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Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 

Περίληψη 
 

Στόχος του κειµένου αυτού είναι να παρουσιάσει τις λειτουργικές και τεχνικές 
προδιαγραφές της πλατφόρµας (κελύφους), που θα διευκολύνουν την υλοποίηση του 
φυσικού αντικειµένου των έργων των Yποσυνόλων 2-12 της πρόσκλησης µε κωδικό 
78 της ΚτΠ  που εντάσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Καινοτόµες Ενέργειες», Κατηγορία 
Πράξεων 1 «∆ράσεις ανάπτυξης εφαρµογών πιλοτικού και καινοτόµου χαρακτήρα», 
Υποκατηγορία 1.2 «∆ράσεις Πολιτισµού και Τουρισµού» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, σε εφαρµογή του άρθρου 
46 του Γενικού Κανονισµού 1260/1999 της ΕΕ.  
Για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου αυτού θα πρέπει ο αναγνώστης να 
µελετήσει την προκήρυξη µε κωδ. 78 της ΚτΠ και το παραδοτέο «Προδιαγραφές για 
Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού». 
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Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 

1 Εισαγωγή 
 
Η πλατφόρµα (κέλυφος) είναι µία εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου που επιτρέπει 
την εισαγωγή, την θεµατική ευρετηρίαση, την διαχείριση και την δηµοσίευση στο 
διαδίκτυο ενός ευρέος φάσµατος περιεχοµένου για θέµατα πολιτισµού, τουρισµού, 
οικονοµίας και περιβάλλοντος των Περιφερειών. Η διεπαφή µε τον χρήστη (user 
interface) επιτυγχάνεται µέσα από ιστοσελίδες οι οποίες λειτουργούν σε όλους τους 
γνωστούς φυλλοµετρητές (WEB Browsers). 
 
Η πλατφόρµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τους φορείς υλοποίησης των έργων 
των Υποσυνόλων 2-12 της πρόσκλησης 78 της ΚτΠ µε σκοπό την δηµιουργία 
δικτυακών πυλών στις Περιφέρειες της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, σε κάθε Περιφέρεια 
(µε βάση την πρόσκληση της ΚτΠ) θα υπάρχει: 
 
• Ένας φορέας που θα αναλάβει το έργο της οµάδας 2 µιας περιφέρειας µε τίτλο 

«∆ηµιουργία δικτυακής πύλης, ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου 
µε βάση την πλατφόρµα του Υποσυνόλου 1». Τον φορέα αυτό για λόγους 
συντοµίας τον ονοµάζουµε εδώ Φορέα ∆ιαχείρισης της ∆ικτυακής Πύλης. 

• Ένας ή περισσότεροι φορείς που θα αναλάβουν το έργα της οµάδας 1 µιας 
περιφέρειας µε τίτλο «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού 
υλικού και τουριστικού προϊόντος». Τους φορείς αυτούς για λόγους συντοµίας θα 
τους ονοµάσουµε εδώ Παροχείς Υλικού.  

 
Οι άµεσοι και οι απώτεροι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και 
των δικτυακών πυλών που θα προκύψουν από αυτή έχουν παρουσιαστεί στο 
παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού». 

 

2 Αρχιτεκτονική της πλατφόρµας 
 
Τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού της πλατφόρµας τα οποία περιγράφονται σε επόµενες 
παραγράφους είναι η παραµετρική δοµή και η συστηµατοποίηση για την οργάνωση 
της πληροφορίας.  
 
Η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας αποτελείται από τρία τµήµατα (υποσυστήµατα): 
 
• Το υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου 
• Το υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 
• Βάση δεδοµένων και σύστηµα αρχείων 

 4



Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 

Βάση δεδοµένων
και

σύστηµα αρχείων

Υποσύστηµα
παρουσίασης
περιεχοµένου

Υποσύστηµα
διαχείρισης
περιεχοµένου

 
 
Εικόνα 1: Τα βασικά υποσυστήµατα της δικτυακής πλατφόρµας και η διασύνδεσή τους 
 
Υποσύστηµα παρουσίασης του περιεχοµένου: Το υποσύστηµα αυτό αντλεί 
πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων της πλατφόρµας και χρησιµοποιείται για την 
διαδικτυακή έκδοση του περιεχοµένου. Καθιστά το περιεχόµενο της δικτυακής πύλης 
προσβάσιµο από το ευρύ κοινό. Σηµειώνεται ότι για τη πλοήγηση στο λογισµικό, ο 
χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει τη γλώσσα που επιθυµεί. Η διεπαφή µε 
τον χρήστη (user interface) επιτυγχάνεται µέσα από ιστοσελίδες οι οποίες 
λειτουργούν σε όλους τους γνωστούς φυλλοµετρητές (WEB Browsers). 
 
Υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου: Το υποσύστηµα διαχείρισης είναι αυτό που 
χρησιµοποιούν οι Παροχείς Περιεχοµένου και οι Φορείς ∆ιαχείρισης της ∆ικτυακής 
Πύλης. Προσφέρει δυνατότητες εισαγωγής, ενηµέρωσης, αναζήτησης και γενικότερα 
διαχείρισης ψηφιακού πολυµεσικού υλικού από αποµακρυσµένους χρήστες (µέσω 
∆ιαδικτύου). Επίσης, παρέχει δυνατότητες θεµατικής κατηγοριοποίησης και 
γεωγραφικής αντιστοίχησης σε χάρτη κάθε µονάδας περιεχοµένου. Προσφέρει 
δυνατότητες εισαγωγής νέων γεωγραφικών περιοχών και ορισµού υποκατηγοριών 
ανά θεµατική κατηγορία. Μέσω του υποσυστήµατος αυτού εξουσιοδοτηµένοι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας ιστοσελίδων της δικτυακής πύλης µε 
χρήση των προτύπων εµφάνισης ή παρουσίασης (templates) καθώς και του 
καθορισµού της δοµής πλοήγησης. ∆ίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης νέου 
περιεχοµένου µέσω συλλογής µεταδεδοµένων από άλλους δικτυακούς τόπους 
σύµφωνα µε το πρότυπο RSS/RDF. Περιλαµβάνει διεπαφή χρήστη για την εισαγωγή 
και διαχείριση ψηφιακού υλικού και υλικού τεκµηρίωσης καθώς και λογισµικό για 
τον έλεγχο του υλικού πριν την δηµοσιοποίησή του µέσω του υποσυστήµατος 
παρουσίασης. Η διεπαφή µε τον χρήστη (user interface) γίνεται µέσω του 
περιβάλλοντος ενός φυλλοµετρητή (WEB Browser). 
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Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 

Βάση δεδοµένων και σύστηµα αρχείων: Στο υποσύστηµα αυτό καταχωρείται το 
ψηφιακό περιεχόµενο, η τεκµηρίωση κάθε µονάδας περιεχοµένου, οι πληροφορίες 
που αφορούν στην θεµατική του κατηγοριοποίηση και αντιστοίχησή του σε 
γεωγραφικές τοποθεσίες. Επίσης, στη βάση δεδοµένων καταχωρούνται και επιπλέον 
στοιχεία, π.χ. στοιχεία που αφορούν στα πρότυπα εµφάνισης (templates) του 
περιεχοµένου, κωδικοί πρόσβασης των χρηστών που εισάγουν υλικό ή διαχειρίζονται 
την δικτυακή πύλη, στοιχεία για τον έλεγχο και την δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου 
κ.ά. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται τόσο από το υποσύστηµα παρουσίασης όσο 
και από το υποσύστηµα διαχείρισης. Αποτελείται από µια σχεσιακή βάση δεδοµένων 
και ένα σύστηµα αρχείων.  
 
Η υλοποίηση της πλατφόρµας στηρίζεται  σε γλώσσα ανοικτού κώδικα (βλέπε 
επόµενες παραγράφους). Η πλατφόρµα διατίθεται  µαζί µε τον πηγαίο της κώδικα, 
οπότε οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί ακόµα και στις πιο βασικές της λειτουργίες, 
είναι δυνατή.  
 
Βασικό σχεδιαστικό στοιχείο της πλατφόρµας είναι ότι παρέχει µηχανισµούς για την 
κατασκευή δικτυακών τόπων (σύµφωνα µε τις ανάγκες της πρόσκλησης 78 της ΚτΠ) 
µε δυναµικό περιεχόµενο, διαχωρίζοντας την πληροφορία από την οπτικοποίησή της 
σε ιστοσελίδες και δίνοντας τη δυνατότητα στους Παροχείς Περιεχοµένου και στους 
Φορείς ∆ιαχείρισης να ανανεώνουν το περιεχόµενο της ∆ικτυακής Πύλης.  
 
Στη παράγραφο 3 γίνεται αναφορά στις λειτουργικές προδιαγραφές για κάθε ένα από 
τα επιµέρους υποσυστήµατα. Πλήρης περιγραφή της λειτουργίας, χρήσης και 
εγκατάστασης/απεγκατάστασης της δικτυακής  πλατφόρµας υπάρχει στο «Εγχειρίδιο 
Χρήσης» που συνοδεύει την δικτυακή πλατφόρµα. 
 
Στοιχεία που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας παρουσιάζονται 
στην παράγραφο 4. 
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Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 

3 Λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 
 

3.1 Υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου 
 

3.1.1 Σχεδιαστικές αρχές και λειτουργικές προδιαγραφές του 
υποσυστήµατος παρουσίασης 
 
Το υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου βασίζεται σε δυναµικές ιστοσελίδες οι 
οποίες παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό τα δεδοµένα που έχουν καταχωριστεί για τη 
συγκεκριµένη Περιφέρεια και έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση. Η πρόσβαση στη 
∆ικτυακή Πύλη γίνεται µέσω ιστοσελίδων HTML που εµφανίζονται στο 
φυλλοµετρητή (WEB browser) που χρησιµοποιείται. Οι ιστοσελίδες αυτές περιέχουν 
κείµενα, εικόνες, βίντεο, δεσµούς (links) σε άλλες ιστοσελίδες ή σε αρχεία (τα είδη 
υλικού αναφέρονται στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και 
Τεκµηρίωση Υλικού») 
 
Γενικότερα, η σχεδίαση του υποσυστήµατος παρουσίασης περιεχοµένου, ακολουθεί 
τις εξής αρχές: 
 
• ∆υνατότητα πολλαπλών τρόπων παρουσίασης του περιεχοµένου, όπως για 

παράδειγµα η πρόσβαση στο υλικό µέσω Γεωγραφικών Περιοχών, µέσω 
Θεµατικών Κατηγοριών, Εικονικών Χαρτών, ∆ιαδροµών ή Αναζήτησης. 

• ∆υνατότητα µελλοντικής επέκτασης και προσθηκών, χωρίς να είναι αναγκαίες 
αλλαγές στο υπάρχον υλικό. 

  
Ειδικότερα, η σχεδίαση των ιστοσελίδων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: 
 
• Εύκολη περιήγηση στο υλικό του ∆ικτυακού Τόπου. 
• Οµοιογένεια στην παρουσίαση των ιστοσελίδων. 
• Εύκολη προσπέλαση στα περιεχόµενα των ιστοσελίδων.  
• Ελκυστική διεπαφή του ∆ικτυακού Τόπου. 
• ∆υνατότητες αναζήτησης στα περιεχόµενα του ∆ικτυακού Τόπου. 
• Συµβατότητα µε όλους τους φυλλοµετρητές. 
• Συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα που αναπτύχθηκαν από το W3 για τις 

ιστοσελίδες και την HTML. 
• Συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα για ανάπτυξη ιστοσελίδων προσβάσιµων από 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
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Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 

Μία επιπλέον σχεδιαστική αρχή είναι ότι ο τρόπος παρουσίασης του υλικού που είναι 
καταχωρισµένο στη βάση δεδοµένων και στο σύστηµα φακέλων και αρχείων δεν 
είναι µοναδικά προκαθορισµένος και δεσµευτικός. Αντίθετα, έχουν αναπτυχθεί 
κάποια πρότυπα παρουσίασης τα οποία µπορούν να επιλεγούν για συγκεκριµένα 
τµήµατα του υλικού χρησιµοποιώντας το υποσύστηµα διαχείρισης. Με τον τρόπο 
αυτό µπορούν µελλοντικά να αναπτυχθούν νέα πρότυπα παρουσίασης χωρίς να 
χρειαστεί να γίνει κάποια µεταβολή στο καταχωρισµένο υλικό.  
 
Κάθε πρότυπο παρουσίασης ακολουθεί κάποιες σχεδιαστικές αρχές έτσι ώστε ο 
απλός χρήστης να µπορεί εύκολα να εξοικειωθεί µε την διεπαφή χρήστη του 
υποσυστήµατος παρουσίασης της δικτυακή πύλης. Ενδεικτικά, κάποιες από τις 
σχεδιαστικές αρχές που ακολουθούν τα πρότυπα παρουσίασης είναι οι εξής: 
 
• Χρωµατικοί συνδυασµοί που να διευκολύνουν την ανάγνωση των κειµένων στην 

οθόνη. 
• Ύπαρξη καταλόγου επιλογών (µενού) πλοήγησης.  
• ∆υνατότητα πλοήγησης µε χρήση ψηφιακών χαρτών.  
• ∆υνατότητα πλοήγησης µε χρήση εικονικών διαδροµών. 
• Ύπαρξη πίνακα περιεχοµένων (sitemap) του ∆ικτυακού Τόπου.  
• ∆υνατότητα αναζήτησης µε εισαγωγή µίας ή περισσοτέρων λέξεων (οι οποίες 

εµφανίζονται στο κείµενο των ιστοσελίδων). 
• ∆υνατότητα θέασης µιας εικόνας σε µεγαλύτερη ανάλυση ώστε να είναι καλύτερα 

ορατές οι λεπτοµέρειες της εικόνας. 
• ∆υνατότητα ανάγνωσης των κειµένων σε µεγαλύτερο µέγεθος γραµµατοσειράς 

(µέσα από τις λειτουργίες του φυλλοµετρητή του χρήστη) ώστε να διευκολυνθούν 
όσοι έχουν προβλήµατα όρασης. 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης.  
 
Ο τρόπος εµφάνισης του υλικού εξαρτάται από το συγκεκριµένο πρότυπο 
παρουσίασης που χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, σε κάποιο πρότυπο παρουσίασης 
το µενού πλοήγησης µπορεί να εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, ενώ σε 
κάποιο άλλο πρότυπο το µενού πλοήγησης να εµφανίζεται σε άλλο σηµείο.  
 
Ο χρήστης του ∆ιαδικτύου που θα επισκεφτεί το σύστηµα έχει τις παρακάτω 
δυνατότητες ανάκτησης υλικού: 
• Μέσω αναζήτησης (ο χρήστης θέτει ερωτήσεις και το σύστηµα αποκρίνεται µε 

βάση τις ιδιότητες των µονάδων περιεχοµένου). 
• Μέσω πλοήγησης µε έτοιµες επιλογές (Θεµατικές κατηγορίες, γεωγραφικές 

τοποθεσίες) που προσφέρονται από το υποσύστηµα.   
• Μέσα από χαρτογραφική απεικόνιση του συνόλου ή επιλεγµένων σηµείων 

πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.  
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• Μέσω χάρτη µε συγκεκριµένες εικονικές διαδροµές. 
 
Πέραν αυτών, το υποσύστηµα παρουσίασης δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 
επιλέξει γλώσσα (ελληνικά, αγγλικά κ.ά), να έχει πρόσβαση σε ειδήσεις, 
ανακοινώσεις, άλλους δικτυακούς τόπους (µέσω συνδέσµων) κ.ά που περιγράφονται 
στη παράγραφο 3.1.2. 
 

3.1.2 Ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος παρουσίασης 
 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται µερικές ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος 
παρουσίασης περιεχοµένου χρησιµοποιώντας ένα από τα πρότυπα παρουσίασης που  
περιέχει η πλατφόρµα και ενδεικτικό υλικό ώστε να γίνει φανερός ο τρόπος 
πλοήγησης στο διαδικτυακό λογισµικό.  
 
Η τελική µορφή των οθονών και η αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών κάθε µιας 
οθόνης θα παρουσιασθεί στο παραδοτέο µε τίτλο «Εγχειρίδιο χρήσης της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας».  
 
Κεντρική ιστοσελίδα 
Στην εικόνα 2 παρουσιάζουµε την κεντρική ιστοσελίδα του ∆ικτυακού Τόπου, η 
οποία αποτελεί την αφετηρία για την πλοήγηση στη ∆ικτυακή Πύλη.  
 

 
 

Εικόνα 2: Η κεντρική σελίδα του ∆ικτυακού Τόπου 
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Στο πάνω µέρος της οθόνης, αριστερά έχουµε το όνοµα της Περιφέρειας και δεξιά 
έχουµε µια σειρά από λειτουργίες οι οποίες είναι συνηθισµένες σε παρόµοιους 
δικτυακούς τόπους: Χάρτης Πλοήγησης (sitemap), Επικοινωνία (contacts), Σύνδεσµοι 
(links), Αναζήτηση (search).  
 
Αµέσως πιο κάτω ακολουθούν οι τέσσερις βασικοί τρόποι πρόσβασης στο κύριο 
υλικό της πύλης: µέσω Θεµατικών Κατηγοριών, Γεωγραφικών Τοποθεσιών, Χάρτη 
της Περιοχής και ∆ιαδροµών.  
 
Τα παραπάνω, µαζί µε την επιστροφή στη πρώτη σελίδα, την ηµεροµηνία και την 
αλλαγή γλώσσας, αποτελούν τις βασικές επιλογές πλοήγησης. 
 
Στο κεντρικό τµήµα της πρώτης οθόνης, αριστερά έχουµε ένα χάρτη της Ελλάδας 
όπου σηµειώνεται η συγκεκριµένη Περιφέρεια, καθώς και ένα σύντοµο µήνυµα που 
περιγράφει τα περιεχόµενα της ∆ικτυακής πύλης.  
 
Αµέσως πιο κάτω υπάρχει τµήµα των περιεχοµένων για τις 4 βασικές Θεµατικές 
Κατηγορίες (Τουρισµός – Σύγχρονη Ζωή, Πολιτισµός, Οικονοµία, Περιβάλλον). 
Σηµειώνουµε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα εµφανίζονται και οι υποκατηγορίες (του 
επόµενου επιπέδου) ανά Θεµατική Κατηγορία. Ο αριθµός των υποκατηγοριών που 
εµφανίζεται σε κάθε µία από τις τέσσερις κατηγορίες είναι δυναµικός και καθορίζεται 
από τον Φορέα ∆ιαχείρισης. (Κατά την εγκατάσταση της πλατφόρµας εµφανίζονται 
οι υποκατηγορίες ανά Θεµατική Κατηγορία οι οποίες έχουν αναφερθεί στο 
παραδοτέο ««Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού».) 
 
Στο δεξιό τµήµα της πρώτης σελίδας υπάρχουν οι Ανακοινώσεις (ή τα Νέα) της 
Περιφέρειας, οι οποίες βέβαια πρέπει να είναι σχετικές µε τα θέµατα της ∆ικτυακής 
Πύλης, δηλαδή να αφορούν σε κάποια από τις τέσσερις βασικές θεµατικές 
κατηγορίες. Ακολουθούν οι Ειδήσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί από κάποιες 
συγκεκριµένες διευθύνσεις RSS (για παράδειγµα, για την εικόνα 1 έχουµε εισαγάγει 
την διεύθυνση RSS του pathfinder.gr).  
 
Τέλος, στο κάτω τµήµα της πρώτης σελίδας εµφανίζονται δεσµοί σχετικά µε τους 
φορείς χρηµατοδότησης του έργου (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνική ∆ηµοκρατία, 
Κοινωνία της Πληροφορίας), η άδεια χρήσης του ∆ικτυακού Τόπου και οι 
συντελεστές υλοποίησης των αντίστοιχων έργων. 
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Οθόνη θεµατικής κατηγορίας 
 

 
Εικόνα 3: Η σελίδα µε τα όλα τα «άρθρα» µιας θεµατικής κατηγορίας 

 
Στην εικόνα 3 παρουσιάζουµε µια οθόνη για κάποια θεµατική κατηγορία που έχει 
επιλέξει ήδη ο χρήστης (το υλικό που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικό). Στο πάνω 
µέρος της ιστοσελίδας εµφανίζεται ο κατάλογος επιλογών πλοήγησης που υπάρχει 
και στην κεντρική σελίδα. Αµέσως µετά ακολουθεί στο αριστερό µέρος και στο 
κέντρο η εµφάνιση των θεµατικών κατηγοριών και των υποκατηγοριών που έχουν 
εισαχθεί. Το µεγαλύτερο µέρος της ιστοσελίδας περιλαµβάνει τον τίτλο και την 
περίληψη όλων των άρθρων (µονάδων τεκµηριωµένου υλικού) που έχουν εισαχθεί 
για την συγκεκριµένη θεµατική κατηγορία. Με την επιλογή του συνδέσµου µε τίτλο 
«διαβάστε αναλυτικά» από τον χρήστη εµφανίζεται η «Οθόνη παρουσίασης µιας 
µονάδας τεκµηριωµένου υλικού».  
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Οθόνη παρουσίασης µιας µονάδας τεκµηριωµένου υλικού 
 

 
Εικόνα 4: Παρουσίαση ενός «άρθρου» 

 
Στην εικόνα 4 µπορούµε να δούµε την πλήρη παρουσίαση ενός συγκεκριµένου 
άρθρου. Εµφανίζεται ο τίτλος του άρθρου, κάποια στοιχεία περιγραφής του άρθρου, 
το κυρίως κείµενο του άρθρου αριστερά, ενώ στο δεξιό τµήµα εµφανίζεται όλο το 
υπόλοιπο υλικό που συνοδεύει το άρθρο (εικόνες, ήχοι, αρχεία κλπ.). 
 
Οθόνη πρόσβασης στο περιεχόµενο µέσω χάρτη 
Η οθόνη αυτή δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό µέσω χάρτη. Πρόκειται για 
οθόνη όπου εµφανίζεται ένας χάρτης µε ενεργές περιοχές που έχουν την µορφή 
πολυγώνων. Κάθε ενεργή περιοχή έχει την δικιά της ονοµασία. Ο χρήστης µπορεί να 
επιλέξει µία από τις περιοχές αυτές για να έχει πρόσβαση στο υλικό. 
 
Οθόνη πρόσβασης στο υλικό µέσω εικονικών διαδροµών 
Πρόκειται για µία οθόνη όπου εµφανίζεται ένας χάρτης µε σηµειωµένες εικονικές 
διαδροµές. Ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό της δικτυακής πύλης 
επιλέγοντας τις γεωγραφικές περιοχές που είναι σηµειωµένες πάνω στη διαδροµή. 
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Οθόνη Αναλυτικής αναζήτησης του υλικού 
Η οθόνη αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 
της δικτυακής πύλης µε ερωτήσεις που θέτει προς το σύστηµα είτε µε έτοιµες 
επιλογές (π.χ. Θεµατική Κατηγορία) είτε πληκτρολογώντας λέξεις ή φράσεις που 
εµφανίζονται στα µεταδοµένα (π.χ. τίτλος).  
 
Οθόνη πίνακα περιεχοµένων  (sitemap) 
Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στις οθόνες και στο περιεχόµενο της πύλης µπορεί να 
γίνει µέσω του πίνακα περιεχοµένων (site map).   
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3.2 Υποσύστηµα διαχείρισης 
 
Το υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου περιλαµβάνει µια σειρά ιστοσελίδων οι 
οποίες είναι προσβάσιµες χρησιµοποιώντας κάποιο φυλλοµετρητή. Με τη βοήθεια 
φορµών και εργαλείων που είναι ενσωµατωµένες στις ιστοσελίδες αυτές 
επιτυγχάνεται η διαχείριση του υλικού και της τεκµηρίωσής του. Το εγχειρίδιο 
χρήσης της πλατφόρµας περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες χρήσης του 
υποσυστήµατος διαχείρισης.  
 
Συνοπτικά, το υποσύστηµα διαχείρισης δίνει τις εξής δυνατότητες: 
 
• Εισαγωγή και διαχείριση κωδικών χρηστών. 
• Εισαγωγή και διαχείριση Γεωγραφικών Τοποθεσιών. 
• Εισαγωγή και διαχείριση Θεµατικών Κατηγοριών. 
• Εισαγωγή νέου υλικού, τροποποίηση/διαγραφή υπάρχοντος υλικού. 
• Καθορισµός διασυνδέσεων. 
• Καθορισµός ψηφιακών χαρτών πλοήγησης. 
• Καθορισµός ψηφιακών εικονικών διαδροµών. 
• Επιλογή προτύπων παρουσίασης. 
• Έλεγχος και επικύρωση του υλικού που έχει εισαχθεί. 
• Εισαγωγή ανακοινώσεων/νέων. 
• Εισαγωγή διευθύνσεων για παρουσίαση ειδήσεων (σύµφωνα µε το πρότυπο RSS). 
• Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες . 
 
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα στοιχεία των λειτουργικών 
προδιαγραφών του υποσυστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου. 
 

3.2.1 Οµάδες χρηστών του υποσυστήµατος διαχείρισης 
 
Το υποσύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει τρεις οµάδες χρηστών οι οποίες έχουν 
διαφορετικά δικαιώµατα και διαφορετικές δυνατότητες. Οι οµάδες χρηστών είναι οι 
εξής: 
 
• OEY: Οµάδα Επιµέλειας Υλικού (του Φορέα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου) 
• EYΠ: Επιµελητής Υλικού (του Παροχέα Υλικού)  
• OT: Οµάδα Τεκµηρίωσης (του Παροχέα Υλικού) 
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Αναφορά στις παραπάνω προτεινόµενες οµάδες χρηστών καθώς και στις 
αρµοδιότητες τους γίνεται στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση 
και Τεκµηρίωση Υλικού».   
 
Μια σύντοµη περιγραφή των εργασιών των οµάδων αυτών σε σχέση µε την 
καταχώρηση, δηµοσίευση του υλικού µέσω της πλατφόρµας είναι η εξής:  
• Τα µέλη της ΟΤ τεκµηριώνουν και εισάγουν το υλικό στην πλατφόρµα  
• Το υλικό αυτό εγκρίνεται από τον ΕΥΠ που είναι υπεύθυνος για κάποιο 

συγκεκριµένο φορέα που έχει αναλάβει την παροχή υλικού, και τέλος 
• Για κάθε περιφέρεια η ΟΕΥ του Φορέα ∆ιαχείρισης εγκρίνει το υλικό που θα 

δηµοσιευτεί στο ∆ιαδίκτυο και δηµιουργεί την συνολική σύνδεση µεταξύ 
διαφόρων τµηµάτων του υλικού. 

 
Με βάση τα παραπάνω, τα µέλη της Οµάδας Επιµέλειας Υλικού (ΟΕΥ) είναι αυτοί 
που αναλαµβάνουν τις εργασίες που αντιστοιχούν στον Φορέα ∆ιαχείρισης της 
∆ικτυακής Πύλης. Αντίστοιχα, η Οµάδα Τεκµηρίωσης (ΟΤ) καθώς και ο 
Επιµελητής Υλικού του Παροχέα Υλικού (ΕΥΠ) είναι οι οµάδες που 
αναλαµβάνουν τις εργασίες για κάθε Παροχέα Υλικού. 
  
Στη δικτυακή πλατφόρµα κάθε χρήστης εφοδιάζεται µε ένα «όνοµα χρήστη» 
(username) και ένα «κωδικό πρόσβασης» (password). Ανάλογα µε την οµάδα  
χρηστών στην οποία ανήκει ένας χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης 
και χρήσης της πλατφόρµας. Κάθε οµάδα χρηστών µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή 
περισσότερους χρήστες.  
 
Συνοπτικά, ανάλογα µε την συγκεκριµένη οµάδα χρηστών υπάρχουν τα εξής 
δικαιώµατα: 
 
Χρήστες ΟΤ 
• Εισαγωγή υλικού και τεκµηρίωσης του.  
• ∆ιαγραφή υλικού και τεκµηρίωσής του (που έχει εισαχθεί από τον συγκεκριµένο 

ΟΤ). 
• Μεταβολή υπάρχοντος υλικού και τεκµηρίωσής του (που έχει εισαχθεί από τον 

συγκεκριµένο ΟΤ). 
• ∆ηµιουργία διασυνδέσεων στο υλικό (για υλικό που έχει εισαχθεί από τον 

συγκεκριµένο ΟΤ). 
• Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες.  
 
Χρήστες ΕΥΠ 
• Εισαγωγή και διαχείριση κωδικών χρηστών ΟΤ. 
• Εισαγωγή ψηφιακού υλικού και τεκµηρίωσής του. 
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• ∆ιαγραφή υλικού και τεκµηρίωσής του. 
• Μεταβολή υπάρχοντος υλικού και τεκµηρίωσής του. 
• ∆ηµιουργία διασυνδέσεων στο υλικό. 
• Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες.  
• Έλεγχος και επικύρωση του υλικού που έχει εισαχθεί από τους ΟΤ. 
 
Χρήστες ΟΕΥ 
• Εισαγωγή και διαχείριση κωδικών χρηστών. 
• Εισαγωγή και διαχείριση Γεωγραφικών Τοποθεσιών. 
• Εισαγωγή και διαχείριση Θεµατικών Κατηγοριών. 
• Εισαγωγή υλικού και τεκµηρίωσης του. 
• ∆ιαγραφή υλικού και τεκµηρίωσης του. 
• Μεταβολή υπάρχοντος υλικού και τεκµηρίωσής του. 
• ∆ηµιουργία διασυνδέσεων στο υλικό. 
• ∆ηµιουργία ενεργών χαρτών πλοήγησης. 
• Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες.  
• ∆ηµιουργίας εικονικών διαδροµών. 
• Καθορισµός προτύπων παρουσίασης για τµήµατα του υλικού. 
• Έλεγχος και επικύρωση του υλικού που έχει εισαχθεί. 
• Εισαγωγή ανακοινώσεων/νέων. 
• Εισαγωγή διευθύνσεων από τις οποίες να γίνεται παρουσίαση ειδήσεων σύµφωνα 

µε το πρότυπο RSS. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν κάποιος χρήστης «εισέλθει» στο υποσύστηµα 
διαχείρισης περιεχοµένου (χρησιµοποιώντας το ανάλογο όνοµα χρήστη και τον 
κωδικό του) ανάλογα µε την οµάδα χρηστών στην οποία ανήκει, θα εµφανιστεί ένας 
κατάλογος επιλογών αντίστοιχος µε τις παραπάνω δυνατότητες, ώστε να µπορεί να 
επιλέξει την εργασία την οποία θέλει να επιτελέσει. 
 

3.2.2 Λειτουργία του υποσυστήµατος διαχείρισης  
 
Η πλατφόρµα καθοδηγεί τους χρήστες στην εκτέλεση των εργασιών. Στο 
υποσύστηµα διαχείρισης κάθε εργασία πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια οδηγών σε 
καθορισµένα βήµατα στα οποία υπάρχει έλεγχος των εισαγοµένων δεδοµένων ώστε 
να ικανοποιούν τις αναγκαίες προδιαγραφές. Επιπλέον, το «Εγχειρίδιο χρήσης της 
πλατφόρµας» περιγράφει αναλυτικά την λειτουργία της κάθε οθόνης. 
  
Σε κάποιες περιπτώσεις, η σειρά των λειτουργιών που προσφέρονται είναι 
προκαθορισµένη και δεν µπορεί να αλλάξει. ∆ηλαδή οι φορείς πρέπει να εισάγουν 
δεδοµένα µε κάποια συγκεκριµένη σειρά. Για παράδειγµα, κατά την εισαγωγή 
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εικόνων που συνοδεύουν ένα κείµενο, αρχικά εισάγεται το κείµενο και στη συνέχεια 
οι εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές οι λειτουργίες που προσφέρει η πλατφόρµα 
ακολουθούν την µορφή οδηγών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οδηγοί δεν περιορίζουν 
τις δυνατότητες των χρηστών, αφού διατηρείται η δυνατότητα αναλυτικής 
επεξεργασίας του ήδη εισηγµένου υλικού σε µεταγενέστερο στάδιο. Για παράδειγµα, 
µπορεί αρχικά να εισαχθεί ένα ατελές κείµενο, µετά να εισαχθούν οι αντίστοιχες 
εικόνες, και κατόπιν, σε µεταγενέστερο χρόνο, να αλλάξει το κείµενο ή οι εικόνες.  
 
Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η σειρά των βηµάτων για την εκτέλεση µιας εργασίας, 

όπως για παράδειγµα η εισαγωγή ανακοινώσεων και νέων, δεν έχει σηµασία. 

 
Τα αρχικά βήµατα που είναι αναγκαία για την λειτουργία της πλατφόρµας, µε την 
σειρά που πρέπει να γίνουν, είναι τα εξής: 
 
• Εισαγωγή χρηστών. 
• Εισαγωγή Γεωγραφικών Τοποθεσιών. 
• Εισαγωγή Θεµατικών Κατηγοριών. 
• ∆ικαιώµατα χρηστών. 
 
Ακολουθεί η εισαγωγή του ψηφιοποιηµένου υλικού και της τεκµηρίωσής του και 
όλων των άλλων συµπληρωµατικών στοιχείων.  
 
Μετά την εγκατάσταση της δικτυακής πλατφόρµας, η πρώτη εργασία που πρέπει 
απαραίτητα να γίνει είναι ο καθορισµός ενός ή περισσοτέρων χρηστών ΟΕΥ, µε την 
εισαγωγή των στοιχείων τους, του «ονόµατος χρήστη» και του «κωδικού 
πρόσβασης».  
 
Σηµειώνουµε ότι η εγκατάσταση της πλατφόρµας δεν απαιτεί κάποιο κωδικό 
πρόσβασης. Μετά την εγκατάσταση της πλατφόρµας, υπάρχει µόνο ένας χρήστης µε 
«όνοµα χρήστη» το «admin» και κωδικό πρόσβασης που θα δοθεί στον Φορέα 
∆ιαχείρισης κάθε Περιφέρειας. Με τα στοιχεία του χρήστη «admin» ο Φορέας 
∆ιαχείρισης θα µπορεί να καθορίσει χρήστες που θα ανήκουν στην ΟΕΥ. Το επόµενο 
βήµα που πρέπει και να γίνει πριν την εισαγωγή του υλικού, είναι η εισαγωγή των 
Γεωγραφικών Τοποθεσιών και των Θεµατικών Κατηγοριών. Κατόπιν, οι χρήστες 
ΟΕΥ µπορούν να καθορίσουν τους χρήστες ΕΥΠ (ή/και ΟΤ) και να δώσουν 
συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε χρήστη. 
 
Όσον αφορά τις Γεωγραφικές Τοποθεσίες, µετά την εγκατάσταση της πλατφόρµας, η 
µόνη Γεωγραφική Τοποθεσία που είναι καθορισµένη είναι η Περιφέρεια. Στην βάση 
δεδοµένων της πλατφόρµας είναι καταχωρισµένοι και οι νοµοί οι οποίοι όµως 
χρησιµοποιούνται σε µετέπειτα στάδιο για την αντιστοίχηση Γεωγραφικών 
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Τοποθεσιών ανά νοµό. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί ένας ολόκληρος 
νοµός σαν µια Γεωγραφική Τοποθεσία. Επειδή κάθε τµήµα του υλικού που εισάγεται 
στην πλατφόρµα πρέπει να συνδεθεί µε κάποια συγκεκριµένη Γεωγραφική 
Τοποθεσία, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι Γεωγραφικές Τοποθεσίες της 
Περιφέρειας. Η συγκεκριµένη λίστα των Γεωγραφικών Τοποθεσιών µπορεί να 
τροποποιηθεί στην συνέχεια. 
 
Ανάλογα ισχύουν και για τις Θεµατικές Κατηγορίες. Η πλατφόρµα προσφέρει τη 
δυνατότητα για εισαγωγή µέχρι πέντε επιπέδων στις Θεµατικές Κατηγορίες. Μετά 
την εγκατάσταση της πλατφόρµας, υπάρχουν καταχωρισµένα τα πρώτα δύο επίπεδα, 
όµως το δεύτερο επίπεδο µπορεί να τροποποιηθεί, καθώς και να συµπληρωθούν τα 
επίπεδα 3-5, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Για τον καθορισµό τόσο των Γεωγραφικών Τοποθεσιών όσο και των Θεµατικών 
Κατηγοριών θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του Φορέα 
∆ιαχείρισης της ∆ικτυακής Πύλης µε τους Παροχείς Υλικού της κάθε Περιφέρειας, 
ώστε να καθοριστεί ο κατάλογος του υλικού που πρόκειται να εισαχθεί και µε βάση 
αυτό να καθοριστούν οι Γεωγραφικές Τοποθεσίες και οι Θεµατικές Κατηγορίες στις 
οποίες θα χωριστεί το υλικό. 
 
Μετά τα παραπάνω, µπορεί να γίνει η εισαγωγή του υλικού. Το υλικό εισάγεται σε 
«µονάδες περιεχοµένου» οι οποίες αποτελούνται από κείµενα, εικόνες και άλλα 
αρχεία (ήχοι, βίντεο, ή οποιαδήποτε αρχεία) τα οποία ανήκουν σε κάποια 
συγκεκριµένη Γεωγραφική Τοποθεσία και κάποια συγκεκριµένη Θεµατική 
Κατηγορία. Το υλικό που εισάγεται πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένες 
προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για 
Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού».  
 
Μετά την εισαγωγή του υλικού, ή και παράλληλα µε αυτήν σε ορισµένες 
περιπτώσεις, µπορεί να γίνει η εισαγωγή όλων των άλλων επιµέρους στοιχείων που 
επιτρέπει η πλατφόρµα, όπως ο καθορισµός των προτύπων εµφάνισης για οµάδες του 
υλικού, ο καθορισµός των ψηφιακών χαρτών πλοήγησης κλπ. 
 
Στην ενότητα 3.2.4 παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές οθόνες από το υποσύστηµα 
διαχείρισης και διασαφηνίζονται περισσότερο εποπτικά κάποιες από τις παραπάνω 
λειτουργίες.   
 

3.2.3 Άλλες γλώσσες 
 
Η πλατφόρµα δίνει την δυνατότητα να προστεθούν µεταφράσεις των κειµένων σε 
άλλες γλώσσες εκτός από την Ελληνική. Συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα να 
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προστεθούν µεταφράσεις σε πέντε γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά 
και Ισπανικά.  
 
Για κάθε µετάφραση πρέπει να έχει ήδη εισαχθεί το αντίστοιχο Ελληνικό κείµενο.  
Επίσης, δεν είναι δυνατή η αυτόνοµη κατασκευή ξενόγλωσσων Πυλών, είναι δηλαδή 
αναγκαίο να προϋπάρχει το Ελληνικό κείµενο.  
 
Σηµειώνουµε ότι η πλατφόρµα προσφέρει πλήρη υποδοµή για τα Αγγλικά, όµως για 
τις υπόλοιπες τέσσερις γλώσσες θα πρέπει να προστεθούν κάποια αναγκαία εικονίδια 
τα οποία και θα πρέπει να κατασκευαστούν. Τα εικονίδια αυτά είναι τα γραφικά 
αντικείµενα τα οποία εµφανίζονται στο υποσύστηµα παρουσίασης. Στο εγχειρίδιο 
χρήσης παρουσιάζεται ένας πλήρης κατάλογος των εικονιδίων που θα πρέπει να 
προστεθούν στην πλατφόρµα. Τέλος στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται αναλυτικά 
και ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να προστεθούν επιπλέον γλώσσες, πέρα από τις 
πέντε προαναφερθείσες.  
 

3.2.4 Ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος διαχείρισης  
 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται µερικές ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος 
διαχείρισης. Η τελική µορφή των οθονών και η αναλυτική περιγραφή των 
λειτουργιών κάθε οθόνης θα παρουσιαστεί στο παραδοτέο µε τίτλο «Εγχειρίδιο 
χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας».  
 
Η εικόνα 5 δείχνει τον βασικό κατάλογο επιλογών που διαθέτει ένας χρήστης της 
οµάδας ΟΕΥ, αφού εισάγει το όνοµά του και τον κωδικό του. Ξεκινώντας από το 
κατάλογο επιλογών µπορεί να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες που προσφέρει το 
λογισµικό.  
 
Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η οθόνη µέσω της οποίας γίνεται εισαγωγή µιας νέας 
θεµατικής υποκατηγορίας. Παρουσιάζονται όλες οι υπάρχουσες θεµατικές 
υποκατηγορίες και ο χρήστης µπορεί να επιλέξει σε ποιο σηµείο της δενδρικής δοµής 
θα εισάγει την νέα υποκατηγορία. Μετά την επιλογή της θέσης της νέας 
υποκατηγορίας θα εισάγει τον τίτλο της. 
 
Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο καθορίζονται οι γεωγραφικές 
τοποθεσίες πάνω στον ψηφιακό χάρτη πλοήγησης. Σε προηγούµενο βήµα ο χρήστης 
έχει επιλέξει το αρχείο εικόνας το οποίο θέλει να χρησιµοποιήσει ως ψηφιακό χάρτη 
πλοήγησης. Επίσης σε προηγούµενο βήµα έχει καθορίσει τις Γεωγραφικές 
Τοποθεσίες της Περιφέρειας. Οπότε, χρησιµοποιώντας το εργαλείο της εικόνας 7 ο 
χρήστης µπορεί να καθορίσει ένα πολύγωνο πάνω στο χάρτη και να καθορίσει ποια 
Γεωγραφική Τοποθεσία αντιστοιχεί στο πολύγωνο αυτό. Το υποσύστηµα 
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παρουσίασης θα εµφανίσει το αντίστοιχο πολύγωνο ως µια ενεργή περιοχή η οποία 
οδηγεί στις πληροφορίες της αντίστοιχης Γεωγραφικής Τοποθεσίας. Με ανάλογο 
τρόπο λειτουργεί και το εργαλείο για τις ψηφιακές διαδροµές. 
 
Οι εικόνες 8-13 δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο εισάγουµε τον κύριο όγκο του 
υλικού, δηλαδή τα άρθρα για συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες και γεωγραφικές 
περιοχές. Για την εισαγωγή του υλικού ο χρήστης του υποσυστήµατος διαχείρισης 
ακολουθεί έναν οδηγό ο οποίος περιλαµβάνει 4 βήµατα: εισαγωγή κειµένου, 
εισαγωγή εικόνων, εισαγωγή αρχείων και προεπισκόπηση. Στο πρώτο βήµα για την 
εισαγωγή ενός άρθρου (εικόνα 8) ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει το συγκεκριµένο 
κείµενο καθώς και να συµπληρώσει τα πεδία των µεταδεδοµένων τα οποία 
χαρακτηρίζουν το κείµενο. Στο επόµενο βήµα (εικόνες 9 και 10) ο χρήστης εισάγει 
τις εικόνες που θα συνοδεύουν το κείµενο. Ένα κείµενο µπορεί να συνοδεύεται από 
οποιοδήποτε αριθµό εικόνων, κάθε µία από τις οποίες πρέπει να εισάγεται σε τρία 
µεγέθη (όπως περιγράφεται στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, 
Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού»). Στο τρίτο βήµα (εικόνες 11 και 12) ο 
χρήστης εισάγει άλλα συνοδευτικά αρχεία (µεταξύ των οποίων µπορεί να είναι αρχεία 
ήχου, βίντεο ή οποιουδήποτε είδους αρχεία). Στο τελευταίο βήµα (εικόνα 13) ο 
χρήστης µπορεί να δει όλα τα στοιχεία µιας «µονάδας περιεχοµένου» που αποτελείται 
από κείµενο, εικόνες και άλλα αρχεία, και είτε να την αποθηκεύσει είτε να κάνει 
κάποιες τροποποιήσεις και στην συνέχεια να την αποθηκεύσει.  Επίσης, µέσω της 
οθόνης αυτής µε την χρήση της επιλογής «Προεπισκόπηση» µπορεί να δει πως θα 
εµφανίζεται στο ευρύ κοινό το υλικό που εισήγαγε. Η προεπισκόπηση του υλικού 
µπορεί να γίνει και από την επιλογή «Προβολή άρθρων» του βασικού καταλόγου 
επιλογών. 
  
Οι εικόνες 14 και 15 παρουσιάζουν τον τρόπο διαχείρισης του υπάρχοντος υλικού. Ο 
χρήστης µπορεί είτε να διαγράψει µια ολόκληρη µονάδα υλικού, είτε να τροποποιήσει 
κάποια από τα στοιχεία της. 
 
Με παρόµοιο τρόπο γίνονται όλες οι διαδικασίες που περιγράψαµε στην ενότητα 
3.2.2.  
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Εικόνα 5: Μενού επιλογών για την οµάδα χρηστών ΟΕΥ 
 

 
 

Εικόνα 6: Εισαγωγή νέας θεµατικής υποκατηγορίας
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Εικόνα 7: Αντιστοίχηση περιοχών του χάρτη µε τις Γεωγραφικές Τοποθεσίες 
 

 
 

Εικόνα 8α: Το πρώτο βήµα για την εισαγωγή ενός νέου «άρθρου» 
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Εικόνα 8β. Εισαγωγή δεσµών στο άρθρο 
 

 
 

Εικόνα 9: Εισαγωγή υλικού: 2ο βήµα – εισαγωγή εικόνων 
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Εικόνα 10: Εισαγωγή υλικού: 2ο βήµα – εισαγωγή εικόνων (µετά την εισαγωγή 2 
εικόνων) 

 
 

 
 

Εικόνα 11: Εισαγωγή υλικού: 3ο βήµα – εισαγωγή αρχείων 
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Εικόνα 12: Εισαγωγή υλικού: 3ο βήµα – εισαγωγή αρχείων (µετά την εισαγωγή ενός 
αρχείου) 

 
 
 

 
 

Εικόνα 13α: Εισαγωγή υλικού: 4ο βήµα – παρουσίαση του υλικού που έχουµε εισάγει 
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Εικόνα 13α: Εισαγωγή υλικού: 4ο βήµα – παρουσίαση του υλικού που έχουµε εισάγει 
 

 
 

Εικόνα 14: Τροποποίηση υπάρχοντος υλικού: Προβολή άρθρων που έχουν εισαχθεί. 
Επιλογή κάποιου άρθρου για επεξεργασία ή διαγραφή 
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Εικόνα 15α: Τροποποίηση υπάρχοντος υλικού: Επεξεργασία αποθηκευµένου άρθρου 

 

 
 

Εικόνα 15β: Τροποποίηση υπάρχοντος υλικού: Επεξεργασία αποθηκευµένου άρθρου 
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3.2.5 Βάση δεδοµένων και δενδρική δοµή αρχείων 
 
Όλο το υλικό που εισάγεται στη πλατφόρµα χρησιµοποιώντας το υποσύστηµα 
διαχείρισης αποθηκεύεται σε ένα υποσύστηµα που περιλαµβάνει δύο τµήµατα: 
 
• Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων η οποία υλοποιείται σε MySQL. 
• Φακέλους και αρχεία σε µορφή δενδρικής δοµής όπου αποθηκεύονται όλα τα 

αρχεία που εισάγονται στη πλατφόρµα (εικόνες, ήχοι κλπ.). Σηµειώνουµε ότι 
αυτό το δέντρο φακέλων συµπεριλαµβάνει και τα αρχεία που περιέχουν τα 
υποσυστήµατα παρουσίασης και διαχείρισης της πλατφόρµας. 

 
Τα αρχεία του ψηφιοποιηµένου υλικού (εικόνες, ήχοι κλπ.) που εισάγονται στο 
σύστηµα αποθηκεύονται σε ένα δέντρο φακέλων και παίρνουν µια µοναδική 
ονοµασία. Το στοιχεία της τεκµηρίωσής τους αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων. 
Πέραν του υλικού αυτού στη σχεσιακή βάση δεδοµένων αποθηκεύονται στοιχεία που 
αφορούν στους χρήστες (ονόµατα και κωδικοί πρόσβασης χρηστών, µήνυµα της 
∆ικτυακής Πύλης, πρότυπα παρουσίασης που χρησιµοποιούνται, στοιχεία που 
αφορούν τις ανακοινώσεις/νέα, RSS διευθύνσεις κ.ά). 
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4 Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα αναπτύχθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί τόσο σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, όσο και σε περιβάλλον Linux. Έτσι, υπάρχουν 
αρκετοί συνδυασµοί λογισµικού οι οποίοι µπορούν να φιλοξενήσουν τη 
συγκεκριµένη πλατφόρµα.  
 
Επιπλέον, όλες οι λειτουργίες γίνονται σε ένα µοναδικό διακοµιστή (server), στον 
οποίο πρέπει να γίνει η εγκατάσταση των αναγκαίων προγραµµάτων. Όλοι οι χρήστες 
που χρησιµοποιούν είτε το υποσύστηµα παρουσίασης είτε το υποσύστηµα 
διαχείρισης επιτελούν όλες τις δυνατές λειτουργίες χρησιµοποιώντας απλές 
ιστοσελίδες και δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάποια επιπλέον εγκατάσταση 
προγραµµάτων στον υπολογιστή τους. Η µόνη εξαίρεση σε αυτό είναι ο καθορισµός 
των ψηφιακών χαρτών και των διαδροµών, για τις οποίες είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιηθεί Internet Explorer, έκδοση 5.5 ή νεότερη. 
 
Το λογισµικό της πλατφόρµας, καθώς και κάποια ακόµη προγράµµατα, θα 
παρέχονται ηλεκτρονικά σε µορφή CD-ROM µε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης. 
 

4.1 Εργαλεία ανάπτυξης 
 
Τα εργαλεία ανάπτυξης της πλατφόρµας επιλέχθηκαν µε βάση τους σχεδιαστικούς 
στόχους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3. Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη των 
ιστοσελίδων στηρίζεται στη χρήση της γλώσσας PHP, η οποία είναι γλώσσα ανοικτού 
κώδικα για την ανάπτυξη δυναµικών ιστοσελίδων. Μεταξύ άλλων, η χρήση της PHP 
προσφέρει την δυνατότητα να αναπτυχθούν νέα πρότυπα παρουσίασης στο µέλλον.  
 
Κάθε πρότυπο παρουσίασης είναι ένα σύνολο δυναµικών ιστοσελίδων PHP. Σε κάθε 
ιστοσελίδα ο κώδικας PHP είναι τοποθετηµένος σε ευδιάκριτα modules τα οποία 
επιτελούν µια συγκεκριµένη εργασία και τα οποία είναι διαχωρισµένα από τον 
κώδικα HTML ο οποίος χρησιµοποιείται για την µορφοποίηση των ιστοσελίδων. 
Έτσι, είναι εύκολο να δηµιουργηθούν µελλοντικά νέα πρότυπα παρουσίασης, 
αλλάζοντας τον κώδικα HTML που επηρεάζει την αισθητική παρουσίαση των 
ιστοσελίδων, χωρίς όµως να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στον κώδικα PHP που 
αντλεί τα δεδοµένα από την βάση δεδοµένων.  
 
Η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της πλατφόρµας είναι η 
MySQL. 
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4.2 Προδιαγραφές λογισµικού (software) 
 
Πέρα από το λογισµικό που παρέχεται µε το CD-ROM εγκατάστασης είναι 
απαραίτητο το παρακάτω λογισµικό. 
 
∆ιακοµιστής 
Είναι αναγκαίος ένας διακοµιστής ο οποίος να έχει σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο και να 
µπορεί να φιλοξενεί ιστοσελίδες. Κατάλληλοι συνδυασµοί είναι οι εξής: 
 
• Windows 2003 Server µε IIS 6.0 
• Windows 2000 Server µε IIS 5.0  
• Windows 2003 Server µε Apache 
• Windows 2000 Server µε Apache 
• Linux µε Apache 
• Unix (πχ. Solaris) µε Apache 
 

4.3 Προδιαγραφές υλικού (hardware) 
  
Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον διακοµιστή που θα φιλοξενήσει την πλατφόρµα 
είναι οι εξής: 
 
• Επεξεργαστής Pentium 2.0 GHz (ή ανάλογος) 
• Μνήµη 512 ΜB  
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 
 
Τα PC των χρηστών µπορούν να έχουν χαµηλότερες προδιαγραφές. Ουσιαστικά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε υπολογιστής στον οποίον είναι 
εγκατεστηµένος ένας φυλλοµετρητής που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πλοήγηση 
στους κυριότερους ∆ικτυακούς Τόπους που υπάρχουν σήµερα. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
• Επεξεργαστής Pentium 600 MHz (ή ανάλογος) 
• Μνήµη 128 ΜB 
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο 
 

4.4 Εγκατάσταση – απεγκατάσταση 
 
Η δικτυακή πλατφόρµα θα διατίθεται σε µορφή CD-ROM το οποίο θα περιέχει τα 
εξής: 
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• Πρόγραµµα εγκατάστασης του PHP για Windows και Linux (απαραίτητη η 

εγκατάστασή του). 
• Πρόγραµµα εγκατάστασης του MySQL για Windows και Linux (απαραίτητη η 

εγκατάστασή του). 
• Πρόγραµµα εγκατάστασης του Apache για Windows και Linux (προαιρετική η 

εγκατάστασή του). 
• Αρχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης. 
 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε ένα διακοµιστή µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο στον 
οποίο έχουν εφαρµοστεί και όλα τα αναγκαία διορθωτικά προγράµµατα (patches). 
Αφού διαπιστωθεί  η καλή λειτουργία του ως Web Server πρέπει να εγκατασταθούν 
το PHP και το MySQL. Σηµειώνουµε ότι σε περίπτωση που εγκατασταθεί το PHP σε 
server Apache πρέπει να γίνουν και οι κατάλληλες αλλαγές στο configuration του 
Apache ώστε να υποστηρίζει το PHP. 
 
Κατόπιν αντιγράφεται το δέντρο αρχείων cultureportalweb που βρίσκεται στο CD-
ROM κάτω από το κατάλληλο φάκελο του Web Server (µε προτεινόµενο όνοµα 
cultureportalweb) και τέλος δηµιουργείται η βάση δεδοµένων στον MySQL 
αντιγράφοντας τον cultureportaldb φάκελο από το CD-ROM κάτω από το φάκελο 
εγκατάστασης του MySQL (το προτεινόµενο όνοµα του νέου φακέλου κάτω από την 
εγκατάσταση του MySQL είναι cultureportaldb). Οι οδηγίες εγκατάστασης 
περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο readme.htm που συνοδεύει το λογισµικό. 
 
 Απεγκατάσταση 
Για την πλήρη απεγκατάσταση της πλατφόρµας πρέπει να γίνουν τα εξής: 
 
• Απεγκατάσταση του MySQL. 
• Απεγκατάσταση του PHP.  
• ∆ιαγραφή του Web φακέλου ο οποίος αντιγράφηκε αυτούσιος από το παρεχόµενο 

CD-ROM. (µε προτεινόµενο όνοµα cultureportalweb). 
• ∆ιαγραφή του MySQL φακέλου ο οποίος αντιγράφηκε αυτούσιος από το 

παρεχόµενο CD-ROM. (µε προτεινόµενο όνοµα cultureportaldb). 
 

4.5 Αντίγραφο ασφαλείας (Backup) 
 
Για να κάνουµε ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup) ολόκληρης της δικατυακής 
πλατφόρµας, αρκεί απλά να αντιγράψουµε τους δύο φακέλους στους οποίους έχουµε  
εγκαταστήσει την πλατφόρµα.  
Συγκεκριµένα: 
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• Τον φάκελο του Web server στον οποίο υπάρχουν οι ιστοσελίδες του 

προγράµµατος (και για τον οποίο προτείναµε το όνοµα cultureportalweb στην 
εγκατάσταση). 

• Τον φάκελο του MySQL στον οποίο υπάρχουν οι ιστοσελίδες της βάσης 
δεδοµένων (και για τον οποίο προτείναµε το όνοµα cultureportaldb στην 
εγκατάσταση). 
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