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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

 

 

Οι  νέες τεχνολογίες έχουν κάνει μία δυναμική εισαγωγή στην εκ‐

παίδευση τα τελευταία χρόνια. Τα πολυμέσα, το internet και πολλές ακό‐

μη  τεχνολογίες  έχουν  γίνει  μία  πραγματικότητα  στην  καθημερινή  μας 

ζωή και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς όλων των επιπέδων να μεταδίδουν 

τη  γνώση  τους  ολοένα  και πιο  εύκολα αλλά κυρίως  ευχάριστα.  Σε αυτό 

έχει  συμβάλλει    αποφασιστικά  και  η  τεχνολογία  του  υπερκειμένου  και 

των  υπερμέσων  που  διαπραγματεύεται  τούτη  η  διπλωματική  εργασία, 

αφού έδωσε μία σημαντική ώθηση στην εκπαίδευση από απόσταση. 

Το υπερκείμενο αποτελεί μία έννοια στον κόσμο των υπολογιστών 

όχι και τόσο νέα όσο πιστεύουν μερικοί χρήστες του. Έχει ένα μακρύ δρό‐

μο  στην  ιστορία  και  τα  κυριότερα  σημεία  αυτής  αναλύονται  στο  πρώτο 

μέρος της διπλωματικής εργασίας, από τον «πατέρα» του Vannevar Bush 

μέχρι τα επτά θέματα του Halasz που τέθηκαν στην τελική τους μορφή το 

1991. 

Οι σύγχρονες έννοιες υπερκειμένου δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Γι 

αυτό το δεύτερο μέρος διαπραγματεύεται κυρίως αυτές, ώστε να αποσαφηνίσει 

τις όποιες απορίες μπορεί να έχει κανείς.  Αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά 

ενός  συστήματος  υπερκειμένου,  εξετάζει  ορισμένα  θέματα  υλοποίησης, 

παρέχει γενικές οδηγίες και  τέλος κάνει μία χρήσιμη αξιολόγηση  του υ‐

περκειμένου. 

Η δημιουργία ενός web site που να παρέχει στον αναγνώστη‐φοιτητή την 

απαραίτητη  εισαγωγή στην  έννοια  του  υπερκειμένου ήταν  επιτακτική. Η  δομή 

του site  είναι τέτοια ώστε να προσφέρει χρήσιμη πληροφορία στον φοιτητή και 

να τον βοηθά να αποκτήσει γνώσεις μελετώντας κάποια κείμενα απλοποιημένα 

, τα οποία μπορεί να διαβάσει ή ακόμα και να κατεβάσει στον υπολογιστή του.. 
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Επίσης, το site είναι χρηστικό και για καθημερινή επικοινωνία με τον καθηγητή 

του σχετικού μαθήματος μέσω ανακοινώσεων του καθηγητή προς τους φοιτητές 

ή αποστολή email ή ανάρτηση χρονοδιαγράμματος παράδοσης μαθημάτων από 

τον καθηγητή. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει την ιστορία του hy‐

pertext  και να μάθει και  τις σημαντικότερες  εισαγωγικές έννοιες  του όρου έτσι 

ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα του Πανεπιστημί‐

ου με μεγαλύτερη  ευκολία.Υπάρχουν,  επίσης,  διάφορα πεδία‐pages    διάδρασης 

μεταξύ καθηγητή και φοιτητών για την συλλογή χρήσιμης πληροφορίας για τον 

φοιτητή.  

Τέλος, αξίζουν να αναφερθούν τα εργαλεία με τα οποία υλοποιήθηκε του 

η εργασία. Για το πρώτο και δεύτερο μέρος της εργασίας  έγινε κυρίως χρήση του 

internet  ‐  απ’όπου  αντλήθηκε  σημαντικό  μέρος  της  πληροφορίας  –  καθώς  και 

σχετικής βιβλιογραφίας  . Τόσο η βιβλογραφία όσο και τα διάφορα web sites που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στο τέλος. Για την υλοποίηση του δεύτερου μέ‐

ρους της εργασίας (web site) χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Frontpage 2003 καθώς 

και το Microsoft Word για τη δημιουργία των καρτών συλλογής πληροφορίας.   
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1 .  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  α ν α δ ρ ο μ ή  γ ι α  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  υ -

π ε ρ κ ε ι μ έ ν ο υ - υ π ε ρ μ έ σ ω ν  

 

1 . 1   Υπερκείμενο – Ιστορία, «πατέρες» και πρώτοι ορισμοί του  

1 . 2  Ο ορισμός του υπερκειμένου και η ιστορία του ως ιδέας  

    1.2.1. Ιστορία της Ιδέας του Υπερκειμένου  

  1.2.2 Σχολιασμός ενός έντυπου κειμένου 
 

 

  1.2.3 Ο Roland Barthes και το συγγράψιμο του κείμενο 
 

 

  1.2.4 Ανάγνωση και γραφή σε υπερκειμενικό περιβάλλον 
 

 

1.3  Διακειμενικότητα, πολυφωνία και αποκέντρωση  

  1.3.1 Jacques Derrida: Κειμενικό άνοιγμα και συγκέντρωση 
 

 

  1.3.2 Υπερκείμενο και Διακειμενικότητα 
 

 

  1.3.3 Υπερκείμενο και Αποκέντρωση 
 

 

 1.4  Ο Vannevar Bush και ο κώδικας Memex  

  1.4.1 Ο κώδικας ΜΕΜΕΧ 
 

 

  1.4.2 Ο κώδικας ΜΕΜΕΧ του Bush ως ποιητική μηχανή 
 

 

 1.5  Η εικονικότητα  

  1.5.1 Εικονικά κείμενα, εικονικοί συγγραφείς και λογοτεχνία του υπολογιστή 
 

 

   1.5.2 Δνητικότητα του κειμένου 
 

 

 1.6  Το παράδειγμα του δικτύου  

 1.7 Το υπερκείμενο στο πλαίσιο των νεότερων πληροφοριακών βασιλείων:  
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 Αιτία σύγκλισης, επίδρασης ή αλληλεπίδρασης; 

 1.8 Προβλέψεις  
 

 

2 .  Σ ύ γ χ ρ ο ν α  Θ έ μ α τ α  Υ π ε ρ κ ε ι μ έ ν ο υ   

 2.1 Εισαγωγή  

 2.2 Πρωτογενή στοιχεία υπερκειμένου  

 2.3 Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος υπερκειμένου  

 2.4 Μοντέλα γραφής και ανάγνωσης  

  2.4.1 Μοντέλο ανάγνωσης  

  2.4.2  Μοντέλο γραφής  

 2.5 Θέματα Υλοποίησης  

  2.5.1 Μετατροπή κειμένου σε υπερκείμενο  

   2.5.1.1 Περιορισμοί του τυπωμένου κειμένου  

   2.5.1.2 Πλεονεκτήματα της μορφής υπερκειμένου  

   2.5.1.3  Θέματα μετατροπής  

   2.5.1.4 Τύποι μετατροπών  

    2.5.1.4.1 Manual μετατροπή  

    2.5.1.4.2 Αυτόματη μετατροπή  

  2.5.2  Οδηγίες υλοποίησης  

  2.5.3 Πρότυπα υπερκειμένου  

   2.5.3.1 Intermedia – ένα παράδειγμα προτύπου υπερκειμένου  

 2.6 Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή εγγράφων υπερκειμένου  

  2.6.1 Το μέρος του περιεχομένου  
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  2.6.2 Το οργανωτικό μέρος  

  2.6.3 Το μέρος της παρουσίασης  

 2.7 Δυναμικό υπερκείμενο – Το παράδειγμα του DSS (Decisiom Support System)  

 2.8 Γραμμικοποίηση του υπερκειμένου – Το αντίστροφο πρόβλημα  

 2.9 Θέματα βάσεων δεδομένων  

  2.9.1 Εισαγωγή  

  2.9.2 Αντικειμενοστραφείς έννοιες και Υπερμέσα  

  2.9.3 Ποιες θα πρέπει να είναι οι απαιτήσεις για τα συστήματα υπερμέσων της επόμενης 

  γενιάς; 
 

 2.10  Θέματα User Interface  

  2.10.1 Εισαγωγή  

   2.10.1.1 Απώλεια προσανατολισμού  

   2.10.1.2 Γνωσιολογικό φορτίο  

 2.10.2 Σχεδιασμοί για πλοήγηση  

  2.10.2.1 Γραφικοί browsers  

   2.10.2.2 Απόψεις του ιστού  

   2.10.2.3 Χάρτες και Περιληπτικά Διαγράμματα  

   2.10.2.4  Μονοπάτια και περάσματα  

   2.10.2.5 Καθοδηγούμενες Ξεναγήσεις και Tabletops  

   2.10.2.6 Προς τα πίσω διάσχιση, Ιστορικές Λίστες, Χρονοσφραγίδες και  

   Αποτυπώματα 
 

   2.10.2.7 Αυθαίρετα πηδήματα, Ορόσημα, και Σελιδοδείκτες  

   2.10.2.8 Ενσωματωμένα μενού  

 2.11 Δυνατότητα χρησιμοποίησης και Αξιολόγηση του Υπερκειμένου  
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  2.11.1 Επάρκεια του περιεχομένου και του interface  

  2.11.2 Αποδεκτότητα από τους αναγνώστες  

  2.11.3 Προσαρμοστικότητα από τους αναγνώστες για την εργασία που πρόκειται να  

  εκτελέσουν 
 

  2.11.4 Ικανότητες των αναγνωστών ως πληροφοριακών χρηστών  

  2.11.5 Κόστη παραγωγής και διανομής  

 2.12 Ευχρηστία του υπερκειμένου  

 2.13 Υπερκείμενο έναντι παραδοσιακών μέσων πρόσβασης κειμένου  

  2.13.1 Υπερκείμενο έναντικυλιόμενων αρχείων κειμένου  

  2.13.2 Υπερκείμενο έναντι άλλων Παραδοσιακών Συστημάτων Η/Υ  

  2.13.3  Υπερκείμενο έναντι χαρτιού  

  2.13.4 Χρήση υπερκείμενου στην Εκπαίδευση  

  2.13.5 Συμπεράσματα για τις εργαστηριακές μελέτες   

 2.14 Η αρχιτεκτονική των συστημάτων υπερκειμένου  

  2.14.1 Λίγα λόγια για την Αφηρημένη Μηχανή Υπερκειμένου (ΗΑΜ)  

  2.14.1.1 ΗΑΜ αντικείμενα  

  2.14.1.2 ΗΑΜ πράξεις  

   2.14.1.3 Επίπεδα της HAM  

 2.15 Τα «επτά θέματα» του Frank Halasz  

3 .  S i t e   

3.1 Δημιουργία του site  

  3.1.1  1ο βήμα: Μελέτη βιβλιογραφίας  

  3.1.2  2ο βήμα: Δημιουργία «καρτών»  
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  3.1.3  Δημιουργία site  

3.2 Περιεχόμενα του site  

  3.2.1 Home page  

  3.2.2 Registration page  

  3.2.3  Σελίδα καθηγητών-συνεργατών  

  3.2.4  Ημερολόγιο μαθημάτων  

  3.2.5  Σελίδα download  

  3.2.6 Ιστορική αναδρομή  

  3.2.7  Σχόλια  

  3.2.8 Search page  

  3.2.9 Επικοινωνία  

  3.2.10 Δομή του site  
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Κ ε φ ά λ α ι ο  1  

 

Ι σ τ ο ρ ι κ ή  α ν α δ ρ ο μ ή  γ ι α  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  υ π ε ρ -

κ ε ι μ έ ν ο υ - υ π ε ρ μ έ σ ω ν  

 
 
1 . 1  Υπερκείμενο – Ιστορία, «πατέρες» και πρώτοι ορισμοί του 

 

Το υπερκείμενο  έχει οριστεί ως «μια προσέγγιση στη διαχείριση πληροφο‐

ριών κατά την οποία τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ένα δίκτυο κόμβων που 

συνδέονται  με  συνδέσμους  (Σχήμα  1).  Οι  κόμβοι  μπορούν  να  περιέχουν  κείμενο, 

γραφικά, audio, video καθώς επίσης και πηγαίο κώδικα και άλλες μορφές δεδομέ‐

νων» [Smith & Weiss, 1988]. Το υπερκείμενο με multimedia καλείται «υπερμέσο». 

Η δυνατότητα των υπερμέσων βρίσκεται στην ικανότητά τους να παράγουν με‐

γάλες, σύνθετες, πολλαπλώς συνδεδεμένες μονάδες πληροφοριών.  

Το 1965, ο Nelson επινόησε τον όρο «υπερκείμενο» (μη‐γραμμικό κείμενο) 

και το όρισε ως «σώμα γραμμένου ή σχεδιασμένου υλικού διασυνδεδεμένου με ένα 

σύνθετο τρόπο που δεν θα μπορούσε να αναπαρασταθεί ευχερώς σε χαρτί. Μπορεί 

να περιέχει περιλήψεις ή χάρτες του περιεχομένου του και των μεταξύ τους σχέ‐

σεων. Μπορεί να περιέχει σχόλια, προσθήκες και υποσημειώσεις από ανθρώπους 

που το έχουν εξετάσει.» [Nelson, 1965]. 

Η αρχική  ιδέα  του  υπερκειμένου  διατυπώθηκε πρώτα από  τον Bush  τον 

Ιούλιο του 1945. Αυτός περιέγραψε μια συσκευή που ονομαζόταν “memex” στην 

οποία «κάποιος μπορεί  να αποθηκεύσει  τα βιβλία του,  τα αρχεία και  τις  επαφές 

του και η οποία είναι μηχανοποιημένη έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης της να μπορεί να τη 

συμβουλεύεται  με  μεγάλη  ταχύτητα  και  ευελιξία.  Είναι  ένα  μεγάλο  κρυφό  συ‐

μπλήρωμα στη μνήμη του.»  [Bush, 1945]. Ο Bush   περιέγραψε το ουσιώδες χαρα‐

κτηριστικό του memex ως την ικανότητά του να συνδέει δύο αντικείμενα μαζί. 
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Το ουσιώδες χαρακτηριστικό του υπερκειμένου, όπως ορίστηκε τα τελευ‐

ταία  χρόνια,  είναι  η  έννοια  των  υποστηριζόμενων  από  τη  μηχανή  συνδέσμων 

(και εντός και μεταξύ των εγγράφων). Είναι αυτή η ικανότητα διασύνδεσης που 

επιτρέπει τη μη γραμμική οργάνωση του κειμένου. 

Έξω από τον ακαδημαϊκό κόσμο, λόγω της υλοποίησης χαρακτηριστικών 

παρόμοιων με  το  υπερκείμενο,  σε προϊόντα  όπως  η  Βοήθεια  των Windows  της 

Microsoft, οι επαγγελματίες των πληροφοριακών συστημάτων είναι της γνώμης 

ότι το υπερκείμενο είναι μια άλλη προσέγγιση στο user interface. Παρόλα αυτά, 

το υπερκείμενο είναι ένα υβρίδιο που ξεπερνάει τα παραδοσιακά όρια. «Είναι μια 

μέθοδος βάσεων δεδομένων που παρέχει έναν νέο τρόπο απευθείας πρόσβασης και 

διαχείρισης δεδομένων. Είναι επίσης ένα σχήμα αναπαράστασης, ένα είδος σημασι‐

ολογικού δικτύου το  οποίο αναμιγνύει άμορφο υλικό κειμένου με πιο τυπικές μη‐

χανοποιημένες διεργασίες. Είναι μια φόρμα διασύνδεσης που χρησιμοποιεί εικόνες 

συνδέσμων ή σημάδια που μπορούν να ενσωματωθούν αυθαίρετα με το περιεχόμε‐

νο και μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πλοήγησης»  [Conklin, 1987].  Εν 

συντομία, ένα σύστημα υπερκειμένου είναι ένα σύστημα βάσεως δεδομένων το 

οποίο  παρέχει  μια  τελείως  διαφορετική  και  μοναδική  μέθοδο  πρόσβασης  της 

πληροφορίας. «Ενώ  οι παραδοσιακές  βάσεις  δεδομένων  έχουν  κάποια  δομή  εντός 

τους,  η  βάση  δεδομένων υπερκειμένου  δεν  έχει  κανονική  δομή»  [Nielsen, 1990]. Ο 

χρήστης είναι ελεύθερος να εξερευνήσει και να αφομοιώσει πληροφορίες με δι‐

αφορετικούς τρόπους. 
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Σχήμα 1: Παράδειγμα ενός εγγράφου υπερκειμένου 

 

1 . 2  Ο ορισμός του υπερκειμένου και η ιστορία του ως ιδέας 

 

  1.2.1. Ιστορία της Ιδέας του Υπερκειμένου 

Στο  S/Z(1),  ο Roland  Barthes  περιγράφει  μία  ιδανική  κειμενικότητα  που 

αντιστοιχεί απόλυτα σε αυτό που ονομάζεται υπερκείμενο – κείμενο που αποτε‐

λείται από ομάδες λέξεων (ή εικόνων) συνδεόμενων ηλεκτρονικά μέσα από πολ‐

λαπλά μονοπάτια διάσχισης, αλυσίδες ή ίχνη σε μία ατέρμονη, ατελείωτη κειμε‐

νικότητα που περιγράφεται από τους όρους σύνδεσμος, κόμβος, δίκτυο, ιστός και 

μονοπάτι διάσχισης: «Σε αυτό το ιδανικό κείμενο», λέει ο Barthes, «τα δίκτυα εί‐

ναι πολλά και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,  χωρίς κανένα από αυτά να μπορεί 

να  ξεπεράσει  τα  υπόλοιπα∙  δεν  έχει  αρχή∙  είναι  αναστρεφόμενο∙  μπορούμε  να 

εισχωρήσουμε σε αυτό από διάφορες εισόδους, καμία από τις οποίες δεν έχει ε‐

πίσημα ανακηρυχθεί ως η κύρια είσοδος∙  

Όπως  ο Barthes,  έτσι  και  ο Michael Foucault  αντιλαμβάνεται  το  κείμενο 

υπό όρους δικτύων και συνδέσμων. Στην Αρχαιολογία της Γνώσης(2), υποστηρί‐
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ζει ότι «τα σύνορα ενός βιβλίου δεν είναι ποτέ σαφή», επειδή «είναι παγιδευμένο 

σε ένα σύστημα αναφορών σε άλλα βιβλία, άλλα κείμενα, άλλες προτάσεις: εί‐

ναι ένας κόμβος μέσα σε ένα δίκτυο…ένα δίκτυο αναφορών».  

Ο Barthes και ο Foucault περιγράφουν το κείμενο, τον κόσμο των λέξεων 

και  τη  δύναμη  και  τις  σχέσεις  καταστάσεων που  ενέχουν,  υπό  όρους  δάνειους 

από τον χώρο του υπερκειμένου. Το υπερκείμενο, ένας όρος που εφευρέθηκε από 

τον Theodor H. Nelson  το 1960, αναφέρεται  επίσης σε μία μορφή ηλεκτρονικού 

κειμένου, μία ριζοσπαστικά νέα τεχνολογία της πληροφόρησης και σε έναν τύπο 

έκδοσης. « Με τον όρο ʺυπερκείμενοʺ», εξηγεί ο Nelson, «εννοώ τη μη – συνεχό‐

μενη γραφή – το κείμενο που επεκτείνεται και επιτρέπει επιλογές στον αναγνώ‐

στη,  καλύτερη  ανάγνωση  σε  μία  αλληλεπιδραστική  οθόνη. Όπως  είναι  κοινώς 

αποδεκτό, πρόκειται για μία σειρά από αποσπάσματα κειμένων που ενώνονται 

με συνδέσμους  οι  οποίοι προσφέρουν στον αναγνώστη διαφορετικά μονοπάτια 

διάσχισης(3)». Το υπερκείμενο, όπως χρησιμοποιείται ο όρος σε αυτή τη δουλειά, 

εμφαίνει ένα κείμενο αποτελούμενο από ομάδες κειμένων – αυτό που ο Barthes 

ονομάζει λεκτική μονάδα  lexia –  και από ηλεκτρονικούς συνδέσμους που τα  ε‐

νώνουν. Τα υπερμέσα απλά επεκτείνουν την έννοια του κειμένου στο υπερκείμε‐

νο περιλαμβάνοντας οπτικές πληροφορίες, ήχο, κίνηση και άλλες μορφές στοι‐

χείων. Ουσιαστικά δεν εντοπίζουμε καμία διαφορά μεταξύ υπερκειμένου και υ‐

περμέσου. Απλά το δεύτερο είναι πιο γενικό από το πρώτο. Οι διάφοροι σύνδε‐

σμοι  συνδέουν  λεκτικές  μονάδες  –lexias‐  εξωτερικά  όσο  και  εσωτερικά  το  ίδιο 

αποτελεσματικά. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δημιουργία ενός μη γραμμικού 

κειμένου ή καλύτερα ενός πολύ‐γραμμικού κειμένου.  

 

1.2.2 Σχολιασμός ενός έντυπου κειμένου 
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Το πρότυπο άρθρο στις ανθρωπιστικές ή τις φυσικές επιστήμες ενσωμα‐

τώνει  τέλεια  τις βαθύτερες  ιδέες  του υπερκειμένου ως πολυδιαδοχικά αναγνώ‐

σιμου κειμένου. Για παράδειγμα: 

(α) διαβάζοντας ένα άρθρο μπορεί κανείς να διαβάζει αυτό που συμβατι‐

κά είναι γνωστό ως κύριο κείμενο, συναντά έναν αριθμό ή ένα σύμβολο το ο‐

ποίο υποδηλώνει την παρουσία μιας υποσημείωσης, και αφήνει το κύριο κείμενο 

για  να  διαβάσει  αυτή  τη  σημείωση,  η  οποία  μπορεί  να περιλαμβάνει παραπο‐

μπές σε άλλα κεφάλαια που υποθετικά υποστηρίζουν το επιχείρημα προς εξέτα‐

ση  ή  παρέχουν  πληροφορίες  για  τη  λόγια  ευγνωμοσύνη  του  συγγραφέα  προς 

άλλους συγγραφείς ή τη διαφωνία του προς αυτούς και τα λοιπά.  

(β)  η υποσημείωση μπορεί να συνοψίζει πληροφορίες για πηγές,  επιδρά‐

σεις  και  παραλληλίες  προς  άλλα  λογοτεχνικά  κείμενα.  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο 

αναγνώστης μπορεί να ακολουθήσει το σύνδεσμο προς κάποιο άλλο κείμενο στο 

οποίο παραπέμπει η υποσημείωση και κατά αυτό τον τρόπο να μεταφερθεί ολο‐

κληρωτικά  έξω από  το  ίδιο  το άρθρο. Έχοντας ολοκληρώσει  την ανάγνωση  της 

σημείωσης ή έχοντας αποφασίσει ότι δεν δικαιολογεί μια προσεκτική ανάγνωση 

προς στιγμήν, κάποιος επιστρέφει στο κύριο κείμενο και συνεχίζει την ανάγνω‐

ση, έως ότου συναντήσει μία άλλη σημείωση, σημείο στο οποίο θα εγκαταλείψει 

πάλι το κύριο κείμενο. 

Αυτού  του  είδους η ανάγνωση αποτελεί  την βασική  εμπειρία και  το ση‐

μείο αναφοράς του υπερκειμένου. Υποθέστε  τώρα ότι κάποιος θα μπορούσε  α‐

πλά να αγγίξει  τη  σελίδα  όπου  εμφανίστηκε  το σύμβολο μιας σημείωσης,  μιας 

παραπομπής ή ενός σχολιασμού, και με αυτό τον τρόπο θα εμφάνιζε αμέσως το 

υλικό που περιέχει η σημείωση ή ακόμη και ολόκληρο το υπόλοιπο κείμενο στο 

οποίο αναφέρεται η σημείωση. Τα λογοτεχνικά κείμενα τοποθετούνται μέσα σε 

ένα πεδίο σχέσεων, εκ των οποίων τις περισσότερες αποκρύπτει το έντυπο μέσο 

και είναι σχετικά δύσκολο να ακολουθηθούν, επειδή στην έντυπη τεχνολογία το 

παραπεμπόμενο (ή συνδεόμενο) υλικό βρίσκεται εν μέρει μακριά από τις αναφορές 

με τις οποίες συνδέεται. Σε αντίθεση, το ηλεκτρονικό υπερκείμενο καθιστά εύκο‐
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λη την ακολουθία των ξεχωριστών παραπομπών και ολόκληρο το πεδίο των αλ‐

ληλοσυνδέσεων σαφές και εύκολο στην πλοήγηση.  

 

1.2.3 Ο Roland Barthes και το συγγράψιμο του κείμενο 

  

Το υπερκείμενο συγχέει τα όρια ανάμεσα στον αναγνώστη 

και τον συγγραφέα και για το λόγο αυτό αποδίδει μία άλλη ποιό‐

τητα  στο  ιδανικό  κείμενο  του  Barthes.  Από  την  πλεονεκτική 

πλευρά  των  τρεχουσών  αλλαγών  στην  τεχνολογία  της  πληρο‐

φόρησης, η διάκριση του Barthes ανάμεσα στα αναγνώσιμα και στα συγγράψιμα 

κείμενα εμφανίζεται να είναι ουσιαστικά μία διάκριση ανάμεσα στο κείμενο που 

βασίζεται  στην  έντυπη  τεχνολογία  και  στο  ηλεκτρονικό  υπερκείμενο,  καθώς  το 

υπερκείμενο επιτυγχάνει το σκοπό της λογοτεχνικής εργασίας (της λογοτεχνίας 

ως εργασίας)  η οποία έγκειται στο να παύσει να είναι πια ο αναγνώστης κατα‐

ναλωτής, αλλά παραγωγός  του κειμένου. Στα λογοτεχνικά κείμενα ο αναγνώ‐

στης δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο’ ότι του «δίνει» ο συγγραφέας αυτό και διαβά‐

ζει  χωρίς  να  τον  ενδιαφέρει  να  προχωρήσει  παραπέρα.  Αυτός  ο  αναγνώστης 

μπορεί να χαρακτηριστεί και «τεμπέλης»: αντί να αποκτά πρόσβαση στην γραφή 

απλά αποδέχεται ή απορρίπτει το κάθε κείμενο.  

Συγκρίνετε τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές του Intermedia, ενός από 

τα πιο εξελιγμένα και αναπτυγμένα συστήματα υπερκειμένου, περιγράφουν τον 

ενεργητικό αναγνώστη που απαιτεί και δημιουργεί το υπερκείμενο:  

Τόσο ένα συγγραφικό εργαλείο όσο και ένα μέσο για τον αναγνώστη, ένα 

υπερκειμενικό σύστημα αρχείων επιτρέπει στους συγγραφείς ή σε ομάδες συγ‐

γραφέων να συνδέουν πληροφορίες, να δημιουργούν μονοπάτια διάσχισης μέσα 

σε σώματα σχετιζόμενου υλικού, να σχολιάζουν υπάρχοντα κείμενα και να δη‐

μιουργούν  σημειώσεις  που  οδηγούν  τους  αναγνώστες  είτε  σε  βιβλιογραφικά 

στοιχεία είτε στο σώμα του αναφερόμενου κειμένου. Οι αναγνώστες μπορούν να 
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πλοηγούνται μέσω συνδεόμενων, διασταυρούμενων, σχολιαστικών κειμένων με 

έναν τακτικό αλλά όχι συνεχόμενο τρόπο. 

 

1.2.4 Ανάγνωση και γραφή σε υπερκειμενικό περιβάλλον 

  

Ας εξετάσουμε τις διαφορές της έντυπης από την ηλεκτρονική έκδοση ε‐

νός βιβλίου: 

(α) Σε πρώτη φάση, αντί να το διαβάζουμε σε ένα αντίγραφο από χαρτί, 

το διαβάζουμε σε μία οθόνη υπολογιστή. Οι σύγχρονες οθόνες, οι οποίες δεν έ‐

χουν ούτε την δυνατότητα μεταφοράς ούτε την διακριτικότητα του  έντυπου βι‐

βλίου,  καθιστούν  την πράξη  της  ανάγνωσης  κάπως πιο  δύσκολη.  Για  τους  αν‐

θρώπους που συνηθίζουν να  διαβάζουν στο  κρεβάτι  ή  στον καναπέ,  οι  οθόνες 

είναι  επίσης  λιγότερο  βολικές.  Την  ίδια  στιγμή,  ωστόσο,  διαβάζοντας  με  το 

Intermedia ,μας προσφέρει σίγουρα σπουδαία αποζημίωση. 

Διαβάζοντας μία  έκδοση αυτού  του  βιβλίου με  το  Intermedia,  για παρά‐

δειγμα, μπορείς να μετατρέψεις το μέγεθος, ακόμη και  το είδος της γραμματο‐

σειράς,  για  να  διευκολύνεις  την  ανάγνωση.  Δεν  μπορούμε  βέβαια  να  διατηρή‐

σουμε  τις  όποιες αλλαγές,  αλλά  τις  χρησιμοποιούμε  κατά βούληση.  Επίσης,  υ‐

πάρχει η δυνατότητα της παράθεσης δύο σελίδων στην ίδια οθόνη, σαν να δια‐

βάζουμε ένα έντυπο βιβλίο. Όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε μία υποσημείω‐

ση απλά κάνουμε κλικ επάνω της και ακολουθούμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Η 

υπερκειμενική έκδοση μιας υποσημείωσης διαφέρει από εκείνη ενός έντυπου βιβλί‐

ου από πολλές απόψεις: 

 (i) πρώτον, συνδέει άμεσα με το σύμβολο παραπομπής και δεν βρίσκεται 

σε κάποια συνεχόμενη αριθμημένη λίστα στο τέλος του κυρίως κειμένου.  

(ii)  δεύτερον,  εφόσον  ανοιχτεί  και  είτε  είναι  υπερεκτεθιμένη  πάνω  στο 

κυρίως  κείμενο  είτε  τοποθετημένη  κάπου  στο  πλάι,  εμφανίζεται  σαν  ένα  ανε‐
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ξάρτητο, αν και συνδεόμενο, κείμενο και όχι σαν κάποιο είδος συμπληρώματος 

που υποστηρίζει κάποιο, ίσως, παρασιτικό κείμενο. 

(β) Ένα πλήρες σύστημα υπερκειμένου, αντίθετα από ότι ένα βιβλίο και 

αντίθετα  από  κάποιες  πρώτες  προσεγγίσεις  του  υπερκειμένου  που  διατίθεται 

τώρα  (Hypercard, Guide)  προσφέρει  στον  αναγνώστη  και  στο  συγγραφέα  το  ίδιο 

περιβάλλον. Έτσι , ο κάθε αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει κάτι 

στο κείμενο και να το συνδέσει με αυτό. Δυνατότητα αλλαγής του υπάρχοντοας 

κειμένου δεν υπάρχει. Επίσης, τα μονοπάτια διάσχισης του κειμένου μπορεί να 

είναι εντελώς διαφορετικά για τον κάθε αναγνώστη έτσι ώστε η υπερκειμενική 

έκδοση του του βιβλίου να πάρει μία εντελώς διαφορετική μορφή.  

 

1.3  Διακειμενικότητα, πολυφωνία και αποκέντρωση 

 

1.3.1 Jacques Derrida: Κειμενικό άνοιγμα και συγκέντρωση 

  

Όπως ο Barthes, ο Foucault και ο Mikhail Bakhtin, ο Jacques Derrida χρησι‐

μοποιεί συνεχώς τους όρους σύνδεσμος (liaisons), ιστός (toile), δίκτυο (réseau) και 

διαπλοκή  (s’ ytissent),  οι οποίοι υποδηλώνουν κραυγαλέα το υπερκείμενο∙ αντί‐

θετα, όμως, από τον Barthes, ο οποίος δίνει έμφαση στο συγγράψιμο κείμενο και 

τη μη γραμμικότητά του, ο Derrida δίνει έμφαση στο κειμενικό άνοιγμα, στη δια‐

κειμενικότητα και την έλλειψη σχέσης των διαφορών ανάμεσα στο εσωτερικό και 

το  εξωτερικό  ενός  συγκεκριμένου  κειμένου.  Ο Derrida  ουσιαστικά  περιγράφει 

σωζόμενα υπερκειμενικά συστήματα στα οποία ο ενεργητικός αναγνώστης κατά 

τη διαδικασία εξερεύνησης ενός κειμένου, της διερεύνησής του, μπορεί να ανα‐

τρέξει σε λεξικά με μορφολογικούς αναλυτές που συνδέουν ξεχωριστές λέξεις με 

τις συγγενικές τους, με τα παράγωγά τους και με τα αντίθετά τους.  
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Όπως ο Barthes, έτσι και ο Derrida αντιλαμβάνεται το κείμενο ως να απο‐

τελείται  από  διακεκριμένες  λεκτικές  μονάδες.  Η  αντίληψη  του Derrida  για  το 

κείμενο σχετίζεται με τη δική του «μεθοδολογία της ανάλυσης (από‐σύνθεσης)» 

που μπορεί να υπερβεί τα όρια της φιλοσοφίας.  

 

1.3.2 Υπερκείμενο και Διακειμενικότητα 

  

Το υπερκείμενο  ενισχύει  την  διακειμενικότητα με  έναν μοναδικό  τρόπο. 

Κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το κάνουν τα απλα κείμενα και βιβλία. Κάνει προ‐

φανή τα συνδεόμενα στοιχεία την ίδια ώρα που τα τα βιβλία και τα κείμενα απο‐

τελούν  ένα παράδειγμα  υπονοούμενης  υπερκειμενικότητας  σε  μη  ηλεκτρονική 

μορφή. 

Ο Morgan  ισχυρίζεται  ότι  η  υπερκειμενικότητα  αποσπά  το  ενδιαφέρον 

από την τριάδα που αποτελούν ο συγγραφέας, η εργασία και η παράδοση και τη 

μεταφέρει σε μία άλλη που περιλαμβάνει το κείμενο, το λόγο και την κουλτούρα. 

Έτσι, «η διακειμενικότητα αντικαθιστά το εξελικτικό μοντέλο της λογοτεχνικής 

ιστορίας  με  ένα  δομικό  ή  συγχρονικό  μοντέλο  της  λογοτεχνίας ως  συστήματος 

σημείων. Η σημαντικότερη επίδραση αυτής της στρατηγικής αλλαγής είναι η α‐

πελευθέρωση του λογοτεχνικού κειμένου από ψυχολογικούς, κοινωνιολογικούς 

και  ιστορικούς  ντετερμινισμούς,  ανοίγοντάς  το  προς  ένα  προφανώς  ατελείωτο 

παιχνίδι σχέσεων». Ο Morgan περιγράφει πολύ καλά μία μέγιστη εμπλοκή της 

υπερκειμενικής  (και  υπερμεσοποιημένης)  διακειμενικότητας:  τέτοιο  άνοιγμα, 

τέτοια  ελευθερία  του  καθενός  να  δημιουργεί  και  να  λαμβάνει  διασυνδέσεις, 

συμβαίνει προφανώς. Παρ’  όλα αυτά,  αν  και η υπερκειμενική διακειμενικότητα 

θα  φαινόταν  ότι  υποτιμά  κάθε  ιστορική  ή  άλλου  είδους  υπεραπλούστευση,  με 

κανένα τρόπο δεν προλαμβάνει εκείνους που ενδιαφέρονται για την ανάγνωση 

με τους όρους του συγγραφέα και της παράδοσης από το να το κάνουν. Γι’ αυτό 

και τα πειράματα με τη χρήση του  Intermedia,  του HyperCard και άλλων υπερ‐
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κειμενικών συστημάτων έχουν δείξει ότι το υπερκείμενο δεν αποσπά απαραίτη‐

τα την προσοχή κάποιου από τέτοιου είδους προσεγγίσεις.  

 

1.3.3 Υπερκείμενο και Αποκέντρωση 

 

Καθώς οι αναγνώστες προχωρούν μέσα σε έναν ιστό ή ένα δίκτυο κειμέ‐

νων, συνεχώς μεταβάλλουν το κέντρο – και συνεπώς την εστίαση ή την οργανω‐

τική αρχή – της έρευνας και της εμπειρίας τους. Το υπερκείμενο, με άλλα λόγια, 

εξασφαλίζει ένα απείρως επανακεντροποιημένο σύστημα του οποίου η προσωρι‐

νή θέση εστίασης  εξαρτάται από τον αναγνώστη,  ο  οποίος γίνεται πραγματικά 

ενεργός αναγνώστης αν και με διαφορετικό τρόπο. Ένα από τα θεμελιώδη χα‐

ρακτηριστικά του υπερκειμένου είναι ότι συντίθεται από σώματα συνδεδεμένων 

κειμένων τα οποία δεν έχουν έναν πρωταρχικό άξονα οργάνωσης. Αν και αυτή η 

απουσία κέντρου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον αναγνώστη και στο 

συγγραφέα,  σημαίνει  επίσης  ότι  όποιος  χρησιμοποιεί  το  υπερκείμενο  κάνει  τα 

δικά του ή τα δικά της ενδιαφέροντα την κατ’ ουσία οργανωτική αρχή  (ή το κέ‐

ντρο) για την έρευνα προς στιγμήν. Ο κάθε αναγνώστης κατανοεί το υπερκείμε‐

νο ως μία αποκεντρωμένη οντότητα, με συνεχώς μεταβαλλόμενα κέντρα (τα κα‐

τά καιρούς κείμενα που πλοηγείται ο χρήστης)  , τα οποία αλλάζουν κάθε φορά 

που αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα πάρει. Έτσι, ο αναγνώστης δεν αισθάνεται 

εγκλωβισμένος κάποια συγκεκριμένης οργάνωσης ή ιεραρχίας. 

 

 

1.4  Ο Vannevar Bush και ο κώδικας Memex 
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1.4.1 Ο κώδικας ΜΕΜΕΧ 

 

Συγγραφείς  του  υπερκειμένου  εντοπίζουν  την 

ιδέα  του  σε  ένα  πρωτοποριακό  άρθρο  του  Vannenar 

Bush  που  περιεχόταν  σε  ένα  τεύχος  του  περιοδικού 

«Atlantic Monthly»  το  1945,  το  οποίο  αναφερόταν  σε 

μηχανικά  συνδεδεμένες  πληροφοριακο‐ανακτητικές 

μηχανές  για  την  παροχή  βοήθειας  σε  μελετητές  και 

λήπτες  αποφάσεων  αντιμέτωπους  με  ότι  ήδη  ονομα‐

ζόταν έκρηξη πληροφοριών. Εντυπωσιασμένος από το 

«αυξανόμενο  βουνό  της  έρευνας»  που  αντιμετώπιζαν  οι  εργαζόμενοι  σε  κάθε 

τομέα, ο Bush αντιλήφθηκε ότι ο αριθμός των εκδόσεων έχει ήδη «επεκταθεί πο‐

λύ πιο μακριά από την παρούσα ικανότητά μας να κάνουμε πραγματική χρήση του 

αρχείου». Το σύνολο της ανθρώπινης εμπειρίας έχει επεκταθεί σε μία τεράστια 

κλίμακα και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να ελιχθούμε από τον συνεχή λα‐

βύρινθο στο προσωρινώς σπουδαίο αντικείμενο είναι τα ίδια με αυτά που χρησι‐

μοποιούσαμε την εποχή των πλοίων με τα τετράγωνα ξάρτια(4)». Όπως τόνισε, 

«μπορεί να υπάρχουν εκατομμύρια ωραίες σκέψεις, και η ποσότητα των εμπει‐

ριών στις οποίες αυτές είναι βασισμένες,  τοποθετημένες μέσα στους πέτρινους 

τοίχους της αποδεκτής αρχιτεκτονικής μορφής∙ αλλά εάν ο μελετητής μπορεί να 

φτάσει μόνο μία την εβδομάδα μέσα από επιμελή έρευνα, τότε οι συνθέσεις του 

είναι απίθανο να ακολουθήσουν και να εναρμονιστούν με την τρέχουσα πραγ‐

ματικότητα». 

Σύμφωνα με τον Bush, το κύριο πρόβλημα έγκειται σε αυτό που ορίζει «το 

ζήτημα της επιλογής – ανάκτηση πληροφοριών – και η πρωταρχική αιτία του γε‐

γονότος ότι αυτοί που χρειάζονται πληροφορίες δεν μπορούν να τις βρουν βρί‐

σκεται με τη σειρά της στα ανεπαρκή μέσα αποθήκευσης, ταξινόμησης και ονο‐

ματοθεσίας των πληροφοριών:  
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Η αποτυχία μας να μπούμε στο αρχείο προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από 

την τεχνητή φύση των συστημάτων ταξινόμησης. Όταν κάθε είδους στοιχεία το‐

ποθετούνται στην αποθήκευση, τοποθετούνται αλφαβητικά ή αριθμητικά και οι 

πληροφορίες βρίσκονται (όταν γίνεται αυτό) με την ανίχνευσή τους από υποκα‐

τηγορία σε υποκατηγορία. Μόνο σε έναν τόπο μπορούν να τοποθετηθούν, εκτός 

εάν γίνεται χρήση αντιγράφων∙ κάποιος θα πρέπει να θέτει κανόνες ως προς το 

ποιο μονοπάτι  διάσχισης  θα  τις  εντοπίζει  και  οι  κανόνες  είναι  δυσκίνητοι. Έχο‐

ντας ανακαλύψει κάποιο αντικείμενο, επιπλέον, κάποιος θα πρέπει να αναδυθεί 

από το σύστημα και να επανεισβάλλει σε νέο μονοπάτι διάσχισης. 

Όπως  τονίζει  ο  Ted Nelson,  ένας  από  τους  πιο  εξέχοντες  οπαδούς  του 

Bush, «δεν υπάρχει τίποτα κακό με την κατηγοριοποίηση. Είναι, ωστόσο, από τη 

φύση της εφήμερη: τα συστήματα κατηγοριών έχουν μισή ζωή, και οι κατηγορι‐

οποιήσεις αρχίζουν να φαίνονται κάπως ανόητες μετά από κάποια χρόνια… Ο 

στρατιωτικός  σχεδιασμός  του  ʺPong Balls,  Pongʺ  έχει  έναν  σίγουρα  παγκόσμιο 

χαρακτήρα ως προς αυτό». 

Σε  αντίθεση  προς  την  ανελαστικότητα  και  την  δυσκολία  της  πρόσβασης 

που  παράγεται  από  τα  σύγχρονα  μέσα  της  οργάνωσης  των  πληροφοριών  που 

βρίσκονται  σε  έντυπα  και  άλλα  φυσικά  αρχεία,  κάποιος  χρειάζεται  ένα  μέσο 

πληροφόρησης που προσαρμόζεται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται 

το μυαλό. Μετά  την περιγραφή σύγχρονων μεθόδων αποθήκευσης και  ταξινό‐

μησης  της  γνώσης,  ο Bush  σχολιάζει  «Το  ανθρώπινο  μυαλό  δε  λειτουργεί  κατά 

αυτό τον τρόπο» αλλά μέσω συνειρμών. Από ένα γεγονός ή μία ιδέα «στη σύλλη‐

ψή της»,  το μυαλό «περνάει αμέσως στην επόμενη που προτείνεται από το συ‐

νειρμό  των  σκέψεων,  σε  συμφωνία  με  κάποιον  περίπλοκο  ιστό  ή  κάποια περί‐

πλοκα μονοπάτια διάσχισης που μεταφέρονται από τα εγκεφαλικά κύτταρα». 

Για να μας απελευθερώσει από τα όρια των ανεπαρκών συστημάτων τα‐

ξινόμησης και να μας επιτρέψει να ακολουθήσουμε φυσικές κλίσεις για «επιλο‐

γές μέσω συνειρμών και όχι μέσω ταξινόμησης», ο Bush προτείνει μία επινόηση, 

τον κώδικα «memex»,  ο οποίος θα μηχανοποιούσε έναν πιο αποτελεσματικό,  έ‐
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ναν  πιο  ανθρώπινο  τύπο  χειραγώγησης  του  γεγονότος  και  της  φαντασίας.  «Ο 

κώδικας memex», εξηγεί, «είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο καθένας αποθηκεύει τα 

βιβλία του, τα αρχεία και τις επαφές του και το οποίο είναι μηχανοποιημένο κατά 

τρόπο που να είναι δυνατόν να ενημερώνεται με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία. Εί‐

ναι ένα αρκετά μύχιο συμπλήρωμα για τη μνήμη του υπολογιστή». Συγγράφοντας 

την  εποχή πριν  την ψηφιοποίηση  των υπολογιστών  (συνέλαβε  την πρώτη  ιδέα 

για  τον memex  στα μέσα  της  δεκαετίας  του  1930),  ο Bush  αντιλαμβανόταν  την 

επινόησή του σαν ένα θρανίο με ημιδιαφανείς οθόνες, μοχλούς και κινητήρες για 

την ταχεία έρευνα μικροτυπικών αρχείων. 

Ωστόσο,  το  «ουσιαστικό  χαρακτηριστικό  του memex»  έγκειται  όχι  μόνο 

στην  ικανότητά  του για ανάκτηση  και σχολιασμό  αλλά και σε αυτή που αφορά 

την «συνειρμική ταξινόμηση» ‐ αυτό που τα σύγχρονα υπερκειμενικά συστήματα 

ορίζουν ως σύνδεσμο – «η βασική ιδέα της οποίας είναι μία πρόνοια με την οποία 

κάθε αντικείμενο μπορεί να προκληθεί να επιλέξει με τη θέλησή του άμεσα και 

αυτόματα ένα άλλο». Στη συνέχεια ο Bush παρέχει ένα σενάριο για το πώς θα 

μπορούσαν  οι  αναγνώστες  να  δημιουργήσουν  «ατελείωτα  μονοπάτια  διάσχισης 

τέτοιων συνδέσμων»: 

«Όταν ο χρήστης χτίζει ένα μονοπάτι διάσχισης, το ονομάζει, καταχωρεί το 

όνομα στο βιβλίο των κωδικών του, και το παγιδεύει στο πληκτρολόγιό του. Πριν 

από αυτόν υπάρχουν τα δύο αντικείμενα που πρόκειται να ενωθούν, προεξέχοντας 

σε  συνεχόμενες  ορατές  θέσεις.  Στο  τέλος  καθενός  υπάρχει  ένας  αριθμός  κενών 

χώρων για κωδικούς, και ένας δείκτης είναι τοποθετημένος για να υποδηλώνει κα‐

θέναν από αυτούς τους χώρους για κάθε αντικείμενο. Ο χρήστης καταχωρεί ένα 

και μόνο κλειδί, και τα αντικείμενα συνδέονται προσωρινά. Σε κάθε χώρο εμφανί‐

ζεται ο κωδικός. Χωρίς να είναι ορατή, αλλά εντός του προοριζόμενου για τον κω‐

δικό χώρου, εισάγεται μία ομάδα κουκίδων για φωτοκυταρρική θέαση: και σε κάθε 

αντικείμενο αυτές οι κουκίδες μέσω των θέσεών τους καθορίζουν τον ταξινομικό 

αριθμό του επόμενου αντικειμένου. Από αυτό το σημείο και μετά, κάθε φορά που 

κάποιο από αυτά τα αντικείμενα είναι σε θέση ορατή, μπορεί άμεσα να ανακληθεί 
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το άλλο με απλό τρόπο, τοποθετώντας ένα κουμπί κάτω από τον ανταποκρινόμενο 

χώρο του κωδικού.» 

Η πολύ προεπιστημονική περιγραφή του Bush για το πώς ο χρήστης του 

memex  δημιουργεί  και  μετά  ακολουθεί  συνδέσμους  αποτελεί  την  αναγνώριση 

από μέρους του ότι τα μονοπάτια διάσχισης τέτοιων συνδέσμων από μόνα τους 

συγκροτούν  μία  νέα  μορφή  κειμενικότητας  και  μία  νέα  μορφή  γραφής.  Όπως 

εξηγεί, «όταν αναρίθμητα αντικείμενα έχουν ενωθεί γι’ αυτό το λόγο για να δημι‐

ουργήσουν ένα μονοπάτι διάσχισης…Είναι ακριβώς σαν τα φυσικά αντικείμενα να 

συγκεντρώθηκαν από πολλές πηγές και να ενώθηκαν για να σχηματίσουν ένα νέο 

βιβλίο»  στην  πραγματικότητα,  «είναι  κάτι  περισσότερο  από  αυτό»,  προσθέτει  ο 

Bush, «γιατί κάθε αντικείμενο μπορεί να ενωθεί σε άπειρα μονοπάτια διάσχισης», 

και  για  το  λόγο  αυτό  κάθε  ομάδα  κειμένων,  εικόνων  ή  άλλων  πληροφοριών 

μπορεί να συμμετέχει σε αναρίθμητα βιβλία.  

Αυτά τα νέα memex βιβλία, γίνεται φανερό, είναι τα νέο είδος βιβλίου, ή 

μία επιπρόσθετη έκδοση του νέου βιβλίου, και όπως τα βιβλία, αυτές οι ομάδες 

μονοπατιών διάσχισης ή  ιστών είναι δυνατόν να μοιράζονται. Ο Bush  ισχυρίζε‐

ται,  και πάλι με μεγάλη ακρίβεια,  ότι «θα εμφανιστούν  εντελώς νέες μορφές  ε‐

γκυκλοπαιδειών, έτοιμες με έναν ιστό από συνειρμικά μονοπάτια διάσχισης να τις 

διασχίζουν,  έτοιμες να καταχωρηθούν στο πρόγραμμα memex  και  εκεί  να ενισχυ‐

θούν». Το  ίδιο σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι αναγνώστες  – συγγραφείς 

μπορούν να ανταλλάσσουν ομάδες κειμένων μεταξύ τους και να τα εφαρμόζουν 

σε νέες προβληματικές.  

Ο Bush,  ένας μηχανικός που ενδιαφερόταν για τις τεχνικές καινοτομίες, 

παρέχει το παράδειγμα ενός χρήστη του memex : μελετάει γιατί το μικρό Τουρκι‐

κό τόξο ήταν προφανώς ανώτερο από το μεγάλο Αγγλικό τόξο κατά τη διάρκεια 

των συγκρούσεων την εποχή των Σταυροφοριών. Έχει καταχωρημένα στο πρό‐

γραμμα memex εκατοντάδες πιθανόν κατάλληλα βιβλία και άρθρα για το θέμα. 

Πρώτα διατρέχει μία  εγκυκλοπαίδεια,  ανακαλύπτει  ένα  ενδιαφέρον αλλά πρό‐

χειρο άρθρο και το αφήνει προεξέχον. Στη συνέχεια, σε ένα βιβλίο ιστορίας, βρί‐
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σκει ένα άλλο κατάλληλο αντικείμενο και ενώνει τα δύο μαζί. Με αυτό τον τρό‐

πο δημιουργεί ένα μονοπάτι διάσχισης από πολλά αντικείμενα. Ανά τακτά δια‐

στήματα προσθέτει και ένα δικό του σχόλιο,  είτε συνδέοντάς το με το κεντρικό 

μονοπάτι  διάσχισης  είτε  ενώνοντάς  το με  κάποιο  δευτερεύον μονοπάτι  διάσχι‐

σης ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Όταν γίνεται σαφές ότι οι ελαστικές ιδιό‐

τητες των διαθέσιμων υλικών είχαν άμεση σχέση με την αποτελεσματικότητα του 

τόξου, διακλαδώνεται με ένα δευτερεύον μονοπάτι διάσχισης που τον συνδέει με 

εγχειρίδια που αφορούν την ελαστικότητα  και σε περιεχόμενα φυσικών σταθε‐

ρών. Εισάγει μία σελίδα δικής του μακροσκελούς ανάλυσης. Και έτσι χτίζει ένα 

μονοπάτι διάσχισης του δικού του ενδιαφέροντος μέσα από το λαβύρινθο του δια‐

θέσιμου σε αυτόν υλικού. 

Και τα μονοπάτια διάσχισης του ερευνητή του memex, προσθέτει ο Bush, 

σε αντίθεση με αυτά που βρίσκονται στον εγκέφαλό του, «δεν εξασθενούν», έτσι 

ώστε όταν αυτός και κάποιος φίλος του πολλά χρόνια αργότερα συζητούν «τους 

παράξενους τρόπους με τους οποίους ένα άτομο αντιστέκεται στις καινοτομίες, 

ακόμη και σε αυτές που παρουσιάζουν ζωτικό ενδιαφέρον», είναι σε θέση να α‐

ναπαράγει τα μονοπάτια διάσχισης που δημιούργησε προκειμένου να ερευνήσει 

κάποιο θέμα ή πρόβλημα και να τα εφαρμόσει σε κάποιο άλλο.  

 

1.4.2 Ο κώδικας ΜΕΜΕΧ του Bush ως ποιητική μηχανή 

  

Η ιδέα του Bush για τον κώδικα memex, που τον απασχολούσε περιστασι‐

ακά για τρεις δεκαετίες, επηρέασε άμεσα τους Nelson, Douglas Englebart, Andries 

van Dam, και άλλους πρωτοπόρους που ασχολούνται με τον τομέα του υπερκει‐

μένου,  περιλαμβανομένης  και  της  ομάδας  του  Ινστιτούτου  Ερευνών Πληροφό‐

ρησης  και  Υποτροφιών  του  Πανεπιστημίου  Brown  που  δημιούργησε  το  πρό‐

γραμμα  Intermedia  (Δια‐μέσα). Στα βιβλία του ʺAs We May Thinkʺ και ʺMemex 

Revisitedʺ ο Bush πρότεινε την ιδέα ομάδων κειμένου συνδεδεμένων μεταξύ τους 
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και,  επίσης,  εισήγαγε  τους  όρους  σύνδεσμοι  (links), συνδεσμολογίες  (  linkages), 

μονοπάτια διάσχισης ( trails ) και ιστός (web ) για να περιγράψει τη νέα του αντί‐

ληψη για την κειμενικότητα. Η περιγραφή του memex από τον Bush περιλαμβά‐

νει διάφορες άλλες δημιουργικές, ακόμη και ριζοσπαστικές, συλλήψεις  της  κει‐

μενικότητας: 

(α) απαιτεί, πρώτα από όλα, μια ριζοσπαστική απεικόνιση της πρακτικής 

της ανάγνωσης και  της  γραφής,  όπου  οι  δύο  αυτές  δραστηριότητες  συγκλίνουν 

μεταξύ τους περισσότερο απ’ ότι είναι πιθανό στην τεχνολογία του βιβλίου.  

(β) παρά το γεγονός ότι συνέλαβε τον κώδικα memex πριν την έλευση των 

ψηφιακών τεχνολογιών,  ο Bush αντιλαμβάνεται ότι κάτι σαν την δυνητική κει‐

μενικότητα είναι ουσιώδης για τις αλλαγές που συνηγορεί.  

(γ) η απεικόνιση του κειμένου εισάγει τρία εντελώς νέα στοιχεία – συσχε‐

τιζόμενοι κατάλογοι  (ή  links), μονοπάτια διάσχισης συνδέσμων και ομάδες ή  ιστοί 

τέτοιων μονοπατιών.  Τα  νέα αυτά στοιχεία παράγουν  ένα κείμενο που  είναι α‐

νοιχτό – ακόμη και ευάλωτο – στις απαιτήσεις του κάθε αναγνώστη. Επίσης, δη‐

μιουργούν  την  εντύπωση  μιας  πολλαπλής  κειμενικότητας,  εφόσον  μέσα  στον 

κόσμο του memex τα κείμενα αναφέρονται  

i) σε ξεχωριστές αναγνώσιμες μονάδες που συγκροτούν μια παρα‐

δοσιακή «εργασία»,  

ii) σε ολόκληρες αυτές τις εργασίες,  

iii)  σε  ομάδες  κειμένων  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  μονοπάτια 

διάσχισης και ίσως 

iv) στα ίδια τα μονοπάτια διάσχισης χωρίς όμως αυτά να συνοδεύο‐

νται από κείμενα.  
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1.5  Η εικονικότητα 

 

1.5.1 Εικονικά κείμενα, εικονικοί συγγραφείς και λογοτεχνία του υπολογιστή 

  

Οι  χαρακτηριστικές  επιδράσεις  των  υπολογιστών  στο  χώρο  των ανθρω‐

πιστικών επιστημών προέρχονται όλες από το γεγονός ότι οι υπολογιστές απο‐

θηκεύουν πληροφορίες σε δυαδική μορφή και όχι με τη μορφή φυσικών σημείων 

πάνω σε μία φυσική επιφάνεια. Η δημιουργία και η διασπορά κλασικών αρχείων 

γλώσσας αποτέλεσαν  το  κύριο  μέλημα στην  τεχνολογία  της πληροφορίας. Με 

την ανακάλυψη της εκτύπωσης λύθηκε το πρόβλημα των πολλαπλών αντιγρά‐

φων ενός αρχείου: αναγνώστες διασκορπισμένοι στο χώρο και στον χρόνο μπο‐

ρούν να αναφέρονται σε ίδιες πληροφορίες. 

Μολονότι  το  παγιωμένο  πολλαπλό  κείμενο  που  παραγόταν  από  την  έ‐

ντυπη τεχνολογία είχε τεράστιες επιδράσεις στη μοντέρνα αντίληψη για τη λο‐

γοτεχνία,  την  εκπαίδευση  και  την  έρευνα,  εξακολουθεί,  όπως  τονίζουν  ο Bush 

και  ο Nelson,  να  αντιμετωπίζει  τον  εργαζόμενο  της  γνώσης  με  το  θεμελιώδες 

πρόβλημα ενός συστήματος ανάκτησης πληροφοριών το οποίο βασίζεται στις φυ‐

σικές αμεσότητες του κειμένου –  δηλαδή, η διατήρηση της πληροφορίας σε ένα 

σταθερό,  αμετάβλητο γραμμικό σχήμα καθιστά  δύσκολη  την ανάκτηση πληρο‐

φοριών.  

Το πρόβλημα της ανάκτησης της πληροφορίας έχει δύο παραμέτρους: 

(α) καμία διευθέτηση των πληροφοριών δεν αποδείχτηκε κατάλληλη  για 

όλους όσοι χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες.  

(β) αν και τόσο οι γραμμικές όσο και οι ιεραρχικές διευθετήσεις παρέχουν 

πληροφορίες με κάποια σειρά, η σειρά αυτή δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις α‐

νάγκες των χρηστών αυτών των πληροφοριών.  
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Ο άνθρωπος  , στο πέρασμα των αιώνων, ανακάλυψε και χρησιμοποίησε 

τις ξεχωριστές σελίδες, τα κεφάλαια, τις παραγράφους , τα κενά μεταξύ των λέ‐

ξεων καθώς και την σελιδοποίηση, , τις υποδείξεις και την βιβλιογραφία ώστε να 

ενισχύσει την ευρυμάθεια των συνανθρώπων του. 

Η επεξεργασία του ηλεκτρονικού κειμένου υποδηλώνει την επόμενη τερά‐

στια μεταβολή  στην  τεχνολογία  της πληροφόρησης μετά  την ανάπτυξη  του  έ‐

ντυπου βιβλίου. Υπόσχεται (ή απειλεί) να επηρεάσει την κουλτούρα μας, και κυ‐

ρίως την λογοτεχνία μας, την εκπαίδευση, την κριτική και τη γνώση. 

Ποια είναι, όμως, τα πλεονεκτήματα των υπολογιστών που βασίζονται σε 

κείμενα;  Το  βασικό  θετικό  στοιχείο  είναι  η  παραγωγή    μίας  τεχνολογίας  των 

πληροφοριών η οποία συνδυάζει τη σταθερότητα και την ελαστικότητα, την σει‐

ρά και την πρόσβαση – αλλά υπάρχει και κόστος: Εφόσον η επεξεργασία του η‐

λεκτρονικού  κειμένου  είναι  ένα  ζήτημα κωδικών και  δυαδικών ψηφίων  όλα  τα 

κείμενα  που  ο  αναγνώστης  –  συγγραφέας  συναντά  στην  οθόνη  είναι  εικονικά 

κείμενα. Ενώ , λοιπόν, ο χρήστης νομίζει ότι εργάζεται στο δικό του κείμενο, στην 

ουσία μοιράζεται το κείμενο με άλλους εκατοντάδες συνανθρώπους  του. Απλά 

το ανακτά από  την μνήμη  του  υπολογιστή,  το  επεξεργάζεται  και στο  τέλος  το 

αποθηκεύει με μορφή που συγκλίνει με το πραγματικό αρχείο. 

Σύμφωνα με τον Boller, το πιο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό της ηλεκτρο‐

νικής γραφής είναι ότι αυτή αποσπά τον αναγνώστη ή τον συγγραφέα από το 

κείμενο σε τέτοιο βαθμό που ο χρήστης να αναρωτιέται που ακριβώς είναι απο‐

θηκευμένο το κείμενο. 

 

 1.5.2 Δυνητικότητα του κειμένου 
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Πέρα  από  το  υπερκείμενο,  πολλές  πλευρές  των  επιστημονικών  κλάδων 

των υπολογιστών προκύπτουν από τη δυνητικότητα του κειμένου: 

(α)  Πρώτα  από  όλα,  η  ευκολία  των  χειραγωγημένων  αλφαριθμητικών 

συμβόλων παράγει πιο απλή επεξεργασία λέξεων. Η απλή επεξεργασία των λέ‐

ξεων με τη σειρά της καθιστά απεριόριστα πιο απλή την παλαιομοδίτικη, παρα‐

δοσιακή δοκιμιακή γραφή σε μία εποχή που η αντίληψη τέτοιων μοναδικών, κοι‐

νών και μονοσήμαντων κειμένων ίσως μεταβάλλεται ή εξαφανίζεται. 

(β) αυτή η ίδια ευκολία στην κοπή, τη συρραφή και γενικά το χειρισμό των 

κειμένων  επιτρέπει  να  αναπτυχθούν  διάφορες  μορφές  δοκιμιακών  συνθέσεων. 

Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, σύμφωνα με τον Heim, που θα περιλαμβά‐

νουν περαιτέρω κείμενα, θα είναι άμεσα προσβάσιμες κάτω από την ηλεκτρονι‐

κή επιφάνεια ενός γραπτού κειμένου. Συνδέοντας ένα μικρό υπολογιστή με ένα 

τηλέφωνο,  ο  επιστήμονας θα είναι σε θέση να διαβάζει κείμενα των οποίων  οι 

υποσημειώσεις θα μπορούν να επεκταθούν σε άλλα κείμενα μέχρι το σημείο της 

εισβολής σε αποθήκες γνώσεων  ,  γνωστές και ως βάσεις δεδομένων, συστημα‐

τοποιώντας την γνώση. 

(γ)  το ηλεκτρονικό δυνητικό κείμενο,  την εμφάνιση και  τη μορφή του ο‐

ποίου μπορούν να παραγγείλουν οι αναγνώστες, παρέχει επίσης τη δυνατότητα 

της προσθήκης νέων  στοιχείων  .  Οι  ηλεκτρονικές  συνδέσεις  δημιουργούν  το  υ‐

περκείμενο,  μία  μορφή  κειμενικότητας  αποτελούμενης  από  κομμάτια  και  συν‐

δέσμους που παρέχουν πολυγραμμικά αναγνωστικά μονοπάτια.  

 

 

1.6  Το παράδειγμα του δικτύου 
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Τουλάχιστον τέσσερις έννοιες του δικτύου εμφανίζονται στις περιγραφές 

πραγματικών  υπερκειμενικών  συστημάτων  και  στα  σχέδια  για  μελλοντικά  υ‐

περκειμενικά συστήματα: 

(α) Πρώτα, όταν οι έντυπες εργασίες μεταφέρονται στο υπερκείμενο παίρ‐

νουν  τη μορφή  ομάδων, κόμβων  και λεκτικών  μονάδων  που  ενώνονται  από  ένα 

δίκτυο συνδέσμων και μονοπατιών. Το δίκτυο, από την άποψη αυτή, αναφέρεται 

σε  ένα  είδος  ηλεκτρονικά  συνδεδεμένου  ηλεκτρονικού  αντιστοίχου  προς  το  έ‐

ντυπο κείμενο.  

(β) κάθε συγκέντρωση λεκτικών μονάδων,  είτε έχουν ενωθεί από τον αυ‐

θεντικό  συγγραφέα  του  λεκτικού  κειμένου  είτε  από  κάποιον  άλλο  που  συγκε‐

ντρώνει κείμενα διάφορων συγγραφέων, παίρνει επίσης τη μορφή ενός δικτύου∙ 

κατά αυτό τον τρόπο ομάδες κειμένων, των οποίων τα μεταβαλλόμενα όρια τα 

καθιστούν  από  κάποια  άποψη  το  υπερκειμενικό  αντίστοιχο  κάποιας  εργασίας, 

ονομάζονται σε ορισμένα σύγχρονα συστήματα δίκτυο. 

(γ) ο όρος δίκτυο αναφέρεται επίσης σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που πε‐

ριλαμβάνει  επιπρόσθετους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  καθώς  και  καλωδιακές 

συνδέσεις  που  επιτρέπουν  σε  μηχανές,  εργοστάσια  και  σε  ιστοσελίδες  γραφής 

και ανάγνωσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Τα δίκτυα αυτά μπορούν να πά‐

ρουν  τη  μορφή  των  σύγχρονων Τοπικών Δικτύων  (LANs),  όπως  το Ethernet.  Τα 

δίκτυα επίσης λαμβάνουν τη μορφή των Διευρυμένων Δικτύων (WANs) τα οποία 

ενώνουν πολλούς οργανισμούς σε ευρεία διανεμημένες γεωγραφικές περιοχές.  

(δ) Το τέταρτο νόημα του δικτύου σε σχέση με το υπερκείμενο προσεγγί‐

ζει τη χρήση του όρου από την κριτική θεωρία. Το δίκτυο σε όλη του τη σημασία 

αναφέρεται σε όρους που στο μέλλον είναι βέβαιο ότι τηα αλλάξουν. Τα μελλο‐

ντικά διευρυμένα δίκτυα απαραίτητα για ευρείας κλίμακας, δι‐οργανισμικά και 

δια‐ιστοσελιδιακά  υπερκειμενικά  συστήματα  θα  αμεσοποιήσουν  και  θα  επα‐

ναμφισβητήσουν  τους  τρέχοντες  πληροφοριακούς  κόσμους,  συμπεριλαμβανο‐

μένου και αυτού της λογοτεχνίας. Για την επίτευξη πρόσβασης στην πληροφορί‐

α, με άλλα λόγια θα απαιτείται πρόσβαση σε ένα τμήμα του δικτύου. Η έκδοση σε 
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έναν  υπερκειμενικό  κόσμο  ζητεί  την  επίτευξη  πρόσβασης,  οσοδήποτε  περιορι‐

σμένης, στο δίκτυο.  

Η γενική σημασία της μη ή της αντι – γραμμικής σκέψης εμφανίζεται στη 

συχνότητα και την επικέντρωση με τις οποίες ο Barthes και άλλοι κριτικοί υιοθε‐

τούν  τους  όρους  σύνδεσμος,  ιστός  και  μονοπάτι.  Περισσότερο  από  κάθε  άλλο 

σύγχρονο θεωρητικό, ο Derrida χρησιμοποιεί τους όρους σύνδεσμος, ιστός, δίκτυο, 

μήτρα και  διαπλοκή που σχετίζονται με  το  υπερκείμενο∙  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  ο 

Bakhtin υιοθετεί τους όρους σύνδεσμοι, διασυνδέσεις και διαπλοκή. 

Όπως ο Barthes, ο Bakhtin και ο Derrida, έτσι και ο Foucault αντιλαμβάνε‐

ται το κείμενο με όρους του δικτύου και βασίζεται ακριβώς σε αυτό το μοντέλο 

για  να περιγράψει  την  εργασία  του, «την αρχαιολογική ανάλυση  της  ίδιας  της 

γνώσης». Συμφωνώντας στο έργο του «Η Τάξη των Πραγμάτων» ότι η εργασία 

του  απαιτεί  την  απόρριψη  των  «φημισμένων  διαμαχών»  στις  οποίες  αναλώνο‐

νται οι σύγχρονοί του, ισχυρίζεται ότι «κάποιος θα πρέπει να επανακαθορίσει το 

γενικό  σύστημα  της  σκέψης  της  οποίας  το  δίκτυο,  στη  θετική  του  μορφή,  προ‐

σφέρει  μία  αλληλεπίδραση  ταυτόχρονων  και  αντιθετικών  πιθανών  απόψεων. 

Είναι αυτό το δίκτυο που ορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατή 

μία  διαμάχη  ή  ένα  πρόβλημα,  και  αυτή  είναι  που  θάβει  την  ιστορικότητα  της 

γνώσης(5)». Σύμφωνα με τον Foucault, «δίκτυο» είναι το φαινόμενο που «μπορεί 

να συνδέσει» μία ευρεία κλίμακα συχνά αντιθετικών ταξινομιών, παρατηρήσε‐

ων, ερμηνειών, κατηγοριών και κανόνων παρατήρησης. 

Σύμφωνα με τον Heinz Pagel «ένα δίκτυο δεν έχει κορυφή και τέλος. Αντί‐

θετα  έχει  μία πολλαπλότητα  συνδέσεων  ανάμεσα στα  συστατικά  του  δικτύου. 

Δεν υπάρχει κεντρική διοικητική αρχή που να επιβλέπει το σύστημα(6). 
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1.7 Το υπερκείμενο στο πλαίσιο των νεότερων πληροφοριακών βασιλείων: 

 Αιτία σύγκλισης, επίδρασης ή αλληλεπίδρασης;  

  

Ποια σχέση υπήρχε ανάμεσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το υπερ‐

κείμενο συγκεκριμένα, και τη λογοτεχνική θεωρία τις τελευταίες τρεις ή τέσσερις 

δεκαετίες; Το Μάιο του 1990 μία σύσκεψη στο Elvetham Hall με θέμα την τεχνολο‐

γία  και  το  μέλλον  της  γνώσης  στους  επιστημονικούς  κλάδους  ο  J. Hillis Miller 

προτείνει ότι η σχέση είναι πολλαπλή, μη γραμμική, μη αιτιατή, μη διαλεκτική και 

πολύ υπερπροσδιορισμένη. Δεν ταιριάζει με τα περισσότερα παραδοσιακά παρα‐

δείγματα για τον καθορισμό της «σχέσης»[7]. 

Ο Miller προσφέρει ένα πολύ καλό παράδειγμα της σύγκλισης της κριτι‐

κής θεωρίας και της τεχνολογίας με αφορμή ένα έργο του: «Κάθε απόσπασμα εί‐

ναι ένας κόμβος, ένα σημείο τομής ή επικέντρωσης στο οποίο πολλές συγκλίνου‐

σες γραμμές οδηγούν από πολλά άλλα αποσπάσματα στο μυθιστόρημα και τε‐

λικά τα περιλαμβάνει όλα». Κανένα απόσπασμα δεν τυγχάνει ιδιαίτερης προτε‐

ραιότητας,  από την άποψη του ότι μπορεί να  είναι σπουδαιότερο ή να  είναι  «η 

αρχή ή το τέλος των άλλων»[8]. 

Παρόμοια,  για  την  παροχή  «ενός  ʺπαραδείγματοςʺ  της  αποδομητικής 

στρατηγικής  της  ερμηνείας»,  στο  έργο  του  «Η Κριτική ως Οικοδεσπότης»,  περι‐

γράφει τη διασκορπισμένη, συνδεδεμένη ομάδα κειμένων της οποίας κάποιος μπο‐

ρεί να ακολουθήσει τα μονοπάτια που καταλήγουν σε ένα πιο ευρύ, μεγεθυμένο 

μετακείμενο ή σύμπαν.  

Αυτή  η  σαρωτική  αλλαγή  έχει  πολλά  εργαλεία,  αναμφισβήτητα,  αλλά 

ένα θέμα  εμφανίζεται  τόσο στη γραφή  του υπερκειμένου  (και  του memex)  όσο 

και στη σύγχρονη κριτική θεωρία – τα όρια της έντυπης κουλτούρας, της κουλ‐

τούρας  του βιβλίου. Ο Bush  και  ο Barthes,  ο Nelson  και  ο Derrida,  όπως όλοι  οι 

θεωρητικοί  αυτών  των  ίσως  απροσδόκητα  διαπλεκόμενων  θεμάτων,  ξεκινούν 
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από  την  επιθυμία να μας  δώσουν  τη  δυνατότητα  να απαλλαγούμε από  τα  όρια 

του έντυπου. Αυτό το κοινό ζήτημα προϋποθέτει ότι πρώτα θα πρέπει να έχουμε 

αναγνωρίσει την τεράστια δύναμη του βιβλίου, γιατί μόνο αφού θα έχουμε συνει‐

δητοποιήσει  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  αυτό  επηρέασε  και  ενημέρωσε  τις 

ζωές μας, θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε να απελευθερωθούμε από κάποιους 

περιορισμούς του.  

Ανάμεσα σε μεγάλους κριτικούς και θεωρητικούς,  ο Derrida  εμφανίζεται 

ως αυτός που αντιλαμβάνεται περισσότερο  τη σημασία  της πληροφοριακής  τε‐

χνολογίας με οποιαδήποτε μορφή, η οποία θα βασίζεται στα ψηφιακά, παρά στα 

αναλογικά, συστήματα. Όπως τονίζει, «η ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων ανάκτη‐

σης των πληροφοριών επεκτείνει τις δυνατότητες του ʺμηνύματοςʺ σε τόσο μεγάλο 

βαθμό που δεν υφίσταται πλέον η ʺγραπτήʺ μετάφραση της γλώσσας, η μεταφορά 

ενός σημαινόμενου το οποίο θα μπορούσε να παραμείνει προφορικό  στην ολότητά 

του». Ο Derrida, περισσότερο από κάθε άλλο μεγάλο θεωρητικό, κατανοεί ότι η 

ηλεκτρονική γραφή και οι υπόλοιπες αλλαγές στα μέσα έχουν διαβρώσει τη δύ‐

ναμη του γραμμικού μοντέλου και του βιβλίου ως των σχετιζόμενων πολιτισμικά 

κυρίαρχων  παραδειγμάτων.  «Το  τέλος  της  γραμμικής  γραφής»,  διακηρύσσει  ο 

Derrida, «αποτελεί όντως το τέλος του βιβλίου», αν και, συνεχίζει, «είναι μέσα στη 

μορφή του βιβλίου όπου οι νέες γραφές – λογοτεχνικές ή θεωρητικές – επιτρέπουν 

στους εαυτούς τους, για καλό και για κακό, να τοποθετούνται»[9]. Για το λόγο αυ‐

τό,  ο Ulmer  τονίζει  ότι  «η γραμματολογική  γραφή παραδειγματίζει  τον αγώνα 

απόσπασης από την επένδυση του βιβλίου». 

Το πρόβλημα που αναγνωρίζει ο Derrida, είναι ότι «κάποιος δεν μπορεί να 

ασχοληθεί» με τη μορφή του βιβλίου «χωρίς να ενοχλήσει κάτι άλλο». Το ερώτη‐

μά του ξεκινά από την αλυσίδα των όρων που εμφανίζονται λίγο πολύ ως τίτλοι 

στην κορυφή των σελίδων του έργου του Διασπορά: «Επιπλέον κείμενο, Τέλος του 

Βιβλίου, Πρόλογος». Το κάνει αυτό με τόση προθυμία επειδή, όπως ανακοίνωσε 

στη  Γραμματολογία  του, «σε  αντίθεση με  όλες  τις  εμφανίσεις,  αυτός  ο  θάνατος 

του βιβλίου αναμφισβήτητα ανακοινώνει (και σίγουρα πάντοτε ανακοίνωνε) τίποτα 

άλλο παρά έναν θάνατο του λόγου (ενός δήθεν τέλειου λόγου) και μία νέα μεταβο‐
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λή στην ιστορία της γραφής, στην ιστορία σαν γραφή. Το ανακοινώνει σε μία από‐

σταση κάποιων αιώνων. Σε αυτή την κλίμακα θα πρέπει να τον υπολογίζουμε εδώ».  

 

1.8 Προβλέψεις  

 

Εάν η τεχνολογία της εκτύπωσης άλλαξε ραγδαία τον κόσμο, ποιες θα εί‐

ναι λοιπόν οι  επιδράσεις της παράλληλης μεταβολής από το έντυπο στο υπερ‐

κείμενο των υπολογιστών; Μολονότι οι αλλαγές που συνδέονται με τη μετατρο‐

πή από την έντυπη στην ηλεκτρονική τεχνολογία μπορεί να μην παραλληλίζο‐

νται με αυτές που συνδέθηκαν με τη μετατροπή από το χειρόγραφο στο έντυπο, 

η απόδοση προσοχής στις περιγραφές των πιο πρόσφατων μεταβολών στην τε‐

χνολογία των αλφαριθμητικών κειμένων προσφέρει πεδία έρευνας.  

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά την εκπλήρωση του πιθανού 

εκδημοκρατισμού της νέας πληροφοριακής τεχνολογίας. Εάν η υπερκειμενικότη‐

τα και οι συνδεόμενες ηλεκτρονικές πληροφοριακές τεχνολογίες έχουν παρόμοι‐

ες διαβρωτικές επιδράσεις, ποιες θα είναι αυτές; Ο Nelson, ο Miller και όλοι σχε‐

δόν οι συγγραφείς του υπερκειμένου που προσεγγίζουν τις πολιτικές συνέπειες 

του υπερκειμένου υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία ουσιαστικά εκδημοκρατίζει και 

για  το  λόγο  αυτό  υποστηρίζει  κάποιο  είδος  αποκεντρωμένης,  ελευθεριακής  ύ‐

παρξης. 

Οι  ηλεκτρονικοί  σύνδεσμοι  μεταβάλλουν  τα  όρια  ανάμεσα  στα  κείμενα 

καθώς  και  τα  όρια  ανάμεσα  στον  συγγραφέα  και  τον αναγνώστη  και  ανάμεσα 

στον δάσκαλο και το μαθητή. Έχουν επίσης ριζοσπαστικές επιδράσεις πάνω στην 

εμπειρία μας του συγγραφέα, του κειμένου, και της εργασίας, επαναπροσδιορί‐

ζοντας  το  καθένα. Οι  επιδράσεις  τους  είναι  τόσο  βασικές,  τόσο  ριζοσπαστικές, 

ώστε γίνεται φανερό ότι πολλές από τις πιο αγαπητές,  τις πιο κοινές μας  ιδέες 

και συμπεριφορές απέναντι στη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική παραγωγή κα‐

ταλήγουν να είναι το αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης μορφής της πληρο‐
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φοριακής  τεχνολογίας  και  της  τεχνολογίας  της  παραδοσιακής  μνήμης ώστε  έ‐

χουν  θέσει  τις  βάσεις  γι’  αυτές.  Παρατηρούμε,λοιπόν,  ότι  η  ανακάλυψη  του  υ‐

περκειμένου και η συνειδητοποίηση των ιστορικών αναφορών σε αυτό μέσω των 

διαφόρων «πατέρων» του, τείνει να θέσει στο περιθώριο το παραδοσιακό κείμε‐

νο. Από την άλλη πλευρά, όμως, το υπερκείμενο από μόνο του παρουσιάζει πολ‐

λά  κοινά με  κάποια σημαντικά σημεία  της  σύγχρονης  λογοτεχνίας αφού στην 

ουσία ενσωματώνει τις αντιλήψεις που επικρατούν για αυτήν. 

 

 

 

 

Κ ε φ ά λ α ι ο  2  

 

Σ ύ γ χ ρ ο ν α  Θ έ μ α τ α  Υ π ε ρ κ ε ι μ έ ν ο υ  

   

2.1 Εισαγωγή 

Το  υπερκείμενο  δίνει  νέες  δυνατότητες:  επιτρέπει  στον  απλό  χρήστη‐

αναγνώστη να δημιουργεί, να εισάγει κάθε είδους σχόλιο, να ψάχνει και να δια‐

μοιράζεται πληροφορία που μπορεί να μην είναι μόνο κείμενο αλλά και ήχο, ει‐

κόνα, video, animation και software. Τα συστήματα υπερκειμένου παρέχουν μια μη 

γραμμική μέθοδο  προσπέλασης  της  πληροφορίας,  αντίθετα  με  τα  παραδοσιακά 

πληροφοριακά συστήματα τα οποία είναι κυρίως γραμμικά. Παρέχουν μια ευέ‐

λικτη προσπέλαση στην πληροφορία, ενσωματώνοντας τις έννοιες της πλοήγη‐

σης, των σχολίων και της προσαρμοσμένης παρουσίασης [Bieber, 1993].  

 

 

2.2 Πρωτογενή στοιχεία υπερκειμένου 
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Το υπερκείμενο, όπως είδαμε, έχει οριστεί από τους Smith & Weiss το 1988 

ως «μια προσέγγιση στη διαχείριση πληροφοριών κατά την οποία τα δεδομένα είναι 

αποθηκευμένα  σε  ένα  δίκτυο  κόμβων  που  συνδέονται  με  συνδέσμους.  Οι  κόμβοι 

μπορούν να περιέχουν κείμενο, γραφικά, audio, video καθώς επίσης και πηγαίο κώ‐

δικα  και  άλλες  μορφές  δεδομένων».  Ένα  σύστημα  υπερκειμένου,  δηλαδή,  είναι 

φτιαγμένο από κόμβους (έννοιες) και συνδέσμους (σχέσεις).  

Ένας  κόμβος  συνήθως  αναπαριστά  μια  απλή  έννοια  ή  ιδέα.  Μπορεί  να 

περιέχει  κείμενο,  γραφικά,  animation,  audio,  video,  εικόνες  η  προγράμματα. 

Μπορεί  να  τυποποιηθεί  (όπως  λεπτομέρεια,  πρόταση,  συλλογή,  περίληψη,  πα‐

ρατήρηση, θέμα) μεταφέροντας, συνεπώς, σημασιολογικές πληροφορίες  [Rao & 

Turoff, 1990]. Οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι με άλλους κόμβους με συνδέσμους. Ο 

κόμβος από τον οποίο ξεκινά ένας σύνδεσμος καλείται αναφορά,  ενώ ο κόμβος 

στον οποίο καταλήγει ένας σύνδεσμος καλείται αναφερόμενο. Επίσης καλούνται 

άγκυρες. Τα περιεχόμενα ενός κόμβου απεικονίζονται με την ενεργοποίηση συν‐

δέσμων. 

Οι σύνδεσμοι συνδέουν σχετιζόμενες έννοιες ή κόμβους. Μπορούν να εί‐

ναι διπλής κατεύθυνσης διευκολύνoντας έτσι την προς τα πίσω διάβαση. Οι σύν‐

δεσμοι  μπορούν  επίσης  να  τυποποιηθούν  (όπως  σύνδεσμος,  προδιαγραφών, 

σύνδεσμος  επεξεργασίας,  σύνδεσμος  μέλους,  σύνδεσμος  αντίθεσης  και  άλλοι) 

καθορίζοντας τη φύση της σχέσης  [Rao & Turoff, 1990]. Οι σύνδεσμοι μπορεί να 

είναι είτε αναφορικοί  (για σκοπούς παραπομπών) ή  ιεραρχικοί  (απεικονίζοντας 

σχέσεις γονέα παιδιού). Η ενεργοποίηση των συνδέσμων προκαλεί την απεικό‐

νιση των κόμβων.  

 

 

2.3 Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος υπερκειμένου 

 

Ένα σύστημα υπερκειμένου αποτελείται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

  α.  Ένα  γραφικό  user  interface,  με  τη  βοήθεια  browsers  και  δια‐

γραμμάτων περιεχομένων, βοηθάει το χρήστη να πλοηγείται σε τεράστια ποσά 
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πληροφοριών ενεργοποιώντας συνδέσμους και διαβάζοντας τα περιεχόμενα των 

κόμβων. 

  β.  Ένα  συγγραφικό  σύστημα  με  εργαλεία  για  τη  δημιουργία  και 

διαχείριση κόμβων (πολλαπλών μέσων) και συνδέσμων. 

  γ. Παραδοσιακοί μηχανισμοί ανάκτησης πληροφοριών, όπως έρευ‐

νες με βάση κάποια λέξη κλειδί, έρευνες με βάση το συγγραφέα κλπ. Υπάρχουν 

επίσης απόπειρες  ενσωμάτωσης  queries δομών μαζί με queries περιεχομένου – α‐

νακτώντας έτσι μέρος  του δικτύου υπερκειμένου με βάση κάποια κριτήρια που 

ορίζονται από το χρήστη. 

  δ. Μια μηχανή υπερκειμένου για τη διαχείριση πληροφοριών σχε‐

τικών με κόμβους και συνδέσμους. 

  ε.  Ένα  αποθηκευτικό  σύστημα  το  οποίο  μπορεί  να  είναι  ένα  σύ‐

στημα αρχείων ή μια βάση γνώσεων ή ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης 

δεδομένων ή ένα σύστημα διαχείρισης αντικειμενοστραφούς βάσης δεδομένων. 

 

 

 

2.4 Μοντέλα γραφής και ανάγνωσης 

 

Το υπερκείμενο παραλληλίζει την ανθρώπινη νόηση και διευκολύνει την 

εξερεύνηση. Σκεφτόμαστε σε μη γραμμικά τμήματα τα οποία προσπαθούμε να 

συσχετίσουμε μεταξύ  τους  και  να  δημιουργήσουμε  ένα  δίκτυο  εννοιών. Όταν  , 

για παράδειγμα: 

(α) διαβάζουμε ένα βιβλίο, πηγαίνουμε μπρος πίσω πολλές φορές για να 

αναφερθούμε σε υλικό που διαβάσαμε προηγουμένως, για να κάνουμε σημειώ‐

σεις, και να πηδήξουμε σε θέματα χρησιμοποιώντας τον πίνακα περιεχομένων ή 

το ευρετήριο. 

(β) ξεκινάμε να γράψουμε ένα έγγραφο, πρώτα αναπτύσσουμε ένα περί‐

γραμμα των ιδεών, δημιουργούμε ένα σκελετό του τι ακριβώς θα γράψουμε. Στη 

συνέχεια,  σκεφτόμαστε,  γράφουμε  στο  χαρτί  σκόρπιες  ιδέες,  οργανώνουμε,  α‐

ναθεωρούμε,  ξαναοργανώνουμε,  και  επαναλαμβάνουμε  τον  κύκλο  μέχρι  να  ι‐
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κανοποιηθούμε  με  το  αποτέλεσμα  –  ένα  λογικό  και  συνεπές  έγγραφο.  Στην 

πραγματικότητα,  έχουμε  εξαναγκαστεί  να προσαρμοστούμε  στο παραδοσιακό, 

γραμμικό κείμενο λόγω της αναπαράστασης στο χαρτί. 

Για να καταλάβουμε το υπερκείμενο, είναι ουσιώδες να κατανοήσουμε το 

πώς οι άνθρωποι διαβάζουν και γράφουν έγγραφα. Τα μοντέλα ανάγνωσης και 

γραφής έχουν αναπτυχθεί από επιστήμονες της γνωστικής ψυχολογίας και μπο‐

ρούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της μη‐γραμμικής σκέψης από τα 

ανθρώπινα όντα. 

 

 

2.4.1 Μοντέλο ανάγνωσης 

 

Η θεωρία της σημειωτικής ή μελέτη των συμβόλων δείχνει ότι η κατανό‐

ηση της γνώσης λαμβάνει χώρα σε τέσσερα επίπεδα: το λεξικό, το συντακτικό, το 

σημασιολογικό και το πραγματικό [Rettig, 1992], [Rada, 1991]: 

(α) στο λεξικό επίπεδο, ο χρήστης προσδιορίζει τον ορισμό κάθε λέξης που 

συναντά  

(β)  στο συντακτικό επίπεδο, προσδιορίζονται  το θέμα,  η πράξη  και  το α‐

ντικείμενο μιας πρότασης.  

(γ) το νόημα μιας πρότασης προσδιορίζεται στο σημασιολογικό επίπεδο 

(δ) η πραγματική ερμηνεία του κειμένου εξαρτάται από την ενσωμάτωση 

του σημασιολογικού νοήματος του κειμένου με την αυτογνωσία του αναγνώστη 

και τη γνώση του για τον κόσμο. 

Καθώς διαβάζουν ένα κείμενο, οι άνθρωποι προχωρούν από το λεξικό ε‐

πίπεδο  στο  συντακτικό,  το  σημασιολογικό  και  στο πραγματικό  μ’  αυτή  τη σειρά. 

Όλα  τα  επίπεδα αλληλοσχετίζονται  μεταξύ  τους  και  δεν μπορούν  να  διαχωρι‐

στούν ουσιαστικά. Επίσης, ο αναγνώστης τις περισσότερες φορές θα πρέπει να 

έχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και γνώσης του εξωτερικού κόσμου και γι’αυτό 

η πορεία του δεν είναι πάντα «προς τα εμπρός». 

Στη συνέχεια κατασκευάζεται μια νοητική αναπαράσταση του νοήματος 

του κειμένου η οποία είναι στη μορφή προτάσεων ή σχέσεων. «Καθώς διαβάζουν 
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το κείμενο, οι αναγνώστες καθιερώνουν έναν τοπικό συνειρμό στη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη – μικρής κλίμακας συμπεράσματα που συνάγονται από λίγες μικρές μονά‐

δες πληροφορίας  (σχέσεις μεταξύ λέξεων, προτάσεων κ.ό.κ»  [Thuring κ.ά., 1991]. 

«Ο αναγνώστης κάνει προκαταρκτικές υποθέσεις  βασισμένες σε  τίτλους,  λέξεις, 

προτάσεις και, γενικά, γνώση του πραγματικού κόσμου. Ένα σύστημα ελέγχου της 

ανάγνωσης ανακτά γνώσεις από τον πραγματικό κόσμο – παρούσες στη μακροπρό‐

θεσμη μνήμη – για να φιλτράρει τις πληροφορίες που είναι παρούσες στη βραχυ‐

πρόθεσμη μνήμη. Αυτές οι υποθέσεις βελτιώνονται καθώς προχωρά η ανάγνωση με 

το σύστημα ελέγχου της ανάγνωσης να είναι συνεχώς σε λειτουργία. Αυτές οι προ‐

τάσεις συνδυάζονται σε μεγαλύτερες δομές, που καλούνται, επίσης, γενική συνά‐

φεια»  [Thuring  κ.ά. 1991]. Έτσι γίνεται κατανόηση του περιεχομένου του κειμέ‐

νου. Διαφαίνεται πάλι ότι η πορεία του αναγνώστη μπορεί να είναι και προς τις 

δύο κατευθύνσεις. 

Το  σύστημα  ελέγχου  της  ανάγνωσης  χρησιμοποιεί  το  μοντέλο  της 

διαχέουσας  ενεργοποίησης  για  να  προσπελάσει  προτάσεις  και  έννοιες. 

Στη σημασιολογική μνήμη, κάθε έννοια συνδέεται μ’ έναν αριθμό άλλων 

εννοιών. Η ενεργοποίηση μιας έννοιας ενεργοποιεί τις παρακείμενες έν‐

νοιες  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους  ενεργοποιούν  τις  δικές  τους  γειτονικές 

έννοιες. Έτσι, η ενεργοποίηση διαχέεται διαμέσου της δομής της μνήμης, 

προσδιορίζοντας το τι πρέπει να προστεθεί και τι πρέπει να απομακρυνθεί 

από την ερμηνεία του κειμένου. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται ωσότου η 

περαιτέρω  ενεργοποίηση  γειτονικών  προτάσεων  δεν  αλλάζει  τις  προτά‐

σεις που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του κειμένου. Δηλ. η διαχέ‐

ουσα ενεργοποίηση ελαττώνεται προϊόντος  του χρόνου  και  της σημασιο‐

λογικής απόστασης. 

 

 

2.4.2  Μοντέλο γραφής 
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Η γραφή περιορίζεται από το στόχο και από το αναγνωστικό κοινό. Ο συγ‐

γραφέας καθοδηγείται από ένα στόχο αλλά περιορίζεται απ’ αυτό που το ανα‐

γνωστικό  κοινό  είναι  προετοιμασμένο  να  δεχτεί.  Διαφορετικοί  άνθρωποι  προ‐

σεγγίζουν τη γραφή με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι είναι καλοί στο να κά‐

νουν πρώτα ένα περίγραμμα και στη συνέχεια να παράγουν ιδέες. Κάποιοι κά‐

νουν το αντίθετο. Ένας  επαγγελματίας συγγραφέας θα  έχει πάντα στο μυαλό 

του  το μοντέλο  ανάγνωσης  έτσι ώστε  η  γραφή να προσεγγίζει  καθαρά  το  ανα‐

γνωστικό κοινό – στόχο.  

Η γραφή εμπλέκει τις ακόλουθες τρεις φάσεις: εξερεύνηση, οργάνωση και 

κωδικοποίηση  [Rada,  1991].  Στο  γνωστικό  πλαίσιο  για  τη  γραπτή  επικοινωνία 

(Σχήμα 2), ο Smith κ.ά. αποκαλούν αυτές τις τρεις φάσεις προ‐γραφή, οργάνωση 

και γραφή [Smith κ.ά., 1987]: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 Γνωστικό πλαίσιο για τη γραπτή επικοινωνία [Smith κ.ά. 1987]. 

 

(α) η εξερεύνηση ή προ‐γραφή είναι η διαδικασία της παραγωγής ιδεών και 

της δημιουργίας αδόμητων σημειώσεων. Ο συγγραφέας ανακτά διάφορες σκέψεις 

από  την  μνήμη  του,  συνδυάζει  εξωτερικά  ερεθίσματα  και  πηγές,  ομαδοποιεί 
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σχετιζόμενες ιδέες και κατασκευάζει ιεραρχικές δομές. Αποτέλεσμα όλων αυτών 

η δημιουργία ενός γραφήματος ιδεών. 

(β) οργάνωση είναι η διαδικασία της τοποθέτησης αυτών των σημειώσε‐

ων ή ιδεών σε σειρά, με τη μορφή ενός περιγράμματος ή μιας ιεραρχίας. Το προ‐

ϊόν της οργάνωσης είναι μια ιεραρχία σχετιζόμενων εννοιών. 

(γ) η κωδικοποίηση ή το γράψιμο  είναι η τελική φάση της συμπλήρωσης 

του εγγράφου. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η μετάφραση των αφηρημένων εν‐

νοιών του περιεχομένου και των σχέσεων μιας ιεραρχικής δομής σε μια ακολου‐

θία  λέξεων,  παραγράφων,  τμημάτων,  κεφαλαίων  και  διαφωτιστικών  επεξηγή‐

σεων. Η δομή του κωδικοποιημένου κειμένου είναι γραμμική και αναπαριστά ένα 

μονοπάτι διαμέσου της ιεραρχίας. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η ανάγνωση εμπλέκει τις διαδικασί‐

ες με την αντίστροφη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα έχουμε την γραμμική ακο‐

λουθία λέξεων, η οποία γίνεται ιεραρχική δομή και το τέλος γράφιμα στην μνή‐

μη μας [Smith κ.ά., 1987]. 

Το μοντέλο γραφής μπορεί να επεκταθεί θεωρώντας την αδόμητη και δο‐

μημένη αναπαράσταση σε κάθε φάση. Ενώ ένα αδόμητο αντικείμενο είναι απο‐

μονωμένο, ένα δομημένο δείχνει συνέπεια.  

(α) η εξερεύνηση μπορεί να διαχωριστεί σε αδόμητη παραγωγή ιδεών ακο‐

λουθούμενη από δομημένη καταγραφή σημειώσεων.  

(β) η οργάνωση μπορεί να ταξινομηθεί σε αδόμητη  επιχειρηματολογία ό‐

που οι σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ ιδεών και σε δομημένη οργάνωση σημειώ‐

σεων όπου οι σημειώσεις ομαδοποιούνται μαζί έτσι ώστε να βγάζουν ένα συνε‐

πές νόημα.  

(γ) η κωδικοποίηση έχει μια αδόμητη φάση γραμμικού σχεδιασμού η οποία 

περιλαμβάνει τη θεώρηση ομάδων σημειώσεων ως αλληλουχιών και μια δομημέ‐

νη φάση προκαταρκτικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεων με στόχο την παραγω‐

γή ενός τελικού εγγράφου (το οποίο είναι μια γραμμική ακολουθία σημειώσεων). 

Η διαδικασία ανάγνωσης και η διαδικασία γραφής δίνουν μεγάλη έμφαση 

στη μη‐γραμμική φύση της σκέψης – μια φυσική διαδικασία στα ανθρώπινα ό‐

ντα.  Η  ανθρώπινη  γνώση  είναι  ουσιωδώς  οργανωμένη  ως  ένα  σημασιολογικό 
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δίκτυο  στο  οποίο  έννοιες  συνδέονται  με  σχέσεις.  Τα  συστήματα  υπερκειμένου 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη βασική φύση της γνώσης. 

 

 

 

2.5 Θέματα Υλοποίησης 

 

 

2.5.1 Μετατροπή κειμένου σε υπερκείμενο 

Στα τελευταία χρόνια  έχει υπάρξει μεγάλος  ενθουσιασμός για  τη μετα‐

τροπή κάθε τυπωμένου εγγράφου σε μορφή υπερκειμένου. Παρόλο που το σκε‐

πτικό πίσω απ’ αυτό δεν είναι πάντοτε σωστό, τα υπερκείμενα εγχειριδίων όπως 

εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εκπαιδευτικά εγχειρίδια ταιριάζουν πολύ καλά για τη 

μετατροπή τους σε υπερκείμενο. Αυτά τα υλικά αναφοράς δεν χρησιμοποιούνται 

με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα βιβλία. Έχουν πάρα πολλές παραπομπές και χρη‐

σιμοποιούνται με μη‐γραμμικό τρόπο. Οι αναγνώστες ψάχνουν για ποικίλα δο‐

μικά στοιχεία όπως πίνακες περιεχομένων,  ευρετήρια με βάση το θέμα, λέξεις‐

κλειδιά, συγγραφέα, αριθμούς σελίδων, κεφάλαια, λίστες με επιπλέον πληροφο‐

ρίες, κλπ. 

 

2.5.1.1 Περιορισμοί του τυπωμένου κειμένου 

Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που  επιβάλλονται από τις  τυπωμένες  εκ‐

δοχές των παραπάνω βιβλίων. Αυτές περιλαμβάνουν [Cook, 1988]: 

1. η ποσότητα των πληροφοριών που μπορεί να αποθηκευτεί είναι περιορι‐

σμένη σε σχέση με τις ηλεκτρονικές μορφές αποθήκευσης. Είναι επίσης δύσκολη 

η εύρεση σε μεγάλους τόμους τυπωμένου υλικού. 

2. Δεν μπορούν να ενημερώνονται περιοδικά. 

3. Η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται κυρίως λεξικογραφικά και η ποσότη‐

τα των παραπομπών είναι ελάχιστη. Τα περιεχόμενα του συγγραφέα μπορεί να 

βοηθούν ή όχι.  
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4. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να αναδιαταχθούν δυναμικά  έτσι ώστε να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες καθενός χρήστη. 

5. Οι πληροφορίες είναι διασκορπισμένες σε πολλούς τόμους και μετά από 

κάποια ώρα η ανάκτηση πληροφοριών γίνεται βαρετή. 

 

 

2.5.1.2 Πλεονεκτήματα της μορφής υπερκειμένου 

 

Η βελτίωση των εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών σε μορφή υπερκειμένου 

έχει πολλά πλεονεκτήματα [Raymond & Tompa, 1988], [Cook, 1988]: 

1 πολλές δυνατότητες φυλλομέτρησης. 

2. αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας. 

3. καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα και πιο γρήγορη πλοήγηση σε τεράστιους 

αριθμούς λημμάτων – έναν μηχανισμό κλειδί που ενεργοποιείται στη δυναμική 

διαμόρφωση λημμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη. 

4. οι χρήστες είναι σε θέση να σώζουν τα ερωτήματά τους για μελλοντική 

χρήση και να κάνουν χρήση πολλών ευκολιών , όπως να προσθέτουν σχόλια, να 

μεταφέρουν κείμενο σε άλλα έγγραφά τους κα. 

 

 

2.5.1.3  Θέματα μετατροπής 

 

Αν  θα  επιχειρούσαμε  να  μετατρέψουμε  ένα  έγγραφο  σε  υπερκείμενο  , 

ποια θα ήταν τα θέματα στα οποία θα επρεπε να δώσουμε την προσοχή μας, ει‐

δικά αν το έγγραφο ήταν αρκετά μεγάλο; [Glushko, 1989], [Riner, 1991]: 

1. Η επιλογή εγγράφων που θα ωφελούσαν τους αναγνώστες αν μετατρέ‐

πονταν σε υπερκείμενο. 

2. Ο καθορισμός διαδικασιών για τη μετατροπή τους σε μορφή υπερκειμέ‐

νου. 

3. Η προετοιμασία  εγγράφων  σε ηλεκτρονική μορφή από το χαρτί ή από 

άλλες μορφές. 
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4. Η  επιλογή  κόμβων  και  συνδέσμων  και  η ταξινόμησή  τους  σε ποικίλους 

τύπους (για τη σύλληψη της σημασιολογίας). Ένα σημαντικό πρόβλημα σχετικό 

με αυτό το θέμα ονομάζεται πρόβλημα θρυμματισμού.  

5. Η επιλογή του στόχου ενός συνδέσμου ως πλήρους καταχώρησης, υπο‐

καταχώρησης ή παράγωγης μορφής αποτελεί πρόκληση. Σ’ αυτό εμπεριέχεται ο 

καθορισμός του σωστού μέρους του λόγου, της ετυμολογικής ρίζας και η εφαρ‐

μογή ενός διαισθητικού αποσαφηνισμού για τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου 

νοήματος. 

6. Με τα τρέχοντα video monitors, η απεικόνιση μεγάλων λημμάτων στην 

πληρότητά τους είναι ακόμα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με‐

ρικώς έχοντας fisheye απόψεις και συντμήσεις. Δομικές πληροφορίες μπορούν να 

εξαχθούν από τις ετικέτες και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας δο‐

μικής άποψης. 

7. Η εκτέλεση της μετατροπής και η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

 

 

2.5.1.4 Τύποι μετατροπών 

 

Υπάρχουν  δύο  τρόποι  να  μετατρέψουμε  υπάρχοντα  έγγραφα  σε  μορφή 

υπερκειμένου – η manual μετατροπή και η αυτόματη [Riner, 1991]. 

 

2.5.1.4.1 Manual μετατροπή 

Η manual  μετατροπή  εμπλέκει  τη χρήση  ενός  συγγραφικού  εργαλείου  υ‐

περκειμένου για τη δημιουργία κόμβων και συνδέσμων με το χέρι.  

Αυτή η διαδικασία εξαρτάται από τον τρόπο που ο συγγραφέας  (ή το ά‐

τομο που δημιουργεί τη μορφή υπερκειμένου από τη γραμμική μορφή) κατανοεί 

τη δομή και τη ροή του παρουσιαζόμενου υλικού. Έτσι, όμως, έχει βασικά μειονε‐

κτήματα: 

(α) Όντας μια  επαναληπτική  διαδικασία  είναι  επιρρεπής  στο  ανθρώπινο 

λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την κακή μετατροπή μιας εκδοχής υ‐

περκειμένου από ένα γραμμικό έγγραφο.  
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(β) είναι κατάλληλη μόνο για μικρά έγγραφα. 

 

2.5.1.4.2 Αυτόματη μετατροπή 

Η αυτόματη μετατροπή κάνει δυνατή την εύκολη αναγνώριση κόμβων και 

συνδέσμων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Έχει βασικά πλεονεκτήματα: 

(α) το αποτέλεσμα της διαδικασίας της αυτόματης μετατροπής μπορεί εύ‐

κολα να τροποποιηθεί / βελτιωθεί από τους συγγραφείς.  

(β) μεγάλοι  πληροφοριακοί  χώροι  όπως  λεξικά,  εγκυκλοπαίδειες  και  εκ‐

παιδευτικά  εγχειρίδια  μπορούν  να  μετατραπούν  σε  μορφή  υπερκειμένου πολύ 

αποδοτικά. Ένα σύστημα αυτόματης μετατροπής πρέπει να είναι ικανό να ανα‐

γνωρίζει τα δομικά στοιχεία όπως λέξεις, παραγράφους, κεφάλαια κα, να ανα‐

γνωρίζει  κόμβους και συνδέσμους και να  δημιουργεί  τους κατάλληλους συνδέ‐

σμους για το σχηματισμό του δικτύου υπερκειμένου  [Riner, 1991]. Οι σύνδεσμοι 

μπορούν να συλλάβουν και την ιεραρχική και την αναφορική φύση του υλικού. 

 

2.5.2  Οδηγίες υλοποίησης 

Τα ακόλουθα μπορούν να είναι κάποια από τα κριτήρια για την υλοποίη‐

ση του στόχου μας' την μετατροπή γραμμικών εγγράφων σε μορφή υπερκειμέ‐

νου και με το χέρι και αυτόματα [Glushko, 1989]: 

1. Μέγιστη φροντίδα απαιτείται κατά τον καθορισμό μονάδων κειμένου ως 

κόμβων οι οποίοι μπορούν να είναι ξεχωριστές μονάδες και να είναι ακόμα αρκε‐

τές ώστε να αποτελούν παραπομπές για άλλα λήμματα. 

2.  Ένας  καλός  σχεδιαστικός  κανόνας  είναι  να  επιλέξουμε  ως  τη  βασική 

μονάδα κειμένου τη μικρότερη λογική δομή με ένα μοναδικό όνομα (όπως τον τίτλο 

για ένα λήμμα) – αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κλειδί επιλογής σε έναν 

ιεραρχικό browser, σε λίστες ευρέσεως ως υποψήφια κλειδιά,  επίσης ως σελιδο‐

δείκτες και ως ενσωματωμένες παραπομπές. 

3. Σελίδες ή παράγραφοι είναι λιγότερο κατάλληλες ως μονάδες υπερκει‐

μένου.  
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4. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και τις ρητές και τις υπονοούμε‐

νες δομές συνδέσμων στην τυπωμένη έκδοση του υλικού. Προσοχή στην επιλογή 

των συνδέσμων που θα χρησιμοποιηθούν. 

5. Προσοχή στα έγγραφα «spaggetti»  . Είναι σημαντικό να κατανοηθεί  το 

έργο του συγγραφέα να υποστηρίξει συνδέσμους που ακολουθούν κάποιο μοντέ‐

λο των αναγκών του χρήστη για πληροφορίες σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

6. Η οργάνωση του υλικού θα πρέπει να είναι ανοιχτή και ευέλικτη. Διαφο‐

ρετικά  είδη  απόψεων  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμα  σε  διαφορετικούς  χρήστες.  Για 

παράδειγμα, ένα επισκευαστικό εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει μια εκπαιδευτική 

σκοπιά,  μια  σκοπιά  διόρθωσης  βλαβών,  μια  σκοπιά  προληπτικής  συντήρησης 

και μια σκοπιά αγοραστή. Οι περιγραφές αυτών των απόψεων μπορεί να εμφα‐

νίζονται ως εναλλακτικά περιληπτικά διαγράμματα ή ως ιστοί πληροφοριών. 

 

 

 

2.5.3 Πρότυπα υπερκειμένου 

 

Τα πρότυπα  υπερμέσων  ορίζονται  ως  σύνολα  προσυνδεδεμένων  εγγρά‐

φων που μπορούν να αναπαραχθούν [Catlin κ.ά., 1991]. Ένας άλλος ορισμός του 

προτύπου  υπερκειμένου  δηλώνει  ότι  «είναι  μία  μερικώς  δημιουργημένη,  κατάλ‐

ληλα σχηματισμένη συλλογή σκελετών κειμένου οι οποίοι μπορούν να «γεμίσουν» 

από το χρήστη» [Rao & Turoff, 1990]. 

Τα  πρότυπα  αυτοματοποιούν  τη  διαδικασία  της  δημιουργίας  συλλογών 

υπερμέσων δημιουργώντας «σκελετούς» εγγράφων και συνδέοντάς τους. Δίνουν 

τη  δυνατότητα  σχεδιασμού,  οργάνωσης,  και  παρουσίασης  μιας  συλλογής  γνώ‐

σεων στη μορφή υπερκειμένου. 

Το πρότυπο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνθετο αντικείμενο που αποτε‐

λείται από άλλα αντικείμενα όπως κόμβοι και σύνδεσμοι. Η χρήση ενός προτύπου 

οπωσδήποτε θα επιταχύνει τη διαδικασία κατανόησης του υποτιθέμενου μοντέ‐

λου  υπερκειμένου  ή  της  μεταφοράς,  από  ένα  μέσο  χρήστη.  Χωρίς  πρότυπο,  ο 
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συγγραφέας  ενός  υπερκειμένου  θα πρέπει  να  αρχίσει  να  κατασκευάζει  την  υ‐

περκειμενική συλλογή ιδεών από την αρχή.  

Οι ακόλουθες  είναι  κάποιες απαιτήσεις  από  ένα σύστημα υπερκειμένου 

για να αποτελέσει πρότυπο: 

1. Θα πρέπει να παρέχει κάποιες γενικές λειτουργίες  δημιουργίας, αντι‐

γραφής, διόρθωσης ή διαγραφής ενός προτύπου. Η αντιγραφή πρέπει να παρά‐

γει άδεια έγγραφα με κόμβους και συνδέσμους. 

2. Θα πρέπει  να  υπάρχουν  δυνατότητες πρόσθεσης περιεχομένου  στα ά‐

δεια  έγγραφα,  παράθεσης  καταλόγου  προτύπων  και  των  συνιστωσών  των  εγ‐

γράφων και συνδέσμων, απεικόνισης μιας περίληψης του προτύπου, πρόσβασης 

στο πρότυπο με βάση τον τύπο του («πάρε ένα αντίγραφο του σχεδιαστικού προ‐

τύπου»), το συγγραφέα ή την ημερομηνία δημιουργίας. 

3. Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες ελέγχου της απεικόνισης της περί‐

ληψης του προτύπου, της εστίασης σε συγκεκριμένα σύνολα συνδέσμων ή ιστών 

ή υπογραφημάτων και της εξέτασης των περιεχομένων των εγγράφων. 

4. Πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές επιλογές για την εύρεση του πρωτό‐

τυπου προτύπου από το οποίο έχει αναπαραχθεί ένα αντίγραφο και της διόρθω‐

σης  του  πρωτότυπου  προτύπου.  Η  διόρθωση  ενός  πρωτότυπου  προτύπου  θα 

πρέπει να διαχέει τις αλλαγές σε όλα τα πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί απ’ 

αυτό. 

5.  Πρέπει  να  υπάρχουν  δυνατότητες  ορισμού  της  μορφής  και  του  περι‐

γράμματος εμφάνισης στην οθόνη ενός προτύπου και της πρόσθεσης βοήθειας. 

6. Πρέπει να παρέχονται επιλογές αντίδρασης για τον απευθείας χειρισμό 

του περιεχομένου των εγγράφων εντός του προτύπου όπως, διόρθωση, διαγραφή, 

δημιουργία νέων συνδέσμων κλπ. 

 

 

2.5.3.1 Intermedia – ένα παράδειγμα προτύπου υπερκειμένου 

 

Το  Intermedia,  που  αναπτύχθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  Brown,  παρέχει  τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά για τα πρότυπα υπερκειμένου [Catlin κ.ά., 1991]: 
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1. παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προτύπων συμπεριλαμβανομένων 

των εγγράφων και των συνδέσμων που απαρτίζουν το πρότυπο. Δηλ. ο συγγρα‐

φέας  των  υπερμέσων  έχει  την  ικανότητα  της  δημιουργίας  κόμβων,  συνδέσμων 

και  συνόλων  συνδέσμων  ή  ιστών  εντός  του  προτύπου.  Μια  λίστα  από  ιστούς 

μπορεί να συνδεθεί με ένα πρότυπο ένα από τα οποία μπορεί να επιλεγεί ως το 

εξ ορισμού (πρωτότυπο) πρότυπο όταν το πρότυπο αναπαράγεται. 

2. Έγγραφα εντός του ίδιου προτύπου μπορούν να συνδεθούν. Οι χρήστες 

μπορούν  επίσης  να  συνδέσουν  ένα  έγγραφο  σε  ένα  πρότυπο  με  ένα  άλλο  έγ‐

γραφο έξω από το πρότυπο. 

3. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το φάκελο ή τον κατάλογο μέσα στον οποίο 

κάθε έγγραφο δημιουργείται και επίσης το φάκελο όπου πρέπει να αναπαραχθεί 

το πρότυπο. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ονομάσει και να σώσει ένα πρότυπο για 

μελλοντική χρήση. Το σύστημα θα φτιάξει αντίγραφα όλων των εγγράφων και 

των φακέλων και θα τα συνδέσει αυτόματα όπως ακριβώς συνδέθηκε το αρχικό 

πρότυπο. Όλα τα νέα έγγραφα θα παρουσιάζονται με στόχο τη διόρθωσή τους. 

4.  Όταν  αναπαράγεται  ένα  πρότυπο,  όλα  τα  σχετιζόμενα  έγγραφα  και 

σύνδεσμοι μπορούν εύκολα να προσπελαστούν σε νέους φακέλους. Ο χρήστης πα‐

ρακινείται να επιλέξει έναν από τους ιστούς που σχετίζονται με  το πρότυπο. Ο 

χρήστης μπορεί  να ανοίξει  ένα πρότυπο,  να προσθέσει  μέλη στα  έγγραφα,  να 

διαγράψει μέλη, να τα μετονομάσει, να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει συνδέ‐

σμους κλπ. Τα περιεχόμενα των εγγράφων μπορούν να διορθωθούν. 

5. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να βρει ποιο πρότυπο χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία μιας νέας συλλογής υπερμέσων. 

6.  Το αρχικό πρότυπο  έχει προστασία  εγγραφής  έτσι ώστε  οι  χρήστες  να 

μην μπορούν να το διορθώσουν κατά λάθος. 

 

 

2.6 Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή εγγράφων υπερκειμένου 

 

Η κατανόηση και πλοήγηση ενός εγγράφου υπερκειμένου εξαρτάται από 

την  ικανότητα  του  αναγνώστη  να  κατασκευάσει  μια  συνεπή  νοητική  αναπαρά‐
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σταση. Είναι ευθύνη του συγγραφέα να εξασφαλίσει την κατασκευή του εγγρά‐

φου του υπερκειμένου ως μια λογικά συνεπή οντότητα. Η κατασκευή ενός συνε‐

πούς εγγράφου υπερκειμένου μπορεί να θεωρηθεί ως σχεδιαστικό πρόβλημα. Δεν 

υπάρχουν καθιερωμένες οδηγίες για τη συγγραφή εγγράφων υπερκειμένου. Έ‐

χουν αναπτυχθεί  κατευθυντήριες  γραμμές  από  τον  Thuring  κ.ά.  για  την  κατα‐

σκευή ενός συνεπούς υπερκειμενικού εγγράφου. Τέτοιο έγγραφο πρέπει να απο‐

τελείται από τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες – το μέρος του περιεχομένου, το ορ‐

γανωτικό  μέρος και  το μέρος  της παρουσίασης  [Thuring  κ.ά.] που παρουσιάζο‐

νται στη συνέχεια. 

 

 

2.6.1 Το μέρος του περιεχομένου 

 

Οι κόμβοι και οι σύνδεσμοι μπορούν να θεωρηθούν ως σχεδιαστικά αντι‐

κείμενα. Οι ιδιότητες (σημασιολογία) μπορούν να συσχετισθούν με αυτά τα σχε‐

διαστικά  αντικείμενα  για  να  εισαγάγουν  ένα  λογικό  ειρμό  στο  έγγραφο  υπερ‐

κειμένου. 

Το μέρος του περιεχομένου περιέχει σχεδιαστικά αντικείμενα που μεταφέ‐

ρουν  πληροφορίες.  Είναι  κόμβοι  περιεχομένου  που  περιέχουν  πληροφορίες  και 

σύνδεσμοι περιεχομένου που συνδέουν κόμβους περιεχομένου με βάση σημασιο‐

λογικές σχέσεις. Οι σύνδεσμοι περιεχομένου μπορούν να είναι είτε ατομικοί είτε 

σύνθετοι στη φύση τους. Μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τύπους: 

Επίπεδο 1: Σύνδεσμοι χωρίς ετικέτες. 

Επίπεδο 2: Σύνδεσμοι με ετικέτες που περιγράφουν γενικές σημασιολογι‐

κές σχέσεις όπως «συζητείται από», «επεξηγείτε από». 

Επίπεδο 3: Σύνδεσμοι με περισσότερο συγκεκριμένες ετικέτες όπως «επι‐

κρίνεται από», «επιδεικνύεται γραφικά». 

Σύμφωνα με τον Thuring κ.ά. ο συγγραφέας που δημιουργεί ένα έγγραφο 

υπερκειμένου  μπορεί αρχικά  να  δημιουργήσει  ένα  σύνδεσμο  επιπέδου  2  για  να 

δείξει μια γενική σχέση μεταξύ κόμβων περιεχομένου. Καθώς ο συγγραφέας ξε‐

καθαρίζει περισσότερο τη σχέση μεταξύ δύο κόμβων, οι ετικέτες των συνδέσμων 
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μπορούν να αλλάξουν σε Επίπεδο 3. Έτσι, «τα επίπεδα της ιεραρχίας των ετικετών 

των συνδέσμων υποστηρίζουν ένα συνεχές ραφινάρισμα των συνδέσμων που εξαρ‐

τάται  από  την  τρέχουσα  κατάσταση  γνώσεων  του  συγγραφέα.»  [Thuring  κ.ά., 

1991]. 

Κατά τη δημιουργία του μέρους του περιεχομένου, οι ακόλουθοι σχεδιαστι‐

κοί κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν: 

α. Οι σύνθετοι  κόμβοι  περιεχομένου  θα πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  για 

να  δομούν  ιεραρχικά  το  περιεχόμενο  του  εγγράφου  σε  ιδιαίτερες  υπομονάδες 

πληροφορίας. 

β. Η ετικέτα ενός συνδέσμου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκε‐

κριμένη και θα πρέπει να αποτελεί μια κατανοητή πρόταση μαζί με τα ονόματα 

των κόμβων αφετηρίας και προορισμού. 

 

 

2.6.2 Το οργανωτικό μέρος 

 

Τα σχεδιαστικά αντικείμενα του οργανωτικού μέρους αυξάνουν τη λογική 

συνέπεια  δομώντας  το δίκτυο με μια προοπτική που  είναι στραμμένη προς  τον 

αναγνώστη. Χρησιμοποιώντας μια  τέτοια προσέγγιση, ο συγγραφέας μπορεί  να 

προσαρμόσει τις μεταβλητές ενός εγγράφου για διαφορετικά ακροατήρια. 

Οι δομικοί κόμβοι οργανώνουν τους κόμβους και συνδέσμους περιεχομέ‐

νου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Κάθε δομικός κόμβος έχει ένα όνομα και έναν 

αρχικό κόμβο. Αυτοί μπορεί να είναι δύο τύπων: 

α. Ακολουθιακοί κόμβοι που επιτρέπουν στο συγγραφέα να ορίσει την α‐

κολουθία ανάγνωσης μέσω του περιεχομένου του δικτύου. Οι αναγνώστες μπο‐

ρούν να διαβάσουν εκείνους μόνο τους κόμβους που ορίζονται από τον ακολου‐

θιακό κόμβο. 

β. Οι κόμβοι εξερεύνησης επιτρέπουν στον αναγνώστη να εξερευνήσει – ο 

αναγνώστης μπορεί απλά να ακολουθήσει τους κόμβους περιεχομένου για την 

εξερεύνηση του υποδικτύου. 

Νεβράντζας Βάιος‐Γερμανός 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Υπερκείμενο & Υπερμέσα 

49

Ενώ  οι  ακολουθιακοί  κόμβοι  περιορίζουν  την  πλοήγηση  του  αναγνώστη 

στο έγγραφο, οι κόμβοι εξερεύνησης επιτρέπουν την απεριόριστη πρόσβαση στο 

περιεχόμενό του. 

Οι δομικοί κόμβοι μπορούν να συνδεθούν με δομικούς συνδέσμους οι οποί‐

οι επίσης ταξινομούνται σε δύο τύπους: 

α. Οι ακολουθιακοί σύνδεσμοι συσχετίζουν το περιεχόμενο κάθε ακολου‐

θιακού κόμβου με μια αλληλουχία παρουσίασης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να καθορίσουν τη σειρά όπως τη γραμμική ακολουθία ή την ακολουθία δια‐

κλάδωσης, κλπ. 

β. Οι σύνδεσμοι εξερεύνησης παρέχουν πρόσβαση στους κόμβους εξερεύ‐

νησης. Ένας σύνδεσμος εξερεύνησης είναι ενσωματωμένος σε ένα ακολουθιακό 

κόμβο και σημαδεύει προς την αρχή ενός κόμβου εξερεύνησης. 

Οι ακολουθιακοί κόμβοι μαζί με τους ακολουθιακούς συνδέσμους μπορούν 

να  παρουσιάσουν  διαφορετικές  αλληλουχίες  παρουσίασης  όπως  ακολουθιακά 

μονοπάτια, μονοπάτια διακλάδωσης και μονοπάτια υπό όρους. 

Οι  ακόλουθοι  σχεδιαστικοί  κανόνες  μπορούν  να  εφαρμοστούν  κατά  τη 

δημιουργία του οργανωτικού μέρους: 

1. Διάλεξε ένα κατάλληλο σημείο αφετηρίας που θα λειτουργήσει ως ει‐

σαγωγή στο έγγραφο. 

2. Κατασκεύασε κατάλληλα μονοπάτια βασισμένα στα ενδιαφέροντα και 

στις  γνώσεις  του  χρήστη. Αυτό μπορεί  να  γίνει  βάζοντας  στη  σειρά  ακολουθια‐

κούς κόμβους και συνδέσμους και παρέχοντας επιπρόσθετες πληροφορίες χρησι‐

μοποιώντας κόμβους και συνδέσμους εξερεύνησης. Έτσι, ο συγγραφέας μπορεί να 

δημιουργήσει  πολλαπλές  εκδόσεις  του  εγγράφου,  κάποιες  που  έχουν  αυστηρά 

γραμμικές ακολουθίες, κάποιες που έχουν κλάδους, κάποιες που έχουν μονοπά‐

τια υπό όρους, και κάποιες που έχουν συνδυασμό και των τριών. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  παράγεται  η  ακόλουθη  ιεραρχία  σχεδιαστικών 

αντικειμένων: 
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Σχήμα 3 Ιεραρχία κλάσεων σχεδιαστικών αντικειμένων [thuring κ.ά., 1991]. 

 

 

 

 

2.6.3 Το μέρος της παρουσίασης 

 

Το μέρος της παρουσίασης ασχολείται με την πραγματική απεικόνιση της 

δομής και του περιεχομένου  και παρέχει τα μέσα για την πλοήγηση. Οι συγγρα‐

φείς μπορούν να υιοθετήσουν τρία στυλ: 

α. Στυλ κειμένου: Δεν υπάρχει γραφική απεικόνιση της δομής, με την πα‐

ρουσίαση να είναι περιορισμένη στην απεικόνιση του περιεχομένου ενός ή περισ‐

σότερων κόμβων. 

β. Γραφικό στυλ: Υπάρχει μια γραφική απεικόνιση, όπως ένας περιληπτι‐

κός χάρτης της δομής. 

γ. Συνδυασμένο στυλ: Παρέχονται και οι περιλήψεις και η ικανότητα του 

ανοίγματος κόμβων. 

Ο συνδυασμός του μέρους του περιεχομένου με το οργανωτικό μέρος και 

τα στυλ παρουσίασης θα διευκόλυνε πάρα πολύ την κατανόηση και την πλοή‐

γηση. 
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2.7 Δυναμικό υπερκείμενο – Το παράδειγμα του DSS (Decisiom Support System) 

 

Τα περισσότερα συστήματα της τρέχουσας γενιάς υλοποιούν ένα στατικό 

και ρητό μοντέλο υπερκειμένου – κόμβοι και σύνδεσμοι, και σημάδια  συνδέσμων 

πρέπει  να  δηλωθούν  ρητά  και  να  απαριθμηθούν  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου 

δημιουργίας, σε αντίθεση με τη δυναμική δήλωση και της δημιουργίας κατ’ αίτηση 

[Bieber, 1993]. 

Τα πληροφοριακά συστήματα όπως τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφά‐

σεων  (DSS)  και  τα Έμπειρα  Συστήματα  απαιτούν  μια  δυναμική  υλοποίηση  του 

υπερκειμένου, τέτοια που να βασίζεται κυρίως σε εικονικές δομές και σε υπολογι‐

σμούς  έτσι  ώστε  να  παραγάγει  ένα  δίκτυο  υπερκειμένου  σε πραγματικό  χρόνο 

[Bieber, 1993]. Ο Bieber  ανέπτυξε  ένα κέλυφος DSS  που  υποστήριζε πολλαπλές 

εφαρμογές μέσω ενός user interface. To user  interface που περιείχε τη μηχανή υ‐

περκειμένου παρείχε  στις DSS  εφαρμογές  λειτουργικότητα υπερκειμένου  όπως 

πλοήγηση,  εικονικές δομές, υπολογιστικές δυνατότητες, και προσαρμόσιμη πα‐

ρουσίαση. Μιας και οι συνιστώσες που αποτελούν το DSS παράγονται σε πραγ‐

ματικό χρόνο ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του χρήστη, ήταν δύσκολο να 

όλοι οι κόμβοι, οι σύνδεσμοι και τα σημάδια των συνδέσμων κατά το χρόνο της 

δημιουργίας. 

Αναπτύχθηκαν  νόμοι  γεφύρωσης  για  να  καθορίσουν  τους  κατάλληλους 

συνδέσμους  και  τα  σημάδια  συνδέσμων  αυτομάτως  και  να  τα  ενσωματώσουν 

στην  αλληλεπιδραστική  εφαρμογή  [Bieber,  1991].  Αυτά  τα  σημάδια  των  συνδέ‐

σμων  παρείχαν  πρόσβαση  σε  αναφορές,  λειτουργίες  (εντολές DSS),  και  άλλες 

συνιστώσες των DSS εφαρμογών. Οι νόμοι γεφύρωσης είναι μεταφραστικές ρου‐

τίνες που παρέχονται από το  interface του υπερκειμένου. Αντιστοιχούν τα στοι‐

χεία  που  ορίστηκαν  στα  αρχικά  μη  υπερκειμενικά  δεδομένα  της  εφαρμογής  ή 

στη βάση γνώσης, σε οντότητες στη μηχανή υπερκειμένου. Δεν αλλάζουν τα δε‐

δομένα της εφαρμογής ή τις βάσεις γνώσης. 
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Ένα υποσύστημα ελέγχου του user  interface αναπτύχθηκε για να διατηρή‐

σει τις γενικές πληροφορίες για το προφίλ του χρήστη, συνδέσμους οριζόμενους 

απ’ το χρήστη, σχόλια, λέξεις κλειδιά της εφαρμογής και νόμους γεφύρωσης που 

παρέχονται απ’ την εφαρμογή. Ήταν υπεύθυνο για τη μετάφραση των περιεχο‐

μένων που προέρχονταν απ’  την εφαρμογή    (με τη χρήση των νόμων γεφύρω‐

σης)  για  να  παρέχει  εικονικά  σημάδια  συνδέσμων  τονίζοντας  τα  αντικείμενα. 

Προσάρμοζε διαφορετικές απόψεις της εφαρμογής με βάση διαφορετικά σύνολα 

φίλτρων. 

 

 

2.8 Γραμμικοποίηση του υπερκειμένου – Το αντίστροφο πρόβλημα 

 

Το αντίστροφο πρόβλημα της μετατροπής κειμένου σε υπερκείμενο, είναι 

να  γραμμμικοποιήσουμε  ένα  έγγραφο  υπερκειμένου  για  εκτύπωση.  Η  ανάγκη 

για ένα γραμμικό, τυπωμένο έγγραφο θα συνεχίσει να υπάρχει για αρκετό καιρό 

ακόμα. Ο Yankelovich  κ.ά. προτείνουν ότι «η εκτύπωση ενός διακλαδωτικού  (υ‐

περκειμενικού) εγγράφου με γραμμικό τρόπο επιβάλλει και τεχνικά και εννοιο‐

λογικά προβλήματα» [Yankelovich κ.ά., 1985].  

Είναι εύκολο να γραμμικοποιήσουμε ένα έγγραφο υπερκειμένου που έχει 

μια αυστηρά ιεραρχική δομή εκτελώντας μια εγκάρσια διάβαση πρώτου επιπέδου, 

τυπώνοντας το πρώτο κεφάλαιο και τα υποκεφάλαιά του, πηγαίνοντας στο επό‐

μενο κεφάλαιο κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, στη γενική περίπτωση όπου το έγγραφο του 

υπερκειμένου είναι ένα υψηλά διασυνδεδεμένο δίκτυο χωρίς σειρά, είναι πολύ δύ‐

σκολο να παραχθεί ένα γραμμικό έγγραφο [ Nielsen, 1990]. 

Δραστηριότητες  που  εμπλέκονται  στην  παραγωγή  ενός  γραμμικού  εγ‐

γράφου αναφέρονται ως «προετοιμασία εγγράφου» [Trigg & Irish, 1987]. Η προε‐

τοιμασία  ενός  εγγράφου δεν περιλαμβάνει  δραστηριότητες γραφής όπως λήψη 

σημειώσεων και αναδιοργάνωση. Στην αρχή έχουμε τη δημιουργία ένός γενικού 

πλαισίου που θα ακολουθήσει το άρθρο και στη συνέχεια, με τη βοήθεια των δι‐

αφόρων «καρτών» ο συγγραφέας του άρθρου μπορεί να αντιληφθεί την πορεία 

που πρέπει να ακολουθηθεί. Συνδυάζοντας τις σχετικές κάρτες και αντιγράφο‐
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ντας κείμενο από αυτές, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εντελώς γραμ‐

μικό τελικό κείμενο. 

Η σύνδεση μεταξύ της γραμμικής μορφής και  του  εγγράφου υπερκειμέ‐

νου μπορεί  να  διατηρηθεί  με  το  χρόνο.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  χρησιμοποιώντας 

κάρτες  εγγράφου  που  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  παράγουν  αυτόματα  ένα 

γραμμικό  έγγραφο,  σε  μια  κάρτα,  καλύπτοντας  κάποιο  ποσοστό  του  δικτύου. 

Αλλαγές στο έγγραφο γίνονται στις αρχικές κάρτες από τις οποίες προήρθε το 

έγγραφο. Έτσι τμήματα του εγγράφου μπορούν να είναι ορατά σε διαφορετικά 

παράθυρα και ταυτόχρονα προσβάσιμα [Trigg & Irish, 1987]. 

 

 

 

2.9 Θέματα βάσεων δεδομένων 

 
 
 

2.9.1 Εισαγωγή 

 

Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα υπερκειμένου χρησιμοποιούν διά‐

φορες  μορφές  δεδομένων,  τα  οποία πρέπει  να αποθηκεύονται  και  σε  ανάλογη 

βάση δεδομένων. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα: 

(α) αρχικά, έγινε υλοποίηση εφαρμογών υπερκειμένου χρησιμοποιώντας 

συστήματα  διαχείρισης  Σχεσιακών  Βάσεων  Δεδομένων  (RDBMS) 

[Meyrowitz,1986]. Όμως, παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα λόγω του με‐

γάλου όγκου και ποικιλίας της πληροφορίας και αυτό το είδος βάσης δεδομένων 

κρίθηκε ανεπαρκές. 

(β) η χρήση πιο ευέλικτου μοντέλου βάσης δεδομένων οδήγησε τους επι‐

στήμονες στην επιλογή του αντικειμενοστραφούς  μοντέλου βάσεων δεδομένων 

(OODBMS). 
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Στη πορεία του υπερκειμένου στο χρόνο η εξέταση του ζητήματος του εί‐

δους  μοντέλου  βάσης  δεδομένων  που  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  απασχόλησε 

ελάχιστα τους ειδικούς. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: 

‐ Στο Hyperbase χρησιμοποιήθηκε το σχεσιακό  Sysbase 

‐ Το Intermedia υλοποιήθηκε με το Ingres και αργότερα με το C‐tree. 

 

 

2.9.2 Αντικειμενοστραφείς έννοιες και Υπερμέσα 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός OODBMS περιλαμβάνουν τη δυνατό‐

τητα της μοντελοποίησης της πολυπλοκότητας για να παρασχεθεί μια ενοποιημέ‐

νη αναπαράσταση του προβλήματος και της δημιουργίας πολύπλοκων αντικειμέ‐

νων. 

Τα αντικειμενοστραφή συστήματα παρέχουν πολλά  καινούρια χαρακτη‐

ριστικά που δεν υπάρχουν στα συμβατικώς δομημένα συστήματα. Το αντικειμε‐

νοστραφές  παράδειγμα  αναπαριστά  πιο  προσεγγιστικά  την  περιοχή  του  προ‐

βλήματος  αντιστοιχώντας  τις  αφηρημένες  συλλήψεις  οντοτήτων  του  πραγματι‐

κού κόσμου σε αντικείμενα / κλάσεις. Εστιάζει επίσης στον ορισμό και την κληρο‐

νομικότητα συμπεριφορικών ικανοτήτων με τη μορφή λειτουργιών ενσωματωμέ‐

νων με τα αντικείμενα. Το παράδειγμα επίσης υποστηρίζει απλούστερες δυνατό‐

τητες για τη δόμηση πολύπλοκων αντικειμένων. 

Τα  αντικειμενοστραφή  συστήματα  συμπεριλαμβανομένων  γλωσσών 

προγραμματισμού  και  συστημάτων  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  υποστηρί‐

ζουν έννοιες όπως αντικείμενα, κλάσεις, μεθόδους, αφαίρεση δεδομένων, ενθυλά‐

κωση,  κληρονομικότητα,  εξέλιξη  σχήματος,  επαναχρησιμοποίηση,  έλεγχος  συνέ‐

πειας (concurrency control), ανυπαρξία λαθών, πολυμορφισμός, σύνθετα αντικείμε‐

να, ενεργά αντικείμενα, έλεγχος της έκδοσης και άμεσος χειρισμός [Catell, 1991]. 

Πολλά χαρακτηριστικά  απ’  τον κόσμο  της αντικειμενοστραφούς ανάλυ‐

σης, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μπορούν να επεκταθούν στο μοντέ‐

λο υπερκειμένου: 
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  1. Απλοί  κόμβοι  μπορούν  να  συγκριθούν  με  ατομικά  αντικείμενα 

αναπαριστώντας  πρωτόγονους  τύπους  δεδομένων  όπως,  ακέραιο,  χαρακτήρα, 

αλφαριθμητικό, video frame και bitmap. 

  2. Αντικείμενα ή κόμβοι μπορούν να προσπελαστούν με τη χρήση 

αναγνωριστικών για αντικείμενα ή κόμβους. 

  3. Ένας κόμβος μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα σύνολο τουλά‐

χιστον δύο αναγνωριστικών αντικειμένων. Οι σύνδεσμοι μπορούν επίσης να αντι‐

μετωπιστούν  ως  αντικείμενα  με  τα  δικά  τους  αναγνωριστικά  (αναγνωριστικά 

συνδέσμων)  τα  οποία  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  διαχωρίσουν  τις 

πληροφορίες του ευρετηρίου από το περιεχόμενο. 

  4. Ένας σύνθετος κόμβος  σε  υπερκείμενο  (φτιαγμένος από  ιστούς 

κόμβων και συνδέσμων) μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα σύνθετο αντικείμενο ή 

ως ένα σύνολο απλών αντικειμένων. 

  5. Οι έννοιες της αφαίρεσης δεδομένων και της ενθυλάκωσης μπο‐

ρούν να εφαρμοστούν ορίζοντας μεθόδους δημιουργίας,  διαγραφής,  ενημέρωσης 

και χειρισμού κόμβων και συνδέσμων, διάσχισης συνδέσμων και πυροδότησης συμ‐

βάντων. 

  6. Κόμβοι και σύνδεσμοι μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από δια‐

φορετικές κλάσεις με βάση δομικά ή συμπεριφορικά πρότυπα  (σημασιολογία). Η 

οργάνωση κόμβων και συνδέσμων σημασιολογικά βοηθάει στην καλύτερη δια‐

χείριση του δικτύου, αποκλείει την ασάφεια διαφοροποιώντας καθαρά τους σκο‐

πούς αυτών των αντικειμένων. 

  7. Κόμβοι  και σύνδεσμοι  μιας συγκεκριμένης  κλάσης  μπορούν  επί‐

σης να κληρονομήσουν ιδιότητες από σχετικές υπερκλάσεις. Αυτό το χαρακτηρι‐

στικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία και τη διαχείριση των υπερμε‐

σικών προτύπων – όταν ένας χρήστης αλλάζει ένα γονικό πρότυπο, αυτές οι αλ‐

λαγές μπορούν να μεταδοθούν σε όλα τα πρότυπα των υποκλάσεων. 

  8. Οποτεδήποτε οι  ιδιότητες κόμβων  και συνδέσμων πρέπει να αλ‐

λάξουν θα πρέπει η αλλαγή να γίνεται εύκολα μέσω της εξέλιξης του σχήματος 

(schema evolution). 
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  9. Άλλες αντικειμενοστραφείς έννοιες που είναι σχετικές με το υ‐

περκείμενο περιλαμβάνουν τον έλεγχο ταυτοχρονισμού (concurrency control), και 

τον έλεγχο έκδοσης και συνεχείας. 

 

 

 

2.9.3 Ποιες θα πρέπει να είναι οι απαιτήσεις για τα συστήματα υπερμέσων της ε-

πόμενης γενιάς; 

 

Ο Frank Halasz είχε αρχικά καθορίσει εφτά θέματα για τα συστήματα υ‐

περμέσων της επόμενης γενιάς  [Halasz, 1988]. Άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει 

λίγα περισσότερα τα τελευταία χρόνια  [Lange, 1993],  [Fountain κ.ά., 1990]. Τα α‐

ντικειμενοστραφή  συστήματα  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  φαίνεται  να  ικανο‐

ποιούν τις περισσότερες από αυτές τις απαιτήσεις. Αυτά έχουν ως εξής: 

 

α. Ανοιχτότητα και κατανομή 

Τα  περισσότερα  σύγχρονα  συστήματα  υπερκειμένου  είναι  βασικά  κλει‐

στά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι υλικό που δημιουργήθηκε σε ένα σύστημα δεν 

μπορεί εύκολα να συνεργαστεί με υλικό που δημιουργήθηκε με άλλο σύστημα. 

Αυτό θα πρέπει να αλλάξει,  δηλαδή θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ανοικτά συ‐

στήματα για ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων. 

β. Υποστήριξη συνεργατικής δουλειάς η διαμοιρασμός 

Τα  συστήματα  υπερκειμένου  της  επόμενης  γενιάς  πρέπει  να  παρέχουν 

επαρκή  υποστήριξη  για  συνεργατική  δουλειά.  Αυτό  περιλαμβάνει  ταυτόχρονη 

πρόσβαση  πολλών  χρηστών  στο  υπερμεσικό  δίκτυο,  ρωμαλέους  μηχανισμούς 

ελέγχου συνέπειας, μετάδοση στους χρήστες οποιωνδήποτε αλλαγών που γίνο‐

νται στο δίκτυο από άλλους χρήστες, και ανίχνευση συμβολών που γίνονται από 

κάθε μέλος μιας ομάδας. 

γ. Ακεραιότητα δεδομένων / Ανυπαρξία λαθών 
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Το στρώμα της βάσης δεδομένων πρέπει να διατηρεί την ακεραιότητα των 

δεδομένων  και  να  παρέχει  παραδοσιακές  δευτερεύουσες  δυνατότητες  διαχείρι‐

σης της αποθήκευσης και ελέγχου των δεδομένων.  

δ. Δυναμισμός 

Τα μελλοντικά συστήματα χρειάζεται να έχουν την ικανότητα της δυνα‐

μικής  επαναδιαμόρφωσης  του  δικτύου ως  αντίδραση  σε  αλλαγές  που  γίνονται 

στο δίκτυο ή στα περιεχόμενά του. 

ε. Μηχανισμός εύρεσης και ερωτήσεων 

Τα συστήματα  υπερμέσων θα πρέπει  να παρέχουν  ικανοποιητικούς μη‐

χανισμούς εύρεσης και ερωτήσεων. Αυτό λύνει μερικώς το πρόβλημα του «χαμέ‐

νου στο διάστημα» (απώλεια προσανατολισμού) που αντιμετωπίζουν οι χρήστες 

κατά την πλοήγησή τους.  

στ. Υπολογιστικές δυνατότητες 

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε υπερμεσικές μηχανές θα εί‐

ναι μια ενδιαφέρουσα περιοχή ερεύνης. Αυτή θα περιελάμβανε την κληρονομι‐

κότητα, τη διατήρηση της αλήθειας, την εύρεση βάσει κανόνων, και μηχανές ε‐

ξαγωγής συμπερασμάτων.  

ζ. Σύνθετα αντικείμενα 

Με  την αυξανόμενη  χρήση  των  υπερμέσων  για πολύπλοκες  εφαρμογές 

είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε με ομάδες κόμβων και συνδέσμων.  

η. Έλεγχος εκδόσεων 

Ο  έλεγχος  εκδόσεων απαιτείται  έτσι ώστε  να παρακολουθούνται  οι  αλ‐

λαγές στο δίκτυο.  

θ. Υποστήριξη πολυμέσων 

Το στρώμα της βάσης δεδομένων θα πρέπει να είναι ικανό να αποθηκεύει 

και να ανακτά αποτελεσματικά πολλαπλά μέσα. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει 

διαφανή πρόσβαση σε διαφορετικά μέσα αποθήκευσης. 

ι. Επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα 

Η επεκτασιμότητα περιλαμβάνει την ικανότητα του χειρισμού επεκτάσε‐

ων  στο  υπάρχον  στο  υπάρχον  μοντέλο  δεδομένων  (εξέλιξη  σχήματος)  με  ένα 

ευέλικτο και ασφαλή τρόπο.  
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2.10  Θέματα User Interface 

 

 

2.10.1 Εισαγωγή 

 

Το δυναμικό του υπερκειμένου βρίσκεται στην ικανότητά του να παράγει 

πολύπλοκα,  και  πολλαπλώς  διαδυνδεδεμένα  σώματα  πληροφοριών.  Παρόλα 

αυτά,  το  υπερκείμενο μπορεί  να  γίνει  επίσης  και  ένα πολύπλοκο σύστημα πε‐

πλεγμένων  ιστών  που  μπερδεύει  και  τους  συγγραφείς  και  τους  αναγνώστες. 

Σύμφωνα  με  τον  Conklin,  η  απώλεια  προσανατολισμού  και  το  γνωσιολογικό 

φορτίο είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα – προκλήσεις που σχετίζονται με 

το υπερκείμενο. Θεωρεί ότι αυτά τα δύο προβλήματα «μπορεί τελικά να περιορί‐

σουν τη χρησιμότητα του υπερκειμένου». [Conklin, 1987]. 

 

 

2.10.1.1 Απώλεια προσανατολισμού 

 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  ο  χρήστης πολλές 

φορές νιώθει χαμένος κατά την πλοήγησή του. Επομένως, είναι έντονη η ανάγκη 

να γνωρίζει κάθε στιγμή που ακριβώς βρίσκεται, από πού ήρθε και που μπορεί 

να μεταβεί. 

 

 

2.10.1.2 Γνωσιολογικό φορτίο 

 

Το γνωσιολογικό φορτίο είναι το επιπρόσθετο νοητικό φορτίο που  έχουν 

οι συγγραφείς να δημιουργούν ονόματα και να παρακολουθούν. Οι αναγνώστες 

από  τη  μεριά  τους  μπορεί  να  χάνουν  πολύτιμο  χρόνο  μέχρι  να  αποφασίσουν 
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ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν ή για να σημειώσουν τις απαραίτητες πληροφορί‐

ες κατά την ίδια στιγμή που βρίσκονται μπλεγμένοι σε υπερβολικό αριθμό κόμ‐

βων και συνδέσμων. 

 

 

 

2.10.2 Σχεδιασμοί για πλοήγηση 

 

 

2.10.2.1 Γραφικοί browsers 

 

Οι  γραφικοί  browsers  λειτουργούν  ως  περιληπτικές  απεικονίσεις  μεγά‐

λων ποσοτήτων πληροφοριών ειδικά σε ένα σύστημα υπερκειμένου.  

Τα πλεονεκτήματά τους είναι αρκετά: 

βοηθούν στην ελάττωση της απώλειας προσανατολισμού παρέχοντας μια 

δισδιάστατη  χωρική  απεικόνιση  του  δικτύου  του  υπερκειμένου.  Βοηθάν  επίσης 

στη μείωση του γνωσιολογικού φορτίου δείχνοντας ένα μικρό μέρος του δικτύου. 

Δίνουν επίσης μια ιδέα σχετικά με το μέγεθος του δικτύου η οποία βοηθάει τους 

χρήστες να εκτιμήσουν τον αριθμό των κόμβων και συνδέσμων στο σύστημα. Αν 

ο  χρήστης  χρειάζεται  μια  ιδέα  σχετικά  με  τα περιεχόμενα  ενός  κόμβου  προορι‐

σμού πριν τον επισκεφτεί, μπορεί να παρασχεθεί ένα είδος μηχανισμού «κρυφής 

ματιάς».  

Όμως υπάρχουν και μειονεκτήματα: 

παρόλο που η γενική φυλλομέτρηση είναι μια λειτουργία μικρού γνωσιο‐

λογικού  φόρτου,  είναι  ανεπαρκής  για  κατευθυνόμενες  εργασίες  εύρεσης  ή  για 

ανάκτηση γεγονότων. Επίσης, ένας γραφικός browser μπορεί να γίνει από μόνος 

του ένας μπερδεμένος ιστός αν το δίκτυο υπερκειμένου είναι μεγάλο και αν η α‐

πεικόνισή  του πρέπει  να  ενημερώνεται  συνεχώς  λόγω  δυναμικών  αλλαγών  στο 

δίκτυο. 
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2.10.2.2 Απόψεις του ιστού 

 

Στο  Intermedia,  ένας  ιστός ορίζεται ως ένα δίκτυο εγγράφων ή τμημάτων 

εγγράφων  που  είναι  μαζί  συνδεδεμένα.  Αρχικά,  οι  σχεδιαστές  παρείχαν  στους 

χρήστες Απόψεις του ιστού (παρόμοιες με τους γραφικούς browsers) που καλού‐

νται γενικός χάρτης, τοπικός χάρτης, και τοπικός χάρτης παρακολούθησης. Ένας 

γενικός χάρτης απεικόνιζε  όλα τα  έγγραφα σε  έναν  ιστό και  τους συνδέσμους 

μεταξύ των. Εντούτοις, ο τοπικός χάρτης δούλευε καλά μόνο με μικρούς ιστούς. 

Ο  τοπικός  χάρτης ήταν χρήσιμος για  να μπορεί  ο  χρήστης  να  εστιάζει  στο  έγ‐

γραφο του ενδιαφέροντός του και στα γειτονικά του έγγραφα. Ο τοπικός χάρτης 

παρακολούθησης ενημέρωνε δυναμικά την εστίαση καθώς άνοιγαν και ενεργο‐

ποιούνταν τα έγγραφα. 

Μελέτες έδειξαν ότι ο γενικός χάρτης και ο τοπικός χάρτης παρακολού‐

θησης δεν ήταν πολύ χρήσιμοι στους χρήστες. Χρήστες που έχουν χάσει τον προ‐

σανατολισμό τους χρειάζονται μια αίσθηση εντοπισμού και περιεχομένου. Έγινε 

αισθητή η ανάγκη να απεικονιστεί όχι μόνο η χωρική πληροφορία («Πού μπορώ 

να πάω από εδώ που είμαι;») [Utting & Yankelovich, 1989]. Οι Απόψεις του Ιστού 

τροποποιήθηκαν για να παρέχουν και χωρικό και χρονικό περιεχόμενο με έναν 

ευέλικτο  μη  διεισδυτικό  τρόπο.  Τρία  εργαλεία  πλοήγησης  αναπτύχθηκαν:  ένα 

μονοπάτι,  ένας χάρτης, και μια γραμμή εύρους. Οι πιο συχνοί χρήστες θα ήθε‐

λαν να  ξέρουν  εκ  των προτέρων  την ποσότητα  του  υλικού στον  ιστό. Αυτό θα 

τους βοηθούσε να αποφασίσουν είτε να συνεχίσουν το διάβασμα ενός εγγράφου 

είτε να επιστρέψουν σ’ αυτό αργότερα. Η γραμμή εύρους ενημερώνει το χρήστη 

για τον αριθμό των εγγράφων και των συνδέσμων στον ιστό.  

 

 

2.10.2.3 Χάρτες και Περιληπτικά Διαγράμματα 

 

Οι  χάρτες  βελτιώνουν  το χωρικό  περιεχόμενο  σε  ένα  δίκτυο  υπερκειμέ‐

νου. Η  Intermedia άποψη ενός χάρτη  είναι  ένας  τοπικός χάρτης παρακολούθη‐
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σης που απεικονίζει όλα τα έγγραφα ή τους κόμβους που είναι συνδεδεμένοι στο 

τρέχον  έγγραφο  το  οποίο  ενημερώνεται  δυναμικά.  Έτσι  εξασφαλίζεται  ότι  οι 

σωστές πληροφορίες είναι πάντοτε διαθέσιμες. Επιτρέπει επίσης την προθέαση 

των συνδέσμων. Επιλέγοντας ένα αναγνωριστικό συνδέσμου θα υπερφωτιστεί η 

αντίστοιχη γραμμή συνδέσμου, επιτρέποντας στο χρήστη να πάρει μια ιδέα του 

προορισμού,  χωρίς  πραγματικά  να  ακολουθήσει  το  σύνδεσμο  [Utting  & 

Yankelovich, 1989]. 

Τα περιληπτικά διαγράμματα και στο γενικό και στο τοπικό επίπεδο είναι 

έξοχα  πλοηγητικά  βοηθήματα.  Τα  γενικά  περιληπτικά  διαγράμματα  παρέχουν 

μια συνολική εικόνα και μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως άγκυρες για το‐

πικά περιληπτικά διαγράμματα. Τα τοπικά περιληπτικά διαγράμματα παρέχουν 

μια υψηλής ανάλυσης εικόνα της τοπικής γειτονιάς ενός κόμβου. Για να βελτιω‐

θεί ακόμα περισσότερο η συνολική εικόνα ενός υπερκειμένικού συστήματος θα 

πρέπει να γίνει χρήση και βαρών στους συνδέσμους καθώς και στατιστικής ανά‐

λυσης των πιο συχνά διασχισμένων συνδέσμων. 

 

  

2.10.2.4  Μονοπάτια και περάσματα 

 

Στα  περισσότερα  τρέχοντα  συστήματα  υπερκειμένου,  οι  αναγνώστες  έ‐

χουν πρόβλημα στην προσπάθειά  τους να κατανοήσουν το παρουσιαζόμενο υ‐

λικό γιατί το βλέπουν με λανθασμένη σειρά ή απλά γιατί δεν το καταλαβαίνουν 

εύκολα. Η έννοια ενός μονοπατιού μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του 

προβλήματος  επιτρέποντας  στους  συγγραφείς  να  καθορίσουν  μια  κατάλληλη 

σειρά παρουσίασης για ένα δεδομένο κοινό. Θα ελαττώσει και την απώλεια προσα‐

νατολισμού  και  το γνωσιολογικό  φορτίο,  μιας  και  οι  χρήστες  θα  ακολουθήσουν 

ένα προκαθορισμένο μονοπάτι  το οποίο θα περιορίσει  τις  επιλογές τους. Η  έν‐

νοια  των  μονοπατιών  ή  περασμάτων  εξαγγέλθηκε  αρχικά  από  τον  Bush  στην 

κλασική διατριβή του «Όπως μπορεί να σκεφτόμαστε». Ονόμασε «πέρασμα» μια 

ακολουθία συνδέσμων μέσω ενός memex. 

 

Νεβράντζας Βάιος‐Γερμανός 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Υπερκείμενο & Υπερμέσα 

62

2.10.2.5 Καθοδηγούμενες Ξεναγήσεις και Tabletops 

 

Η  έννοια  των  μονοπατιών  επεκτάθηκε  στις  «καθοδηγούμενες  ξεναγή‐

σεις»  με  το NoteCards  [Trigg, 1988]. Μια καθοδηγούμενη ξενάγηση  είναι  ένα ε‐

λεγχόμενο από το σύστημα πλοηγητικό εργαλείο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να 

μπει και να βγει κατά βούληση. Η πρόοδός του μπορεί να παρακολουθηθεί με τη 

χρήση χαρτών ή περιλήψεων της υπερκειμενικής βάσης δεδομένων. Οι «στάσεις» 

στην καθοδηγούμενη ξενάγηση είναι σύνολα καρτών τακτοποιημένων στην οθόνη 

σύμφωνα με ένα ιδιαίτερο σχεδιάγραμμα, το οποίο καλείται «tabletop». Οι καθο‐

δηγούμενες ξεναγήσεις στην ουσία αποτελεί ένα γραφικό interface σε ένα δίκτυο 

ή μονοπάτι καρτών του tabletop που είναι συνδεδεμένες με συνδέσμους.  

Ένας αναγνώστης έχει τα αναγκαία εργαλεία για να ξεκινήσει μια καθο‐

δηγούμενη πλοήγηση, να διασχίσει ένα μονοπάτι από  tabletops με τη σειρά, να 

μεταβεί αυθαίρετα σε οποιοδήποτε tabletop, να πάει μπρος και πίσω μεταξύ των 

tabletops  ή  να  επανεκκινήσει  την  κατάσταση  της  καθοδηγούμενης  ξενάγησης. 

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες δυνατότητες να κρυφοκοιτάξει μέσα στα tabletops 

ενός μονοπατιού χωρίς, στην ουσία, να τα ανοίξει. Οι καθοδηγούμενες ξεναγή‐

σεις είναι σαν «υπερκείμενο μέσα σε υπερκείμενο». Βοηθάνε στο να γεφυρωθεί 

το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των των συγγραφέων του υπερκειμένου και των 

αναγνωστών. Καθιστούν τα περιεχόμενα ενός εγγράφου καταληπτά σε ανθρώ‐

πους που δεν εξοικειωμένοι μ’ αυτά – πράγματα όπως μια περιγραφή των περιε‐

χομένων τους, η λογική πίσω από τα περιεχόμενά τους, μια εξήγηση σχετικά με 

το γενικό πλαίσιο της χρήσης τους και μια ιστορία της κατασκευής τους. 

 

 

 

2.10.2.6 Προς τα πίσω διάσχιση, Ιστορικές Λίστες, Χρονοσφραγίδες και 

Αποτυπώματα 

 

Η προς τα πίσω διάσχιση επιτρέπει την επίσκεψη σε κόμβους που έχουν 

δεχθεί προηγουμένως επίσκεψη. Η προς τα πίσω διάσχιση με ένα γραμμικό τρό‐
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πο και  επίσης η  ικανότητα να πηδάμε σε προηγούμενους κόμβους βοηθά  τους 

ανθρώπους να δραπετεύουν από δύσκολες καταστάσεις. Η προτιμητέα μέθοδος 

είναι η αρχή της ακολούθησης του μονοπατιού η οποία επιτρέπει τη διάσχιση, με 

αντίστροφη  πορεία,  εκείνων  των  κόμβων  που  δέχθηκαν  επίσκεψη  προηγουμέ‐

νως, μιας και αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην ανάμνηση του χρήστη της δικής 

του πλοηγητικής συμπεριφοράς [Nielsen, 1990a]. 

Η προς τα πίσω διάσχιση έχει ενσωματωθεί σε συστήματα όπως το Guide 

και  το HyperCard.  Παρόλα  αυτά,υπάρχουν  μειονεκτήματα:  οι  περισσότεροι  μη‐

χανισμοί  της προς τα πίσω διάσχισης δεν υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό της 

μετάβασης προς τα εμπρός στον κόμβο απ’ τον οποίο άρχισε η προς τα πίσω διά‐

σχιση. Επίσης, η προς τα πίσω διάσχιση μπορεί να μπερδέψει τους χρήστες αν το 

interface δεν είναι συνεπές. Ο Nielsen προτείνει ότι οι μηχανισμοί της προς τα πί‐

σω διάσχισης πρέπει να  ικανοποιούν δύο απαιτήσεις – «Πρέπει πάντα να είναι 

διαθέσιμοι  και  πρέπει  πάντα  να  ενεργοποιούνται  με  τον  ίδιο  τρόπο»  [Nielsen, 

1990b]. 

Αναπτύχθηκε  ένας μηχανισμός  ιστορικής λίστας  σε  μορφή κειμένου για 

το NoteCards ο οποίος διατηρεί μία διατεταγμένη λίστα κάθε κάρτας που εξετά‐

στηκε σε μια συγκεκριμένη σύνοδο. Ο κάθε χρήστης  έχει  τη  δυνατότητα με  τη 

βοήθεια  ενός  browser  να  δει  κάποιο  στοιχείο  της  λίστας.  Χρησιμοποιούνται  τα 

λεγόμενα «αποτυπώματα», τα οποία είναι σύμβολα (+) ή (ν) και χαρακτηρίζουν 

έναν κόμβο που έχει δεκτεί επίσκεψη προηγουμένως. Επίσης, το ιστορικό δένδρο 

απεικονίζει  τον  τρόπο  διάσχισης  ενός  συνόλου  κόμβων  και  μπορεί  να  δεχθεί 

σχόλια και γραφικά [Utting & Yankelovich, 1989]. 

Κόμβοι που έχουν δεχτεί επίσκεψη μπορούν να δεχτούν μια χρονοσφρα‐

γίδα (μαζί με το συνολικό χρόνο που καταναλώθηκε σε κάθε κόμβο) και να συ‐

ντηρούνται  με  χρονολογική  σειρά  [Nielsen,  1990a].  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  θα 

βοηθήσει τους χρήστες, σε μεταγενέστερη ημερομηνία,  να αναγνωρίσουν αν έ‐

χουν επισκεφτεί τον κόμβο και αν ναι, τη διάρκεια της επίσκεψης, επιτρέποντάς 

τους έτσι να προσαρμόσουν πλοηγητική τους συμπεριφορά.  
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2.10.2.7 Αυθαίρετα πηδήματα, Ορόσημα, και Σελιδοδείκτες 

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυθαίρετα πηδήματα ή εντολές goto που 

επιτρέπουν στους χρήστες να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε κόμβο στο σύστημα. Αυ‐

τό μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας zoom  in και out με τη χρήση μιας κινούμενης 

ίριδας  που  ανοίγει  όταν  πρόκειται  για  αγκυρωμένες  μεταβάσεις  (προς  τα  ε‐

μπρός)  και  κλείνει  όταν  πρόκειται  για  επιστροφή  σε  προηγούμενους  κόμβους. 

Επίσης, είναι δυνατός ο ορισμός «οροσήμων» ή αξιόλογων κόμβων οι οποίοι μπο‐

ρούν να προσπελαστούν από οποιοδήποτε σημείο μέσα στο σύστημα. Η έννοια 

του σελιδοδείκτη είναι παρόμοια με αυτήν της ιστορικής λίστας εκτός από το γε‐

γονός  ότι  ένας  σελιδοδείκτης  τοποθετείται  από  τον  αναγνώστη  μόνο  αν  ένας 

συγκεκριμένος κόμβος θα είναι ενδιαφέρων σε κάποια μεταγενέστερη ημερομη‐

νία. Έτσι, μια λίστα σελιδοδεικτών είναι μικρότερη, πιο διαχειρίσιμη και πιο σχε‐

τική με το χρήστη. 

 

 

2.10.2.8 Ενσωματωμένα μενού 

 

Τα  ενσωματωμένα μενού,  σε αντίθεση με  τα αυτόνομα,  επιτρέπουν στο 

χρήστη να επιλέξει μια λέξη ή ένα αντικείμενο που είναι ενσωματωμένο στο κεί‐

μενο ενός κόμβου και μπορεί να επιλεγεί με τη χρήση οθόνης αφής ή με τα πλή‐

κτρα κίνησης του κέρσορα ή με το ποντίκι. Είναι ένας καλύτερος τρόπος υλοποί‐

ησης  ευρετηρίου για  συστήματα  υπερκειμένου,  εφόσον  δίνουν  μεγάλη  έμφαση 

στην κατανόηση εννοιών. Τονίζουν τις σημασιολογικές σχέσεις παρά τις φυσικές. 

Παρέχουν όρους και  έννοιες με νόημα,  (προσανατολισμένους προς  τον  επιδιω‐

κόμενο σκοπό παρά κομπιουτερίστικους όρους), ελαττώνοντας έτσι την απώλεια 

προσανατολισμού [Marchionini & Shneiderman, 1988].  
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2.11 Δυνατότητα χρησιμοποίησης και Αξιολόγηση του Υπερκειμένου 

 

 

Ο Wright  πιστεύει  ότι  τα  ακόλουθα πέντε  θέματα  πρέπει  να  εξεταστούν  κατά 

την αξιολόγηση των υπερκειμένων [Wright, 1991]: 

  1. Επάρκεια του περιεχομένου και του interface 

  2. Αποδεκτότητα από τους αναγνώστες 

  3. Προσαρμοστικότητα από τους αναγνώστες για την εργασία που πρόκει‐

ται να εκτελέσουν. 

  4. Ικανότητες των αναγνωστών ως πληροφοριακών χρηστών. 

  5. Κόστη παραγωγής και διανομής 

 

2.11.1 Επάρκεια του περιεχομένου και του interface 

Ένα  συνονθύλευμα  σωστών  αποφάσεων  συνοδεύει  τον  σχεδιασμό  ενός 

υπερκειμένου. Ο δημιουργός του πρέπει να αποφασίσει για το περιεχόμενό του, 

τη λειτουργικότητά του κα. Όμως, αναλόγως του στόχου και του target group του 

πρέπει να εξετάζεται πάντα αν το υπερκείμενο θα είναι χρήσιμο. Αυτό εξάρτά‐

ται  και  από  την  ευκολία  πλοήγησης  και  τον  πληθυσμό.  Τέλος,  οι  συγγραφείς 

θαπρέπει να επιλέξουν και την κατάλληλη σχεδίαση  , ανάλογα με την κάθε πε‐

ρίπτωση.  

 

2.11.2 Αποδεκτότητα από τους αναγνώστες 

Πολλοί από  τους αναγνώστες μπορεί  να  είναι αρκετά  «εύκολοι»  στο να 

αποδεκτούν  ένα  υπερκείμενο.  Άλλοι,  όμως,  μπορεί  να  χρειάζονται  επιπλέον 

πληροφορίες  και  να  αισθάνονται  έναν  περιορισμό  όταν  το  σύστημα  δεν  τους 

προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία. Ένας περιληπτικός μηχανισμός και ένας μη‐

χανισμός ερωτημάτων θα διευκόλυνε την κατάσταση. 
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2.11.3 Προσαρμοστικότητα από τους αναγνώστες για την εργασία που πρόκειται να 

εκτελέσουν 

Τα  συστήματα  υπερκειμένου  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  τους  στό‐

χους που προσπαθούν να επιτύχουν οι χρήστες. Πρέπει να υπάρχουν δυνατότη‐

τες  για  εισαγωγή  σχολίων  και  τοποθέτηση  σελιδοδεικτών.  Η  συμβατότητα  των 

formats των αρχείων είναι επίσης, ένα σημαντικό κριτήριο προσαρμοστικότητας, 

συνεπώς και αποδεκτότητας. 

 

2.11.4 Ικανότητες των αναγνωστών ως πληροφοριακών χρηστών 

Η αξιολόγηση του υπερκειμένου πρέπει να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση 

των  απαιτήσεων  του  συστήματος  για  τις  αναγνωστικές  ικανότητες  των  χρη‐

στών.  Αυτό  θα  μπορούσε  να  σημαίνει  την  αξιολόγηση  των  χρηστών  κατά  την 

ανάγνωση γραμμικού κειμένου  (τυπωμένου). Το σύστημα πρέπει να επεκτείνει 

την εμβέλεια των γνωσιολογικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα εμπλακούν οι 

χρήστες  (δηλ.  να παρέχουν έναν προϊδεασμό για στρατηγικές τις  οποίες  δεν  έ‐

χουν καν σκεφτεί). Τα ακόλουθα θα μπορούσαν να είναι κάποιες γνωσιολογικές 

επεκτάσεις: 

  ‐ Ικανότητα για εύρεση λέξεων κλειδιών (γενική Ανάκτηση Πληροφοριών 

– IR). 

  ‐ Αλλαγή της ίδιας της φύσης της εκτελούμενης εργασίας με τη δημιουρ‐

γία κάποιου είδους αλληλεξάρτησης μεταξύ του συστήματος και των χρηστών. 

  ‐ Εξέλιξη νέων τρόπων σκέψης με τη συνεχή χρήση του υπερκειμένου. 

 

2.11.5 Κόστη παραγωγής και διανομής 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποτελεσματικότητα κόστους του να έχου‐

με  τις  πληροφορίες  σε  μορφή  υπερκειμένου.  Τα  συμβατικά  IR  συστήματα  επι‐

τρέπουν  μόνο  την  ανάκτηση  ενώ  τα  συστήματα  υπερκειμένου  βοηθούν  τους 

χρήστες να ενοποιούν τις ανακτημένες πληροφορίες. 

Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την εξέταση για ύπαρξη διαθεσι‐

μότητας  αυτοματοποιημένων  εργαλείων  ή  γνωσιολογικών προσθηκών  για  να  ξε‐

περαστεί  το  γνωσιολογικό  φορτίο  και  η  απώλεια  προσανατολισμού.  Απαιτού‐
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νται επίσης εργαλεία για την αποθήκευση και το χειρισμό των πληροφοριών που 

ανακτώνται έτσι ώστε να ολοκληρωθούν με την υπόλοιπη εργασία. Εντούτοις, η 

αποτελεσματικότητα τέτοιων εργαλείων μπορεί να ελαττώνεται λόγω των ακο‐

λούθων: 

  ‐ Οι αναγνώστες μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται βοήθεια. 

  ‐ Οι αναγνώστες μπορεί να μην ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν τέτοια ερ‐

γαλεία. 

  ‐ Οι αναγνώστες μπορεί να ακολουθούν τυφλά συγκεκριμένες διαδικασί‐

ες χωρίς να κατανοούν τις ανάγκες τους. 

Έτσι, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των συστημάτων υπερκειμένου πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατανόηση του πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους γνωσιο‐

λογικούς πόρους τους για να χειριστούν τις πληροφορίες. 

Ο Nielsen έχει επίσης συζητήσει τέσσερις κατηγορίες για την αξιολόγηση 

των υπερκειμένικών εγγράφων [Nielsen, 1991]. Αυτές είναι: 

  α. Χρησιμότητα 

  Βοηθά πραγματικά η χρήση του υπερκειμένου; Πρέπει να γίνει σύγκριση  

με  την  εκτέλεση  των  ίδιων  εργασιών  με  τη  χρήση  γραμμικού  κειμένου.  Πολλά 

εμπειρικά τεστ έχουν δείξει ότι οι αναγνώστες έχουν χαμηλότερη απόδοση με το 

υπερκείμενο παρά με τυπωμένα σε χαρτί έγγραφα. 

  β. Ακεραιότητα 

  Πόσο πλήρες είναι ένα έγγραφο – αν είναι ενημερωμένο και δεν είναι πα‐

ραπλανητικό και αν είναι εύκολη η συντήρησή του. 

  γ. Δυνατότητα χρησιμοποίησης 

  Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μπορεί να μετρηθεί ως συνδυασμός τριών 

παραγόντων: 

‐ Ευκολία εκμάθησης – Μπορεί  εύκολα και γρήγορα ο χρήστης να μάθει 

να χρησιμοποιεί το υπερκείμενο; 

‐ Ευκολία χρήσης – Πόσο γρήγορα μπορεί ο χρήστης να εντοπίσει τις πλη‐

ροφορίες που χρειάζεται; 

‐ Χειρισμός λαθών – Κάνει λάθη ο χρήστης κατά την πλοήγησή του; Αν 

ναι, πόσο χρειάζεται για να επανέλθει από αυτά; 
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  δ. Αισθητική 

  Είναι ευχάριστο το υπερκείμενο για τον χρήστη; 

 

 

2.12 Ευχρηστία του υπερκειμένου 

 

Η χρησιμότητα του υπερκειμένου είναι το θέμα αν το σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει κάποιο επιθυμητό σκοπό. Μπορεί επίσης να δια‐

χωριστεί σε 2 κατηγορίες: utility – ωφελιμότητα και usability – ευχρηστία, όπου η 

ωφελιμότητα είναι το ερώτημα αν η λειτουργικότητα του συστήματος μπορεί να 

κάνει σε γενικές γραμμές αυτό που είναι αναγκαίο και η ευχρηστία είναι το ερώ‐

τημά του πόσο καλά οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη  λειτουργι‐

κότητα. 

Η ευχρηστία του συστήματος υπερκειμένου καθορίζεται από ένα συνδυα‐

σμό  της  ευχρηστίας  της  υποκείμενης μηχανής  του  συστήματος  υπερκείμενου  (η 

διαθέσιμη βασική υποστήριξη παρουσίασης και πλοήγησης) και της ευχρηστίας 

των περιεχομένων και της δομής της πληροφοριακής βάσης του υπερκείμενου και 

από το πόσο καλά τα 2 αυτά στοιχεία ταιριάζουν μεταξύ τους. 

Η  ευχρηστία  σχετίζεται  παραδοσιακά  με  5  παραμέτρους  [Nielsen  1993α 

(Κεφάλαιο 2)]: 

1. Εύκολο για μάθηση: το σύστημα υπερκειμένου πρέπει να είναι εύκολο 

στη μάθηση έτσι ώστε ο κάθε νέος χρήστης να μπορεί γρήγορα να τελειώσει μια 

δουλεία  με  το  σύστημα.  Επίσης,  οι  συγγραφείς  που  επεξεργάζονται  μία  βάση 

κάποιου άλλου θα πρέπει να μπορούν να την κατανοήσουν και να  την  τροπο‐

ποιήσουν εύκολα . 

2. Αποδοτικό κατά τη χρήση του: Μόλις ο χρήστης έχει μάθει το σύστημα, 

είναι δυνατό να επιτύχει υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας. Θα πρέπει , δηλαδή, 

να μπορεί να βρει γρήγορα την πληροφορία που θέλει ή να καταλάβει ότι αυτή 

δεν βρίσκεται στη βάση. 
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3. Εύκολο να το θυμάται κανείς: Ο τυπικός χρήστης μπορεί να επιστρέψει 

στη χρήση του συστήματος μετά από κάποια περίοδο που δεν το έχει χρησιμοποι‐

ήσει, χωρίς να χρειαστεί να μάθει τα πάντα από την αρχή. 

4. Λίγα λάθη: Οι χρήστες δεν κάνουν πολλά λάθη κατά τη διάρκεια χρήσης 

του συστήματος, ή αν κάνουν λάθη μπορούν εύκολα να επανορθώσουν. Ακόμη, 

δε γίνονται καταστροφικά λάθη. 

5.  Ευχάριστο  στη  χρήση:  Οι  χρήστες  είναι  υποκειμενικά  ικανοποιημένοι 

από τη χρήση του συστήματος: τους αρέσει. Έχει παρατηρηθεί ότι σπάνια η χρή‐

ση υπερκειμένου εκνευρίζει ή απογοητεύει τους χρήστες. 

 

 

 

2.13 Υπερκείμενο έναντι παραδοσιακών μέσων πρόσβασης κειμένου 

 

Το υπερκείμενο θα έπρεπε να συγκριθεί με παραδοσιακά μέσα πρόσβασης 

κειμένου σε έναν Η/Υ για να μπορέσει κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσμα‐

τα για το αν το υπερκείμενο αποτελεί εν τέλει την αιχμή του δόρατος στην πρό‐

σβαση κειμένου. 

 

 

2.13.1 Υπερκείμενο έναντικυλιόμενων αρχείων κειμένου 

 

Η κυριότερη παραδοσιακή μέθοδος είναι τα κυλιόμενα αρχεία κειμένου σε 

κανονικούς επεξεργαστές κειμένου και ο Monk (1988) πραγματοποίησε ένα πεί‐

ραμα για την κατανόηση ενός κειμένου σε ένα πρόγραμμα Pascal. Βρήκαν ότι: 

‐ οι χρήστες απέδωσαν γρηγορότερα με τα παραδοσιακά κυλιόμενα αρχεία 

απ’  ότι  ένα σύστημα υπερκειμένου  (13,2 λεπτά αντί για 18,3 λεπτά για να απα‐

ντήσουν 15 ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα). Το σύστημα υπερκειμένου που 

αρχικά χρησιμοποίησαν δεν περιελάμβανε ένα καθολικό διάγραμμα για τη δομή 

της βάσης πληροφοριών.’ 
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‐ Ετσι διεξήγαγαν ένα απλό πείραμα σχεδιάζοντας ένα τέτοιο διάγραμμα 

με  το  χέρι  και  επικολλώντας  το  στον Η/Υ  που  χρησιμοποιήθηκε  στο  πείραμα. 

Αυτή  η  προσθήκη  βελτίωσε  την  απόδοση  με  το  σύστημα  υπερκειμένου  στα  13 

λεπτά. Έτσι ήταν ελαφρώς καλύτερο από το κυλισμένο αρχείο κειμένου. 

 Φυσικά  υπάρχουν  2  προβλήματα  σ’  αυτό  το  πείραμα:  Το  ένα  είναι  ότι 

χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο διάγραμμα σε χαρτί για να προσομοιώσουμε τα 

καθολικά  διαγράμματα υπερκειμένου,  επίσης προσομοίωσαν χρησιμοποιώντας 

μια μεγαλύτερη οθόνη, που κανονικά φαίνεται ως πλεονέκτημα από μόνη της. 

Δεύτερον, η βελτιωμένη απόδοση μπορεί να μην οφείλεται σε κανένα πλεονέκτη‐

μα των καθολικών διαγραμμάτων στο υπερκείμενο γενικά, αλλά μπορεί να βασί‐

ζεται  στο συγκεκριμένο πλεονέκτημα που μια  επισκόπηση  της  δομής  του προ‐

γράμματος προσφέρει στην κατανόηση αυτού του προγράμματος. Ώστε αυτό το 

πλεονέκτημα μπορεί να βοηθά στη συγκεκριμένη εργασία αλλά όχι σε άλλες. 

 

 

2.13.2 Υπερκείμενο έναντι άλλων Παραδοσιακών Συστημάτων Η/Υ 

 

Η πληροφορία θα μπορούσε να γίνει διαθέσιμη μέσα από ένα σετ παρα‐

δοσιακών μενού αντί μέσω του υπερκείμένου. Ο Shneiderman (1987) μελέτησε την 

πρόσβαση σε ένα μικρό σετ δεδομένων είτε μέσα από το Hyperties ή ένα παρα‐

δοσιακό σύστημα μενού επιλογών και βρήκε ότι: 

‐  τα  υποκείμενα  απάντησαν  σημαντικά  περισσότερες  ερωτήσεις  όταν 

χρησιμοποίησαν το Hyperties απ’ ότι όταν χρησιμοποίησαν το σύστημα των με‐

νού  (15,2 αντί 12,2 ερωτήσεις που απαντήθηκαν σε 15 λεπτά). Οι υποκειμενικές 

προτιμήσεις των υποκειμένων ήταν σημαντικά υπέρ του συστήματος υπερκειμέ‐

νου (5,9 αντί 4,2 σε μια κλίμακα 1‐7). 

Μιας και το υπερκείμενο είναι παρόμοιο με την ενότητα της βάσης δεδο‐

μένων, συγκρίσεις μεταξύ υπερκειμένου και παραδοσιακής βασισμένης σε εντο‐

λές πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων είναι επίσης ενδιαφέρουσες. Ο Canter (1985) 

σύγκρινε τις στρατηγικές με τις οποίες οι χρήστες κινούνται στα δεδομένα σε ένα 

σύστημα  τύπου  υπερκειμένου  και  σε  μια  βάση  δεδομένων που  βασίζεται  σε  ε‐
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ντολές.  Βρήκαν  ότι  οι  χρήστες  επισκέφτηκαν  περίπου  τον  ίδιο  αριθμό  κόμβων 

δεδομένων  αλλά  ότι  οι  χρήστες  υπερκειμένου  ξαναεπισκέφτηκαν  αυτούς  τους 

κόμβους περισσότερο  οδηγώντας σε  ένα μικρότερο ποσοστό  διαφορετικών  επι‐

σκεφθέντων κόμβων προς το συνολικό αριθμό των κόμβων που επισκέφθηκαν 

οι χρήστες υπερκειμένου (33% έναντι 68% όλων των επισκέψεων έγιναν σε προ‐

ηγουμένως μη  επισκεφθέντες  κόμβους). Οι  χρήστες  υπερκειμένου  είχαν σημα‐

ντικά περισσότερους δακτυλίους (επιστροφή σε μία προηγουμένως επισκεφθήσα 

θέση) και spikes (επιστροφή ακολουθώντας ακριβώς την ίδια προς τα πίσω δια‐

δρομή από τις επισκεφθήσες θέσεις) στην πλοήγηση τους απ’ ότι οι χρήστες με 

βάση εντολές  (61  έναντι 28 και 17  έναντι 5). Έτσι με ο Canter συμπέρανε ότι οι 

χρήστες κινούνται στα ίδια δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους όταν αποκτούν 

υπερκειμενικές ικανότητες πρόσβασης. 

 

 

2.13.3  Υπερκείμενο έναντι χαρτιού 

 

Ίσως η σημαντικότερη και πιο  ενδιαφέρουσα σύγκριση  είναι αυτή μεταξύ 

ολοκληρωμένων  υλοποιήσεων  υπερκειμένου  ενός  συνόλου  πληροφοριών  και 

μιας υλοποίησης σε χαρτί της ίδιας πληροφορίας στη μορφή ενός βιβλίου ή ενός 

άρθρου.  

Ο Shneiderman (1987) σύγκρινε 2 εκδοχές ενός συνόλου ιστορικών άρθρων 

παίρνοντας 138  σελίδες στην  εκτυπωμένη  εκδοχή. Η ηλεκτρονική  εκδοχή  εκτε‐

λέστηκε στο Hyperties: 

‐ Όταν τα υποκείμενα απάντησαν ερωτήσεις για τις οποίες η απάντηση 

μπορούσε να βρεθεί στην αρχή ενός άρθρου,  τα πήγαν χειρότερα στο Hyperties 

απ’ ότι στο χαρτί (42 δευτερόλεπτα αντί 22 δευτερόλεπτα),  

‐  ήταν μόνο ασήμαντα πιο αργή όταν η απάντηση βρισκόταν στο  σώμα 

του άρθρου (58 δευτερόλεπτα αντί 51 δευτερόλεπτα) και  

‐ έκαναν τον ίδιο χρόνο όταν η απάντηση έπρεπε να βρεθεί συνδυάζοντας 

στοιχεία και απ’ ότι τα 2 άρθρα (107 δευτερόλεπτα και στις 2 περιπτώσεις).  
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Από  τα  αποτελέσματα  φαίνεται  ότι  το  υπερκείμενο  προσφέρει  κάποια 

βοήθεια σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έπρεπε να περιηγηθεί στις πληροφορίες 

και ότι το υπερκείμενο κάνει πιο αργό το χρόνο του χρήστη σε περιπτώσεις όπου 

η πληροφορία μπορεί να βρεθεί με μια ματιά σε μια σελίδα. 

 

 

2.13.4 Χρήση υπερκείμενου στην Εκπαίδευση 

 

Ο Catano (1979) χρησιμοποίησε ένα από τα πρώτα συστήματα υπερκειμέ‐

νου,  το FRESS,  για  να  διδάξει  ποίηση.  Τα  αποτελέσματα μετρήθηκαν  δίνοντας 

στους μαθητές ένα ποίημα για ανάλυση σε εκθέσεις που βαθμολογήθηκαν από 

έναν εξωτερικό εκτιμητή. Το τεστ αυτό έγινε πριν και μετά το μάθημα σε μαθη‐

τές και σε τάξη που χρησιμοποιεί σύστημα υπερκειμένου και σε τάξη που διδά‐

σκεται αό τον ίδιο δάσκαλο χρησιμοποιώντας τυπωμένο υλικό: 

‐ Η  ικανότητα  των μαθητών να αναλύουν ποιήματα αυξήθηκε λίγο πε‐

ρισσότερο για τους μαθητές που ήταν σε τάξη υπερκειμένου (1,2 αντί 1). Όταν το 

πείραμα επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά, η τάξη του υπερκειμένου βελτιώ‐

θηκε λιγότερο από την κανονική τάξη, όμως (1,4 αντί 2,5), κι έτσι αυτή η μελέτη 

δεν είναι πειστική. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η μελέτη ενός πρωτοποριακού συ‐

στήματος μπορεί να μην είναι οριστική για την τρέχουσα γενιά μοντέρνων συ‐

στημάτων υπερκειμένου. Η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα, όμως, γιατί στην πραγ‐

ματικότητα προσπάθησε  να  μετρήσει  τι  έμαθαν  οι  μαθητές  από  τη  χρήση  συ‐

στήματος υπερκειμένου όταν συγκρίνουμε με μια ομάδα ελέγχου που διδάχτηκε 

από τον ίδιο δάσκαλο χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά. 

 

 

2.13.5 Συμπεράσματα για τις εργαστηριακές μελέτες  

 

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που κάποιος θα μπορούσε να 

ρωτήσει  για αυτές  τις  μελέτες  είναι αν  το  υπερκείμενο  είναι  πράγματι  καλό. Η 

απάντηση είναι απλή, «εξαρτάται», αφού φαίνεται ότι κάποιες μελέτες δείχνουν 

Νεβράντζας Βάιος‐Γερμανός 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Υπερκείμενο & Υπερμέσα 

73

πλεονεκτήματα στα υπερκείμενα,  ενώ άλλες δείχνουν μειονεκτήματα. Εξαρτά‐

ται από το hardware και το software του συστήματος που χρησιμοποιείται, εξαρτά‐

ται  από  το  σχεδιασμό  του  συστήματος  υπερκειμένου  και  εξαρτάται  πάρα  πολύ 

από την εργασία του χρήστη και τα ατομικά του χαρακτηριστικά. Τέλος, σημαντι‐

κό  ρόλο παίζει  και  η  ηλικία  του χρήστη υπερκειμένου,κάτι  το  οποίο μπορεί  να 

οδηγήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα ειδικά αν αναλογιστούμε ότι τα περισ‐

σότερα πειράματα έγιναν σε νέους χρήστες. 

 

 

2.14 Η αρχιτεκτονική των συστημάτων υπερκειμένου 

 

Ένα σύστημα  υπερκειμένου  είναι  ένα πολύπλοκο λογισμικό,  που αποτε‐

λείται από διάφορα μέρη που εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους. Μπορούμε να 

διακρίνουμε τα εξής: 

 ‐ Το επίπεδο παρουσίασης ή user interface 

‐ Την Αφηρημένη Μηχανή Υπερκειμένου  (HAM) που εξυπηρετεί κόμβους 

και συνδέσμους 

 ‐ Το επίπεδο βάσης δεδομένων που παρέχει ικανοποιητική πρόσβαση στο 

δίκτυο και αποθήκευση.  [Campbell και Goodman,1988]. 

Παρέχονται πέντε  διαφορετικές απόψεις  της αρχιτεκτονικής  των συστη‐

μάτων υπερκειμένου. Μιας και δίνουν ένα αφηρημένο εννοιολογικό μοντέλο των 

υπερκειμενικών συστημάτων, συχνά καλούνται Μοντέλα Αναφοράς: 

(α) Το ΗΑΜ, όπως περιγράφεται από τους Campbell και Goodman 

(β) To μοντέλο Trellis, ένα μοντέλο αναφοράς από τους Stotts και 

Furuta. 

(γ) To μοντέλο Dexter, ένα μοντέλο αναφοράς από τους Halasz και 

Schwartz, γραμμένο στη γλώσσα προδιαγραφών Z. 

(δ)  Το Τυπικό Μοντέλο  από  τον B. Lange,  ένα μοντέλο αναφοράς 

γραμμένο στη γλώσσα προδιαγραφών VDM. 

(ε)  Το  μοντέλο  του  Πύργου,  ένα  πιο  γενικό  αντικειμενοστραφές 

μοντέλο από τους De Bra, Houben και Kornatzky. 
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Ενώ αυτά τα μοντέλα περιγράφουν τα πιθανά εννοιολογικά στοιχεία στα 

υπερκειμενικά συστήματα, δεν υπάρχει καμμία υλοποίηση για κανένα από αυτά 

τα μοντέλα. Κάποια συστήματα έχουν υλοποιήσει μέρη του HAM και του μοντέ‐

λου Dexter. 

 

 

 

2.14.1 Λίγα λόγια για την Αφηρημένη Μηχανή Υπερκειμένου (ΗΑΜ) 

 

Το 1987, οι Brad Campbell και Joseph Goodman δημοσίευσαν το ΗΑΜ, στο 

πρώτο ACM συνέδριο για το υπερκείμενο.  (Το άρθρο επανεκδόθηκε στο CACM 

τον  Ιούλιο  του  1988). Ήταν  ένα  ορόσημο  στην  ανάπτυξη  του  υπερκειμένου ως 

ερευνητικού πεδίου, γιατί ήταν η πρώτη απόπειρα να οριστεί  ένα μοντέλο ανα‐

φοράς, ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο θα μπορούσαν να εκφραστούν πραγ‐

ματικά υπερκειμενικά συστήματα. 

Αντί να παρουσιάσουν το μοντέλο τους ως μοντέλο αναφοράς, οι Camp‐

bell και Goodman το παρουσίασαν ως μια αφηρημένη μηχανή. 

«Η ΗΑΜ  είναι  ένας  server  που βασίζεται  σε  δοσοληψίες  (transaction‐based) 

για σύστημα αποθήκευσης υπερκειμένου. Ο server είναι σχεδιασμένος να χειρί‐

ζεται πολλαπλούς χρήστες σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον. Το αποθηκευτικό σύ‐

στημα αποτελείται από μια συλλογή περιεχομένων, κόμβων, συνδέσμων και ιδιο‐

χαρακτηριστικών που αποτελούν το υπερκειμενικό γράφημα. Η προσαρμοστικό‐

τητα της HAM μπορεί να παρουσιαστεί δείχνοντας το πώς τα κουμπιά του Guide, 

οι ιστοί του Intermedia και οι αρχειοθήκες του NoteCard μπορούν να υλοποιηθούν 

με τη χρήση του αποθηκευτικού της μοντέλου» [Campbell & Goodman,1987]. 

Ο Campbell  ήταν  ένας  από  τους  ερευνητές  που  ανέπτυξαν  το  σύστημα 

ΗΑΜ στην Tektronix. H εργασία εμπνεύστηκε από το σύστημα Neptune των De‐

lisle και Schwartz. Παρόλο που το σύστημα ΗΑΜ χρησιμοποιήθηκε από διάφορες 

ομάδες εντός και  εκτός της Tektronix, ποτέ δεν έγινε εμπορικό προϊόν. Επειδή η 

ΗΑΜ ήταν ένα πολύ ισχυρό σύστημα, η περιγραφή των ιδιοτήτων του συστήμα‐
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τος αυτού παρέχει ένα μέτρο για να συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά των διαφο‐

ρετικών συστημάτων υπερκειμένου. 

Ο  ορισμός  της ΗΑΜ περιλαμβάνει  μια  περιγραφή  των ΗΑΜ αντικειμέ‐

νων και των λειτουργιών που εφαρμόζονται σ’ αυτά. Από το 1987 τα συστήματα 

υπερκειμένου  που  έχουν  αναπτυχθεί  προσφέρουν  πλουσιότερες  δομές  και  χα‐

ρακτηριστικά απ’ αυτά της ΗΑΜ. Έτσι αναπτύχθηκαν νεώτερα μοντέλα αναφο‐

ράς που παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας το 

1990, όπως το Μοντέλο του Πύργου, το 1992. 

Όπως τα περισσότερα μοντέλα αναφοράς, η ΗΑΜ δεν περιγράφει πλήρως 

το σύστημα υπερκειμένου. Η ΗΑΜ στέκεται μεταξύ του συστήματος αρχείων και 

του user interface. Οι Campbell και Goodman έδωσαν την ακόλουθη γραφική ανα‐

παράσταση: 

 

 

Το σχήμα καθαρά δείχνει ότι η ΗΑΜ είναι μια μηχανή χαμηλού επιπέδου, 

στενά συνδεδεμένη με το αποθηκευτικό (αρχειακό) σύστημα, ενώ έχει μια χαλα‐

ρότερη σύνδεση με τις εφαρμογές και τα user interfaces. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι 

η ΗΑΜ είναι μόνο μέρος αυτής της αρχιτεκτονικής και όχι ολόκληρο το σύστημα. 

 

   2.14.1.1 ΗΑΜ αντικείμενα 
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Το αποθηκευτικό μοντέλο της ΗΑΜ βασίζεται σε πέντε τύπους αντικειμέ‐

νων:  γραφήματα,  συμφραζόμενα,  κόμβοι,  σύνδεσμοι  και  χαρακτηριστικά.  Η 

ΗΑΜ  διατηρεί  μια  ιστορία  για  αυτά  τα  αντικείμενα,  επιτρέπει  την  επιλεκτική 

πρόσβαση  μέσω  ενός  μηχανισμού  φίλτρου,  και  μπορεί  να  επιβάλλει  περιορι‐

σμούς πρόσβασης μέσω ενός μηχανισμού ασφαλείας των δεδομένων. 

Το γράφημα  είναι  το υψηλοτέρου  επιπέδου ΗΑΜ αντικείμενο. Κανονικά 

περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα γενικό θέμα. (Τυπικά, ένα υπε‐

ρέγγραφο θα αποτελείται από ένα απλό γράφημα). Ένα γράφημα περιέχει ένα ή 

περισσότερα περιεχόμενα. 

Τα  συμφραζόμενα  διαμερίζουν  τα  δεδομένα  εντός  του  γραφήματος.  Τα 

συμφραζόμενα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  υποστηρίξουν  διαμορφώ‐

σεις, ιδιωτικούς χώρους εργασίας και δέντρα ιστορίας εκδόσεων. Κάθε συμφραζό‐

μενο έχει ένα περιεχόμενο‐γονέα και μηδέν ή περισσότερα συμφραζόμενα‐παιδιά. 

Η ιδέα των συμφραζομένων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους Schwartz 

και Delisle. Όταν  δημιουργείται  ένα γράφημα,  ένα συμφραζόμενο‐ριζικό  ξεκινάει 

το δέντρο. Ένα συμφραζόμενο το οποίο περιέχει μηδέν ή περισσότερους κόμβους 

και  συνδέσμους,  δεν  εξαρτάται  από  πληροφορίες  που  περιέχονται  στο  γονικό 

του συμφραζόμενο. 

Ένας κόμβος περιέχει αυθαίρετα δεδομένα  (κείμενο ή άλλης μορφής). Έ‐

νας  κόμβος  στην  ΗΑΜ  μπορεί  να  ταξινομηθεί  ως:  (α)«προς  φύλαξη»,(β)  «όχι 

προς φύλαξη» και (γ) «για προσάρτηση μόνο».  

‐ Όταν ένας κόμβος προς φύλαξη ενημερώνεται, δημιουργείται μια 

καινούρια  έκδοση  χρησιμοποιώντας  τα  νέα περιεχόμενα.  Προη‐

γούμενες εκδόσεις ενός κόμβου προς φύλαξη μπορούν ακόμα να 

ανακτηθούν.  

‐ Όταν  ένας κόμβος  όχι  προς φύλαξη  ενημερώνεται,  τα προηγού‐

μενα περιεχόμενα αντικαθίστανται από τα νέα.  

‐ Όταν  ένας  κόμβος  για  προσάρτηση  ενημερώνεται  μόνο,  τα  νέα 

περιεχόμενα  προσαρτώνται  στα  προηγούμενα.  Οι  κόμβοι  για 

προσάρτηση μόνο είναι πολύ χρήσιμοι για την τήρηση ημερολο‐

γίου. 
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Τα περιεχόμενα ενός κόμβου μπορούν να ερευνηθούν για την ύπαρξη κα‐

νονικών εκφράσεων οριζόμενων από το χρήστη. Ο μηχανισμός εύρεσης επιτρέ‐

πει  την  εξερεύνηση  όλων  των  εκδόσεων  ενός  κόμβου.  Αυτή  η  εξερεύνηση  δεν 

περιλαμβάνει ανάκτηση πληροφοριών σε ολόκληρο το υπερέγγραφο. 

Οι κόμβοι συνδέονται με συνδέσμους. Ένας σύνδεσμος ορίζει τη σχέση με‐

ταξύ ενός κόμβου αφετηρίας και ενός κόμβου προορισμού και μπορεί να ακολου‐

θηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ένας σύνδεσμος κατά μήκος συμφραζομέ‐

νων (cross‐context) συνδέει δύο κόμβους σε διαφορετικά συμφραζόμενα και είναι 

χρήσιμος για το διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των δύο συμφραζομένων. Δεν 

υπάρχουν άγκυρες  στην ΗΑΜ όπως και τύποι συνδέσμων, αλλά αυτοί μπορούν 

να προσομοιωθούν χρησιμοποιώντας τα ιδιοχαρακτηριστικά των συνδέσμων. 

Τα ιδιοχαρακτηριστικά μπορούν να προσαρτηθούν σε συμφραζόμενα, κόμ‐

βους  ή  συνδέσμους.  Οι  τιμές  των  ιδιοχαρακτηριστικών  μπορούν  να  είναι  αλφα‐

ριθμητικά, ακέραιοι, αριθμοί κινητής υποδιαστολής ή τύποι οριζόμενοι απ’ το χρή‐

στη. Τα ζευγάρια ιδιοχαρακτηριστικών/τιμών δίνουν σημασία στα ΗΑΜ αντικεί‐

μενα. Μπορούν να αναπαραστήσουν εξειδικευμένες για κάθε εφαρμογή ιδιότη‐

τες αντικειμένων ή να περιέχουν πληροφορίες που περιγράφουν περαιτέρω τα 

αντικείμενα. Τα ιδιοχαρακτηριστικά επίσης χρησιμοποιούνται στα κατηγορήμα‐

τα που είναι μέρος των ΗΑΜ φίλτρων. 

Η ΗΑΜ παρέχει έναν αυτόματο μηχανισμό ιστορικού εκδόσεων. Το ιστο‐

ρικό έκδοσης ενός ΗΑΜ αντικειμένου ενημερώνεται κάθε φορά που τροποποιεί‐

ται ένα αντικείμενο. Επειδή κάθε πρόσβαση σε ένα αντικείμενο περιέχει το χρό‐

νο της έκδοσης, μπορούμε να δούμε προηγούμενες εκδόσεις των αντικειμένων. Η 

ΗΑΜ παρέχει επίσης λειτουργίες για την καταστροφή των ανεπιθύμητων εκδό‐

σεων. 

Η ΗΑΜ παρέχει και ένα μηχανισμό φίλτρων που επιτρέπει σε υποσύνολα 

των ΗΑΜ αντικειμένων να  εξάγονται από μεγάλα γραφήματα.  Τα φίλτρα  επι‐

τρέπουν στο χρήστη να ορίζει κατηγορήματα επιλογής, τα οποία είναι εκφράσεις 

που συσχετίζουν τα  ιδιοχαρακτηριστικά με τις τιμές τους. Τα ΗΑΜ φίλτρα επι‐

στρέφουν μόνο αντικείμενα που ικανοποιούν τα κατηγορήματα. Τα φίλτρα επί‐

σης  επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίσει  έναν χρόνο  έκδοσης  έτσι  ώστε προη‐
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γούμενες εκδόσεις του γραφήματος να μπορούν να εξεταστούν. Η ΗΑΜ φιλτρά‐

ρει τα ακόλουθα: 

 ‐ συμφραζόμενα σε ένα γράφημα 

 ‐ κόμβους ενός συμφραζομένου 

 ‐ συνδέσμους ενός συμφραζομένου 

 ‐ στιγμιότυπα ενός κόμβου σε καθορισμένα συμφραζόμενα 

 ‐ στιγμιότυπα ενός συνδέσμου σε καθορισμένα συμφραζόμενα 

 ‐ ένα σύνολο κόμβων και συνδέσμων σε καθορισμένα συμφραζόμενα με βά‐

ση μια συγκεκριμένη διάταξη συνδέσμων. 

Η ΗΑΜ παρέχει ασφάλεια για τα δεδομένα που περιέχονται σε ένα γρά‐

φημα μέσω ενός μηχανισμού λίστας ελέγχου πρόσβασης  (ACL). Η προσάρτηση 

μιας ACL σε ένα αντικείμενο είναι προαιρετική. Μια εγγραφή στην ACL αποτε‐

λείται από ένα χρήστη, ή όνομα μιας ομάδας και ένα σύνολο αδειών. 

 

 

   2.14.1.2 ΗΑΜ πράξεις 

 

Για την παραγωγή ενός απλού interface, οι ΗΑΜ πράξεις ομαδοποιούνται 

σε εφτά κατηγορίες : 

1. Οι πράξεις δημιουργίας δημιουργούν νέα ΗΑΜ αντικείμενα.  

2. Οι πράξεις διαγραφής μαρκάρουν αντικείμενα ως διαγραφέντα αλλά 

διατηρούν ιστορικές πληροφορίες.  

3. Πράξεις καταστροφής ελευθερώνουν ολόκληρο το χώρο που καταλαμ‐

βάνεται από ένα αντικείμενο.  

4. Πράξεις μετατροπής τροποποιούν τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα 

υπάρχον αντικείμενο.  

5. Πράξεις ανάκτησης ανακτούν δεδομένα από υπάρχοντα αντικείμενα.  

6. Πράξεις  φιλτραρίσματος  επιλεκτικά  ανακτούν  πληροφορίες  από  ένα 

γράφημα.  

7. Ειδικές πράξεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν σε καμιά απ’ τις άλλες 

κατηγορίες. Περιλαμβάνουν συναρτήσεις όπως εξερεύνηση για strings 

Νεβράντζας Βάιος‐Γερμανός 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Υπερκείμενο & Υπερμέσα 

79

σε  περιεχόμενα  κόμβων,  συγχώνευση  συμφραζομένων  και  διαχείριση 

δοσοληψιών. 

 

 

2.14.1.3 Επίπεδα της HAM 

 

Τα επίπεδα από τα οποία αποτελείται η μηχανή HAM είναι συνοπτικά τα 

εξής: 

‐ Αφηρημένο επίπεδο Συστατικών 

‐ Αφηρημένο επίπεδο Υπερκειμένου 

‐ Διακριτό επίπεδο Συμφραζόμενων 

‐ Διακριτό επίπεδο Υπερκειμένου 

‐ Ορατό επίπεδο Υπερκειμένου 

 

 

2.15 Τα «επτά θέματα» του Frank Halasz 

 

O  Frank  Halasz  δούλεψε  μαζί  με  τον  Randy 

Trigg και τον Tom Moran στη Xerox στο Palo Alto. Με‐

ταξύ  του  1983  και  του  1986  ανέπτυξαν  το  σύστημα 

NoteCards. Το 1986 ο Halasz μετακόμισε στο MCC για 

να δουλέψει στο HyperActivity project το οποίο είναι η 

ολοκλήρωσητου  υπερκειμένου  και  του  software  engi‐

neering. 

Ως ψυχολόγο (από το Stanford), τoν Halasz τον απασχολεί περισσότερο το 

υπερκείμενο από τη σκοπιά του χρήστη και το γενικό θέμα της αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου – υπολογιστή. Στο συνέδριο για το υπερκείμενο το 87 ο Halasz παρου‐

σίασε  ένα περίφημο  άρθρο  (που  αργότερα  επανατυπώθηκε  στο CACM)  στο  ο‐

ποίο καθόρισε επτά θέματα για την επόμενη γενιά των συστημάτων υπερκειμέ‐

νου.  

 

Νεβράντζας Βάιος‐Γερμανός 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Υπερκείμενο & Υπερμέσα 

80

Τα επτά θέματα είναι: 

 

1. Καλύτερες δυνατότητες για εύρεση και ερωτήματα 

2. Δυνατότητα ορισμού συνθέτων (συλλογών κόμβων και συνδέσμων) 

3. Εικονικές (δυναμικές) δομές 

4. Υπολογισμός σε δίκτυα υπερμέσων 

5. Διαφορετικές εκδόσεις 

6. Υποστήριξη για συνεργασία 

7. Επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα 

 

Πολλή πρόοδος έχει επιτευχθεί στις περισσότερες απ’ αυτές τις περιοχές. 

Το 1991 o Halasz αναθεώρησε και ανανέωσε τα επτά θέματα.  

 

Τα ανανεωμένα επτά θέματα είναι: 

 

1. Τερματισμός της τυρρανίας του συνδέσμου 

2. Ανοιχτά συστήματα 

3. Υποστήριξη για συνεργατική δουλειά 

4. User interfaces για μεγάλους πληροφοριακούς χώρους 

5. Πολύ μεγάλα υπερκείμενα 

6. Επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα 

7. Υπολογισμός στα δίκτυα υπερμέσων 

 

Από  την  ανανεωμένη  λίστα  κάποιος  μπορεί  εύκολα  να  συμπεράνει  τις 

περιοχές στις οποίες απαιτείται περισσότερη δουλειά. Κάποια από την απαιτού‐

μενη εργασία έχει ήδη επιτευχθεί. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  3 ο   

S i t e  

 
 

3.1 Δημιουργία του site 
 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας του web 

site.  Περιγράφονται  αναλυτικά  όλα  τα  βήματα,  η  μεθοδολογία,  που  οδήγησαν  

στην δημιουργία των ιστοσελίδων που ακολουθούν. 

 

 3.1.1  1ο βήμα: Μελέτη βιβλιογραφίας 

 

Αρχικά, το πιο σημαντικό βήμα ήταν η έρευνα και η συγκέντρωση όλων 

των  απαραίτητων  κειμένων  που  αφορούν  το  υπερκείμενο  και  την  ιστορία  του 

μέσα  στο  χρόνο.  Υπήρχαν  αρκετά  βιβλία  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην  πορεία 

αλλά η περισσότερη γνώση αποκτήθηκε μέσα από το internet και διάφορα άρθρα 

που  περιέγραφαν  τις  έννοιες  «υπερκείμενο»  και  «υπερμέσα»  καθώς  και  την  ι‐

στορική τους αναδρομή. Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα της πληροφορίας που 

βρέθηκε ήταν σε πολύ καλό  επίπεδο  ,  οπότε ήταν αρκετά  δύσκολη η  εξαγωγή 

απλών ορισμών για την εισαγωγή τους στο site. 

 

3.1.2  2ο βήμα: Δημιουργία «καρτών» 

 

Δύο από τα σημαντικότερα θέματα πάνω στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη βα‐

ρύτητα ήταν η απλότητα και η σαφήνεια της εξαγώμενης πληροφορίας. Γι’αυτό 

το  λόγο  ήταν  επιτακτική  ανάγκη  η  εξαγωγή  πληροφορίας  σε  απλουστευμένη 

μορφή.  

Τα  σημαντικότερα,  απλούστερα  και  πιο  κατανοητά  σημεία που απαρτί‐

ζουν την ιστορία και τον ορισμό του όρου «υπερκείμενο» εντοπίστηκαν και οδή‐

γησαν στην δημιουργία «καρτών» πληροφορίας. Ως «κάρτα»  εννοούμε ένα κεί‐
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μενο αυστηρά μερικών γραμμών που δίνει τον ορισμό ενός όρου. Όλες οι κάρτες 

δημιουργήθηκαν  με  το Microsoft Word.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  κάθε  κάρτ 

υπάρχουν δύο επίπεδαπληροφορίας: το γνωστικό επίπεδο και το επίπεδο σαφή‐

νειας. Το πρώτο επίπεδο δηλώνει την εξειδίκευση του θέματος που παρουσιάζε‐

ται ενώ το δεύτερο το αν υπάρχει μεγάλη λεπτομέρεια ή όχι. 

 

3.1.3  Δημιουργία site 

 

Τέλος, με χρήση του Microsoft Frontpage 2003 δημιουργήθηκε το site που 

περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Εκτός από την εισαγωγή της πληροφο‐

ρίας που συγκεντρώθηκε με τον τρόπο που είδαμε παραπάνω,  δημιουργήθηκαν 

και  όλες  εκείνες  οι  σελίδες  που  θα  βοηθήσουν  τον  φοιτητή  στην  ευκολότερη 

πλοήγησή  του μέσα στο  site  και  τον  καθηγητή στην αποδοτικότερη  χρήση  του 

site για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Τα θέματα στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τον σχεδιασμό εί‐

ναι τα εξής: 

Απλότητα 

Ευκολία πλοήγησης για τον απλό χρήστη/φοιτητή 

Σαφήνεια πληροφορίας 

Μικρός χρόνος ανάγνωσης της πληροφορίας 

Φιλικότητα site 

Δυνατότητα επέκτασης και βελτίωσης του site στο μέλλον 

 

 

3.2 Περιεχόμενα του site 

 

Το site  αποτελείται από 10 ενότητες. Ο τίτλος, η εμφάνιση και η περιγρα‐

φή της κάθε μίας παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Η κάθε σελίδα του site αποτελείται από 5 γενικά μέρη. 

Τ ί τ λ ο ς   s i t e : ο κεντρικός τίτλος του site που εμφανίζεται σε όλες 

τις σελίδες 

Νεβράντζας Βάιος‐Γερμανός 



Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Υπερκείμενο & Υπερμέσα 

83

Μ π ά ρ α   υ π ε ρ σ υ ν δ έ σ ε ω ν : στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας. 

Μέσω αυτής ο φοιτητής μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και  εύκολα 

με οποιαδήποτε ενότητα τον ενδιαφέρει. 

Π ε δ ί ο   π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς :  στο  κέντρο  κάθε  σελίδας.  Στο  σημείο 

αυτό ο φοιτητής μπορεί να δει όλη την πληροφορία που περιγρά‐

φεται στον τίτλο κάθε ενότητας. 

Ο ρ ι ζ ό ν τ ι α   μ π ά ρ α   υ π ε ρ σ υ ν δ έ σ ε ω ν :  στο  κάτω  μέρος 

κάθε σελίδας. Μέσω αυτής ο φοιτητής μπορεί να συνδεθεί γρήγο‐

ρα και εύκολα με οποιαδήποτε ενότητα τον ενδιαφέρει . 

Ε τ ι κ έ τ α   δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ   s i t e :  στο  κάτω μέρος  κάθε σελίδας. 

Παρουσιάζεται ο δημιουργός του  site, η τελευταία ενημέρωσή του 

και ο μετρητής επισκέψεων. 

 

3.2.1 Home page 

 

Η πρώτη σελίδα του web site. Αυτή τη σελίδα συναντά ο φοιτητής αμέσως 

μόλις πληκτρολογήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος. 
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Το πεδίο πληροφορίας του αποτελείται από τρία μέρη:  

μία σύντομη περιγραφή του site 

τις καινούριες ανακοινώσεις του καθηγητή και  

το ημερολόγιο παράδοσης των μαθημάτων που ενδιαφέρει τους φοιτητές. 

 

3.2.2 Registration page 

 

Σε αυτή την ενότητα ο κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει την εγγραφή του. Απαιτεί 

την σύνδεση με μία βάση δεδομένων σε έναν server.  

 

 

 

 

3.2.3  Σελίδα καθηγητών-συνεργατών 

Εδώ  οι  φοιτητές  μπορούν  να  βρούν  πληροφορίες  για  τους  καθηγητές  και  τους 

συνεργάτες τους, όπως που βρίσκεται το γραφείο τους, το τηλέφωνο του γραφεί‐

ου τους και το email τους. 
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3.2.4  Ημερολόγιο μαθημάτων 

 

Είναι αρκετά χρηστικό για τους φοιτητές να μπορούν να ελέγξουν όποια 

στιγμή το επιθυμούν το μηνιαίο ημερολόγιο παράδοσης του μαθήματος. 
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Σε κάθε καταχώρηση ο καθηγητής θα μπορεί να εισάγει μία σύντομη περιγραφή 

του συγκεκριμένου μαθήματος. 

 

3.2.5  Σελίδα download 

Η κυριότερη σελίδα του site. Ο φοιτητής μπορεί να βρει ότι τον ενδιαφέρει σε λο‐

γισμικό (software). Το πεδίο πληροφορίας της αποτελείται από τρία μέρη: 

 

 

 

Το πρώτο μέρος περιέχει την o n l i n e   δ ι δ α σ κ α λ ί α . Έχουν τοποθετη‐

θεί  σε  μορφή  κεφαλαίων  (7  στο  σύνολο)  όλες  οι  «κάρτες  πληροφορίας» 

που δημιουργήθηκαν με το Microsoft Word. Ο φοιτητής μπορεί να πλοη‐

γηθεί σε όλα τα κεφάλαια με τη βοήθεια μπ ά ρ α ς   υ π ε ρ σ υ ν δ έ σ εω ν  

και να αποκτήσει όλη την απαραίτητη γνώση για το υπερκείμενο και τα 

υπερμέσα. Συμπληρώνεται με τις ανακοινώσεις του καθηγητή σχετικά με 

εργασίες και μαθήματα. 
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Το δεύτερο μέρος περιέχει το λογισμικό (software) που μπορεί να κατεβάσει ο 

φοιτητής. Μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα προγράμματα στη πρώτη 

ενότητα και διάφορα e‐books στη δεύτερη. 

Το τρίτο μέρος  περιέχει τις βαθμολογίες που έχει τοποθετήσει ο καθηγητης 

μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου. 

 

3.2.6 Ιστορική αναδρομή 

 

Σε αυτή τη σελίδα ο φοιτητής μπορεί να βρει επιλεγμένα κείμενα και ο‐

ρολογίες από την μελέτη που έγινε σχετικά με την ιστορική αναδρομή του υπερ‐

κειμένου. 

 

3.2.7  Σχόλια 

 

Στη  συγκεκριμένη  σελίδα  όποιος  φοιτητής  το  επιθυμεί  μπορεί  να  κάνει 

προσθήκη κάποιου σχολίου για το site. 
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3.2.8 Search page 

Όταν κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να βρει από μόνος του κάποιο θέμα 

που τον ενδιαφέρει έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη σελίδα αυτή για 

την εντοπίσει. 
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3.2.9 Επικοινωνία 

 

Αν κάποιος θέλει να στείλει email στον δημιουργό του site εδώ μπορεί να 

βρει την ηλεκτρονική του διεύθυνση. 

 

 

 

3.2.10 Δομή του site 

 

Υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί μία συγκεκριμένη σελίδα από την 

δενδροειδή μορφή του site από τη συγκεκριμένη σελίδα. 
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Η  δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α  σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι  α π ό  c d - r o m  μ ε  τ ο  

s i t e ,  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  έ γ ι ν ε  σ τ ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο  κ ε φ ά λ α ι ο .  
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