή πόιεο-πεγή:Οπηηθνπνίεζε 

πξνβιεκάησλ ζρεδίαζεο θαη ζρεηηθώλ αλαδνκήζεσλ,Γήκεηξα Κσλζηαληηλίδνπ 

    Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ ζέκα, ην νπνίν θαιχπηεηαη ζε νξηζκέλεο έξεπλεο είλαη ε 

πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα. Ζ θαηαλφεζε θαη ε 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, είλαη δηαδηθαζίεο εμαξηψκελεο απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ ηερληθή  

κε ηνλ νπνίν ζα δνκεζνχλ νη νπηηθνπνηήζεηο(Carpendale and Ghanam, 2008). Οη 
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πνιιαπιέο νπηηθέο, ν αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ θαη νη νπηηθέο κεηαθνξέο είλαη πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε πξνζέγγηζε μερσξηζηά, ελψ επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο επίζεο 

εκθαλίδνληαη. 

    Σέινο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο νπηηθνπνηήζεσλ, έλα κεγάιν πιήζνο 

ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα. Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο, ην 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αλαθνξέο θαη ηηο παξνπζηάζεηο, νη ηερλνινγίεο 

πνπ θπξηαξρνχλ είλαη νη εμήο(Μπαθφια and Σνπξλφγινπ, 2013): 

a. HTML 

b. CSS 

c. Javascript  

d. JQuery 

e. AJAX 

f. Google Charts 

g. XML  

h. JSON 

i. MY-SQL 

Δλψ ζηελ θαηεγνξία ησλ βηβιηνζεθψλ θπξηαξρνχλ νη D3, Matplotlib, BirdEye, Arbor.js, 

gRaphaël θ.α. θαη ζηα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο ηα Google Chart, FlexViz, OpenDX, 

PhiloGL θ.α.(ΜΔΡΗΓΟΤ, 2012).             
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 3 Σερλνινγίεο πνπ Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

    Ζ πεγή πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε κνξθή ηνπο είλαη θάηη πνπ δηαθέξεη 

απφ εθαξκνγή ζε εθαξκνγή. Γχν είλαη σο επί ην πιείζηνλ νη δηαζέζηκεο επηινγέο· ηα 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη ηνπηθά πξνζβάζηκα, δειαδή άκεζα δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε νπηηθνπνίεζε ή κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε θάπνηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαη λα θαινχληαη φηαλ είλαη απαξαίηεηα απφ ηελ εθαξκνγή. Οη πην 

δηαδεδνκέλεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο είλαη δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα είλαη δχν θαη 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζε κνξθή JSON(Javascript Object Notation) θαη δεδνκέλα ζε 

κνξθή CSV(Comma-Separated Values). Ζ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα 

απηήο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ ηελ πιαηθφξκα SEAgle, ελψ ηα δεδνκέλα 

γίλνληαη πξνζβάζηκα κέζσ REST API Services. 

 3.1  Πιαηθόξκα SEAgle 

    Σν SEAgle είλαη δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, ε νπνία νξγαλψλεη ζε θαηεγνξίεο θαη 

απνζεθεχεη  κεηξηθέο  παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο έξγσλ ινγηζκηθνχ, πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε θψδηθα Java. Οη κεηξηθέο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξίδνληαη ζε ηξείο 

θχξηεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη: 

 Graph Based Metrics  

 Repository Metrics 

 Source Code Metrics 

 

Δηθόλα 3.1.1 Η πιαηθόξκα Seagle πεγή: http://se.uom.gr/seagle/ 
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    ηφρνο ηεο πιαηθφξκαο είλαη λα απνηειέζεη εξγαιείν ζε πξνζπάζεηεο εξεπλψλ κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο αξρείνπ θαη ηεο δηεπθφιπλζε ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ζηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα(http://se.uom.gr/seagle/). Σα δεδνκέλα αληινχληαη κέζσ REST web Services, 

ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, κε ηνλ ρξήζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηελ θαηάιιειε κνξθή ηνπ service πνπ επηζπκεί. Σα 

επηζηξεθφκελα ζηνηρεία έρνπλ πάληα ηελ κνξθή αξρείσλ JSON. 

    Μηα πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο είλαη λα 

θαιέζνπκε θαη' αξρήλ ην service πνπ ζα καο πξνκεζεχζεη κε ηα δηαζέζηκα project. ηελ 

ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε ζε κία 

αξθεηά πιήξε ιίζηα κε services ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζέζηκεο κεηξηθέο αλά project, ηελ εμέιημε θάζε κεηξηθήο κε βάζε ηηο εθδφζεηο θάζε 

έξγνπ ελψ ηέινο κπνξεί λα δεηεζεί θαη κεκνλσκέλε έθδνζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα ππάξρνπλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο: http://se.uom.gr/seagle/documentation/index.html.  

 3.2  REST Web Services 

    Όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε εθαξκνγή είηε 

βξίζθνληαη ηνπηθά απνζεθεπκέλα ζε θάπνηα αξρείν ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν 

δεκηνπξγείηε ε νπηηθνπνίεζε ή βξίζθνληαη ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν ηεξκαηηθφ. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε είλαη ζρεηηθά απιή ε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο νπηηθνπνηήζεσλ javascript δηαζέηνπλ ζπλαξηήζεηο γη απηφ ην 

ζθνπφ. ηελ δεχηεξε φκσο πεξίπησζε γηα λα γίλνπλ ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα, πξέπεη λα 

ππάξμεη κηα δηαδηθαζία ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν, ν ρξήζηεο ζέιεη λα 

έρεη ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηνπ ππνινγηζηή "πεγή" ησλ δεδνκέλσλ. 

    Τπάξρνπλ δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνινγηζηή ρξήζηε θαη ππνινγηζηή εμππεξεηεηή. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα εζηηάζεη ζηα REST(Representational State Transfer) web Services 

ηα νπνία απνηεινχλ κηα πνιχ εχρξεζηε, ηζρπξή(DeSantis et al., 2006) θαη νινέλα θαη πην 

δεκνθηιή ηερληθή. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή πεξηιακβάλεη θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έμη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά(Fredrich, 2012), φπσο απηά έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Roy 

Fielding  θαη ηα νπνία θαη ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
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ππνινγηζηψλ. Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρεη θαη έλα πνιχ 

επέιηθην θαη θαζφινπ πεξηνξηζηηθφ ζχλνιν νδεγηψλ κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε ρξήζε ην 

νπνίν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αθνινπζεί θάπνηνο πνπ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ησλ REST 

Services(Fredrich, 2012). Βάζε ηεο αξρηηεθηνληθήο, φπσο θαη φισλ ησλ Web Services 

απνηεινχλ ηα Http request(Fredrich, 2012) κέζα ζηα νπνία ελζσκαηψλνληαη κελχκαηα 

ιήςεο, απνζηνιήο θαη ηξνπνπνίεζεο. Έλα πνιχ απιφ αίηεκα ιήςεο έρεη ηε κνξθή: 

var xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 

     

xmlHttp.open("GET","http://java.uom.gr:8080/seagle2/rs/project",false);  

xmlHttp.send(null); 

Σν παξαπάλσ κήλπκα ζα επεμεξγαζηεί απφ ηνλ ππνινγηζηή παξαιήπηε θαη ε απάληεζε 

πνπ ζα ιάβνπκε αλ φια πάλε θαιά ζα έρεη ηελ κνξθή: 

http://java.uom.gr:8080/seagle2/rs/project   200 OK 101ms 

Όπνπ ην 200 ην παξαπάλσ κήλπκα καο πιεξνθνξεί πσο φια θχιεζαλ νκαιά, ελψ απηφ 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην ιεθηηθφ OK. Αληίζηνηρα κελχκαηα καο πιεξνθνξνχλ θαη γηα 

ζθάικαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνπο 

θσδηθνχο 404 Not Found θαη 500 Internal Server Error. 

 

Δηθόλα 3.2.1 Αξρείν JSON-Απόθξηζε ζε αίηεκα γηα ιήςε δεδνκέλσλ 
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    Ζ εχξεζε ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άληιεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απνηεινχλ ην πξψην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο νπηηθνπνηήζεσλ. 

Μφιηο ηα δεδνκέλα γίλνπλ δηαζέζηκα αθνινπζεί ην ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηηο δεκηνπξγίαο ησλ γξαθεκάησλ. Γηα λα γίλεη απηφ ην βήκα είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ηεο Javascript θαη θάπνηαο ή θάπνησλ βηβιηνζεθψλ ηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο 

νπηηθνπνηήζεηο.     

 3.3  Javascript  

    H Javascript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ(Γηψξγνο 

Ληαθέαο, 2002), φπσο δειψλεη θαη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ νλφκαηνο ηεο (script). Ο φξνο 

ζελάξηα αθνξά ζε έλα ζχλνιν νδεγηψλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη 

ηηο νπνίεο αθνινπζεί ν ππνινγηζηήο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα 

εξγαζία(Jon Duckett, 2014),θάηη ην νπνίν είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππν κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

φξνπ πξφγξακκα σζηφζν ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη έλα 

πξφγξακκα θαη έλα ζελάξην. Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε ζελάξην εθηειείηαη απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ θπιινκεηξεηή πνπ έρεη ν θαζέλαο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ελψ ηα 

πξνγξάκκαηα εθηεινχληαη ζηνλ επεμεξγαζηή ηνπ ππνινγηζηή(Γηψξγνο Ληαθέαο, 2002). 

    Ζ θπθινθνξία ηεο Javascript αλάγεηαη ζην έηνο 1995 θαη ε δεκηνπξγία ηεο νθείιεηε 

ζηελ ζπλεξγαζία ησλ εηαηξηψλ Netscape Communications θαη Sun Microsystems ελψ ε 

νλνκαζία ππεξέηεζε δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο θαζψο είλαη αξθεηά ζαθήο ν ζπζρεηηζκφο 

πνπ επηρεηξείηε κεηαμχ ησλ javascript θαη java(Γηψξγνο Ληαθέαο, 2002). Ο ζπζρεηηζκφο 

απηφο είλαη θαη ε αηηία δεκηνπξγίαο εζθαικέλσλ εληππψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νκνηφηεηα 

ησλ δχν γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο πέξα ηνπ ελφο θνηλνχ 

ζπλζεηηθνχ ζηελ νλνκαζία, ε νκνηφηεηα ηνπο αθνξά έλα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θνηλφ 

ζπληαθηηθφ (Flanagan, 2006) ην νπνίν έρνπλ θιεξνλνκήζεη απφ ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ C θαη C++ θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο δνκέο ειέγρνπ θαη 

επαλάιεςεο(Flanagan, 2006). Πέξα απφ ηα παξαπάλσ φκσο δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε 

νκνηφηεηα, κε ηηο δχν γιψζζεο λα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ.   

    Κχξηνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε javascript είλαη νη δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο(Flanagan, 2006) θαη έρεη ζαλ ζηφρν, λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε κεγαιχηεξε δσληάληα θαη λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηε 

δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ(Γηψξγνο Ληαθέαο, 2002). ην 
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μεθίλεκα ηεο δσήο ηεο ν ξφινο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαλ ήηαλ θπξίσο επηθνπξηθφο, 

ππνβνεζψληαο ηελ Java θαη ηελ HTML( http://www.tutorialspoint.com 

/javascript/javascript_loop_control.htm) κε ην πέξαζκα φκσο ηνπ ρξφλνπ θαζηεξψζεθε 

ζαο κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ παγθνζκίσο(Crockford, 

2008).  

    Τπάξρνπλ δχν ηχπνη εθαξκνγψλ Javascript, νη εθαξκνγέο client-side Javascript θαη νη 

εθαξκνγέο server-side Javascript. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ρξήζε αθνξά ζε εθαξκνγέο client-

side Javascript(http://www.tutorialspoint.com/javascript/javascript_loop_control.htm) 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηθαλφηεηα ηηο γιψζζαο λα αιιειεπηδξά, λα ρεηξίδεηαη θαη 

λα ηξνπνπνηεί ζηνηρεία ηνπ DOM(Document Object Model) θαη ηηο HTML(Flanagan, 

2006). Σα ζηνηρεία ηεο HTML απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία θάζε ηζηνζειίδαο, ρσξίο 

φκσο ηελ παξνπζία ηεο javascript απηά ηα ζηνηρεία απιά ηνπνζεηνχληαη κε ηε ζεηξά, 

κέζα ζην έγγξαθν θαη ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο θαη θαιισπηζκνχ απνπζηάδνπλ 

παληειψο.  

    Υαξαθηεξηζηηθφ ηηο javascript είλαη ε αίζζεζε ραιαξφηεηαο(Flanagan, 2006) πνπ 

δηαζέηεη ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ν θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ δεδνκέλσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα απνζεθεπηεί ζε θάζε κεηαβιεηή πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα θαηά ηε 

δήισζε ηεο κεηαβιεηήο. Απηφ δελ ηζρχεη ζηελ javascript αθνχ ν ηχπνο δεδνκέλσλ δελ 

είλαη απαξαίηεηνο ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα λα 

αιιάμνπλ ηχπν. Παξφκνηα είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηηο ζπλαξηήζεηο, νη νπνίεο δελ 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κε βάζε ην αλ επηζηξέθνπλ ηηκή, νχηε θαη ζηνλ ηχπν ηεο 

επηζηξεθφκελεο ηηκήο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Javascript είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα cross-platform 

(http://www.tutorialspoint.com/javascript/javascript_loop_control.htm) γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ, θάηη ην νπνίν καο απαιιάζζεη απφ πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε 

ζέκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε κεηαθνξά ηεο απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα. 

    Αληηθξνπφκελεο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο κε ηελ νπνία κπνξεί 

θάπνηνο λα κάζεη ηελ Javascript θπξηαξρνχλ ζε ζρεηηθά θείκελα θαη κειέηεο. Τπάξρνπλ 

απφςεηο πνπ ηνλίδνπλ ηελ απιφηεηα ηεο αλαθέξνληαο ηελ άπνςε, πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

γιψζζα ηελ νπνία κπνξεί λα κάζεη νπνηνζδήπνηε, ρσξίο λα έρεη  πξνεγνπκέλσο θάπνην 

πξνγξακκαηηζηηθφ ππφβαζξν(Γηψξγνο Ληαθέαο, 2002). Απηφ πνπ κάιινλ φκσο ηζρχεη, 



 

26 

είλαη πσο ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα παξφηη ζεσξείηαη ζρεηηθά εχθνιε ελψ 

πεξηέρεη θαη αξθεηέο παγίδεο θαζψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί δηαθέξεη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ.  

    Κπξίαξρν ξφιν ζηελ Javascript έρνπλ ηα selections κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

πξνγξακκαηηζηήο είλαη ηθαλφο, λα επηιέγεη, κε αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ήδε 

ππάξρνληα ζηνηρεία ζε έλα DOM(Document Object Model) λα ηα επεμεξγάδεηαη 

αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηνπ, λα πξνζζέηεη λέα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηέινο λα 

αθαηξεί φπνηα επηζπκεί. Απαξαίηεηε βεβαίσο πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ είλαη λα 

ππάξρεη αξθεηά θαιή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ DOM, θαη ησλ πθηζηάκελσλ 

ηεξαξρηψλ.  

    Ο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε ηελ javascript ζηηο 

ηζηνζειίδεο  πνπ δεκηνπξγνχκε είλαη δχν. Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ θψδηθα 

θαηεπζείαλ ζην αξρείν HTML, αλάκεζα ζε ζηνηρεία ηχπνπ <script></script> θάηη πνπ 

κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ, είηε απηφ είλαη ε θεθαιή είηε θαη 

ην θπξίσο ζψκα. Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα ζπκφκαζηε, πσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε, 

νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθεη ν θψδηθαο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε νιφθιεξε ηε 

ζειίδα(Γηψξγνο Ληαθέαο, 2002), ελψ αλ ελζσκαησζεί ζην ζψκα ηνπ εγγξάθνπ νη 

εληνιέο ζα εθηειεζηνχλ κφιηο ν browser θηάζεη ζην ζεκείν πνπ είλαη ν θψδηθαο( 

http://www.tutorialspoint.com/javascript/javascript_loop_control.htm). Ο παξαπάλσ 

ηξφπνο ελζσκάησζεο είλαη αξθεηά βνιηθφο, αιιά αλ ηεζνχλ δεηήκαηα ζπληήξεζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ίδησλ ηκεκάησλ θψδηθα ζα δνχκε, πσο είλαη θαιχηεξε πξαθηηθή ε 

ελζσκάησζε ηνπ θψδηθα ζε εμσηεξηθφ αξρείν θαη ε θφξησζε ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ επηζπκνχκε κέζσ ηεο εηηθέηαο <script type="text/javascript" 

src="file.js" ></script>( http://www.tutorialspoint.com/javascript 

/javascript_loop_control.htm). Όπνπ type πιεξνθνξεί ηνλ browser πσο ην αξρείν πνπ 

πξφθεηηαη λα θνξησζεί είλαη θψδηθαο  Javascript ελψ ην src είλαη ε δηαδξνκή ζηελ νπνία 

είλαη απνζεθεπκέλν ην αξρείν(Γηψξγνο Ληαθέαο, 2002). 

    Μεηά απφ γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ Javascript ήξζε ε ζηηγκή γηα λα εζηηάζνπκε ζηνλ 

ξφιν, κε ηνλ νπνίν ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία νπηηθνπνηήζεσλ. Με δεδνκέλε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ βηβιηνζεθψλ, κε ηελ 

ρξήζε ηεο Javascript ν πξνγξακκαηηζηήο εθαξκφδεη ειέγρνπο αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο 
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θαη ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο, πξνζαξκφδεη ηα δεδνκέλα ζε θιίκαθεο θαη ηα θαζηζηά 

έηνηκα γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηεο κνξθνπνίεζεο(Raasch et al., 2015). Αθνινπζεί ε 

θιήηεπζε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πάλει πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα 

ζρήκαηα, πνπ απνηεινχλ ηελ νπηηθνπνίεζε. Οη πην ζπλεζηζκέλεο επηινγέο πάλει είλαη 

ηα ζηνηρεία <canvas> θαη <svg> ηεο HTML. Όπνηα απφ ηηο δχν θαη αλ είλαη ε επηινγή 

ηνπ δεκηνπξγνχ ππάξρεη δηαζέζηκε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κηα κεγάιε πνηθηιία 

ζρεκάησλ(Raasch et al., 2015), ηα νπνία θαη απνηεινχλ θαη βαζηθφ κέξνο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νπηηθνπνηήζεσλ. Παξφια απηά αλ δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα ηνλ 

εμππεξεηεί, ν δεκηνπξγφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ 

ζρέδην αμηνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κνλνπαηηνχ κε βάζε ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη νπνηνδήπνηε ζρήκα επηιεγεί(Raasch et al., 2015). Δπηπξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ, θεηκέλνπ θαη κνξθνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο(Raasch et al., 2015). ηνηρεία 

αιιειεπίδξαζεο πξνζηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, νινθιεξψλνληαο ηεο εθαξκνγέο ελψ ηηο 

κεηαηξέπνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζε πην ειθπζηηθέο γηα ηνλ ρξήζηε. Οη δπλαηφηεηεο 

εηζαγσγήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ππνβνεζάηε απφ ηηο εηδηθέο ζηηο νπηηθνπνηήζεηο 

βηβιηνζήθεο ηεο Javascript, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά αλάπηπμε ηνπ θψδηθα.    

 3.4  HTML-HyperText Markup Language  

    H HTML απνηειεί ην δνκηθφ ζπζηαηηθφ νπνηαζδήπνηε ηζηνζειίδαο θαη θαηαδεηθλχεη 

ζηνπο θπιινκεηξεηέο, ην πσο ζα πξέπεη λα ηελ εκθαλίζνπλ ζηνλ ρξήζηε(Murray, 2013). 

Μφιηο ν ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε ιάβεη κηα ηζηνζειίδα δεκηνπξγεί ην DOM, ην νπνίν 

απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ HTML πνπ απνηεινχλ ηελ ηζηνζειίδα(Pilgrim, 2010) 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ εκθαλίδεη ζηνλ ρξήζηε.  Δίλαη γξακκέλε ζε κνξθή αλαγλψζηκε 

γηα ηνλ άλζξσπν, ελψ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν HTML αξθεί ε ρξήζε ελφο απινχ 

ζπληάθηε θεηκέλνπ. Κάζε αξρείν HTML αξρίδεη κε ηελ εηηθέηα <!DOCTYPE html> πνπ 

δειψλεη ην ηη πεξηέρεηαη ζην αξρείν(“Interactive Data Visualization For The Web.pdf,” 

n.d.). Έπεηηα ην αξρείν ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε ηελ θεθαιίδα θαη ην θπξίσο ζψκα ηνπ 

εγγξάθνπ. Ζ θεθαιίδα πεξηθιείεηαη απφ ηηο εηηθέηεο <head> θαη </head> θαη 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έγγξαθν, φπσο ν ηίηινο, θνξηψλνληαη 

βηβιηνζήθεο θαη αξρεία Javascript, ελψ ηνπνζεηνχληαη  θαη ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ 

θαη ηξνπνπνηνχλ ηελ εκθάληζε ησλ πεξηερνκέλσλ(Murray, 2013).  Αθνινπζεί ην θπξίσο 
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ζψκα ηνπ εγγξάθνπ ην νπνίν απνηειεί θαη ην πεξηερφκελν ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηνλ 

ρξήζηε(Murray, 2013). Απηφ πεξηθιείεηαη απφ ηηο εηηθέηεο <body> θαη </body>, ελψ ζην 

ηέινο ηνπ εγγξάθνπ ππάξρεη θαη ε ηειηθή εηηθέηα </html> πνπ θαηαδεηθλχεη ην ηέινο ηνπ 

εγγξάθνπ.  

 

Δηθόλα 3.4.1 Πξόηππε κνξθή αξρείνπ HTML 

 3.5  CSS-Cascading Style Sheets 

    Ζ δπλαηφηεηα ζηηιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή πξνθεηκέλνπ λα δνζεί, έλα 

πην πξνζσπηθφ πξνθίι ζηηο ηζηνζειίδεο καο. Σε δπλαηφηεηα λα παξέκβνπκε θαη λα 

ειέγμνπκε ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη καο ηελ δίλεη ε CSS(McFarland, 2013). Ζ 

δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο έρεηο σο εμήο· πξψηα επηιέγνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα 

αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαζνξίδνπκε ηνπο 

θαλφλεο(Murray, 2013).  Οη δχν πην εχρξεζηνη ηξφπνη δεκηνπξγίαο ησλ επηινγψλ αθνξά 

νκάδεο ζηνηρείσλ, θιάζεηο δειαδή, πνπ αθνινπζνχλ σο ζχλνιν ίδηνπο θαλφλεο θαη 

κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη επηιέγνληαο ηα βάζε 

ηαπηφηεηαο(Murray, 2013). Μεηά ηελ επηινγή αθνινπζνχλ νη θαλφλεο κνξθνπνίεζεο, νη 

νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε αγθχιεο θαη απνηεινχληαη απφ δχν κέξε, ηελ ηδηφηεηα 

(property) ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα κνξθνπνίεζε κε άιια ιφγηα θαη ηελ ηηκή (value) 

ηεο αληίζηνηρεο ηδηφηεηαο (McFarland, 2013) 

    ην παξαθάησ παξάδεηγκα ππάξρεη κία επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζε θιάζε θαη 



 

29 

μερσξίδεη, θαζψο μεθηλάεη κε ην ζχκβνιν (.) ελψ ε επηινγή κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα έρεη 

ραξαθηεξηζηηθφ ζχκβνιν (#). 

  

 

Δηθόλα 3.5.1 CSS-πκβάιεη ζηελ κνξθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο ηζηνζειίδαο 

 3.6  Bootstrap  

    Μέρξη ζηηγκήο είδακε φηη ζηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία εκθαληζηαθά 

ειθπζηηθφηεξσλ εθαξκνγψλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε CSS, αιιά εθηφο απφ απηή 

ππάξρνπλ θαη νινθιεξσκέλα πιαίζηα κε ηελ βνήζεηα ηνλ νπνίσλ κπνξνχκε λα 

απινπνηήζνπκε ηελ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνζειίδαο. Οη 

δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη αξθεηέο ζ' απηφ ην ηνκέα κε πιαίζηα πνπ δηαηίζεληαη ηφζν επί 

πιεξσκή φζν θαη δσξεάλ. ηελ θαηεγνξία ησλ ειεχζεξσλ πξνγξακκάησλ αλήθεη ην 

Bootstrap, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε.     

    Σν Bootstrap απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ειθπζηηθψλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ(Υαξπαληίδεο,2014). πγθεληξψλεη πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηα νπνία κπνξνχλ κε εχθνιν ηξφπν λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο καο. Σέηνηα 

ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη αλαδηπισκέλα κελνχ, κπάξεο πινήγεζεο, θφξκεο 
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ζπκπιήξσζεο, ιίζηεο, θεθαιίδεο ζειίδαο θαη άιια.  

    Ζ ρξήζε ηνπ ππνζηεξίδεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θπιινκεηξεηέο, ελψ ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ είλαη ε εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο φπσο αλαθέξεη. Ζ 

ελζσκάησζε ηνπ δελ θξχβεη θάπνηα δπζθνιία, αθνχ γίλεηαη κέζσ ζπλδέζκνπ, αιιά ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο γηα λα γίλεη ρξήζε ηνπ Bootstrap ζα πξέπεη λα θνξησζεί θαη 

ε βηβιηνζήθε JQUERY επίζεο(Υαξπαληίδεο,2014).  
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 4  Απαηηήζεηο εθαξκνγήο 

    Μέρξη ζηηγκήο έρεη γίλεη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζηηο απαξαίηεηεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα  δεκηνπξγεζεί κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή. Ζ 

ιίζηα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ πεξηγξάθηεθαλ δελ απνηειεί θαηά βάζε δεζκεπηηθή, αθνχ 

θάπνηεο απ' απηέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο, αλάινγα 

πάληα θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.  

    Ζ έξεπλα ζπκπεξαζκαηηθά κέρξη ην ζεκείν απηφ, έζησ θαη ζεσξεηηθά, πεξηζηξάθεθε 

γχξσ απφ ην πσο θαηαζθεπάδεηαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Γηα λα ππάξμεη ην ζηάδην 

φκσο ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη πξνεγνπκέλσο, λα έρνπκε νινθιεξψζεη έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην. Ξεθάζαξα ζην κπαιφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη νινθιεξσκέλν ην πιάλν, πνπ ζα αθνινπζήζεη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. 

Μεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρεη απαληήζεη ν δεκηνπξγφο είλαη· 

πνηά ζα είλαη ε κνξθή ηεο εθαξκνγήο; πνίνο είλαη ν ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο; ζε πνηνχο ζα 

απεπζχλεηαη ε εθαξκνγή.  

    Ζ εθαξκνγή πνπ ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ νπηηθνπνίεζε 

δεδνκέλσλ εμέιημεο ινγηζκηθνχ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνρσξάκε ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη αλαπηπρζεί ήδε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, επνκέλσο 

απηφ πνπ κέλεη λα αλαπηπρζεί είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα επηηεπρζνχλ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ κεηξηθέο 

εμέιημεο ινγηζκηθνχ νπφηε πξνθχπηεη εθ ησλ πξαγκάησλ ε αλάγθε ε κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα δεδνκέλα λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο. Δθηφο απ' απηφ έρνπλ 

ππνινγηζηεί θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, 

ζε θάπνηα δηαγξάκκαηα έρνπλ πξνζηεζεί έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα, ελψ ηέινο ππήξμε κέξηκλα γηα ηελ νπηηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο. Σέινο φιεο νη νπηηθνπνηήζεηο ηέινο έρνπλ εληαρζεί ζ' έλα θνηλφ πιαίζην κε 

ζθνπφ λα γίλεηαη κε νκαιφ ηξφπν ε πξφζβαζε ζ' απηέο αιιά θαη ε παξνπζίαζε ηνπο. 

    Οη ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ θάιπςε 
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ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, ζα εζηηάζνπκε φκσο ηελ έξεπλα ζην θαζέλα δηάγξακκα 

μερσξηζηά. 

 Ραβδόγξακκα 

     Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο έγηλε θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαζηαζνχλ ηαπηφρξνλα πνιιά δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, αιιά θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηελ αιιαγή απφ δεδνκέλν ζε 

δεδνκέλν. Έλαο αθφκα παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν έγηλε ρξήζε ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο, 

είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα αλαγλσζηεί θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. 

Δλψ ζαλ θάηη αξθεηά ρξεζηκνπνηεκέλν, αιιά θαη δεκνθηιέο ζε νπηηθνπνηήζεηο δελ ζα 

κπνξνχζε λα αγλνεζεί. Σέινο απνηειεί θαη έλα δεκηνχξγεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ θάπνηνο αξράξηνο λα εηζαρζεί ζηνλ θφζκν ηεο δεκηνπξγίαο 

νπηηθνπνηήζεσλ.  

    αλ θάηη φκσο αξθεηά θνηλφηππν ζα έπξεπε ην ηζηφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, λα 

δηαζέηεη θάπνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά κε ζθνπφ λα πξνζδψζνπλ ρξεζηηθφηεηα αιιά 

θαη έλα πην πξνζσπηθφ χθνο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ πξνζηέζεθαλ δχν ζηνηρεία, κε ην 

πξψην λα αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε, λα αθαηξεί δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα 

θξαηήζεη κφλν απηά πνπ θξίλεη απαξαίηεηα. Αλά πάζα ζηηγκή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε αιιαγή ησλ πξνβεβιεκέλσλ κεηαβιεηψλ ή 

έξγνπ. Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ έρεη πξνζηεζεί είλαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

ειέγρσλ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο βνεζεηηθνχ άμνλα, ελφο πήρε κε 

άιια ιφγηα, ν νπνίνο θηλείηαη απφ ηνλ ρξήζηε θαηαθφξπθα θαη ηνπνζεηείηαη ζε φπνηα 

ζέζε απηφο επηζπκεί. Μεηαβιεηέο νη νπνίεο μεπεξλάλε ην φξην πνπ έρεη ηεζεί 

ρξσκαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί αθξηβψο απηφ ην γεγνλφο.  

    Σέινο έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη πιένλ ησλ νπηηθνπνηήζεσλ είλαη νη κεηαβάζεηο 

θαη ν ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, φηαλ ζέινπκε λα πάκε απφ κία κνξθή 

νπηηθνπνίεζεο ζε θάπνηα άιιε. Έηζη ινηπφλ έρεη δνζεί πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηαγξάθνληαη , ζην πψο θνξηψλνληαη δεδνκέλα θαη πσο κεηαβαίλνπκε απφ ηα 

ξαβδνγξάκκαηα ζηελ επφκελε νπηηθνπνίεζε ηα δηαγξάκκαηα γξακκήο.  
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 Γηάγξακκα Γξακκήο  

Ζ κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο κπνξεί απφ κφλε ηεο θαηαδείμεη ηελ εμέιημε 

κηαο κεηαβιεηήο. Με ζθνπφ ηελ ρξεζηηθφηεηα ινηπφλ ην δηάγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε, 

εκπινπηίζηεθε κε ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεηαη επηινγή ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίδεηαη ε χπαξμε ή κε ηάζεο. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεηαη ε γξακκή ηάζεο ε νπνία 

πξνθχπηεη. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία θξίζηκε ήηαλ ε εηζαγσγή 

εξγαιείνπ επηινγήο αληηθεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεηαηξνπή ησλ επηιεγκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  

 Heat Map 

    Σν δηάγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρξσκαηηθφο 

ράξηεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο γηα λα εκθαληζηνχλ. Σα δεδνκέλα 

παίξλνπλ ηελ κνξθή ρξσκαηηζκέλσλ νξζνγσλίσλ, κε δηαβαζκηζκέλεο απνρξψζεηο ηνπ 

ίδηνπ ρξψκαηνο. Μηθξφηεξεο ηηκέο αληηζηνηρνχλ ζε πην αλνηρηέο απνρξψζεηο, ελψ φζν 

απμάλνληαη νη ηηκέο ηα ρξψκαηα γίλνληαη πην ζθνχξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπηηθνπνίεζε 

δηαηίζεηαη θαη πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηελ εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ, κε φζν ην δπλαηφλ 

πην γξήγνξν θαη εχζηνρν ηξφπν. Πξέπεη λα παξαδερζνχκε σζηφζν πσο ιφγσ ηεο κνξθήο 

κε ηελ νπνία ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα, δελ θαιχπηνληαη ρξήζηεο πνπ 

επηδεηνχλ πιεξνθφξεζε  ζηξακκέλε γχξσ απφ ηελ αθξηβή ηηκή ησλ δεδνκέλσλ, παξφιν 

πνπ είλαη θαη απηή δηαζέζηκε. Αο ζπκεζνχκε φκσο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο κειέηεο, πσο νη νπηηθνπνηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

νπηηθή κε ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα(Raasch et al., 2015). Απηφ είλαη θαη ην 

λφεκα χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ νπηηθνπνηήζεσλ κε βάζε ηα ίδηα δεδνκέλα, λα 

παξνπζηαζηνχλ δειαδή δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο.  

    Πιενλέθηεκα ηεο νπηηθνπνίεζεο απηήο είλαη ην γεγνλφο πσο εκθαλίδνληαη φιεο νη 

κεηξηθέο πνπ δηαζέηεη θάπνην έξγν, αιιά θαη φιεο νη εθδφζεηο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα ηηο κεηαβιεηέο. Υξήζηκν ζ' απηή ηελ νπηηθνπνίεζε είλαη ε 

θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ λα γίλνληαη πην εχθνια αληηιεπηέο νη 

δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο ζην δηάγξακκα απηφ έρεη γίλεη πξνζζήθε 

κπάξαο θφξησζεο, κε ζθνπφ λα βιέπεη ν ρξήζηεο ζε πην ζηάδην βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία 

άληιεζεο δεδνκέλσλ.  
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 Γελδξόγξακκα 

     Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ δεδνκέλσλ, είλαη λα ηα παξαζηήζνπκε 

ζχκθσλα κε ην ηξφπν πνπ απηά νξγαλψλνληαη. Σα δεδνκέλα θάπνηεο θνξέο είλαη 

ρσξηζκέλα ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ν ζθνπφο ηνπ δεκηνπξγνχ, κπνξεί λα είλαη λα 

ηνλίζεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. Έηζη ινηπφλ μεθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή νληφηεηα, 

νη νπνία θιεξνλνκεί φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεβαίλνπκε ζηελ ηεξαξρία κέρξη λα 

πξνζεγγίζνπκε ην ηέινο. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ κε βάζε ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθνπνίεζε.      

    Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζ' απηή ηελ εθαξκνγή ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αξρή 

ζε κία κεγάιε θαηεγνξία, κε ην ζθεπηηθφ πσο ην θνηλφ ηνπο ζηνηρείν είλαη, πσο φια   

αθνξνχλ πξνγξάκκαηα αλνηρηνχ θψδηθα. ηελ δεχηεξε βαζκίδα νξγάλσζεο ππάξρνπλ νη 

θαηεγνξίεο ησλ κεηξηθψλ, πνπ θάζε έξγν δηαζέηεη θαη ζηελ ηξίηε βαζκίδα νη κεηξηθέο, 

πνπ πεξηέρεη θάζε θαηεγνξία. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ηθαλή λα θαηαδείμεη κε αξθεηή 

ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ άιιε κεξηά 

φκσο πξνθχπηεη θαη ην εχινγν εξψηεκα· ηί ζπκβαίλεη κε ηελ εμέιημε ησλ κεηξηθψλ 

πξνρσξψληαο απφ γεληά ζε γεληά; Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία ζα 

δεκηνπξγεζεί ε εθαξκνγή, πξσηεχσλ ζθνπφο είλαη λα γίλεηαη αληηιεπηή ε εμέιημε ησλ 

δεδνκέλσλ. Υσξίο λα επηηπγράλεηαη απηφ ε εθαξκνγή δελ ζα έρεη εθπιεξψζεη ηελ 

απνζηνιή ηεο. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, έπξεπε λα πξνζηεζεί έλα αθφκα θνκκάηη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη πιήξε ηελ εθαξκνγή. Απηφ πνπ πξνζηέζεθε ήηαλ έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ δηάγξακκα, ην νπνίν εληνηρίζηεθε ζην ήδε ππάξρνλ κε ζθνπφ λα 

θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηνπ αξρηθνχ. Σν δεπηεξεχνλ δηάγξακκα είλαη θαηά βάζε έλα 

ρξνλνδηάγξακκα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη θαη' επηινγή ε εμέιημε νπνηαζδήπνηε 

κεηξηθήο επηζπκεί ν ρξήζηεο.  

    Πιενλέθηεκα απηήο ηεο νπηηθνπνίεζεο είλαη ε παξνπζίαζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

έξγσλ ηαπηφρξνλα, αιιά θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θνξηψλνληαη ηα δεδνκέλα ζε 

ζρέζε κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ην Heat map, ζην 

νπνίν θνξηψλνληαη δεδνκέλα ζε ζρέζε κε νιφθιεξν ην έξγν θαη γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο, ελψ ζην δελδξφγξακκα θνξηψλνληαη δεδνκέλα κφλν κε βάζε ηελ 

επηιεγκέλε κεηαβιεηή.     
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 5  ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε     

    Ζ δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, είλαη ην 

ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ λα έρνπκε ζηα ρέξηα καο νινθιεξσκέλε ηελ νπηηθνπνίεζε. Πιένλ 

γηα ηνλ δεκηνπξγφ είλαη μεθάζαξνη νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα εθπιεξψζεη ε εθαξκνγή, ελψ 

ηαπηφρξνλα έρεη επηιέμεη θαη πνηέο ηερληθέο ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ επηηχρεη 

ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. Ήξζε θαηά ζπλέπεηα ε ζηηγκή, πνπ ζα πξέπεη φιεο νη ζθέςεηο 

θαη νη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξακε, λα πάξνπλ κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή. 

    ε ζεσξεηηθφ πιαίζην ε κέρξη ηψξα ζπδήηεζε, απνηέιεζε έλα ζρέδην δξάζεο ην νπνίν 

φκσο δελ πεξηέγξαςε ζε θαλέλα ζεκείν ζέκαηα πινπνίεζεο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη 

νπφηε, είλαη πσο πξαγκαηνπνηνχληαη φια απηά πνπ πεξηγξάςακε κέρξη ηψξα; Ήξζε 

ινηπφλ ε ζηηγκή, πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε φινπο εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο θαη ζα 

αλαθαιχςνπκε ιχζεηο, ζε δεηήκαηα θαη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε.  

    Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, φπσο αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο είλαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Javascript. ε εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο φκσο, είλαη ζεκηηή ε ρξήζε θάπνησλ επηπιένλ βηβιηνζεθψλ ηεο γιψζζαο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζηφρν λα ππνβνεζήζνπλ ηνλ δεκηνπξγφ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ. 

Μέρξη ζηηγκήο απνθχγακε ηελ ζπδήηεζε γχξσ απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνζήθεο, 

θαζψο ε άπνςε είλαη, πσο απηή ε θνπβέληα αλήθεη θαζαξά ζην ηνκέα ηεο πινπνίεζεο. 

Τπάξρεη δηαζέζηκε κηα κεγάιε γθάκα απφ βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο ζηξέθνληαη γχξσ απφ 

ηνλ ηνκέα ησλ νπηηθνπνηήζεσλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε παξαθάησ ιίζηα. 

 Dygraphs.js 

 D3.js 

 InfoVis 

 The Google Visualization API  

 Springy.js 

 Raphael.js 

 gRaphael 
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 Polymaps.js 

    Κάζε δεκηνπξγφο επηιέγεη κε βαζηθφ θξηηήξην ην πνία ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζ' απηφλ θαη 

ηελ ζεσξεί πεξηζζφηεξν νηθεία· θαη θαηά δεχηεξν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ ην ηί ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη. Κάζε βηβιηνζήθε έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη εξγαιεία, θάηη πνπ 

ηεο δηαθνξνπνηεί θαηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο δηεπθφιπλζεο 

ηνπ δεκηνπξγνχ.   

    ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηπρζεί ε βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη ε 

D3(Data-Driven Documents) ε νπνία απνηειεί εξγαιείν, γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα. θφπηκν ζ' απηφ ην ζεκείν θαη ιφγσ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηελ 

νπνία έρεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, ε D3 ζα ήηαλ λα δνχκε θάπνηα 

πξάγκαηα γη' απηή. 

 5.1  D3 (Data-Driven Documents) 

    Ζ βηβιηνζήθε απηή φπσο καο πιεξνθνξεί θαη ην φλνκα ηεο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ δεδνκέλα. Σν βαζηθφ ζηνηρείν 

ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο είλαη ε ρξήζε θαη ε ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ HTML, SVG 

θαη Canvas ηα νπνία θαη έρνπκε πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο. Ζ D3, βιέπνληαο ηελ γεληθά  

δηεπθνιχλεη απηή ηε δηαδηθαζία, θαζψο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ δεκηνπξγφ, λα 

επηιέγεη θαη λα ρεηξίδεηαη κε απιφ θαη εχθνιν ηξφπν απηά ηα ζηνηρεία(Dewar, 2012). 

Δηδηθφηεξα κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο απινπνηνχληαη δηαδηθαζίεο, φπσο ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζε θιίκαθεο, ε δεκηνπξγία αμφλσλ, ε εηζαγσγή ζρεκάησλ SVG θαη Canvas, 

ν ρεηξηζκφο αξρείσλ δεδνκέλσλ δηάθνξσλ ηχπσλ, ν ρεηξηζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ειέγρσλ ζε πίλαθεο θαη αληηθείκελα, ν ρεηξηζκφο ζπκβάλησλ, ν ρεηξηζκφο ρξσκάησλ θαη 

ν ρεηξηζκφο ησλ κεηαβάζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

    Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε θιίκαθεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο, πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θαη ηα νπνία ζέινπκε λα αλαλεψλνληαη. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

παξαζηήζνπκε αιιάδεη, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ δηάξθεηα κεηεμέιημεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζε γξαθήκαηα, λα πξνθχπηνπλ δεηήκαηα ρσξνηαμίαο. Απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

απινπνίεζε ε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε θιίκαθεο, θαζψο αξθεί ν 

ρξήζηεο λα δειψζεη ηελ έθηαζε πνπ ζέιεη λα θαηαιακβάλεη ε νπηηθνπνίεζε θαη ηα 
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ππφινηπα δηεπζεηνχληαη απφ ηε βηβιηνζήθε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θιηκάθσλ, νη 

νπνίεο ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλερή θαη 

δηαθξηηά δεδνκέλα. Οη πην ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο θιηκάθσλ είλαη νη εμήο: 

 

 linear Scales                           ordinal Scales 

 quantize Scales                       quantile  Scales 

 color Scales                            time Scales 

 

 Έλα απιφ παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο θιίκαθαο έρεη ηελ κνξθή:  

 

var projectScale=d3.scale.ordinal() 

                   .domain(projects.map(function(d){return d[0];})) 

                   .rangeBands([0,count*100]); 

 

Καηαξρήλ βιέπνπκε ζηελ πξψηε ζεηξά δεκηνπξγείηαη ε ζπλάξηεζε κέζσ ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζε θιίκαθα. Σν domain (projects.map 

(function(d){return d[0];})) πεξηέρεη ην εχξνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα δερζεί ζαλ ηηκή ε 

παξαπάλσ ζπλάξηεζε, ελψ ηέινο ζην rangeBands([0,count*100]) δειψλνπκε ην 

επηζπκεηφ δηάζηεκα ζην πνηφ ζέινπκε λα βξίζθνληαη νη εμεξρφκελεο ηηκέο. 

    Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο θιίκαθαο ή ησλ θιηκάθσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

νπηηθνπνηήζεηο δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε δεκηνπξγία αμφλσλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ. Ο 

δεκηνπξγφο απνθαζίδεη γηα ην πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη άμνλεο, ζε πνηά θιίκαθα ζα 

πξνζαξκνζηνχλ, ηη κνξθήο δεδνκέλα ζα πεξηέρνπλ θαη πνηά ζεκεία ηνπο ζα ζεκεησζνχλ. 

Ο ιφγνο χπαξμεο ησλ αμφλσλ είλαη γηα λα δεκηνπξγείηαη κηα πην επνπηηθή εηθφλα γηα ηα 

δεδνκέλα θαη λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα θαηαιάβεη άκεζα ην κέγεζνο ησλ παξηζηάκελσλ 

ζηνηρείσλ.  

 

var xAxis=d3.svg.axis() 

                .scale(xScale) 

                .orient("bottom"); 

                .ticks(dataset.length/2," ");      
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    Ο άμνλαο πνπ δεκηνπξγείηαη παξαπάλσ είλαη ν xAxis ν νπνίνο επηιέρζεθε, λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ θιίκαθα xScale θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ είλαη πξνο ηα 

θάησ, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο νη ηηκέο ζα βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ άμνλα. Δπηπιένλ κε 

ην ticks(dataset.length/2," ") γίλεηαη ε επηινγή ησλ ζεκείσλ πνπ ζέινπκε λα 

απεηθνλίδνληαη, ζηνλ άμνλα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε. 

    Όζσλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ, ε βηβιηνζήθε D3 καο πξνζθέξεη πνιιέο 

επηινγέο ειέγρσλ, ηξνπνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πνπ κπνξεί 

θάπνηνο  λα ρεηξηζηεί κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ κνξθή πηλάθσλ, 

αληηθεηκέλσλ, ζπκβνινζεηξψλ. Ζ θφξησζε γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηχπνπο αξρείσλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα αξρεία JSON ή CSV.  

    Βέβαηα ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο, είλαη ε επθνιία πνπ 

παξέρεη ζηνλ δεκηνπξγφ πξνθεηκέλνπ, λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη θψδηθα πνπ λα 

παξαθνινπζεί ηα ζπκβάληα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ εηζαγσγή ηνπ ειέγρνπ 

γεγνλφησλ ηχπνπ click, mouse-in, mouse-out, drag θαη άιισλ βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία 

ρξήζεο θαη απμάλνπλ ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Ζ εηζαγσγή ζηελ 

εθαξκνγή ηέηνησλ ειέγρσλ γίλεηαη, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζηελ αιπζίδα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ , έλλνηα ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ησλ αληηθεηκέλσλ απιψλ 

ζπλαξηήζεσλ ηχπνπ .on("ηχπνο ζπκβάληνο",function{}). Μέζα ζηελ ζπλάξηεζε 

function() ηνπνζεηνχληαη φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ ζα ππξνδνηήζεη ην ζπκβάλ πνπ 

έρεη ζπκπεξηιάβεη ν πξνγξακκαηηζηήο.  

    Πξνεγνπκέλσο είρε γίλεη αλαθνξά ζε αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

νπηηθνπνίεζε, αιιά θαη ζε αιπζίδεο αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα φπσο κπνξεί ινγηθά 

λα ζπκπεξάλεη θάπνηνο, αθνξά ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηεινχλ κηα νπηηθνπνίεζε. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά απηά ηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ πξέπεη λα αλήθνπλ ζε 

θάπνην selection, φπσο ηα νλνκάδνπκε ζηελ Javascript. Σα selection είλαη κε απιά ιφγηα 

νη νδεγίεο καο πξνο ηνλ ππνινγηζηή σο πξνο ηα πνηα δνκηθά ζηνηρεία (π.ρ. HTML) 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη, κε πνηα ζηνηρεία λα ηα ζπζρεηίζεη, κε πνηφλ ηξφπν λα ηα 

ζπζρεηίζεη, ηη ελέξγεηεο λα πξάμεη κε απηά ηα ζηνηρεία. Όιεο απηέο νη εληνιέο 

ηνπνζεηνχληαη ε κία κεηά ηελ άιιε κε ζπλερή ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 

κία αιπζίδα φπσο ιέκε(Murray, 2013). 

    Σέινο κία αθφκα δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε, είλαη ε απινχζηεπζε 

ελζσκάησζεο ησλ ελαιιαγψλ κεηαμχ θαηαζηάζεσλ. Ο φξνο απηφο ελδερνκέλσο λα 
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θαληάδεη αξθεηά αφξηζηνο, νπφηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ζην κπαιφ καο κηα 

ηέηνηα ελαιιαγή. Αο θαληαζηνχκε ινηπφλ κηα απιή ηζηνζειίδα, ε νπνία καο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε δεδνκέλα απφ κία ιίζηα, πνπ πεξηέρεη θαη ζηελ ζπλέρεηα απηά 

ηα δεδνκέλα ζα νπηηθνπνηεζνχλ. Αλ φκσο απφ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε κεηαβνχκε κε ηε 

κία ζηε δεχηεξε, απηφ ην άικα ζα θαλεί θάπσο απφηνκν ή ηνπιάρηζηνλ μαθληθφ. Έηζη 

ινηπφλ πξνηηκάκε λα εκθαληζηεί ε νπηηθνπνίεζε κε πξννδεπηηθφ ηξφπν, θαζψο απηφ ζα 

πξνζζέζεη ζηελ εθαξκνγή κηα αίζζεζε ζπλέρεηαο θαη νκαιφηεηαο, ελψ ζα είλαη θαη πην 

θπζηνινγηθή θαη γηα ην αλζξψπηλν κάηη.  

    Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο κεηάβαζεο ν δεκηνπξγφο θαζνξίδεη θαηαξρήλ ηα αληηθείκελα 

ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί, ηελ κνξθή ηεο, ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ηελ δηάξθεηα ηεο θαη ηελ 

θαζπζηέξεζε κε ηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια απηά ζα 

πξέπεη ν δεκηνπξγφο λα ελζσκαηψζεη ζε έλα selection ην αληηθείκελν ζην νπνίν ζα 

ελζσκαησζεί ε κεηάβαζε, ηελ ζπλάξηεζε transition() θαη ζηελ ζπλέρεηα φπνηα απφ ηηο 

ζπλαξηήζεηο duration(), ease(), delay() επηζπκεί(“Interactive Data Visualization For The 

Web.pdf,” n.d.). Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα transition. 

 

               d3.select(this) 

           .transition() 

           .duration(1000) 

           .ease("cubic-in-out") 

           .attr("y",yScale(0)) 

           .attr("height",380-yScale(0)); 

 

    Παξαπάλσ έγηλε αλαθνξά ζε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία, ηεο 

βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε. Βέβαηα ζα πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί πσο παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

πεξηέρνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, επηθαλεηαθά πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη κηα επνπηηθή εηθφλα.Οπνηαδήπνηε σζηφζν βηβιηνζήθε θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζα ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία, ζα δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ. ην ζεκείν εθείλν ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ ή θάπνηαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο βηβιηνζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Έλα 

ηέηνην πξφβιεκα γηα ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε, ήηαλ ε δηαδηθαζία επηινγήο 
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ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηάζεο. Ζ 

δπζθνιία απηή μεπεξάζηεθε κέζσ ηεο ρξήζεο plug-in, κε ηo νπνίo κε θάπνηεο αιιαγέο 

κπνξνχζε λα εηζαρζεί κε ζρεηηθή επθνιία, ην εξγαιείν πνπ ζα απνηεινχζε ιχζε ζην 

πξφβιεκα. Σν εξγαιείν απηφ ήηαλ έλαο θαηάιιεινο βξφγρνο, ζηνλ νπνίν φια ηα 

πεξηερφκελα ζηνηρεία απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειε δνκή. Σν plug-in ζην νπνίν 

αλαθεξφκαζηε είλαη ην D3-Lasso-Plugin. 

 5.2  D3-Lasso-Plugin 

    Σν Lasso-plug-in, ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά κε ηελ βηβιηνζήθε D3, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη καο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε εξγαιείν 

επηινγήο ζηνηρείσλ ηνπ DOM( https://github.com/ppoliani/d3.lasso/blob/master 

/README.md). Σν εξγαιείν απηφ έρεη ηε κνξθή ζειηάο, κε ηελ νπνία πεξηθιείεη ν 

ρξήζηεο ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί θαη ζηα νπνία, ζέιεη λα εθαξκνζηεί θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Οη θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην εξγαιείν είλαη ηξείο. Ζ 

πξψηε θαηάζηαζε δειψλεη ηελ δεκηνπξγία λέαο ζειηάο· επηζπκεηφ ζην ζεκείν απηφ, 

ζπλήζσο είλαη, λα αξρηθνπνηνχληαη ηα αληηθείκελα πνπ είραλ ηξνπνπνηεζεί απφ, ηπρψλ 

πξνεγνχκελε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ. Σν γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ έλαξμε λέαο ζειηάο 

είλαη γεγνλφο ηεο κνξθήο "click" ζην πεδίν δξάζεο ηνπ εξγαιείνπ. Γεχηεξε θαηά ζεηξά 

θαηάζηαζε είλαη ε ζρεδίαζε ηεο ζειηάο γχξσ απφ ηα αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα 

πεξηθιείεη. Δπνκέλσο ζην ζεκείν απηφ φια ηα ζεκεία ηα νπνία πξφθεηηαη λα επηιερζνχλ, 

ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαη λα μερσξίζνπλ απφ ην ζχλνιν. Σξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην 

είλαη ε νξηζηηθή επηινγή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα αλήθνπλ ζηα επηιεγφκελα κε ην πέξαο 

ηεο επηινγήο, αιιά θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επί 

απηψλ. 

    Μέρξη ζηηγκήο έρεη πεξηγξαθεί ε ηππηθή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί ην plug-

in, βέβαηα θάζε εθαξκνγή έρεη ηηο δηθέο ηεο μερσξηζηέο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θάπνην εξγαιείν. Σν δεηνχκελν ζηελ 

εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε, ήηαλ λα επηιέμνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχζαλ 

ζε ηηκέο δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα απηά ηα ζηνηρεία, λα δηνρεηεπηνχλ ζε θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο χπαξμεο ηάζεο. Απαξαίηεηε 

επνκέλσο πξνυπφζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγκέλεο 

ηηκέο λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ ζρεηηθά 
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απιή ππφζεζε, αθνχ αξθνχζε ε πξνζζήθε ελφο πίλαθα γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ν θαηάιιεινο κεηαζρεκαηηζκφο, πξνθεηκέλνπ ηα αληηθείκελα ηνπ DOM 

πνπ επηιέρζεθαλ λα μαλαγίλνπλ ηηκέο δεδνκέλσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε 

ζπλάξηεζε πνπ πεξηέρεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηινγήο ησλ αληηθεηκέλσλ.  

 

var lasso_end = function() { 

                               lasso.items() 

                                    .style("fill","blue"); 

 

                               

                               var xTimeSeriesData=[];  

                               var xTimeSeriesData2=[]; 

                              

               xTimeSeriesData=lasso.items() 

                                    .filter(function(d){ 

                                              return d.selected===true; 

                                                       }) 

                                           

.classed({"not_possible":false,"possible":false}) 

                                      

.attr("id",function(d,i){return "id"+i;}); 

                                                   

                              

for(var i=0;i<xTimeSeriesData.size();i++){ 

                                

                              

xTimeSeriesData2[i]=[reversexScale(parseInt(d3.select("#id"+i).attr("cx

"))),parseFloat(reverseyScale(d3.select("#id"+i).attr("cy")))];                  

                                 

                                                                    } 

                            

lasso.items() 
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        .filter(function(d) {return d.selected===false;}) 

        .classed({"not_possible":false,"possible":false}) 

        .attr("r",3); 

                                    

                              

if(xTimeSeriesData2.length>=5){ 

                                

trendLineConstuctor2(xTimeSeriesData2,xTimeSeriesData2.length); 

                                                     }  

                               

}; 

 

 

    Οη εληνιέο var xTimeSeriesData=[]; θαη var xTimeSeriesData2=[]; δεκηνπξγνχλ δχν 

πίλαθεο. ηνλ πξψην απνζεθεχνληαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ ζειηά, 

ελψ ζην δεχηεξν απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα αθνχ έρεη γίλεη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα είλαη θαη απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

ζπλάξηεζε εχξεζεο ηάζεο. Με ηελ εληνιή xTimeSeriesData2[i] = 

[reversexScale(parseInt(d3.select("#id"+i).attr("cx"))),parseFloat(reverseyScale(d3.select

("#id"+i).attr("cy")))]; πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ επηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ 

κε ζθνπφ λα αληιεζνχλ δεδνκέλα. Οη ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

γίλεη ε κεηαηξνπή ζα παξνπζηαζηεί κεηαγελέζηεξα θαζψο ζηφρνο απηή ηε ζηηγκή είλαη 

θαζαξά ε παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ κε ην νπνίν γίλεηε ε επηινγή.  

 5.3  jQuery 

    Σν jQuery είλαη βηβιηνζήθε ηεο Javascript, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζεη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ επθνιφηεξε θαη απινχζηεξε(Jon Duckett, 2014). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θπιινκεηξεηψλ, θάηη 

πνπ θάλεη πεξηηηή ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο "fallback" θψδηθα φπσο νλνκάδεηαη(Jon 

Duckett, 2014). Ο θψδηθαο "fallback" αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εθεδξηθνχ 

θψδηθα, ζε πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ν θπιινκεηξεηήο δελ είλαη ζπκβαηφο, κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ε βηβιηνζήθε εηζάγεη.  
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    Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην jQuery 

είλαη, λα επηιέμεη πξψηα ην ζηνηρείν ε ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία ζέιεη λα επέκβεη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα εθαξκφζεη επί ησλ ζηνηρείσλ ηηο επηζπκεηέο ελέξγεηεο(Jon Duckett, 2014). 

Μεγάιε άλεζε ππάξρεη ζηελ επηινγή ζηνηρείσλ θαζψο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο 

λα επηιέμεη ρξεζηκνπνηψληαο css-style selectors, ελψ ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, ππάξρεη δηαζέζηκε κηα κεγάιε γθάκα απφ έηνηκεο 

jQuery κεζφδνπο(Jon Duckett, 2014). 

    Ζ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

θάπνηνο ζα πξέπεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζπλνςίδνληαη ζηελ επθνιία πνπ εηζάγεη σο 

πξνο ηελ επηινγή ζηνηρείσλ, ηελ απινχζηεπζε εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ κε 

ιηγφηεξν πιένλ θψδηθα θαη ηέινο ηελ ζπκβαηφηεηα κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε κεξίδην 

αγνξάο θπιινκεηξεηέο(Jon Duckett, 2014). Ζ ελζσκάησζε ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ 

θψδηθα γίλεηαη, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο βηβιηνζήθεο πνπ αλαθεξζήθακε, κέζσ 

ζπλδέζκνπ ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία.        

 5.4  Παξνπζίαζε ηκεκάησλ θώδηθα 

Ραβδόγξακκα-Γηάγξακκα γξακκήο: 

    Μέρξη απηφ ην ζεκείν έρεη γίλεη παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηερληθψλ, 

νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ εξγαιείσλ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ νπηηθνπνηήζεσλ. Μέρξηο ελφο ζεκείνπ κειεηήζακε γεληθφηεξα 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, ελψ κεηέπεηηα εζηηάζακε 

ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο, πνπ είλαη ε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ. Έηζη ινηπφλ 

απηφ πνπ απνκέλεη πιένλ, είλαη λα εζηηάζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξκνγή πνπ 

αλαπηχρζεθε θαη λα κειεηήζνπκε ζεκεία ηνπ θψδηθα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη ρξήδνπλ ελδερνκέλσο, πεξεηαίξσ αλάιπζεο. Αο κελ μερλάκε άιισζηε 

πσο παξάπιεπξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη λα απνηειέζεη εξγαιείν ζηα ρέξηα 

επίδνμσλ δεκηνπξγψλ νπηηθνπνηήζεσλ, νπφηε ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ κε απιφηεηα 

θαη αξθεηή ιεπηνκέξεηα φια ηα ζηάδηα.  

    Όινη ζα έρνπκε παξαηεξήζεη πσο ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο νπηηθνπνηήζεηο θαη λα 

πεξηεγεζνχλ αλάκεζα ζ' απηέο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. Γηα λα εκπινπηηζηεί κηα 
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εθαξκνγή κε ηε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θψδηθαο HTML αιιά 

θαη Javascript θαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 

 

 

<form> 

 

<label><input type="radio" name="button" id="first" value="histogram" 

checked>Histogram</label><br> 

 

<label><input type="radio" name="button" value="linechart"             

>Linechart</label> 

 

</form>        

 

Ο παξαπάλσ θψδηθαο ζπκβάιεη ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα θφξκα ζηε ζειίδα πνπ ζέινπκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε, κέζα ζηελ νπνία ζα πεξηέρνληαη δχν ξάδην-πιήθηξα ηα νπνία ζα 

ελαιιάζζνπλ ηελ νπηηθνπνίεζε κεηαμχ δχν θαηαζηάζεσλ. Πέξα φκσο απφ ηελ εηζαγσγή 

ησλ πιήθηξσλ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ θψδηθα πνπ ζα ειέγρεη ηηο ελέξγεηεο 

πνπ ζα πξνθαινχληαη.  

 

//ϋλεγχοσ για το πούο ραδιόπληκτρο εύναι τςεκαριςμϋνο. 

d3.selectAll("input").on("change",change);    

   

var timeout=setTimeout(function(){ 

                                   

d3.select("input[value\"histogram\"]").property("checked",true).each(ch

ange); 

                                    

                              },2000); 

                                  

document.getElementById("first").checked=true; 

 

//οι ςυναρτόςεισ που καλούνται ανϊλογα με το ποιό ραδιόπληκτρο ϋχει επιλεγεύ. 

//ςαν προεπιλογό εύναι επιλεγμϋνο το πλόκτρο για την εμφϊνιςη του 

ραβδογρϊμματοσ.  
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function change()  

{ 

  clearTimeout(timeout); 

  if (this.value === "linechart")  

      { 

        

       transitionLinechart(); 

        d3.selectAll(".histogramClass").remove(); 

         

         

      } 

  else if(this.value=="histogram") 

      { 

       transitionHistogram(); 

       d3.selectAll(".linechartClass").remove(); 

       

        

      } 

   

}                              

 

//η κλότευςη τησ παραπϊνω ςυνϊρτηςησ.  

change(); 

  

 

    Ο παξαπάλσ θψδηθαο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ νπηηθνπνίεζε κε ην ξαβδφγξακκα θαη 

ην δηάγξακκα γξακκήο. Δθηφο φκσο απφ ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ δηαγξάκκαηνο πνπ ζα 

εκθαλίδεηαη, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεη λα 

εκθαληζηνχλ, αιιά θαη ζε πνία έξγα ινγηζκηθνχ ζα αλήθνπλ απηά. Ζ επηινγή απηή 

γίλεηαη κέζσ δχν ιηζηψλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ε πξψηε φια ηα δηαζέζηκα έξγα θαη ε 

δεχηεξε φιεο ηηο κεηξηθέο. Πάιη είλαη αλαγθαίνο ν ζπλδπαζκφο HTML θαη Javascript.  

 

HTML: 
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//-1-δημιουργύα του μενού, ςτη παρακϊτω λύςτα τοποθετούνται όλεσ οι κατηγορύεσ 

μενού που θϋλουμε να προςθϋςουμε ςτην ιςτοςελύδα μασ.  

<ul class="nav nav-tabs"> 

             

//-2- Έπειτα από τη δημιουργύα τησ λύςτασ αρχύζουμε να ειςϊγουμε ϋνα-ϋνα τα 

μενού που επιθυμούμε να υπϊρχουν. 

<li class="dropdown"> 

               <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Projects<span 

class="caret"></span></a> 

                

//-3-Με αυτό το τρόπο δημιουργούμε το χώρο ςτον οπούο πρόκειται να ειςαχθούν 

με την βοόθεια τησ Javascript τα ςτοιχεύα τησ κϊθε λύςτασ. Με αυτό τον τρόπο 

διαςφαλύζουμε την δυναμικό μορφό που θϋλουμε να ϋχει κϊθε λύςτα.  

<ul class="dropdown-menu" id="dropdownProjects"> 

                

</ul> 

</li> 

//Επανϊληψη του -2-             

<li class="dropdown"> 

<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Metrics<span 

class="caret"></span></a> 

 

//Επανϊληψη του -3-                

<ul class="dropdown-menu" id="dropdownVariables"> 

</ul> 

</li> 

 

</ul> 

 

 

Javascript: 

 

//Καταρχόν θα πρϋπει να επιλϋξουμε επύ ποιού ςτοιχεύου HTML θα κϊνει 

τροποποιόςεισ η Javascript, οπότε επιλϋγουμε τα ςτοιχεύα που ϋχουμε 

δημιουργόςει κατϊ το τρύτο βόμα παραπϊνω.   
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d3.select("#dropdownProjects").append("li").attr("id","projectdiv").sty

le("position","relative").style("top","20px").style("height","500px").s

tyle("width","100px"); 

 

d3.select("#dropdownVariables").append("li").attr("id","variablediv").s

tyle("height","500px").style("width","10px"); 

      

//Αφού επιλϋξαμε τα ςτοιχεύα τώρα πρϋπει να αρχύςουμε να ειςϊγουμε τα 

περιεχόμενα που επιθυμούμε.   

 

var projectList=d3.select("#projectdiv") 

                  .selectAll("li") 

                  .data(projects) 

                  .enter() 

                  .append("div") 

                  .style("color",function(d,i){return "blue";}) 

                  .style("width","60px") 

                  .style("margin","5px") 

                  .attr("class","projectClass") 

                  .text(function(d){ 

                                      return d.name; 

                                    

                                 }) 

 

 

    Ζ δεκηνπξγία ηεο παξαπάλσ ιίζηαο ζα ήηαλ αλνχζηα αλ δελ εμππεξεηνχζε θαη ηνλ 

αξρηθφ ζηφρν, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ην λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη θαηά ην 

δνθνχλ ηα έξγα θαη ηηο κεηξηθέο πνπ ζέιεη λα παξνπζηαζηνχλ. Βέβαηα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ εμαξρήο θαη νη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ απηή ηε δηαδηθαζία, θαζψο αλ απηφ 

γίλεη κε άλαξρν ηξφπν ζχληνκα πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα. Οη θαλφλεο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δελ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ 

κνξθή ηνπο θαη δελ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ, ζα γίλεη αλαθνξά σζηφζν ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα 

πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζα απνζεθεπηνχλ.  
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Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο παξαπάλσ ιίζηαο κε ηα δηαζέζηκα έξγα, θαζνξίδνπκε ηνπο 

ζρεηηθνχο κε ηελ επηινγή θαλφλεο κε ηνλ εμήο ηξφπν:  

 

variableList.on("click",function(d,i){  

                                       Μϋςα ςτισ αγκύλεσ θα προςτεθεύ ο            

κώδικασ που θα καθορύζει τισ ενϋργειεσ, που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν με την επιλογό των ςτοιχεύων. Δεν θα πρϋπει να 

ξεχϊςουμε να προςθϋςουμε και όλουσ τουσ απαραύτητουσ ελϋγχουσ, που 

πρϋπει να γύνουν προκειμϋνου να αποφευχθούν ανεπιθύμητεσ καταςτϊςεισ. 

Ένα παρϊδειγμα τϋτοιου ελϋγχου εύναι, να φροντύςουμε ϋτςι ώςτε τα 

επιλεγμϋνα ϋργα να μην αυξϊνονται διαρκώσ αλλϊ να καθοριςτεύ ϋνα 

ανώτατο όριο.     

                                     } 

 

 

ηελ ζπλέρεηα γηα απνζήθεπζε ησλ επηιεγκέλσλ έξγσλ ρξεηαδφκαζηε ηηο παξαθάησ 

ελέξγεηεο:  

1. var selectedProjects=[];//πύνακασ με τα πρότζεκτ τα οπούα ϋχει επιλϋξει 

ο χρόςτησ για να εμφανιςτούν. 

2. selectedProjects.push(d.name); //προςθόκη ςτοιχεύων ςτον πύνακα.  

3. selectedProjects.splice(selectedProjects.indexOf(d.name),1); // 

αφαύρεςη ςτοιχεύων από τον πύνακα.  

 

    Εεηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ζηηγκήο, αθνξνχλ ηνλ ρεηξηζκφ ζπκβάλησλ θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ ρξήζηε. Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

ρξήζηε ζην λα επηιέγεη ην πεξηερφκελν ηεο νπηηθνπνίεζεο, απνηειεί κηα αξθεηά ζπλήζε 

πξαθηηθή, σζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη ιίγν πην ζχλζεηεο επηινγέο. Μηα ηέηνηα 

επηινγή είλαη ν έιεγρνο γηα ζπκβάληα ηχπνπ "drag", ελέξγεηεο δειαδή πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε γεγνλφηα θχιηζεο. Έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα ηέηνηνπ γεγνλφηνο, κε 

ην νπνίν φινη είκαζηε εμνηθεησκέλνη, είλαη ε θχιηζε ζην πεξηερφκελν κηαο νζφλεο 

smartphone κε ην ζχξζηκν ηνπ δαρηχινπ. Γηα λα γίλεη εθηθηφ ην παξαπάλσ είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζπλάξηεζεο ηχπνπ d3.behavior.drag().ηελ εθαξκνγή πνπ 

αλαπηχρζεθε ε ζπλάξηεζε ηχπνπ "drag", πνπ αλαπηχρζεθε είρε ζαλ ζηφρν λα ειέγρεη 
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ηελ θίλεζε βνεζεηηθήο γξακκήο, ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ζπξζίκαηνο ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ή 

θάησ. Αλαιπηηθά ν θψδηθαο:    

 

//Αρχικϊ δημιουργούμε την ςυνϊρτηςη που χειρύζεται γεγονότα τύπου "drag".Η 

ςυνϊρτηςη ενεργοποιεύται ςε κϊθε αλλαγό θϋςησ του δεύκτη του ποντικιού.   

var drag=d3.behavior.drag().on("drag",function(){ 

                                            

                                            

//Στο ςώμα τησ ςυνϊρτηςησ τοποθετούνται οι ενϋργειεσ που θϋλουμε να 

πραγματοποιηθούν. Πολύ ςημαντικό ρόλο ϋχουν οι εντολϋσ d3.event.y και 

d3.event.x τα οπούα μασ δύνουν την δυνατότητα να χρηςιμοποιόςουμε τισ 

ςυντεταγμϋνεσ που βρύςκεται ο δεύκτησ τησ ςυςκευόσ ειςόδου, ςυνόθωσ ποντικιού.                          

                     

//Με κϊθε ενεργοπούηςη τησ ςυνϊρτηςησ απομακρύνουμε την βοηθητικό γραμμό που 

δημιουργόθηκε προηγουμϋνωσ προκειμϋνου να γύνετε αντιληπτό η αύςθηςη τησ 

κύνηςησ.  

svg.select("#lineHeight").remove();   

//Εδώ αλλϊζουν οι ιδιότητεσ τησ βοηθητικόσ γραμμόσ, ςτην ςυγκεκριμϋνη 

περύπτωςη η θϋςη τησ.                                            

line.attr("class","histogramClass") 

    .attr("x1",margin.right+40) 

    .attr("y1",function(){ 

                       

if(d3.event.y<yScale(d3.max(myDataset,function(d) 

                               {return d.values.value;}))) 

                     d3.event.y=yScale(d3.max(myDataset,function(d) 

              { 

                                               return d.values.value; 

                                              })); 

                        else 

if(d3.event.y>yScale(d3.min(myDataset,function(d) 

          {return d.values.value;}))) 

                     d3.event.y=yScale(d3.min(myDataset,function(d) 

                               {return d.values.value;})); 
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                          return d3.event.y; 

                                                                     

                          }) 

    .attr("x2",1200) 

    .attr("y2",function(){ 

                            if(d3.event.y<5) 

                              d3.event.y=5; 

else if(d3.event.y>375) 

                              d3.event.y=375; 

                            return d3.event.y; 

                                                                     

                         }); 

                                                  

//Με το παρακϊτω κώδικα προςτύθεται η τιμό που αντιςτοιχεύ ςτο ύψοσ ςτο οπούο 

βρύςκεται η βοηθητικό γραμμό.                                                

svg.append("text") 

   .text(parseInt(d3.max(myDataset,function(d){ 

                                                return d.values.value; 

                                                 })-

yScale2(d3.event.y)))       .attr("x",1220).attr("y",d3.event.y+4) 

.attr("fill","black").attr("class","histogramClass") 

.attr("id","lineHeight"); 

                                               

//Μεταβλητό η οπούα κρατϊει το ύψοσ τησ βοηθητικόσ γραμμόσ και χρηςιμεύει 

προκειμϋνου να μπορούμε να διαγνώςουμε αν η γραμμό ξεπερνϊει ςε ύψοσ τισ 

μπϊρεσ. 

                                              

auxiliaryLineHeight=parseInt(d3.max(myDataset,function(d){ 

                                         return d.values.value; 

                                                         })- 

yScale2(d3.event.y)); 

                                               

//αν κϊποια μπϊρα εύναι μεγαλύτερη ό ύςη με την βοηθητικό γραμμό το γϋμιςμα 

τησ από ϊςπρο αλλϊζει ςε μαύρο. 
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d3.selectAll("circle").attr("fill",function(d){ 

                                   var color="white"; 

                                                                                                  

if(auxiliaryLineHeight<=d.values.value) 

                        color="black"; 

                                                                                                    

                                                                                                

return color; 

                                                                                            

}); 

                                          }); 

 

    Κιείλνληαο ηελ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

δηαγξάκκαηνο γξακκήο,πνπ παξνπζηάδνληαη καδί ιφγσ ηεο κνξθήο πνπ έρεη ε εθαξκνγή, 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε θάηη πνπ είδακε πην γεληθά παξαπάλσ θαη αθνξνχζε, ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζε θιίκαθεο. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγν θιηκάθσλ έρεη 

αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο, βέβαηα ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, είλαη ηί 

γίλεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ήδε νπηηθνπνηεζεί. Με άιια ιφγηα ην δεηνχκελν πιένλ, είλαη λα 

αθνινπζήζνπκε ηελ δηαδξνκή απφ ηελ αληίζηξνθε κεξηά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν 

αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη απιή δηαδηθαζία, αθνχ ζε θάπνηεο κνξθέο 

θιηκάθσλ ε αληηζηξνθή είλαη απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαη αξθεί ε πξνζζήθε ζηελ 

ήδε δεκηνπξγεκέλε θιίκαθα ηεο εληνιήο ".invert()". Όηαλ φκσο δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αληηζηξνθήο, π.ρ. φηαλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θιίκαθαο ordinal(), ηφηε 

ζα πξέπεη λα αλαιάβνπκε κφλνη καο ην έξγν ηεο αληηζηξνθήο. Γηα λα γίλεη εθηθηφ απηφ 

ζα πξέπεη λα εξγαζηνχκε κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν.  

 

//οριςμόσ νϋασ κλύμακασ.  

var xScale=d3.scale.ordinal();   

 

//οριςμόσ των ιδιοτότων τησ. 

xScale.domain(dmap) 

      .rangePoints([margin.right+40,1200],2); 
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//οριςμόσ τησ αντύςτροφησ κλύμακασ.  

var reversexScale=d3.scale.quantile() 

                   .domain([140,1140]) 

                   .range(dmap.map(function(d){return d;})); 

 

    Απφ ηελ άιιε κεξηά εθηφο απφ ηνλ απαξαίηεην θψδηθα γηα ηνλ ρεηξηζκφ 

ζπκπεξηθνξψλ ηεο εθαξκνγήο καο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε εληνιψλ CSS 

πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ δεηήκαηα εκθάληζεο. Εήηεκα ην νπνίν ππήξμε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ρξήδεη αλαθνξάο, ήηαλ ε αλάγθε λα πεξηνξίζνπκε ηνλ 

ρψξν χπαξμεο δηαζέζηκσλ έξγσλ θαη κεηξηθψλ. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία δελ ζα έπξεπε λα μεπεξλάλε ηνλ θαζνξηζκέλν ρψξν. Απηφ φκσο γηα 

λα γίλεη, έπξεπε φια ηα δεδνκέλα λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

πεξηειάκβαλε φια ηα έξγα θαη ε δεχηεξε φιεο ηηο κεηξηθέο.  

 

<ul class="dropdown-menu" id="dropdownProjects"></ul>    

<ul class="dropdown-menu" id="dropdownVariables"></ul> 

 

 

Έπεηηα εθαξκφδνπκε ηνλ θαλφλα. 

 

#dropdownProjects { 

             overflow-y:scroll;                          

            } 

#dropdownVariables { 

             overflow-y:scroll; 

             } 

 

Ο παξαπάλσ θαλφλαο κεηαθξάδεηαη, πσο φηαλ ζηνηρεία ηεο ιίζηαο μεπεξλάλε ηνλ 

θαζνξηζκέλν γη απηά ρψξν ηφηε ζα πξνζηίζεηαη κπάξα θχιηζεο θαη ζα εκθαλίδνληαη 

κφλν εθείλα πνπ ρσξάλε ζηα θαζνξηζκέλα πιαίζηα. Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κπάξα ζα κεηαθηλεί ην πιαίζην πάλσ ή θάησ εκθαλίδνληαο θαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα.  

    

Heat Map: 
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Ζ επφκελε νπηηθνπνίεζε  πεξηιακβάλεη ζαλ ελδηαθέξνπζα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

θαλνληθνπνίεζε ηεο ηηκήο ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη 

κεηαβνιέο ηνπο, ηελ δεκηνπξγία ρξσκαηηθήο παιέηαο, ηελ δεκηνπξγία κπάξαο θφξησζεο 

πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο 

νπηηθνπνίεζεο θαη ηέινο ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εκθάληζε tooltip κε πιεξνθνξίεο.  

Κανονικοποίηζη δεδομένων και δημιοσργία τρωμαηικής παλέηας: 

    ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη ρξήζε ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηαζηεί ε εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ απαίηεζε γηα θαλνληθνπνίεζε πξνέθπςε 

βαζηδφκελνη ζηελ άπνςε, πσο φια ηα δεδνκέλα ζα έπξεπε λα μεθηλνχλ απφ ηελ ίδηα 

ρξσκαηηθή βάζε, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ζπγθξίζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κεηξηθψλ.   Ζ ηδέα ηεο θαλνληθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζηεξίδεηαη ζηελ 

δεκηνπξγία πξνζσξηλνχ πίλαθα ν νπνίνο  θξαηάεη κνλαδηθέο ηηκέο γηα θάζε κεηξηθή. 

Έηζη επηηπγράλεηαη λα έρνπκε θνηλή βάζε έλαξμεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα πξνθχπηνπλ ρξσκαηηθέο δηαθπκάλζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ.   

 

var tempValues=myDataset.filter(function(value){ 

                                                 

if(value.metric==d.metric) 

                                                 return value.values; 

                                               }); 

 

    ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζηεξίδεηαη θαη ε δεκηνπξγία ηεο θιίκαθαο ρξσκάησλ. Οη 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ήδε γλσζηέο θιίκαθεο δελ είλαη κεγάιε αιιά παξέρεη 

ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε ζηνπο δεκηνπξγνχο. Έηζη ινηπφλ ν θψδηθαο ζπκπιεξψλεηαη σο 

εμήο: 

 

var color = d3.scale.linear() 

 .domain(d3.extent(tempValues,function(d){ 

                                          return d.values; 

                                        })) 

                   .range(["aquamarine","#1f77b4"]) 
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                   .interpolate(d3.interpolateLab); 

 

 

Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο απιέο θιίκαθεο φπσο βιέπνπκε, ππάξρεη ζην γεγνλφο πσο ην 

εμεξρφκελν απνηέιεζκα, είλαη πιένλ θάπνηα απφρξσζε αλάκεζα ζηηο δχν επηινγέο πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί.  

    Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ είλαη ν έιεγρνο 

ηεο θαηάζηαζεο θφξησζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο πνπ θνξηψλνπλ δεδνκέλα. 

Υσξίο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ν ρξήζηεο δελ είλαη νχηε ζε ζέζε, λα αληηιεθζεί φηη 

εθηειείηαη θάπνηα δηεξγαζία απφ ηελ εθαξκνγή, αιιά νχηε θαη ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απηή ηνπ 

δνπιεηά, σζηφζν ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή επηιέρζεθε κηα απιή πινπνίεζε, πνπ δελ 

ζηεξείηε φκσο ηίπνηα ζε δεηήκαηα ρξεζηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ πινπνίεζε 

πεξηιακβάλεη κηα κπάξα ε νπνία εκθαλίδεηαη, κφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ην project γηα ην 

νπνίν ζέιεη λα θνξησζνχλ νη κεηξηθέο. Με ηελ πξφνδν ηνπ αηηήκαηνο γηα δεδνκέλα 

επηθαηξνπνηείηαη θαη ε κπάξα θφξησζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηνηρεί ην νπηηθφ κε ην 

πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα.          

 

//δημιουργύα τησ μπϊρασ προόδου.  

d3.select("body").append("div") 

                             .html('<div id="myBar"></div>')  

                             .attr("id","myProgress"); 

  

//επικαιροπούηςη τησ μπϊρασ προόδου. 

d3.select("#myBar").style("width",i*3.7+"%"); 

 

//HTML κώδικασ. Εδώ καθορύζεται η αρχικό μορφό τησ μπϊρασ.   

#myBar { 

          position: absolute; 

          width: 1%; 

          height: 100%; 

          background-color:teal; 

       } 
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    Κιείλνληαο κε ηελ παξνπζίαζε θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ παξνχζα νπηηθνπνίεζε, ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία tooltip. Σα tooltip πεξηέρνπλ ζπλήζσο επηπξφζζεηεο ή 

πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. Δκθαλίδνληαη ζπλήζσο κεηά απφ επηινγή ή καξθάξηζκα 

θάπνηνπ ζηνηρείνπ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο 

πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο: 

δεκηνπξγία tooltiptooltip δηαθαλέοελεξγνπνίεζε tooltipεκθάληζε tooltip 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ tooltip επηιέγνπκε λα ην θαηαζηήζνπκε αφξαην ζην ρξήζηε, 

θαζψο δελ ππάξρεη λφεκα ζην λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ, κε πεξηέρνληαο 

πιεξνθνξίεο. Μφιηο ζα ην ελεξγνπνηήζεη ν ρξήζηεο, ππξνδνηψληαο θάπνην γεγνλφο ην 

tooltip ζα αλαλεσζεί σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ζα εκθαληζηεί ζηνλ ρξήζηε.    

 

//δημιουργύα tooltip που εμφανύζεται με mouseover. 

var tooltip=d3.select("body") 

                       .append("div") 

                       .attr("class","tooltip") 

                       .style("opacity",0); 

//Ορύζουμε τον τρόπο με τον οπούο θα πραγματοποιούνται οι αλλαγϋσ ςτην θϋςη 

του tooltip. 

var transitionTooltip=d3.select(".tooltip") 

                        .transition() 

                        .duration(100); 

 

//καθοριςμόσ τησ θϋςησ ςτην οπούα θϋλουμε να εμφανιςτεύ το tooltip. 

transitionTooltip.style("opacity",9) 

                 .style("left",d3.event.pageX+"px") 

                 .style("top",d3.event.pageY-20+"px"); 

 

 

//προςθόκη του κειμϋνου πληροφοριών ςτο tooltip. 

d3.select(".tooltip") 

.html('<span 

id="versionSpan">'+"version:"+text1+'</span>'+'<br/>'+'<span                      

id="valueSpan">'+"value:"+text2+'</span>') 
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   .style("width",function(){if(jQuery("#valueSpan").width()>100 ||  

jQuery("#versionSpan").width()>100)return "200px";}); 

 

Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα κεηαηξέςνπκε ην tooltip μαλά ζε δηαθαλέο, κφιηο ν 

ρξήζηεο ζηακαηήζεη ελεξγνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

//το tooltip μετατρϋπεται πϊλι ςε αόρατο.  

transitionTooltip.style("opacity",0); 

 

Γελδξόγξακκα: 

    Ζ νπηηθνπνίεζε κε ην δελδξφγξακκα απνηειείηαη απφ θφκβνπο θαη ζπλδέζκνπο 

κεηαμχ ησλ ζπγγεληθψλ θφκβσλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ είλαη απαξαίηεην 

λα θαζνξηζηνχλ δχν πξάγκαηα. Πξψηα πξέπεη λα νξηζηεί ε δηαδξνκή, πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν ζχλδεζκνο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα νξηζηνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Σν βέιηηζην βέβαηα ζα ήηαλ λα πξνζηεζνχλ θαη ηδηφηεηεο νκαιήο δεκηνπξγίαο ησλ 

ζπλδέζκσλ, θάηη ην νπνίν πξέπεη λα νκνινγήζνπκε πσο επαθίεηαη ζηελ θαληαζία ηνπ 

δεκηνπξγνχ. Σν κνλνπάηη πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

var diagonal=d3.svg.diagonal() 

               //καθοριςμόσ του ςημεύου εκκύνηςησ του ςυνδϋςμου.  

               .source(function(d){return{"x":220,"y":height};}) 

               //καθοριςμόσ του ςημεύου τερματιςμού του ςυνδϋςμου. 

               

.target(function(d,i){return{"x":400,"y":metricsScale(i)};} 

               .projection(function(d){return [d.x,d.y];}); 

 

Αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην κνλνπάηη κπνξεί ηψξα λα θαζνξηζηεί θαη ν ζχλδεζκνο: 

 

var link = DrawSvg.selectAll(".link") 

                  .data(nestMetrics,function(d){return d.key;}) 

                  .enter().append("path") 

                  .attr("class", "link2") 

                  .attr("d", initDiagonal); 
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Ζ νκαιή δεκηνπξγία ησλ θφκβσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ παξαθάησ 

θψδηθα:  

//ο κανόνασ που καθορύζει την δημιουργύα των κόμβων.  

var nodeUpdate = metricsNode.transition() 

                            .duration(1000); 

 

//επιλογό των αντικειμϋνων ςτα οπούα θα εφαρμοςτεύ ο παραπϊνω κανόνασ 

καθώσ επύςησ και ο καθοριςμόσ των ιδιοτότων τουσ.  

nodeUpdate.select("circle") 

          .attr("cx",400) 

          .attr("cy",function(d,i){return metricsScale(i);}) 

          .attr("r",3) 

          .attr("stroke-width",2) 

          .attr("fill","white") 

          .attr("stroke","teal"); 

 

Ζ νκαιή δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ είλαη πην απιή δηαδηθαζία θαζψο αξθεί ν 

παξαθάησ θψδηθαο: 

 

//μετϊβαςη από το αρχικό ςτο τελικό μονοπϊτι.                                                                        

link.transition() 

    .duration(1000) 

    .attr("d", diagonal); 

Ζ αλαθνξά  ζε αξρηθφ θαη ηειηθφ κνλνπάηη, ππάξρεη θαζψο ν ζχλδεζκνο δελ 

δεκηνπξγείηαη κε ηε κία κε ζθνπφ λα ελψζεη ηνπο δηαδνρηθνχο θφκβνπο, αιιά ππάξρεη 

θξπκκέλνο ζηνλ θφκβν απφ ηνλ νπνίν μεθηλάεη. Σν αξρηθφ κνλνπάηη αληηθαηνπηξίδεη 

δειαδή, ηνλ ζχλδεζκν φηαλ δελ είλαη νξαηφο θαη ην ηειηθφ, απνηειεί ηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ ζπλδέζκνπ. Απηφ έγηλε πξνθεηκέλνπ ε δεκηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ, λα είλαη πην 

νκαιή θαη λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ηεο θίλεζεο ζηνλ ρξήζηε.                                                                                                            
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 6  Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο 

    Μεηά απφ παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηαδίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα πεξάζεη κηα εθαξκνγή 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νινθιεξσκέλε κνξθή, θηάζακε ζην ζεκείν ζην νπνίν καο 

επηηξέπεηαη λα ηελ παξαηεξήζνπκε, ζαλ κηα νινθιεξσκέλε νληφηεηα. Απαξαίηεην φκσο 

ήηαλ φια ηα παξαπάλσ επηκέξνπο ζηνηρεία, λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Οη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε απηφ ήηαλ ηφζν νξγαλσηηθήο θχζεσο φζν θαη ιφγνη 

επρξεζηίαο θαη αηζζεηηθήο. Ζ θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, ζπγθεληξψλεη θαη  

παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ζε ζέκαηα νπηηθνπνηήζεσλ. 

 

Δηθόλα 5.4.1 Η Κεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ νπηηθνπνηήζεσλ γίλεηε κέζσ ελφο "carousel", κηα ζεηξά δειαδή απφ 

δηαδνρηθέο εηθφλεο ε νπνίεο ελαιιάζζνληαη είηε απηνκαηνπνηεκέλα, είηε ρεηξνθίλεηα 

απφ ηνλ ρξήζηε. Αθνχ ν ρξήζηε ιάβεη γλψζε ησλ δηαζέζηκσλ νπηηθνπνηήζεσλ, δηαιέγεη 

ηελ επηζπκεηή ζ' απηφλ κνξθή θαη ζηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζε πιαίζην ε επηινγή ηνπ. 

Αλά πάζα ζηηγκή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεη θαλείο ζην αξρηθφ κελνχ, 

παηψληαο ζην "Data Visualization" πνπ εκθαλίδεηαη, ζην πάλσ αξηζηεξφ άθξν ηεο 

εθαξκνγήο.    
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Δηθόλα 5.4.2 Δπηζηξνθή ζηε θεληξηθή νζόλε 

 

 

 

Δηθόλα 5.4.3 Οη δηαζέζηκεο νπηηθνπνηήζεηο 
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Με επηινγή ηεο νπηηθνπνίεζεο πνπ ζπλδπάδεη ην ξαβδφγξακκα κε ην δηάγξακκα 

γξακκήο ζα πάξνπκε ηελ παξαθάησ κνξθή νπηηθνπνίεζεο: 

 

Δηθόλα 5.4.4 Δπηινγή ησλ επηζπκεηώλ δεδνκέλσλ 

Απαξαίηεην γηα λα πάξνπκε σζηφζν θάπνην απνηέιεζκα ζα είλαη λα επηιέμνπκε ζην 

έξγν θαη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηηο νπνίεο επηζπκνχκε λα ιάβνπκε ηελ νπηηθνπνίεζε.  

 

Δηθόλα 5.4.5 Οη δηαζέζηκεο κεηξηθέο 
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Αθνχ γίλνπλ ηα παξαπάλσ ζα καο παξνπζηαζηνχλ απηφκαηα νη νπηηθνπνηήζεηο γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ επηιέμακε.  

 

Δηθόλα 5.4.6 Ραβδόγξακκα-Δκθαλίδεηαη πξώην 

 

 

Δηθόλα 5.4.7 Σν Γηάγξακκα Γξακκήο-Δκθαλίδεηαη κεηά ηελ επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ ξαδηνπιήθηξνπ 
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ηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξηζηάλνληαη νη δηαδνρηθέο εθδφζεηο 

ησλ έξγσλ ελψ ζηνλ θάζεην ππάξρνπλ νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη επηιεγκέλεο κεηξηθέο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη παξαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ νπηηθνπνηήζεηο, είλαη ε 

ζηαζηκφηεηα ηεο κεηξηθήο θαηά ηηο πξψηεο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

ράλεηαη απηή ε νκαιφηεηα θαζψο παξαηεξνχληαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζεζεί ε δεκηνπξγία ζπγθξίζεσλ είλαη νξαηή παξαπάλσ ε βνεζεηηθή γξακκή γηα ηελ 

νπνία έρεη μαλαγίλεη ιφγνο. Δπηπιένλ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζέζεη θξίζηκα φξηα θαη λα δηαπηζηψζεη πφηε απηά ηα φξηα 

μεπεξληνχληαη ή φρη.  

 

 

Δηθόλα 5.4.8 Ραβδόγξακκα-Υξήζε ηεο βνεζεηηθήο γξακκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ 

 

Όηαλ νξηζηεί ην αλάινγν φξην νη ηηκέο νη νπνίεο ην θαιχπηνπλ θαη απηέο πνπ ην 

μεπεξλνχλ εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ γέκηζκα, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί κε απιφ ηξφπν 

απηή ηνπο ε ηδηφηεηα. Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζην ζπκπιεξσκαηηθφ δηάγξακκα 

γίλεηαη κέζσ ηεο γξακκήο ηάζεο. Πξψηα φκσο πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα ζηνηρεία ζηα 

νπνία ζέινπκε λα ππνινγηζηεί ε ηάζε. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη θαη ζρεδηάδεηαη ε 

ηάζε φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ππάξρεη 

κηα ειαθξψο αλνδηθή ηάζε γηα ηηο ηηκέο πνπ επηιέρζεθαλ.   



 

63 

 

 

Δηθόλα 5.4.9 Δπηινγή ζηνηρείσλ ζην δηάγξακκα γξακκήο 

 

 

Δηθόλα 5.4.10 Τπνινγηζκόο θαη ζρεδίαζε ηεο ηάζεο 

 

Σέινο ε επηινγή ηνπ ηχπνπ δηαγξάκκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ξαδηνπιήθηξσλ κε ην 

πάηεκα ησλ νπνίσλ αιιάδεη ακέζσο ν ηχπνο ηνπ δηαγξάκκαηνο.  
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Δηθόλα 5.4.11 Μεηάβαζε από ξαβδόγξακκα ζε δηάγξακκα γξακκήο 

 

Ζ δεχηεξε νπηηθνπνίεζε είλαη ην Γελδξφγξακκα θαη κε ηελ επηινγή ηνπ εκθαλίδεηαη ζην 

πιαίζην έλαο αξρηθφο θφκβνο ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ηνλ επηιέμνπκε, επεθηείλεηαη 

θαη απνθαιχπηεη ην πεξηερφκελν ηνπ.  

 

 

Δηθόλα 5.4.12 Σν Γελδξόγξακκα-Κόκβνη κε ηα δηαζέζηκα έξγα 
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Με ην δείθηε ζηνλ ηειηθφ θφκβν, πνπ παξηζηάλεη ηηο κεηξηθέο απνθαιχπηεηαη ην 

δηάγξακκα πνπ λα δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο κεηξηθήο πνπ επηιέμακε. 

 

 

Δηθόλα 5.4.13 Σν ηειηθό δηάγξακκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο θόκβνπο ησλ κεηξηθώλ 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη αλάινγα κε ηελ πξψηε νπηηθνπνίεζε, θαζψο ηα 

αλεβνθαηεβάζκαηα ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε αληαλαθινχλ θαη ηελ πνξεία ησλ 

δεδνκέλσλ. Δλδηαθέξνλ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη 

νη θφκβνη ζηελ επηζπκεηή ζέζε, ελψ είλαη θαη θάηη πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ νπηηθνπνίεζε.  
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Δηθόλα 5.4.14 Η θόξησζε ησλ δηαζέζηκσλ έξγσλ 

 

Ζ ηειεπηαία νπηηθνπνίεζε απαηηεί ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ θαηαξρήλ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

θνξηψλνληαη φιεο νη κεηξηθέο πνπ ην αθνξνχλ.  

 

 

Δηθόλα 5.4.15 Η ηειηθή κνξθή ηνπ HeatMap 
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Σα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ αλάινγα κε ην ρξψκα θαη θαλεξψλνπλ ηελ εμέιημε θάζε 

κεηξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα φζν πην αλνηρηφ είλαη ην ρξψκα, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο ηνπ έξγνπ, πάληα κε βάζε φκσο ηε δεδνκέλε κεηξηθή. 

Δπηπιένλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα πάξεη θαη ηελ αθξηβή ηηκή θάζε έθδνζεο, 

απιά ηνπνζεηψληαο ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην αλάινγν ηεηξάγσλν.      
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 7  πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Βειηίσζε 

    Έρνληαο αλαιχζεη κέρξη ηψξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, 

ηελ ρξεζηκφηεηα χπαξμεο ησλ νπηηθνπνηήζεσλ, ζέκαηα ζρεδίαζεο, ηερλνινγίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγψλ θαη πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο 

ζρεδίαζεο, είκαζηε ζε ζέζε πιένλ λα εθθξάζνπκε κηα νινθιεξσκέλε άπνςε. Οη 

νπηηθνπνηήζεηο ινηπφλ έρνπλ λφεκα χπαξμεο, φηαλ θαη εθφζνλ εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη, κε βάζε ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηνξζψλνπλ λα κεηαδψζνπλ, κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν θάπνην 

κήλπκα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπο λα απνηππψλνληαη εχθνια ζηελ κλήκε ησλ ρξεζηψλ είλαη θαη 

απηφ πξνζφλ θαη ζπλεθηηκάηαη. Αο κελ μερλάκε άιισζηε πσο ε επνρή ζηελ νπνία δνχκε 

ραξαθηεξίδεηαη αλακθίβνια απφ έλα ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη 

λα επεμεξγαζηνχκε. Πξνθχπηεη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα, πσο φηαλ ππάξρνπλ ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ηα απαξαίηεηα, κα πάλσ απ' φια ρξήζηκα, ζηνηρεία, 

ηφηε ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο απινπνηείηαη. Δίλαη αλαληίξξεηε κε άιια ιφγηα ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ νπηηθνπνηήζεσλ δεδνκέλσλ. 

    Δκβαζχλνληαο πιένλ ζην δήηεκα θαη αθνχ θιείζακε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ή 

ελδερνκέλσο θαη ακθηβνιία γχξσ απφ ηηο νπηηθνπνηήζεηο, πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πξνζεγγίζεη κηα νπηηθνπνίεζε. Απηέο νη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο, αιιά θαη ηελ θηινζνθία κε 

ηελ νπνία είλαη δνκεκέλεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά επηινγέο ζην ζρεδηαζηηθφ 

θνκκάηη(επηιεγκέλεο ηερλνινγίεο) θαη ηερληθέο ζρεδίαζεο, ελψ ε δεχηεξε έρεη λα θάλεη 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα, πνπ θηινδνμεί λα επηηχρεη κηα εθαξκνγή. Βέβαηα 

αλ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαίλεηαη λα ρσξάεη κηα καθξά ζπδήηεζε, ζα πξέπεη λα 

γίλεη ε παξαδνρή, πσο θακία πξνζέγγηζε δελ είλαη θαζνιηθά ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. Ζ 

θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θάπνησλ ζρεδηαζηψλ είλαη αλεμάληιεηε, κε 

απνηέιεζκα λα αλνίγνληαη ζπλερψο λένη δξφκνη θαη πξννπηηθέο αθφκα θαη ζε 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζεσξεηηθά δελ είραλ θάηη λα πξνζθέξνπλ. 

    Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ε νπνία αλαθέξζεθε, είλαη απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. Καηλνχξγηεο ηερλνινγίεο ζπλερψο 

αλαπηχζζνληαη θαη απνηεινχλ έλαπζκα θαη αθνξκή γηα εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Πιένλ νη 



 

69 

νπηηθνπνηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δσληάληα, ηελ πςειή αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, 

ηελ "Real-time" αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη απφ άιιεο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο θαηά ην 

παξειζφλ ζα θαίλνληαλ αδχλαηεο.  

    Σέινο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε θαη ζηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ νπηηθνπνίεζε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα είλαη εχρξεζηε, απιή, 

ζαθήο θαη ιεηηνπξγηθή, ρσξίο φκσο λα ππνλνείηαη ε έιιεηςε ηεο αλάγθεο γηα βειηίσζε. 

Κάπνηα ελδεηθηηθά ζεκεία ζηα νπνία κειινληηθή βειηίσζε κπνξεί λα βξεη ρψξν χπαξμεο 

είλαη:  

 ε νκαιφηεξε εηζαγσγή θαη αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ  

 ε κεγαιχηεξε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε θαη εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

ιεπηνκεξεηψλ 

  ε ζηαδηαθή θφξησζε ηεο εθαξκνγήο αλάινγα κε ηελ θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ 

 ε εηζαγσγή λέσλ δηαγξακκάησλ  

 ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ 

 ην θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ ρξήζηε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα θνξησζνχλ  
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