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Δςσαπιζηίερ
Με αθνξκή ηελ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ηδηαηηέξεο
επραξηζηίεο κνπ ζε θάπνηα άηνκα πνπ ήηαλ θνληά κνπ θαη κε ζηήξηδαλ απηά ηα ηέζζεξα
ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Πξώηα από όινπο ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θύξην Αληώλε Κάθα, γηα ηελ πνιύηηκε
βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξόζθεξε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ησλ ζπνπδώλ κνπ γηα
ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ
γηα ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηνλ εθηίκεζε πνπ κνπ έδεημε.
Δπηπξόζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θύξην Παύιν Αλησλίνπ θαη
ηνλ θύξην Εήλσλα Αλησλίνπ πνπ κε δέρηεθαλ θαη κνπ πξόζθεξαλ ηελ πνιύηηκε βνήζεηα
ηνπο. Θα ήηαλ παξάιεςε κνπ λα κελ επραξηζηήζσ όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ πνπ ήηαλ
δίπια κνπ απηά ηα ηέζζεξα ρξόληα θαη κε ζηήξηδαλ γηα λα πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο κνπ.
Τέινο, ζα ήζεια εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξα ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ νηθνγέλεηα κνπ
πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ λα κε ζηεξίδνπλ θαη λα κνπ δίλνπλ ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο,
θαη γηα όια όζα µνπ έρνπλ πξνζθέξεη όια ηα ρξόληα ηεο δσήο µνπ αιιά θαη ησλ ζπνπδώλ
µνπ. Με ππνκνλή θαη θνπξάγην πξόζθεξαλ ηελ απαξαίηεηε εζηθή ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Αθόκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο
θαη ζπκθνηηεηέο κνπ γηα απηά ηα ηέζζεξα ρξόληα πνπ πεξάζακε καδί.
Δπραξηζηώ,
Γξεγνξία Μηραήι

Πεπίλητη
Ζ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη σο ζέκα ηεο ηελ Άπιε Πνιηηηζηηθή
Κιεξνλνκηά ησλ θαηερόκελσλ ρσξηώλ ηεο Κύπξνπ. Γηα λα επηηεπρηεί απηό έγηλε πινπνίεζε
κηαο δηαδηθηπαθήο ηζηνζειίδαο όπνπ νη ρξήζηεο ζα κπνξνύλ λα εηζάγνπλ θαη λα δηαβάδνπλ
αλακλήζεηο γηα ηα ρσξηά. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ θείκελα, πνηήκαηα
θαη θσηνγξαθίεο πνπ αθνξνύλ ην θάζε ρσξηό.
Κάπνηεο από ηηο θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ
ηνπ ρξήζηε, ε ζύλδεζε θαη ε απνζύλδεζε. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλα ινγαξηαζκό κε ηα
ζηνηρεία ηνπ ν νπνίνο ηζρύεη γηα όια ηα ρσξηά πνπ είλαη πινπνηεκέλα ζηα πιαίζηα ηεο
δηπισκαηηθήο απηήο. Παξάιιεια, ζηηο θύξηεο ιεηηνπξγίεο θαηαηάζζνληαη ε εηζαγσγή
θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη θσηνγξαθηώλ. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα εηζάγνπλ όηη επηζπκνύλ
ζρεηηθό κε έλα από ηα ρσξηά πνπ έρνπλ πινπνηεζεί. Ζ εηζαγσγή κπνξεί λα έρεη κηα από ηηο
αθόινπζεο δύν θαηαζηάζεηο: „Γεκνζηεπκέλν‟, δειαδή ζα κπνξνύλ όινη νη ρξήζηεο λα
βιέπνπλ απηό πνπ έρεη εηζαρζεί, θαη „Αδεκνζίεπην‟, δειαδή ηελ αλάκλεζε κπνξεί λα ηε
βιέπεη κόλν ν ρξήζηεο πνπ ηελ έρεη εηζάγεη. Ταπηόρξνλα, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα εηζάγνπλ
θαη ζρόιηα ζηηο αλακλήζεηο. Τα θείκελα θαη ηα ζρόιηα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ή λα
δηαγξαθηνύλ από ηνπο ρξήζηεο πνπ ηα έγξαςαλ.
Έλα ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία απνηέιεζε ε απηόκαηε
θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλσλ. Σε θάζε ρσξηό ππάξρνπλ θάπνηεο θαηεγνξίεο. Τα θείκελα πνπ
εηζάγνληαη, αληηζηνηρνύλ ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο απηέο. Με ηελ απηόκαηε
θαηεγνξηνπνίεζε, νη ρξήζηεο όηαλ εηζάγνπλ κηα αλάκλεζε δελ ρξεηάδεηαη λα επηιέγνπλ ζε
πνηα από ηηο θαηεγνξίεο αλήθεη γηαηί απηό γίλεηαη απηόκαηα κέζα από ην ζύζηεκα. Τα
θείκελα δέρνληαη κηα επεμεξγαζία ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα γίλεη ε
πξόβιεςε ηεο θαηεγνξίαο.
Ζ ηζηνζειίδα είλαη δεκόζηα θαη έηζη έγηλε ε αμηνιόγεζε ηεο από άηνκα πνπ
θαηάγνληαη από ηα ρσξηά πνπ πινπνηήζεθαλ αιιά θαη από άηνκα πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ γηα
απηά. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ιήθζεθαλ θάπνηα ζρόιηα πνπ αθνξνύζαλ θάπνηεο βειηηώζεηο
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ ώζηε λα γίλεη θαιύηεξε ε ηζηνζειίδα.
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Κεθάλαιο 1
Διζαγυγή

1.1 Γεληθή εηζαγσγή

1

1.2 Σηόρνο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

2

1.3 Γνκή Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο

2

1.1 Γενική ειζαγυγή
Πνιινί λένη ζήκεξα δελ έρνπλ γλσξίζεη ηα θαηερόκελα ρσξηά καο, θαζώο όπσο θαη
πνιινί κεγαιύηεξνη έρνπλ αξρίζεη λα ηα μερλνύλ, είηε γηαηί έθπγαλ από ηα ρσξηά ηνπο ζε
κηθξή ειηθία είηε γηαηί δελ δνπλ κόληκα ζηελ Κύπξν. Με αθνξκή ην γεγνλόο απηό θαη κε
ζηόρν ηελ δηαηήξεζε ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ λεζηνύ καο, έρεη πινπνηεζεί
κηα δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα. Φξήζηεο από δηαθνξεηηθά ρσξηά κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο
αλακλήζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο πνπ είραλ από ηα ρσξηά ηνπο. Δίηε αλακλήζεηο πνπ είραλ κε
πξσηαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ή έδεζαλ νη ίδηνη, είηε αλακλήζεηο πνπ ηνπο αθεγήζεθε θάπνηνο
θαη ζέινπλ λα ηηο κνηξαζηνύλ θαη κε άιια άηνκα.
Υπάξρεη κηα θεληξηθή ζειίδα πνπ παξνπζηάδεη έλα αξηζκό από ρσξηά ηεο Κύπξνπ. Ζ
ηζηνζειίδα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πεξηεγνύληαη ζηα ρσξηά ώζηε λα βιέπνπλ
ηα δηάθνξα ζέκαηα θαη θαηεγνξίεο πνπ ζα ππάξρνπλ θαη ζα κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο
κλήκεο ηνπο. Οη ρξήζηεο εηζάγνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηα ηνπο γηα θάζε ρσξηό,
θαηαρσξνύληαη ζην ζύζηεκα θαη απνζεθεύνληαη. Αθνινύζσο, νη αλακλήζεηο απηέο
αλαθηώληαη θαη παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία. Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην θάζε
θείκελν θαζνξίδεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα
απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε. Οη θαηεγνξίεο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο. Γεληθά, ζηελ ηζηνζειίδα
ππάξρνπλ αξθεηέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο
ρσξίδνληαη ζε θύξηεο θαη ζε δεπηεξεύνπζεο θαη ζα αλαιπζνύλ ζε θαηνπηλό θεθάιαην. Ζ
ηζηνζειίδα είλαη δεκόζηα θαη έηζη κπνξεί νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ λα έρεη
πξόζβαζε ζε απηή.

1

1.2 ηόσορ Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ
Ο γεληθόο ζηόρνο ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε Γηαηήξεζε ηεο Άπιεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Γηα λα ζπκνύληαη νη κεγαιύηεξνη θαη λα καζαίλνπλ νη λεόηεξνη.
Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηηο ξίδεο καο θαη λα μέξνπκε ηνλ ηόπν καο. Ο εηδηθόο ζηόρνο
είλαη ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο ηζηνζειίδαο θαζώο θαη ε πινπνίεζε ηεο
απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Ζ απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε κέζσ Supervise Learning
αθνύ είραλ θαζνξηζηεί από πξηλ νη θαηεγνξίεο πνπ ζα ππήξραλ ζην ζύζηεκα. Δπίζεο, γηα ηελ
απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε ζηόρνο ήηαλ ν έιεγρνο δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ ώζηε λα βξεζεί
θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόο πνπ δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ πξόβιεςε ησλ
θαηεγνξηώλ ησλ θεηκέλσλ.
Τν ζύζηεκα απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ έδεζαλ ζηα ρσξηά, όπσο επίζεο θαη ζε άηνκα πνπ
ζέινπλ λα γλσξίδνπλ γηα απηά. Σεκαληηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη απεπζύλεηαη θαη ζε
λεαξόηεξα άηνκα ηα νπνία ζέινπλ λα γλσξίδνπλ γηα ην ηόπν ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην
πάλσ ζηόρσλ γίλνληαλ ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή.

1.3 Γομή Γιπλυμαηικήρ επγαζίαρ
Ζ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνηειείηαη από επηά θεθάιαηα. Τα θεθάιαηα απηά
ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο αθνύ ππάξρεη κηα ινγηθή ζεηξά ζύλδεζεο. Κάζε θεθάιαην
απνηειείηαη από έλα αξηζκό ππνθεθαιαίσλ όπνπ αλαιύνληαη θαη πεξηγξάθνληαη.
Τν πξώην θεθάιαην είλαη ε εηζαγσγή. Γίλεηαη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζην ζέκα ηεο
Γηπισκαηηθήο θαη αλαθέξεηαη ν ζηόρνο ηεο.
Τν δεύηεξν θεθάιαην είλαη ε πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη ε παξνπζίαζε
παξόκνησλ ζπζηεκάησλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκό ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο, ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αλαθνξά ζηνπο
ρξήζηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ζπιινγή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ.
Τν ηξίην θεθάιαην είλαη ε αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ε ζρεδίαζε. Αλαθέξεηε ν ζθνπόο ηεο
αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη ζρεδίαζεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη απαηηνύκελεο
ηερλνινγίεο, ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ, νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα είδε ησλ
ρξεζηώλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ. Τέινο, παξνπζηάδνληαη θαη
αλαιύνληαη δηαγξάκκαηα θαη παξαζέηνληαη ηα πξόηππα ζρεδίαζεο ησλ ζειίδσλ.
Τν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ην ζέκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Πεξηγξάθεηαη όιε ε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε ώζηε λα γίλεη ε εθπαίδεπζε θαη ε πξόβιεςε ησλ θαηεγνξηώλ
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ησλ θεηκέλσλ. Αθόκα, παξνπζηάδνληαη ηξείο ηξόπνη γηα ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ
(Feature Extraction) θαη ηξεηο αιγόξηζκνη ηαμηλόκεζεο (Classification) πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί
πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί πνηνο θάλεη ηελ θαιύηεξε πξόβιεςε.
Σην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πεξηγξάθεηε ε δνκή πνπ έρνπλ νη ζειίδεο θαη παξαηίζεληαη νη θύξηεο ζειίδεο κέζσ εηθόλσλ.
Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ην πώο έγηλε ε πινπνίεζε γηα δηαθνξεηηθά ρσξηά θαη παξνπζηάδεηαη ε
αξρηθή ζειίδα γηα ηελ πινπνίεζε γηα ηνπνζεζίεο (εθθιεζίεο, θάζηξα, αμηνζέαηα).
Σην έθην θεθάιαην είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο ηζηνζειίδαο από έλα ζύλνιν αηόκσλ. Μεηά
ηελ ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο, νη ρξήζηεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην. Τα
απνηειέζκαηα απηά αλαιύζεθαλ ζε απηό ην θεθάιαην.
Τέινο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ην θαηά πόζν έρνπλ εθπιεξσζεί
νη ζηόρνη θαη ε κειινληηθή εξγαζία πνπ κπνξεί λα γίλεη ώζηε λα γίλεη πην θαιή θαη πην
απνδνηηθή ε ηζηνζειίδα.
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2.1 Πεπιγπαθή βαζικών εννοιών
2.1.1 Οπιζμόρ Άςληρ Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ
Με ηνλ όξν Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά γίλεηαη αλαθνξά ζε παξαδόζεηο θαη
εθθξάζεηο πνπ έρνπλ θιεξνδνηεζεί από ηνπο πξνγόλνπο καο θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ
κέρξη θαη ζήκεξα, από γεληά ζε γεληά. Δίλαη ηα κε ςειαθεηά ραξαθηεξηζηηθά ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνύ, ηα νπνία ζπρλά δηαηεξνύληαη από θνηλσληθά έζηκα θαηά ηε
δηάξθεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηόδνπ.
Υπάξρνπλ ηξία είδε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο όπνπ ην έλα είδνο είλαη ε Άπιε
Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά. Τα άιια δύν είδε είλαη ε Πνιηηηζηηθή Ηδηνθηεζία θαη ε Φπζηθή
Κιεξνλνκηά.
Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξείηαη ε Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά γηαηί έηζη
δηαηεξείηαη ε πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία πνπ ππάξρεη ζε θάζε πνιηηηζκό θαη δελ ράλεηε κε
ηελ παγθνζκηνπνίεζε. Παξάιιεια, εληζρύεη ηνλ δηάινγν κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ
πνιηηηζκώλ θαη ελζαξξύλεη ηνλ ζεβαζκό κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ δσήο.
Μέξνο ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο είλαη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη
παξαδνζηαθά, ζύγρξνλα θαη δσληαλά. Δπίζεο, άιια ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο είλαη
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νηηδήπνηε είλαη αληηπξνζσπεπηηθό γηα έλα ιαό, θνηλσλία ή κηα νκάδα αηόκσλ θαη
δηαθξίλεηαη γηα ηελ απνθιεηζηηθόηεηά ηνπ ή ηελ εμαηξεηηθή ηνπ αμία. Άιιν ζηνηρείν είλαη νη
εθθξάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία παξόκνηα κε παξαδόζεηο ή πξαθηηθέο άιισλ ιαώλ.
Γεληθά, γηα λα ζεσξεζεί θάηη σο ζηνηρείν ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο πξέπεη λα
αλαγλσξίδεηαη από ηα άηνκα πνπ ην δεκηνύξγεζαλ ή από ηηο θνηλόηεηεο. [1], [2]
Ο θύξηνο νξγαληζκόο πνπ αζρνιείηαη εηο βάζνο κε ηελ Άπιε Πνιηηηζηηθή
Κιεξνλνκηά πνιιώλ πνιηηηζκώλ θαη ιαώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Κύπξνπ, είλαη ε
UNESCO, ν Δθπαηδεπηηθόο, Δπηζηεκνληθόο θαη Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ. [3]

2.1.2 Αςηόμαηη Καηηγοπιοποίηζη
Ζ Απηόκαηε Καηεγνξηνπνίεζε απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ
Γηπισκαηηθή απηή. Με ηνλ όξν Απηόκαηε Καηεγνξηνπνίεζε ελλνείηαη ε πξόβιεςε ηεο
θαηεγνξίαο ησλ θεηκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ζηα ρσξηά, απηόκαηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
ρξήζηεο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αλακλήζεσλ δελ ρξεηάδεηαη λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη θαη λα
θαηαρσξνύλ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Απηό γίλεηαη από ην ζύζηεκα.
Τα θείκελα, ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζε θπζηθή γιώζζα επηδέρνληαη θάπνηα
επεμεξγαζία θαη θαηαηάζζνληαη ζε κία από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είραλ
θαζνξηζηεί από πξηλ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ θεηκέλσλ έρεη σο
ζθνπό λα βνεζήζεη

γηα λα γίλεηαη όζν ην δπλαηό θαιύηεξε πξόβιεςε. Ζ δηαδηθαζία

πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην ηέζζεξα.

2.1.3 Μονηελοποίηζη σπήζηη
Ο ρξήζηεο ζε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα έρεη κεγάιν ξόιν. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
ν ρξήζηεο έρεη ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν. Απηό γηαηί κέζσ ηνπ ρξήζηε, ε ηζηνζειίδα ζα απνθηά
πεξηερόκελν αθνύ ην πεξηερόκελν πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά από ηνπο
ρξήζηεο. Ζ ηζηνζειίδα δελ ζα κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ ρξεζηώλ. Ζ
κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε απνηειεί κέξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξώπνπ κε ππνινγηζηή.
Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκό κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη έρνπλ
ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ θείκελα, πνηήκαηα θαη θσηνγξαθίεο. Όια ηα δεδνκέλα ζα
απνζεθεύνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη αθνινύζσο ζα αλαθηώληαη. Τα ζηνηρεία ρξεζηώλ
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ζα παξνπζηάδνληαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, ελώ ηα θείκελα, πνηήκαηα θαη
θσηνγξαθίεο ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία.
2.2 Αναζκόπηζη ςζηημάηυν
Σε αξρηθό ζηάδην ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, έγηλε έξεπλα κε ζθνπό λα εληνπηζηνύλ
ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαηήξεζε ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.
2.2.1 Βαζικέρ Λειηοςπγίερ
Τα ππάξρνληα ζπζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ ραξαθηεξίδνληαη από θάπνηεο βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ. Οη θύξηεο θαη θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ
θαη ζηελ ηζηνζειίδα κε ηα ρσξηά είλαη: - Μελνύ
- Γηάθνξεο θαηεγνξίεο γηα πεξηήγεζε
- Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ
- Δηζαγσγή θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηώλ
- Σρνιηαζκόο θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηώλ
- Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ
- Πξνθίι Φξήζηε / Δπεμεξγαζία Πξνθίι Φξήζηε
- Παξνπζίαζε θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία κε ηα
ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ πνπ ηα έγξαςαλ
- Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηή
- Κνπηί αλαδήηεζεο
- Μεηάθξαζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο ζε
δηαθνξεηηθέο γιώζζεο (Διιεληθά / Αγγιηθά)
2.2.2 Τπάπσονηα ζςζηήμαηα
Πην θάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ σο θύξην
ηνπο ζηόρν ηελ δηαθύιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκίαο ηεο Κύπξνπ,
ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Γηα θάζε ηζηνζειίδα αλαθέξνληαη ηα θύξηα ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, γίλεηε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζε πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ.
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2.2.2.1 ύζηημα 1
Όλνκα Ηζηνζειίδαο: Άγηνο Ακβξόζηνο Κεξύλεηαο - Αλακλήζεηο *
Σύλδεζκνο: http://aambrosios.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/
(* Ζ ηζηνζειίδα απηή έρεη πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζην
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, θαηά ην έηνο 2016/2017 γηα ην θαηερόκελν ρσξηό Άγηνο Ακβξόζηνο
Κεξύλεηαο)

Δικόνερ 2.1 (α),(β): ύζηημα 1
Κύξηα Φαξαθηεξηζηηθά Ηζηνζειίδαο: - Κνπηί αλαδήηεζεο
- Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ
- Σύλδεζε (θαη κέζσ Facebook) / Απνζύλδεζε
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- Μελνύ
- Υπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο γηα πεξηήγεζε
- Δηζαγσγή θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηώλ
- Σρνιηαζκόο θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηώλ
- Δπεμεξγαζία θεηκέλσλ
- Πξνθίι Φξήζηε / Δπεμεξγαζία Πξνθίι Φξήζηε
- Παξνπζίαζε θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία κε ηα
ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ πνπ ηα έγξαςαλ
- Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηή
- Υινπνίεζε ζε Joomla
Πιενλεθηήκαηα: - Γηαηεξεί ηηο αλακλήζεηο ησλ θαηνίθσλ γηα ην ρσξηό ηνπο, ηνλ Άγην
Ακβξόζην.
- Μέζσ ηεο αλαδήηεζεο γίλεηαη πην εύθνιε ε εύξεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκάησλ.
Μεηνλεθηήκαηα: - Γίλεηε αλαθνξά ζηα „Οηθνγελεηαθά Γέληξα‟ αιιά δελ ππάξρεη
πξόζβαζε ζε απηά.
- Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνπ έρεη ινγαξηαζκό, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη
νπνηνδήπνηε ζρόιην, αλεμάξηεηα αλ έρεη γξαθηεί από ηνλ ίδην ή από
θάπνην άιιν ρξήζηε.
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2.2.2.2 ύζηημα 2
Όλνκα Ηζηνζειίδαο: Visit Greece
Σύλδεζκνο: http://www.visitgreece.gr/el/culture/world_heritage_sites

Δικόνα 2.2 : ύζηημα 2
Κύξηα Φαξαθηεξηζηηθά Ηζηνζειίδαο: - Κνπηί αλαδήηεζεο
- Μεηάθξαζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο ζε Διιεληθά
/ Αγγιηθά
- Μελνύ
- Υπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο γηα πεξηήγεζε
- Παξνπζίαζε θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία
- Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο
- Δγγξαθή ζε Newspaper
- Παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ
Πιενλεθηήκαηα: - Πιήξεο αλαθνξά γηα πξννξηζκνύο, αμηνζέαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα
όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο. Παξνπζηάδνληαη όια ηα αξραία αιιά θαη
ζύγρξνλα κλεκεία ηεο Διιάδαο.
- Πξνσζεί ηελ παξνπζίαζε θαη δηαηήξεζε ηεο Πνιηηηζκηθήο
Κιεξνλνκηάο ηεο ρώξαο.
Μεηνλεθηήκαηα: - Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ θαη λα ελεκεξσζνύλ κόλν, δελ
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κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαη λα γξάςνπλ δηθά ηνπο θείκελα θαη λα
ζρνιηάζνπλ.
2.2.2.3 ύζηημα 3
Όλνκα Ηζηνζειίδαο: Unesco
Σύλδεζκνο: https://en.unesco.org/

Δικόνα 2.3 : ύζηημα 3
Κύξηα Φαξαθηεξηζηηθά Ηζηνζειίδαο: - Κνπηί αλαδήηεζεο
- Μεηάθξαζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο ζε πέληε
γιώζζεο
- Μελνύ
- Υπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο γηα πεξηήγεζε
- Παξνπζίαζε θεηκέλσλ αλά θαηεγνξία
- Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηέο
- Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ γηα δηάθνξεο ρώξεο
- Σύλδεζε κόλν από άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο
ηζηνζειίδαο
Πιενλεθηήκαηα: - Πιήξεο αλαθνξά γηα ηε Πνιηηηζκηθή Κιεξνλνκηά γηα θάζε ρώξα
μερσξηζηά.
Μεηνλεθηήκαηα: - Ζ δνκή ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ζύλζεηε.
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3.1 κοπόρ ανάλςζηρ απαιηήζευν και ζσεδίαζηρ
Ο ζθνπόο ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν
θαζνξηζκόο ησλ ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε. Με
ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ, επίζεο, ζα θαζνξηζηνύλ νη αλάγθεο ηηο ηζηνζειίδαο, ηα είδε θαη νη
ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεζηώλ θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο
ινγηζκηθνύ. Σεκαληηθό ξόιν έρνπλ ηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ γηα ηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο θαη ηα πξόηππα ζρεδίαζεο ησλ ζειίδσλ όπνπ ζα
θαζνξηζηεί κηα αξρηθή κνξθή γηα ην πώο ζα κνηάδνπλ νη ζειίδεο.
Όια απηά ζπκβάινπλ ζηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο
ηζηνζειίδαο. Ζ αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ε ζρεδίαζε έρεη κεγάιε ζεκαζία αθνύ κέζσ απηώλ
ζα ζηεξηρζεί θαη ε πινπνίεζε. Θα κπνξέζνπλ λα βξεζνύλ θαη λα αληηκεησπηζηνύλ ηπρόλ
πξνβιήκαηα πνπ είλαη πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ.

3.2 Απαιηούμενερ Σεσνολογίερ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ρξεηάδνληαη θάπνηεο ηερλνινγίεο πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί. Οη ηερλνινγίεο απηέο αλαιύνληαη πην
θάησ.

3.2.1 HTML

Δικόνα 3.1: Σο επίζημο λογόηςπο ηηρ ηελεςηαίαρ έκδοζηρ HTML
Ζ HTML είλαη ε θύξηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ ζήκαλζε ηζηνζειίδσλ.
Πεξηγξάθεη ην πεξηερόκελν θαη ηελ ινγηθή δνκή ησλ πιεξνθνξηώλ. Ζ ιέμε HTML είλαη ην
αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ HyperText Markup Language, δειαδή γιώζζα κνξθνπνίεζεο
ππεξθεηκέλνπ.
Ζ HTML ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγείηαη ν ζθειεηόο ηεο ηζηνζειίδαο θαη γηα
λα θάλεη ηα δεδνκέλα λα εκθαλίδνληαη θαιύηεξα. Μπνξεί λα ελζσκαησζνύλ θείκελα,
εηθόλεο, ήρνο θαη βίληεν. Αξρηθόο ζθνπόο ηεο γιώζζαο ήηαλ κόλν ε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ,
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αιιά αξγόηεξα εμειίρζεθε θαη ελζσκάησζε θαη ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο. Τν πεξηερόκελν
πεξηβάιιεηαη ζε εηηθέηεο (tags), όπνπ ρξεζηκεύνπλ, κεηαμύ άιισλ, γηα ηελ κνξθνπνίεζε
θεηκέλσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκσλ αλάκεζα ζε άιια έγξαθα HTML θαη γηα ηελ
εηζαγσγή εηθόλσλ, ήρνπ θαη βίληεν.
Τα αξρεία HTML έρνπλ θαηά θαλόλα θαηάιεμε .html ή .htm. Τα αξρεία απηά
πεξηέρνπλ ραξαθηήξεο ASCII/UTF-8 θαη κπνξνύκε λα ηα δνύκε κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο
πεξηήγεζεο (Web Browser). Γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο, ηα ζηνηρεία
ζηηο εηηθέηεο κεηαθξάδνληαη ζε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά θαη παξνπζηάδνληαη. Τα
πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο είλαη ειεύζεξα λα εξκελεύνπλ δηαθνξεηηθά ηηο εηηθέηεο.
Ζ γεληθή δνκή πνπ έρεη έλα αξρείν HTML είλαη ε εμήο (Δηθόλα 3.2.2):

Δικόνα 3.2.2: Γομή απσείυν HTML

3.2.2 CSS

Δικόνα 3.2: Σο επίζημο λογόηςπο ηηρ ηελεςηαίαρ έκδοζηρ CSS
Τν CSS θαζνξίδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ
γξαθηεί ζε HTML. Ζ ιέμε CSS είλαη ην αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ Cascading Style Sheets,
δειαδή Δπάιιεινη Οδεγνί Τερλνηξνπίαο. Τν CSS αθνξά ηε ηερλνηξνπία (styling), ηηο
απνζηάζεηο (spacing), ηε ηνπνζέηεζε (positioning) θαη ηε δηάηαμε (layout). Γεληθά, δελ είλαη
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γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ή γιώζζα ζήκαλζεο, αιιά είλαη κηα γιώζζα βαζηζκέλε ζε
θαλόλεο.
Τα ζηνηρεία ηνπ CSS ζπλήζσο απνζεθεύνληαη ζε μερσξηζηό αξρείν από απηά ηνπ
HTML θαη έρνπλ ηελ θαηάιεμε .css. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη πην εύθνιε ε δηαρείξηζε
όισλ ησλ αξρείσλ αθνύ κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ζε νιόθιεξα ηα αξρεία HTML κε κόλν κηα
ηξνπνπνίεζε ζην αξρείν ηνπ CSS.
Μεξηθέο από ηηο βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ CSS είλαη: ην font-size γηα ην κέγεζνο
ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην font‐family γηα ην είδνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην background πνπ
νξίδεηαη γηα νηηδήπνηε αθνξά ην θόλην, ην border‐style γηα ην ζηπι ηνπ πεξηγξάκκαηνο, ην
padding πνπ νξίδεη ην θελό πνπ ζα ππάξρεη κεηαμύ ησλ νξίσλ ελόο ζηνηρείνπ θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ην margin πνπ νξίδεη ηνλ ρώξν κεηαμύ ησλ νξίσλ ελόο ζηνηρείνπ θαη όζσλ
ην πεξηβάιινπλ.

3.2.3 PHP

Δικόνα 3.3: Σο επίζημο λογόηςπο ηηρ PHP
Ζ PHP είλαη γιώζζα script από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή (server). Ζ ιέμε PHP
είλαη ην αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ PHP Hypertext Preprocessor. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ όπνπ ηα ζηνηρεία κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη. Μπνξεί
λα ππάξμεη ζύλδεζε κε άιιεο ππεξεζίεο, όπσο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ην ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν θαη επίζεο κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ηαπηόηεηαο ησλ ρξεζηώλ αθνύ κπνξνύλ λα
θξαηνύληαη ηα ζηνηρεία ηνπο.
Τα ζηνηρεία ηνπ PHP κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ είηε ζε μερσξηζηό αξρείν PHP, είηε
ζε αξρείν HTML. Τα αξρεία PHP έρνπλ ηελ θαηάιεμε .php. Έλα κπινθ ή αξρείν θώδηθα κε
PHP αξρίδεη κε <?php θαη ηειεηώλεη κε ?>. Οηηδήπνηε βξίζθεηαη ελδηάκεζα από απηά
εθηειείηαη σο θώδηθαο PHP.
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3.2.4 JavaScript

Δικόνα 3.4: Λογόηςπο ηηρ JavaScript
Ζ JavaScript είλαη γιώζζα script από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client). Δπηηξέπεη ηελ
δεκηνπξγία δπλακηθώλ θαη δηαδξαζηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Τα script είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο
HTML ζειίδεο θαη αιιειεπηδξνύλ κε ην Μνληέιν Αληηθεηκέλνπ Δγγξαθνύ (DOM πνπ είλαη
ην αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ Document Object Model). Δπίζεο, είλαη αληηθεηκελνζηξεθήο θαη
ζπλαξηεζηαθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Γελ γίλεηαη compile αιιά εξκελεύεηαη, δειαδή
ηξέρεη ζε δηεξκελέα θαη όρη κε κεηαγισηηηζηή.
Πέξα από ην όλνκα θαη θάπνηεο ζπληαθηηθέο νκνηόηεηεο, δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
Java αθνύ έρνπλ πνιύ δηαθνξεηηθή ζεκαζηνινγία. Ζ JavaScript έρεη πην ραιαξή ζύληαμε θαη
θαλόλεο. Ζ ζύληαμή ηεο είλαη επεξεαζκέλε από ηε γιώζζα C. Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ
ηεο πξνέξρνληαη από ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Self θαη Scheme.
Τα ζηνηρεία ηελ JavaScript ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε εηηθέηεο < script > θαη κπνξεί λα
βξίζθνληαη ζε έλα μερσξηζηό αξρείν κε θαηάιεμε .js, ή κπνξεί λα είλαη απεπζείαο ζην ζώκα
(body) ή ζην head ηνπ HTML.

3.2.5 MySQL

Δικόνα 3.5: Σο επίζημο λογόηςπο ηηρ MySQL
Ζ MySQL είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηάιιεια
απνζεθεπκέλα ζε έλα ππνινγηζηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ, λα
δηαρεηξηζηνύλ θαη λα ελεκεξσζνύλ κε επθνιία. Τα δεδνκέλα κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ
ρσξίο λα ππάξμνπλ απώιεηεο θαη ρσξίο θίλδπλν παξαπνίεζεο ή θζνξάο ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ MySQL είλαη ζρεζηαθή βάζε πνπ ζεκαίλεη όηη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη ζε
μερσξηζηνύο πίλαθεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Έηζη, κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ζρέζεηο
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κεηαμύ ησλ πηλάθσλ θαη νη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ κε ηελ ρξήζε ηεο
Γνκεκέλεο Γιώζζαο Γηαηύπσζεο Δξσηήζεσλ SQL πνπ είλαη ην αθξσλύκην ησλ ιέμεσλ
Structured Query Language.
3.2.6 ςνδςαζμόρ Σεσνολογιών
Κάλνληαο έλα ζπλδπαζκό όιεο ηηο πην πάλσ ηερλνινγίεο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη
λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κηα ηζηνζειίδα. Ζ θάζε ηερλνινγία ζπκπιεξώλεη ηελ άιιε γηα λα
κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα ηζηνζειίδα θηιηθή θαη ρξήζηκε γηα ηνλ ρξήζηε.

3.3 Δπγαλείο Γημιοςπγίαρ Βάζηρ Γεδομένυν
Γηα ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ ρξήζε ηεο MySQL, ρξεζηκνπνηήζεθε
ην εξγαιείν phpMyAdmin.

Δικόνα 3.6: Σο επίζημο λογόηςπο ηηρ phpMyAdmin
Τν phpMyAdmin είλαη έλα εξγαιείν ινγηζκηθνύ πνπ είλαη γξακκέλν ζηε γιώζζα
PHP. Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε MySQL κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Υπάξρνπλ αξθεηέο
ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα ρεηξηζηεί, όπσο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ησλ
πηλάθσλ, ησλ ζηειώλ, ησλ πεδίσλ, ησλ ζρέζεσλ ησλ πηλάθσλ, ηα επξεηήξηα, ηνπο ρξήζηεο
θαη ηα δηθαηώκαηα. Όια απηά κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρξήζηε
θαη κπνξεί επίζεο, λα εθηειεζηεί νπνηαδήπνηε δήισζε SQL.
Μεξηθά από ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ phpMyAdmin είλαη ηα εμήο:
- Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ζε έλα θνκκάηη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή ζε νιόθιεξε.
- Μπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθνύο δηαθνκηζηέο
MySQL.
- Υπνζηεξίδεη πνιιέο θπζηθέο γιώζζεο, κεηαμύ άιισλ θαη ησλ ειιεληθώλ.
- Υπάξρεη άκεζε πξνβνιή ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ δηαθνκηζηή MySQL.
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3.4 Απαιηήζειρ ςζηήμαηορ
Τν ζύζηεκα ηεο ηζηνζειίδαο έρεη θάπνηεο απαηηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δύν
θαηεγνξίεο, ζηηο θύξηεο θαη ζηηο δεπηεξεύνπζεο.
3.4.1 Κύπιερ Απαιηήζειρ
Οη θύξηεο απαηηήζεηο είλαη θαη νη πην ζεκαληηθέο θαη έρνπλ κεγάιν ξόιν γηα ηελ
πινπνίεζε. Μέζσ απηώλ ησλ απαηηήζεσλ ε ηζηνζειίδα ζα κπνξέζεη λα γίλεη πην θηιηθή θαη
απνδνηηθή. Οη θύξηεο απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα πινπνηεζνύλ.
Μηα θύξηα απαίηεζε είλαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ κε ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ θαη ε
επεμεξγαζία ηνπ ινγαξηαζκνύ. Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη εύθνιε θαη άκεζε αλάθηεζε
απηώλ ησλ ζηνηρείσλ. Άιιε θύξηα απαίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή αλακλήζεσλ,
ε επεμεξγαζία θαη ν ζρνιηαζκόο ηνπο.
3.4.2 Γεςηεπεύοςζερ Απαιηήζειρ
Οη δεπηεξεύνπζεο απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ ε ηζηνζειίδα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη ρσξίο ηελ ύπαξμε ηνπο. Με ηελ παξνπζία ηνπο εκπινπηίδνπλ ην ζύζηεκα ηεο
ηζηνζειίδαο αιιά δελ θαηέρνπλ ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν. Δίλαη απαηηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα
πινπνηεζνύλ θαη ζην κέιινλ ρσξίο απηό λα επεξεάδεη ηελ ησξηλή απόδνζε.
3.5 Δίδη Υπηζηών
Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ ζέιεη λα
κεηαδώζεη ηελ εκπεηξία ηνπ από θάπνην ρσξηό ή λα γλσξίζεη θάπνην ρσξηό κέζα από ηα
βηώκαηα θάπνησλ άιισλ αηόκσλ. Οη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ θάπνηα
πξνθαζνξηζκέλε γλώζε ή εκπεηξία. Οη ηζηνζειίδεο ζα είλαη πνιύ πξνζηηέο γηα όινπο ηνπο
ρξήζηεο, ώζηε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο λα κπνξνύλ λα πινεγεζνύλ θαη
λα γξάςνπλ εύθνια. Υπάξρνπλ ηξία είδε ρξεζηώλ: νη παζεηηθνί (ζεαηέο) ρξήζηεο, νη ελεξγνί
ρξήζηεο θαη ν δηαρεηξηζηήο.
3.5.1 Παθηηικοί Υπήζηερ (Θεαηέρ)
Παζεηηθνί ρξήζηεο ή ζεαηέο νλνκάδεηε όπνηνο θάλεη απιή πεξηήγεζε ζηελ
ηζηνζειίδα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη ινγαξηαζκό. Μπνξεί λα επηιέγεη ρσξηό, λα δηαβάδεη
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ηηο αλακλήζεηο θαη ηα ζρόιηα θαη λα βιέπεη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ είλαη αλαξηεκέλα από
άιινπο ρξήζηεο. Ο ίδηνο δελ κπνξεί λα εηζάγεη αλακλήζεηο θαη θσηνγξαθίεο. Έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
3.5.2 Δνεπγοί Υπήζηερ
Οη ελεξγνί ρξήζηεο είλαη νη ρξήζηεο πνπ θάλνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Μπνξνύλ λα
θάλνπλ εγγξαθή ζην ζύζηεκα, δειαδή δεκηνπξγνύλ ινγαξηαζκό θαη έρνπλ ηα πην θάησ
δηθαηώκαηα, όζν αθνξά ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία θαη θείκελα:
 Δπηινγή ρσξηνύ
 Σύλδεζε / Απνζύλδεζε
 Δπεμεξγαζία πξνθίι ρξήζηε
 Δηζαγσγή αλάκλεζεο / θσηνγξαθίαο
 Τξνπνπνίεζε αλάκλεζεο / θσηνγξαθίαο
 Γηαγξαθή αλάκλεζεο / θσηνγξαθίαο
 Σρνιηαζκόο αλακλήζεσλ
 Δπεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ζρνιίσλ
 Πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα
 Δπηθνηλσλία κε δηαρεηξηζηή
3.5.3 Γιασειπιζηήρ
Ο δηαρεηξηζηήο (administrator) ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη ην άηνκν ην νπνίν ζα έρεη ηνλ
πιήξε έιεγρν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο. Έρεη ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη
θαη ν ελεξγόο ρξήζηεο, όπσο επίζεο, έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζζήθεο δεδνκέλσλ ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, εηζαγσγή ηνπ ρξήζηε, αθαίξεζε ηνπ ρξήζηε, επεμεξγαζία
θσδηθνύ ρξήζηε, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε θαθόβνπισλ αλακλήζεσλ από ηνπο ρξήζηεο
θαη επεμεξγαζία θπζηθνύ επηπέδνπ ηεο βάζεο.
3.6 Λειηοςπγίερ Υπήζηη
Οη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο ρξήζηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ
αλαθεξζεί θαη πην πάλσ. Πην αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη σο εμήο:
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Δπιλογή συπιού ζηο σάπηη
Μέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ζα ππάξρεη έλαο ράξηεο ν νπνίνο παηώληαο πάλσ ζηηο
πόιεηο Κεξύλεηα, Ακκόρσζηνο, Λεπθσζία ζα εκθαλίδεηαη κηα άιιε θσηνγξαθία κε ηνλ
ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ επηιέρζεθε. Σηε θσηνγξαθία απηή ζα ππάξρνπλ ηα νλόκαηα ησλ
ρσξηώλ ηεο πεξηνρήο θαη παηώληαο πάλσ ηνπο ζα πεγαίλεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρσξηνύ.
Πεπιήγηζη ζηην ιζηοζελίδα
Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, είηε ελεξγόο, είηε παζεηηθόο ρξήζηεο, ζα
κπνξεί λα πεξηεγείηαη ζηελ ηζηνζειίδα. Μπνξεί λα κεηαθεξζεί από ρσξηό ζε ρσξίν θαη από
θαηεγνξία ζε θαηεγνξία, δηαβάδνληαο ηηο δηάθνξεο αλακλήζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ.
Γημιοςπγία Λογαπιαζμού, ύνδεζη / Αποζύνδεζη
Μηα ιεηηνπξγία ησλ ελεξγώλ ρξεζηώλ είλαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ. Θα δεηείηαη
ζην ρξήζηε λα δώζεη θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα λα θαηαρσξεζνύλ ζην ζύζηεκα ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ, ηα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηελ ζύλδεζε ώζηε λα κπνξέζεη λα εθηειέζεη θάπνηεο από ηηο άιιεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Με
ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ, ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θάλεη απνζύλδεζε.
Δπεξεπγαζία πποθίλ σπήζηη
Όινη νη ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζα κπνξνύλ λα δνπλ ζην
πξνθίι ηνπο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξήζεη θαηά ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ.
Παξάιιεια, ζα κπνξνύλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία απηά κέζσ κηαο θόξκα. Θα
αλαθηώληαη ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ρξήζηε θαη ζα κπνξεί λα ηα επεμεξγάδεηαη.
Διζαγυγή ανάμνηζηρ / θυηογπαθίαρ
Μεηά ηελ ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε, κπνξεί λα εηζάγεη αλακλεζηηθό θείκελν, πνίεκα θαη
θσηνγξαθία. Τα ζηνηρεία απηά ζα θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα λα θξαηνύληαη
ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαθαινύληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη ζε κεηέπεηηα ζηάδην. Καηά ηελ
εηζαγσγή, ζα ζπκπιεξώλεηαη κία θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ αθεγεηή.
Δπίζεο, ζα ππάξρεη ε επηινγή ηεο άκεζεο δεκνζίεπζεο ή όρη.
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Σποποποίηζη και διαγπαθή ανάμνηζηρ / θυηογπαθίαρ
Μεηά ηελ εηζαγσγή αλακλεζηηθνύ θεηκέλνπ, πνηήκαηνο ή θσηνγξαθίαο, ν ρξήζηεο
πνπ ην έρεη εηζάγεη, ζα κπνξεί λα ην επεμεξγάδεηαη ή λα ην δηαγξάθεη. Σηελ επεμεξγαζία,
πάιη κέζσ κηαο θόξκαο, ζα εκθαλίδνληαη ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ζα
αλαθηώληαη από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα κπνξεί λα ηα επεμεξγάδεηαη. Γηα ηελ δηαγξαθή,
ζα ππάξρεη έλα θνπκπί πνπ όηαλ ηα παηά ζα δηαγξάθεηε ε δεκνζίεπζε. Με ηελ δηαγξαθή, ζα
δηαγξάθεηαη θαη ό,ηη άιιν αθνξά ην θείκελν, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζρόιηα πνπ έγηλαλ γηα
απηό.
σολιαζμόρ αναμνήζευν
Όινη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζρνιηάδνπλ ηα
ππάξρνληα δεκνζηεπκέλα θείκελα, πνηήκαηα θαη θσηνγξαθίεο. Τα ζρόιηα ζα θαηαρσξνύληαη
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Δπεξεπγαζία και διαγπαθή ζσολίυν
Καηά ηελ εκθάληζε ησλ ζρνιίσλ, ν ρξήζηεο πνπ ηα έγξαςε ζα έρεη ηελ επθαηξία λα
ηα επεμεξγαζηεί ή λα ηα δηαγξάςεη. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ζα ελεκεξώλεηαη θαη ν πίλαθαο
κε ηα ζρόιηα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Δπικοινυνία με διασειπιζηή
Οη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ δηαρεηξηζηή γηα
νπνηνδήπνηε ζέκα επηζπκνύλ λα ζπδεηήζνπλ. Σπκπιεξώλνληαο κηα θόξκα κε ηα ζηνηρεία
ηνπ θαη αλαθέξνληαο ην ζέκα, ζα απνζηέιιεηαη έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζην δηαρεηξηζηή. Ζ
επηθνηλσλία ζα γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
3.7 Υαπακηηπιζηικά ςζηήμαηορ Λογιζμικού
3.7.1 Αξιοπιζηία
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην ζύζηεκα λα είλαη αμηόπηζην θαη γξήγνξν. Θα πξέπεη δειαδή
λα εκθαλίδεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα κε ειάρηζην ρξόλν (ιηγόηεξν από 4 δεπηεξόιεπηα),
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αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηζπκεί λα θάλεη ν ρξήζηεο. Παξάιιεια, ην ζύζηεκα
πξέπεη λα κπνξεί λα πείζεη ην ρξήζηε όηη είλαη αμηόπηζην γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Απηό
κπνξεί λα επηηεπρηεί κέζσ ησλ έγθπξσλ αλαθνξώλ πνπ ζα θάλνπλ νη άιινη ρξήζηεο θαη από
ην γεγνλόο όηη νη πιεξνθνξίεο ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο. Τν γεγνλόο όηη νη αλακλήζεηο ζα
αλαθέξνπλ από πνηνλ γξάθηεθα θαη εηπώζεθαλ, ζα θάλεη ηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ κηα
νηθεηόηεηα κε ην πεξηερόκελν ησλ ηζηνζειίδσλ.
3.7.2 Γιαθεζιμόηηηα
Τν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλν θαη δηαζέζηκν, νύησο ώζηε όηαλ
ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αλαθηήζεη θάπνηα δεδνκέλα, λα κπνξέζεη λα ηα βξεη όια ηα ζηνηρεία
πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη λα απνθεύγνληαη ηα ιάζε. Καηά ζπλέπεηα ε
Βάζε Γεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδεηε αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα.

3.7.3 Αζθάλεια
Ζ ηζηνζειίδα πξέπεη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή λα είλαη πάληα αζθαιήο. Τα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ πνπ δίλνληαη γηα λα γίλεη ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ,
είλαη απόξξεηα θαη ζε απηά έρνπλ πξόζβαζε κόλν νη ίδηνη νη ρξήζηεο θαη νη αδεηνύρνη από ην
ζύζηεκα. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από νπνηνλδήπνηε.
3.7.4 ςνηήπηζη
Οη ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή ζπληήξεζε γηα λα εθαξκόδνληαη ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζπλερώο γηα πηζαλόλ πξνζζέζεηο ή αθαηξέζεηο
ιεηηνπξγηώλ. Παξάιιεια, ζα δηνξζώλνληαη ηπρόλ ιάζε πνπ ζα εκθαλίδνληαη κεηά ηελ ρξήζε
ηεο από ηνπο ρξήζηεο, ώζηε λα δηαηεξείηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία.
3.7.5 Φοπηηόηηηα
Οη επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ζα κπνξνύλ λα ηηο δνπλ από νπνηαδήπνηε
ζπζθεπή κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν.
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3.8 Γιαγπάμμαηα
3.8.1 Use Γιαγπάμμαηα Use Case
Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ηξηώλ εηδώλ ησλ ρξεζηώλ, ελεξγνί,
παζεηηθνί θαη δηαρεηξηζηήο, έγηλε ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο Use Case. Ζ επηινγή απηνύ ηνπ
είδνπο δηαγξάκκαηνο έγηλε γηαηί κπνξεί λα πεξηγξαθηεί πιήξσο ε αιιειεπίδξαζε ησλ
ρξεζηώλ κε ην ζύζηεκα ηεο ηζηνζειίδαο.
Τν δηάγξακκα Use Case απνηειείηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά: Actors (ρξήζηεο), Use
Case (πεξίπησζε ρξήζεο) θαη αιιειεπηδξάζεηο / ζρέζεηο / ζπζρεηίζεηο. Πην αλαιπηηθά:
- Οη Actors είλαη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη αιιειεπηδξνύλ κε
απηό. Έλαο Actor κπνξεί λα είλαη έλα θπζηθό πξόζσπν, έλα άιιν ζύζηεκα ή έλα κεράλεκα.
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη Actors είλαη ηα ηξία είδε ρξεζηώλ ηεο ηζηνζειίδαο.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαηαη:

- Τν Use Case είλαη κηα ζεηξά από ζπκβάληα θαη γεγνλόηα πνπ εθηεινύληαη από ην ζύζηεκα.
Πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα. Τν Use Case
πεξηγξάθεη όια ηα πηζαλά ζπκβάληα πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαηαη:

- Οι αιιειεπηδξάζεηο / ζρέζεηο / ζπζρεηίζεηο δείρλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο

Actors θαη ζηα Use Case. Οη ζρέζεηο απνηεινύληαη από ηα είδε: Association (ζπζρέηηζε),
Dependency (εμάξηεζε), Generalization (γελίθεπζε), Include θαη Extend.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαληαη:
Σπζρέηηζε θαη Δμάξηεζε:
Γελίθεπζε:
Include:
Extend:
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Γηάγξακκα Use Case:
read
stories
view
photographs
viewer

navigate
the site

enter
password

enter
email
<<include>>

<<include>>
<<include>>

enter
username

enter
name & surname

enter
username or
email

<<include>>

create
acount

navigate
the site

<<include>>

<<include>>

login

enter
password

logout

user

communication
with
administrator

view
own
stories

insert
comments

insert
stories &
fotographs
communication
with users &
viewers

<<include>>

reply to
comments

choose
village

<<include>>

edit
own
stories

view
profile

administrator

view
stories

<<include>>

edit
stories
<<include>>

edit
profile

σήμα 3.1 :Γιάγπαμμα Use Case
3.8.2 Γιαγπάμμαηα Data Flow
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαγξάκκαηα ζε
κνξθή Data Flow. Έγηλε πινπνίεζε αξθεηώλ δηαγξακκάησλ, όπνπ ην θαζέλα πεξηγξάθεη κηα
μερσξηζηή ιεηηνπξγία. Τα δεδνκέλα ζηα δηαγξάκκαηα Data Flow ξένπλ από κηα εμσηεξηθή
πεγή δεδνκέλσλ πξνο έλα εζσηεξηθό απνζεθεπηηθό ρώξν δεδνκέλσλ ή έλα εμσηεξηθό
πξννξηζκό δεδνκέλσλ, κέζσ κηαο εζσηεξηθήο δηεξγαζίαο.
Τν δηάγξακκα Data Flow απνηειείηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά: εμσηεξηθόο πξάθηνξαο
(νληόηεηα), δηαδηθαζία, απνζεθεπηηθή κνλάδα δεδνκέλσλ θαη ξνή δεδνκέλσλ. Πην
αλαιπηηθά:
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- Ο εμσηεξηθόο πξάθηνξαο (νληόηεηα) κπνξεί λα είλαη πξόζσπα, κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή
θάπνην άιιν ζύζηεκα πνπ αιιειεπηδξά κε ην παξόλ ζύζηεκα αληαιιάζνληαο δεδνκέλα
εηζόδνπ ή δεδνκέλα εμόδνπ.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαηαη:

- Ζ δηαδηθαζία δέρεηαη δεδνκέλα ζαλ είζνδν, ηα επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη ζαλ έμνδν άιια
δεδνκέλα.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαηαη:

- Ζ απνζεθεπηηθή κνλάδα έρεη σο ζθνπό λα απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα κόληκα γηα λα
δηαηεξνύληαη ζην ζύζηεκα γηα λα κπνξνύλ λα αλαθηώληαη ζε κεηέπεηηα ζηάδην.
Αληηπξνζσπεύεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαηαη:

- Ζ ξνή δεδνκέλσλ είλαη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ θαη εμόδνπ από θαη πξνο κηα δηαδηθαζία.
Πάλσ ζηελ ξνή δεδνκέλσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
Σρεκαηηθά, αλαπαξίζηαηαη:

Γηαγξάκκαηα Data Flow:

Χρήςτησ

Όνομα, επίθετο, Email,
username, password

(1)
Δημιουργία
Λογαριαςμοφ

Όνομα, επίθετο, Email,
username, password

Επιτυχία / αποτυχία
δημιουργίασ λογαριαςμοφ

σήμα 3.2: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 1: Γημιοςπγία Λογαπιαζμού
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Πίνακασ
Βάςησ με
Δεδομζνα
χρηςτών

Χρήςτησ

Username ή email,
password

Administrator

Username ή email,
password

(1)
Ανάκτηςη
Δεδομζνων και
Επαλήθευςη
εγκυρότητασ

Username ή email,
password

Πίνακασ
Βάςησ με
Δεδομζνα
χρηςτών

Username ή email,
password

Επιτυχία/
Αποτυχία
ςφνδεςησ

Επιτυχία/
Αποτυχία
ςφνδεςησ

(2)
Σφνδεςη ςτο
ςφςτημα

σήμα 3.3: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 2: ύνδεζη Υπήζηη

(1)
Ανάκτηςη
Στοιχείων
χρήςτη

Προςωπικά
δεδομζνα

Πίνακασ
Βάςησ με
Δεδομζνα
χρηςτών

Προςωπικά
δεδομζνα
Χρήςτησ

Administrator

Προςωπικά
δεδομζνα

Προςωπικά
δεδομζνα

(2)
Επεξεργαςία
προςωπικών
δεδομζνων

Επεξεργαςμζνα
προςωπικά δεδομζνα

σήμα 3.4: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 3: Δπεξεπγαζία πποζυπικών δεδομένυν
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Χρήςτησ

Κείμενο /
Φωτογραφία

Administrator

Κείμενο /
Φωτογραφία

(1)
Ειςαγωγή και
επεξεργαςία
κειμζνου και
καθοριςμόσ
κατηγορίασ

Κείμενο,
κατηγορία

Πίνακασ
Βάςησ με
Αναμνήςεισ

(2)
Αποθήκευςη
κειμζνου ςτην
κατηγορία

Κείμενο,
κατηγορία

σήμα 3.5: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 4: Διζαγυγή κειμένος / θυηογπαθίαρ

(1)
Ανάκτηςη
κειμζνου

κείμενο

Πίνακασ
Βάςησ με
Αναμνήςεισ

κείμενο

Χρήςτησ

Administrator

Αλλαγζσ
ςτο κείμενο

Αλλαγζσ
ςτο κείμενο

(2)
Επεξεργαςία
κειμζνου

σήμα 3.6: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 5: Δπεξεπγαζία κειμένος
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Επεξεργαςμζνο
Κείμενο

(1)
Ανάκτηςη
κειμζνου

κείμενο

Πίνακασ
Βάςησ με
Αναμνήςεισ

Κείμενο,
ςχόλιο

Πίνακασ
Βάςησ με
ςχόλια

κείμενο

Χρήςτησ

Administrator

ςχόλιο

ςχόλιο

(2)
Σχολιαςμόσ
κειμζνου

σήμα 3.7: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 6: σολιαζμόρ κειμένυν / ποιημάηυν /
θυηογπαθιών

(1)
Ανάκτηςη
Κειμζνου /
Ποιήματοσ /
φωτογραφίασ

Κείμενο /
ποιήμα /
φωτογραφία

Πίνακασ
Βάςησ με
Αναμνήςεισ /
Φωτογραφίεσ

Κείμενο /
ποιήμα /
φωτογραφία

Χρήςτησ

Administrator

Κείμενο /
ποιήμα /
φωτογραφία

Κείμενο /
ποιήμα /
φωτογραφία

(2)
Διαγραφή
Κειμζνου /
Ποιήματοσ /
Φωτογραφίασ

Κείμενο /
ποιήμα /
φωτογραφία

Κείμενο /
ποιήμα /
φωτογραφία

(3)
Διαγραφή
ςχολίων
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ςχόλιο

Πίνακασ
Βάςησ με
ςχόλια

σήμα 3.8: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 7: Γιαγπαθή κειμένυν / ποιημάηυν /
θυηογπαθιών

(1)
Ανάκτηςη
ςχολίου

Πίνακασ
Βάςησ με
ςχόλια

ςχόλιο

ςχόλιο

Χρήςτησ

Administrator

ςχόλιο

ςχόλιο

(2)
Διαγραφή
ςχολίου

ςχόλιο

σήμα 3.9: Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν 8: Γιαγπαθή ζσολίυν

3.9 Ππόηςπα σεδίαζηρ ελίδυν
Πξηλ αξρίζεη ε πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζρεδηάζηεθαλ θάπνηα πξόηππα γηα ηηο πην
θύξηεο ζειίδεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.
Κεληξηθή ζειίδα:
Σηελ ζειίδα απηή ζα ππάξρεη έλαο ράξηεο ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη ηα νλόκαηα ησλ
ηξηώλ πόιεσλ, Κεξύλεηα, Ακκόρσζηνο θαη Λεπθσζία, ζηα αξηζηεξά ζα είλαη ε θόξκα
ζύλδεζεο (ή ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε κεηά ηελ ζύλδεζε) θαη θάπνηα γεληθά ιόγηα.
Ζ θόξκα ζύλδεζεο ή ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε κεηά ηελ ζύλδεζε ζα ππάξρνπλ ζε όιεο
ηηο ζειίδεο, ζηα αξηζηεξά.
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Μήλπκα Καισζνξίζκαηνο

Φόξκα Σύλδεζεο
username
Λνγαξηαζκνύ
password
Σύλδεζε

Γεληθά ιόγηα γηα ηα θαηερόκελα
ρσξηά ή ιόγηα θάπνηνπ
γλσζηνύ Κύπξηνπ,
γηα ηα θαηερόκελα

Γεκηνπξγία
Λνγαξηαζκνύ
Δπηθνηλσλία
Copyright 2017/2018
Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ
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Αξρηθή ζειίδα γηα θάζε ρσξηό:
Κάζε αξρηθή ζειίδα ζα έρεη ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ, ην κελνύ, θσηνγξαθίεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ρσξηό, κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο, ιίγα ιόγηα γηα ην ρσξηό θαη
ζηα αξηζηεξά ηελ θόξκα ζύλδεζεο (ή ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε κεηά ηελ ζύλδεζε).

Όλνκα Φσξηνύ
Κεληξηθή

Αξρηθή

Αλακλήζεηο

Αλακλεζηηθέο
Φσηνγξαθίεο

Πνηήκαηα

Τν Φσξηό

Φόξκα Σύλδεζεο
username
Λνγαξηαζκνύ
password
Σύλδεζε

Λίγα ιόγηα γηα ηελ ρξήζε ηεο
ηζηνζειίδαο θαη ζύληνκε
αλαθνξά γηα ην πεξηερόκελν ηεο
Αλαθνξά ζην
ζπγθεθξηκέλνπ ρσξηνύ

Γεκηνπξγία
Λνγαξηαζκνύ
Δπηθνηλσλία

Copyright 2017/2018
Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ
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Σύλδεζκνη

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ:
Ζ ζειίδα γηα ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ζα έρεη ηελ πην θάησ κνξθή. Γειαδή, ζα
έρεη ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ, ην κελνύ, θσηνγξαθίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηό, ζα δεηά ηα
ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ζηα αξηζηεξά ηελ θόξκα ζύλδεζεο.

Όλνκα Φσξηνύ
Κεληξηθή

Αξρηθή

Αλακλήζεηο

Αλακλεζηηθέο
Φσηνγξαθίεο

Πνηήκαηα

Τν Φσξηό

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ
Φόξκα Σύλδεζεο

username
Λνγαξηαζκνύ
password

Όλνκα:
Δπίζεην:

Σύλδεζε
Email:
Γεκηνπξγία
Λνγαξηαζκνύ

Όλνκα Φξήζηε:

Δπηθνηλσλία
Κσδηθόο:
Δπηβεβαίσζε Κσδηθνύ:

Copyright 2017/2018
Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ
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Σύλδεζκνη

Πξνθίι Φξήζηε:
Τν πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζα παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηα ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ,
πνηεκάησλ, θσηνγξαθηώλ πνπ έρεη γξάςεη ή έρεη ζρνιηάζεη.

Όλνκα Φσξηνύ
Κεληξηθή

Αξρηθή

Αλακλήζεηο

Αλακλεζηηθέο
Φσηνγξαθίεο

Πνηήκαηα

Τν Φσξηό

Σύλδεζκνη

Πξνθίι Φξήζηε
Σηνηρεία ρξήζηε
Πξνθίι
Φξήζηε
Δπεμεξγαζία
Πξνθίι
Δηζαγσγή
αλάκλεζεο /
πνηήκαηνο /
θσηνγξαθίαο

Ολνκαηεπώλπκν
Όλνκα Φξήζηε
Όλνκα Φξήζηε
Email
Πίλαθαο κε θείκελα θαη πνηήκαηα πνπ εηζήγαγε
Πίλαθαο κε θσηνγξαθίεο πνπ εηζήγαγε
Πίλαθαο κε ζρόιηα πνπ έθαλε ζε αλακλήζεηο
Πίλαθαο κε ζρόιηα πνπ έθαλε ζε θσηνγξαθίεο

Copyright 2017/2018
Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ
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Δκθάληζε θεηκέλσλ / πνηεκάησλ / θσηνγξαθηώλ αλά θαηεγνξία:
Γηα ηελ εκθάληζε ησλ θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη θσηνγξαθηώλ, ζα εκθαλίδνληαη όιεο
νη αλακλήζεηο αλά θαηεγνξία.

Όλνκα Φσξηνύ
Κεληξηθή

Αξρηθή

Αλακλήζεηο

Αλακλεζηηθέο
Φσηνγξαθίεο

Φόξκα Σύλδεζεο

Πνηήκαηα

Όλνκα Καηεγνξίαο

username
Λνγαξηαζκνύ
password

Αλάκλεζε 1

Σύλδεζε

Αλάκλεζε 2

Γεκηνπξγία
Λνγαξηαζκνύ

…

Δπηθνηλσλία

Copyright 2017/2018
Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ
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Τν Φσξηό

Σύλδεζκνη

Κεθάλαιο 4
Αςηόμαηη Καηηγοπιοποίηζη

4.1 Πξόβιεκα Καηεγνξηνπνίεζεο

34

4.2 Γηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο

35

4.3 Feature Extraction

37

4.3.1 Linear Discriminant Analysis

37

4.3.2 Singular Vector Decomposition

37

4.3.3 Principal Component Analysis

38

4.4 Classification

38

4.4.1 Random Forest Classifier

38

4.4.2 K-Nearest Neighbor Classifier

39

4.4.3 Support Vector Classifier

39

4.5 Δπηινγή αιγνξίζκσλ

40

4.1 Ππόβλημα Καηηγοπιοποίηζηρ
Μέξνο ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο είλαη θαη ην ζέκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
θεηκέλσλ. Τν πξόβιεκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο έρεη ζθνπό λα πξνβιέπεη ηελ θαηεγνξία ησλ
θεηκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ώζηε λα κελ ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο λα απνθαζίδνπλ θαη λα
επηιέγνπλ νη ίδηνη ηελ θαηεγνξία. Ζ ηζηνζειίδα έρεη έλα ζύλνιν θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί από πξηλ. Κάζε θείκελν πνπ αλαξηάηε, πξέπεη λα αλήθεη ζε κία από ηηο
θαηεγνξίεο. Τν ζύζηεκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πξέπεη λα εθηειείηαη κεηά από έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξόλν γηα λα θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ θεηκέλσλ πνπ γξάθηεθαλ ηηο
ηειεπηαίεο ώξεο.
Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο έγηλε Δπηβιεπόκελε Μάζεζε
(Supervised Learning). Λόγσ ηνπ όηη νη θαηεγνξίεο είραλ θαζνξηζηεί από ηελ αξρή, ε
κάζεζε απηή ήηαλ ε πην θαηάιιειε. Με ηνλ όξν Δπηβιεπόκελε Μάζεζε ελλνείηαη ν
ραξαθηεξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε θάπνηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Τα δεδνκέλα
εθπαίδεπζεο απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν παξαδεηγκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηελ εθπαίδεπζε κνληέισλ. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε αθνινπζεί ν έιεγρνο γηα λα δνύκε όηη έγηλε
ζσζηά ε εθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα.
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Γηα ην ζέκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο έγηλε κειέηε ζε άξζξα. [4], [5], [6], [7], [8].
[9]
4.2 Γιαδικαζία καηηγοπιοποίηζηρ
Γηα ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο αθνινπζείηαη κία δηαδηθαζία.
Τα θείκελα επηδέρνληαη επεμεξγαζία ώζηε λα έξζνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ ζα
είλαη πην εύθνιν λα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη πξόβιεςεο
θαηεγνξηώλ ησλ θεηκέλσλ έγηλε ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python.
Αξρηθά ε δηαδηθαζία απηή έγηλε ζε δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε (training) θαη ηνλ έιεγρν (testing) θαη κεηά γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα
πξνβιεθηεί ε θαηεγνξία ηνπο. Τα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ είλαη θείκελα από όιεο
ηηο θαηεγνξίεο ηα νπνία απνζεθεύηεθαλ ζε έλα αξρείν γηα λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
Γηα ηα θείκελα απηά, ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ είλαη γλσζηή θαη είλαη θαηαρσξεκέλε
ζην αξρείν. Τα δεδνκέλα γηα ηελ πξόβιεςε είλαη ηα θείκελα πνπ θαηαρσξνύλ νη ρξήζηεο. Τα
θείκελα ιακβάλνληαη από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη επηδέρνληαη παξόκνηα δηαδηθαζία κε ηα
δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ θαη γίλεηαη ε πξόβιεςε. Σηελ δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζήζεθε, ππήξραλ θάπνηα βήκαηα πνπ δηεθπεξαηώζεθαλ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
γηα ηελ πξόβιεςε, κε κόλε δηαθνξνπνίεζε ζην ηειεπηαίν βήκα.
Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Τα θείκελα πνπ
επεμεξγάδνληαη απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν ιέμεσλ. Αλ θάζε ιέμε αλαπαξαζηαζεί σο έλα
δηάλπζκα ζπληεηαγκέλσλ, ηόηε ζα πξνθύςεη έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο δηαζηάζεσλ ηνπ
δηαλύζκαηνο απηνύ. Έηζη, κε ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, ζα ππάξμεη κείσζε ησλ
δηαζηάζεσλ ησλ ιέμεσλ. Τν κεησκέλν δηάλπζκα πνπ ζα πξνθύςεη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο
είζνδνο γηα ηνλ αιγόξηζκν ηαμηλόκεζεο γηα ηελ πξόβιεςε θαηεγνξίαο.
Αξρηθά, ε δηαδηθαζία μεθηλά κε ην δηάβαζκα ησλ θεηκέλσλ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηα
δεδνκέλα δηαβάδνληαη από αξρείν, ελώ γηα ηα δεδνκέλα πξόβιεςεο, δηαβάδνληαη από ηελ
βάζε δεδνκέλσλ. Πξώην βήκα ηεο επεμεξγαζίαο, είλαη ε αθαίξεζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη
ησλ αξηζκώλ. Οηηδήπνηε δελ είλαη γξάκκα ην αθαηξεί θαη ην αληηθαζηζηά κε θελό.
Αθνινύζσο, νη ιέμεηο ζπάδνπλ ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο θαη θάζε γξάκκα πνπ ηνλίδεηαη
αληηθαζηζηάηε κε ην ίδην γξάκκα ρσξίο ηόλν. Ζ δηαδηθαζία ζπαζίκαηνο ηνπ θεηκέλνπ ζε
κεκνλσκέλεο ιέμεηο νλνκάδεηαη Tokenization.
Σηελ ζπλέρεηα, αθαηξνύληαη νη θνηλέο ιέμεηο (stop words). Οη ιέμεηο απηέο είλαη κεζεκαληηθέο θαη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο πνιιέο θνξέο ζηα θείκελα. Τν γεγνλόο όηη
εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο δείρλεη όηη είλαη θνηλέο θαη δελ κπνξνύλ λα θαλεξώζνπλ θάπνηα
πιεξνθνξία γηα ην πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ ζηα νπνία εκθαλίδνληαη. Αθόκα θαη ζηηο
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πεξηπηώζεηο πνπ νη θνηλέο ιέμεηο εκθαλίδνληαη ιίγεο θνξέο ζηα θείκελα, πξέπεη λα
αθαηξνύληαη γηαηί δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ θάπνηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία. Απηό γίλεηαη
κέζσ ησλ κεραληζκώλ πνπ ππάξρνπλ θαη έηζη εληνπίδνληαη θαη δηαγξάθνληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο.
Αθνινύζσο, εθηειείηαη ε δηαδηθαζία Stemming. Γειαδή, κεηαηξέπεηαη θάζε ιέμε
ζηελ αληίζηνηρε ξίδα ηεο. Απηό βνεζά ζην λα αληηκεησπίδνληαη όιεο νη νκόξηδεο ιέμεηο σο
ίδηεο.
Μεηά αθνινπζεί ε εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ (Feature Extraction). Με ηνλ ηξόπν
απηό γίλεηαη κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ, δειαδή ησλ ιέμεσλ, εμάγνληαο λέα ραξαθηεξηζηηθά.
Φξεζηκνπνηήζεθαλ ην Bag of Words θαη ην TF/IDF Vectorizer. Καη ηα δύν κνληέια θάλνπλ
παξόκνηα δνπιεία θαη γη‟απηό ειέγρζεθαλ θαη νη δύν ηξόπνη ώζηε λα θαζνξηζηεί ην θαιύηεξν
θαη πην αθξηβέο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Τν κνληέιν Bag of Words καζαίλεη έλα ιεμηιόγην
από όια ηα θείκελα θαη ζηελ ζπλέρεηα κνληεινπνηεί θάζε θείκελν ππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκό
ησλ θνξώλ πνπ εκθαλίδεηαη θάζε ιέμε. Τν κνληέιν TF/IDF Vectorizer καζαίλεη έλα
ιεμηιόγην από όια ηα θείκελα θαη κνληεινπνηεί θάζε θείκελν ππνινγίδνληαο κηα αξηζκεηηθή
ζηαηηζηηθή ηηκή γηα θάζε ιέμε, πνπ αληηθαηνπηξίδεη πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ιέμε ζην
θείκελν. Δμεηάδνληαο θαη ηα δύν κνληέια, έδεημε όηη ην TF/IDF Vectorizer είλαη θαιύηεξν
από ην Bag of Words θαη έηζη έγηλε ρξήζε απηνύ.
Παξάιιεια, γηα ην Feature Extraction ειέρζεζαλ ηξείο κέζνδνη γηα λα θαζνξηζηεί ε
πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη κέζνδνη είλαη: Linear Discriminant
Analysis (LDA), Singular Vector Decomposition (SVD) θαη Principal Component Analysis
(PCA). Γηα θάζε κέζνδν γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνθεθάιαην ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ.
Τέινο, αθνινύζεζαλ νη αιγόξηζκνη ηαμηλόκεζεο. Δπίζεο, θαη γηα απηό ην βήκα
ειέρζεζαλ ηξείο αιγόξηζκνη πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ππνθεθάιαην απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ. Οη
αιγόξηζκνη είλαη: Random Forest Classifier, K-Nearest Neighbor Classifier (KNN) θαη
Support Vector Classifier (SVC). Καηά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ έιεγρν, ηα δεδνκέλα πνπ
δέρηεθαλ επεμεξγαζία πνπ πάξζεθαλ από ην αξρείν, κνηξάζηεθαλ θαηά 80% ζε δεδνκέλα
εθπαίδεπζεο θαη θαηά 20% ζε δεδνκέλα ειέγρνπ. Με ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε αιγνξίζκνπ
πάξζεθε έλα πνζνζηό ην νπνίν αληηπξνζώπεπε ην πόζν θαιά έγηλε ε πξόβιεςε. Έηζη, κε
βάζε ην πνζνζηό πνπ δόζεθε γηα ην θαζέλα, έγηλε θαη ε επηινγή ηνπ θαιύηεξνπ αιγνξίζκνπ
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ κάζεζε απηή απνζεθεύηεθε ζην δίζθν ώζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηε γηα ηηο πξνβιέςεηο. Σηελ πεξίπησζε ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο
θαηεγνξίαο, ζην βήκα απηό γίλεηε ε πξόβιεςε ηεο θαηεγνξίαο κε ηελ ρξήζε ησλ
αιγνξίζκσλ απηώλ.
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Δικόνα 4.1 : Γιαδικαζία Καηηγοπιοποίηζηρ Κειμένος [4]

4.3 Feature Extraction
Γηα ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηελ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ, ειέρζεζαλ νη πην
θάησ ηξεηο κέζνδνη. Καη νη ηξεηο κέζνδνη έδσζαλ σο έμνδν ηηο ηηκέο δηαθύκαλζεο γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ κεγαιύηεξε ηηκή.

4.3.1 Linear Discriminant Analysis (LDA)
Ζ κέζνδνο LDA αλήθεη ζηελ Δπηβιεπόκελε Μάζεζε. Σθνπόο ηεο είλαη λα
αλαγλσξίδεη λέα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ιέμεηο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηε κεγαιύηεξε
δηαθύκαλζε κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ. Λακβάλεη ππόςε ηηο εηηθέηεο, δειαδή ηα νλόκαηα ησλ
θαηεγνξηώλ. Απνηειείηαη από ηηο ζηαηηζηηθέο ηδηόηεηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη
γηα θάζε θαηεγνξία. Οη ζηαηηζηηθέο ηδηόηεηεο ππνινγίδνληαη από ηα δεδνκέλα θαη ζπλδένληαη
κε ηελ εμίζσζε πνπ είλαη θαζνξηζκέλε ζην LDA γηα λα γίλνληαη πξνβιέςεηο. Οη ηηκέο απηέο
απνζεθεύνληαη ζε αξρείν γηα ην κνληέιν γηα λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Ζ LDA
πξνζπαζεί ξεηά λα κνληεινπνηήζεη ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ ηάμεσλ ησλ
δεδνκέλσλ.

4.3.2 Singular Vector Decomposition (SVD)
Τν SVD είλαη κέζνδνο απνζύλζεζεο γηα ηελ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ, ώζηε λα γίλνπλ
πην απινί νξηζκέλνη ππνινγηζκνί γηα κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Τν SVD ππνινγίδεηαη κε
επαλαιεπηηθέο αξηζκεηηθέο κεζόδνπο. Παίξλεη ηνλ πίλαθα πνπ είλαη ηα δεδνκέλα θαη
επηρεηξεί λα κεηώζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξάγνληαο κνλαδηαίεο ηηκέο. Απηή ε κείσζε αθαηξεί
άρξεζηα δεδνκέλα κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ κόλν όζα έρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία.
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4.3.3 Principal Component Analysis (PCA)
Ζ κέζνδνο PCA είλαη πνιύ παξόκνηα κε ηελ κέζνδν LDA. Δίλαη γξακκηθή κέζνδνο
κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ειάρηζηε
απώιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ. Σθνπόο ηεο είλαη λα βξεζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
κεγηζηνπνηνύλ ηε δηαθύκαλζε ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ. Ζ PCA δελ ιακβάλεη ππόςε
ηπρόλ δηαθνξά ζηηο ηάμεηο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θηίδεη ηνπο
ζπλδπαζκνύο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξέο θαη όρη ζε νκνηόηεηεο ησλ
ηάμεσλ.

4.4 Classification
Ωο ηειεπηαίν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ε ηαμηλόκεζε
(Classification). Γηα ηελ εθπαίδεπζε, ειέρζεζαλ ηξεηο αιγόξηζκνη. Γηα ηνλ θαζέλα
ππνινγηδόηαλ ε κεηξηθή Hamming Loss ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ην πόζν θαιά έγηλε ε
εθπαίδεπζε.

4.4.1 Random Forest Classifier
Ο πξώηνο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν Random Forest Classifier. Ο
Random Forest Classifier είλαη αιγόξηζκνο Δπηβιεπόκελεο Μάζεζεο. Γεκηνπξγεί έλα δάζνο,
δειαδή έλα ζύλνιν από δέληξα απνθάζεσλ από έλα ηπραίν ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ
επηιέρζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε. Κάζε δέληξν απνηειείηαη από έλα αξηζκό δεδνκέλσλ. Ο
αξηζκόο ησλ δέληξσλ θαζνξίδεηαη από ηνπο ρξήζηεο. Όζν πην κεγάινο είλαη ν αξηζκόο ησλ
δέληξσλ, ηόζν πην αθξηβέο είλαη ην απνηέιεζκα. Γηα θάζε δέληξν επηιέγεη θάπνηα ζηνηρεία
πνπ ζα βνεζήζνπλ γηα λα γίλεη ε ηειηθή πξόβιεςε γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα ειεγρζνύλ.
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Δικόνα 4.2 : Αναπαπάζηαζη Αλγοπίθμος Random Forest Classifier

4.4.2 K-Nearest Neighbor Classifier
Ο αιγόξηζκνο K-Nearest Neighbor είλαη αιγόξηζκνο Δπηβιεπόκελεο Μάζεζεο θαη
ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ απόζηαζε ησλ πιεζηέζηεξσλ ζεκείσλ. Όηαλ εθπαηδεπηεί ν
αιγόξηζκνο, ρξεζηκνπνηνύληαη νη θαηεγνξίεο ηαμηλόκεζεο γηα λα ηαμηλνκεζνύλ ηα
εθπαηδεπκέλα δεδνκέλα. Γηα θάζε λέν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί, πξέπεη λα δεη ηα
άιια ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη γύξσ ηνπ. Ζ θαηεγνξία θαζνξίδεηαη από ηελ θαηεγνξία πνπ
έρνπλ ηα k πιεζηέζηεξα ζηνηρεία πξνο απηό. Ζ ηηκή k πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ην
πξόβιεκα ώζηε λα δίλεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.

Δικόνα 4.2 : Αναπαπάζηαζη Αλγοπίθμος K-Nearest Neighbor

4.4.3 Support Vector Classifier
Ο ηξίηνο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν Support Vector Classifier θαη είλαη
αιγόξηζκνο Δπηβιεπόκελεο Μάζεζεο. Ο αιγόξηζκνο ρξεζηκνπνηεί έλα απιό γξακκηθό
ηαμηλνκεηή γηα λα δηαηξέζεη ην ρώξν ηνπ δείγκαηνο. Γίλεηαη ρξήζε κηαο βαζηθήο ζπλάξηεζεο
γηα λα θάλεη ην δείγκα λα είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκν. Τα δεδνκέλα αλαπαξηζηώληαη σο
ζεκεία ζην ρώξν θαη νη θαηεγνξίεο λα είλαη δηαρσξηζκέλεο κεηαμύ ηνπο. Τα λέα δεδνκέλα
πνπ ζα πξνβιεθηνύλ, αλήθνπλ ζε κηα από απηέο ηηο θαηεγνξίεο.
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Δικόνα 4.4 : Αναπαπάζηαζη Αλγοπίθμος Support Vector Classifier

4.5 Δπιλογή αλγοπίθμυν
Με ηελ πινπνίεζε θαη εθηέιεζε ησλ πην πάλσ ηξηώλ κεζόδσλ γηα ην Feature
Extraction θαη ησλ ηξηώλ αιγνξίζκσλ γηα ην Classification έγηλε ε ηειηθή επηινγή γηα ην
θαζέλα κε θξηηήξην ηα απνηειέζκαηα πνπ έδσζαλ.
Γηα ην Feature Extraction, γηα θάζε κέζνδν πνπ εθηεινύηαλ, ηππσλόηαλ ε
δηαθύκαλζε γηα ηα δύν πξώηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κέζνδνο κε ηελ πην κεγάιε δηαθύκαλζε
είλαη ην LDA.
Όζν αθνξά ηνπο αιγνξίζκνπο γηα ην Classification, βάζε ηεο ηηκήο ηνπ Hamming
Loss έγηλε θαη ε επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ. Ο αιγόξηζκνο κε ηελ κεγαιύηεξε
ηηκή ήηαλ θαη απηόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνύ είρε κάζεη θαιύηεξα από ηνπο άιινπο θαηά
ηελ εθπαίδεπζε θαη έδσζε ηελ κεγαιύηεξε ηηκή. Ο αιγόξηζκνο απηόο είλαη ν K-Nearest
Neighbor.
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5.1 Γενικά για Τλοποίηζη
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη ηεο ζρεδίαζεο, αθνινύζεζε ε
πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ πινπνίεζε ε ηζηνζειίδα άξρηζε ζηγά ζηγά λα απνθηά
κνξθή θαη κε ην πέξαζκα ηνλ εκεξώλ νινθιεξώζεθε σο έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό
ώζηε λα κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα αξρίζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ. Ζ πινπνίεζε έγηλε γηα λα
επηηεπρηεί ν ζηόρνο ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πην θάησ γίλεηε αλαθνξά ζηε δνκή ησλ
ζειίδσλ, πεξηγξάθνληαη νη θύξηεο ζειίδεο πνπ πινπνηήζεθαλ, θαζνξίδεηαη ην πώο έγηλε ε
πινπνίεζε γηα πεξηζζόηεξα από έλα ρσξηά θαη παξαηίζεηαη έλα πξόηππν γηα ην πώο κπνξεί
λα κνηάδνπλ νη ζειίδεο ζηελ πινπνίεζε γηα δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, θάζηξα, εθθιεζίεο θαη
αμηνζέαηα.

Ζ

ηζηνζειίδα

πνπ

έρεη

πινπνηεζεί

http://thesis.cs.ucy.ac.cy/anamnisis_cy/ .
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βξίζθεηε

ζηνλ

ζύλδεζκν:

5.2 Γομή ελίδυν
Όιεο νη ζειίδεο πνπ απνηεινύλ απηή ηελ δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα, έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε δνκή. Οη αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ αθνξνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θάζε ζειίδαο. Ζ
γεληθή δνκή ησλ ζειίδσλ είλαη ε εμήο:
Κάζε ζειίδα γηα ηα ρσξηά, ζηελ αξρή έρεη σο ηίηιν ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ. Δπίζεο,
ππάξρεη ε επηινγή γιώζζαο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά, πνπ ζην παξώλ ζηάδην δελ έρεη
πινπνηεζεί γηα λα γίλεηαη ε κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην θνπηί
αλαδήηεζεο, ην νπνίν δελ έρεη πινπνηεζεί ιόγσ ρξόλνπ, θαη ην κελνύ όπνπ αληηπξνζσπεύεη
ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ. Πην θάησ ππάξρεη κηα ζεηξά από θσηνγξαθίεο πνπ
παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά κλεκεία θαη ηνπνζεζίεο από ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηό.
Σηελ

πεξίπησζε

όκσο

ηεο

θεληξηθήο

ζειίδαο

ππάξρνπλ

θάπνηεο

κηθξέο

δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηό ην θνκκάηη ηεο ζειίδαο. Ο ηίηινο πνπ ππάξρεη ζηελ αξρή, είλαη
θάηη πην γεληθό, δειαδή „Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ‟. Παξάιιεια, δελ ππάξρεη κελνύ θαη
παξνπζηάδεηαη κόλν κηα εηθόλα κε ηνλ ράξηε ηεο Κύπξνπ.
Σηελ αξηζηεξή πιεπξά ησλ ζειίδσλ ππάξρεη έλα πιαίζην ην νπνίν αθνξά ηελ
ζύλδεζε / απνζύλδεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ δηαρεηξηζηή. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ
είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ρξήζηεο, παξνπζηάδεηαη κηα θόξκα ζύλδεζεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε
παξνρή βνήζεηαο όηαλ ν ρξήζηεο μεράζεη ην όλνκα ρξήζηε ή ην θσδηθό ηνπ. Αλ δελ έρεη
ινγαξηαζκό ν ρξήζηεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παηώληαο ζην θαηάιιειν ζεκείν πνπ
ππάξρεη ζην πιαίζην απηό. Σηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ρξήζηεο,
παξνπζηάδεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα ρξήζηε. Πην θάησ ππάξρνπλ νη ζύλδεζκνη
πνπ νδεγνύλ ζην πξνθίι, ζηελ επεμεξγαζία πξνθίι θαη ζηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ, πνηήκαηνο
θαη αλακλεζηηθήο θσηνγξαθίαο. Παηώληαο ζην θνπκπί „Απνζύλδεζε‟ γίλεηαη ε απνζύλδεζε.
Οη ιεηηνπξγίεο θάζε ζειίδαο γίλνληαη ζην ππόινηπν κέξνο ηεο ζειίδαο, αλαγξάθνληαο
πξώηα ηνλ ηίηιν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κεηά παξνπζηάδεηαη ην αλάινγν πεξηερόκελν.
Σην θάησ κέξνο θάζε ζειίδαο ππάξρεη ην ππνζέιηδν (footer) πνπ αλαγξάθεη ηα
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ην γεληθό όλνκα ηεο ηζηνζειίδαο, „Αλακλήζεηο ηεο Κύπξνπ‟.
5.3 Πεπιγπαθή Κύπιυν ζελίδυν ζςζηήμαηορ
5.3.1 Κενηπική ζελίδα
Ζ θεληξηθή ζειίδα όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ απνηειείηαη από έλα ράξηε ηεο
Κύπξνπ όπνπ πάλσ αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ πόιεσλ ηεο Κεξύλεηαο, Ακκνρώζηνπ θαη
Λεπθσζίαο. Παηώληαο ζηελ θάζε πεξηνρή ησλ πόιεσλ, αλνίγεη κηα αληίζηνηρε εηθόλα κε ηελ
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πόιε απηή θαη πάλσ αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ ρσξηώλ πνπ έρνπλ πινπνηεκέλε ζειίδα.
Τα ρσξηά πνπ έρνπλ πινπνηεζεί γηα ηελ Κεξύλεηα είλαη ν Άγηνο Ακβξόζηνο θαη ε Λάπεζνο,
γηα ηελ Ακκόρσζην είλαη ε Λύζε θαη γηα ηελ Λεπθσζία είλαη ε Κπζξέα θαη ηα Εώδηα. Πην
θάησ από ηελ εηθόλα ππάξρεη έλα πνίεκα ελόο θύπξηνπ πνηεηή γηα ηα θαηερόκελα ρσξηά.
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Φσξηά θάζε πόιεο:
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5.3.2 Απσική ζελίδα για κάθε συπιό
Ζ αξρηθή ζειίδα γηα θάζε ρσξηό έρεη θάπνηα γεληθά ιόγηα γηα ηελ ηζηνζειίδα θαη ηνλ
γεληθό ζθνπό ηεο, όπσο επίζεο θαη ιίγα ιόγηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηό ζην νπνίν
βξίζθεηαη ν ρξήζηεο εθείλε ηελ ζηηγκή.
Γηα ην ρσξηό Λύζε:
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5.3.3 Γημιοςπγία Λογαπιαζμού
Ο ζθνπόο ηεο δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ είλαη λα εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία θάπνηνπ
ρξήζηε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα δεκηνπξγείηαη έλαο ινγαξηαζκόο γη‟ απηόλ. Τα
ζηνηρεία απηά απνζεθεύνληαη θαη κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζεη ν
ρξήζηεο λα ζπλδεζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Τα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ αθνξνύλ όια ηα ρσξηά
θαη όρη κόλν έλα.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαγάγεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Τα ζηνηρεία πνπ
δεηνύληαη είλαη: όλνκα, επίζεην, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, όλνκα ρξήζηε, θσδηθό θαη
επηβεβαίσζε θσδηθνύ. Ο θσδηθόο είλαη κνλαδηθόο γηα ηνλ θαζέλα θαη κπνξεί λα έρεη κέρξη
θαη δεθαπέληε ςεθία, είηε αγγιηθά γξάκκαηα είηε αξηζκνύο είηε ζύκβνια. Όηαλ δνζνύλ ηα
ζηνηρεία γίλνληαη θάπνηνη έιεγρνη. Σε πεξηπηώζεηο πνπ δελ δνζεί θάπνην από ηα δεηνύκελα
ζηνηρεία ηόηε δεηάηε λα δνζεί. Έλαο έιεγρνο πνπ γίλεηαη είλαη ν θσδηθόο θαη ε επηβεβαίσζε
θσδηθνύ. Τα δύν ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ίδηα, αιιηώο εκθαλίδεη έλα παξάζπξν ιάζνπο.
Άιινο έιεγρνο είλαη γηα ηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ νλόκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ email. Αλ θάπνηνο
άιινο ρξήζηεο έρεη ήδε απηά ηα ζηνηρεία, ηόηε δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκόο
κε απηά.
Δθόζνλ ζπκπιεξσζνύλ ζσζηά όια ηα πεδία πνπ δεηνύληαη, ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ζην
ρξήζηε κηα ελεκέξσζε πσο ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ νινθιεξώζεθε επηηπρώο θαη ε βάζε
δεδνκέλσλ ζα ελεκεξώλεηαη κε ηα λέα ζηνηρεία. Ταπηόρξνλα, ζηέιλεηε email ζην ρξήζηε κε
ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ έρεη δειώζεη.
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5.3.4 ύνδεζη / Αποζύνδεζη
Ο ζθνπόο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη λα ζπλδένληαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζηηο ηζηνζειίδεο δίλνληαο ην όλνκα ρξήζηε ή ην email θαη ηνλ
θσδηθό πξόζβαζεο ηνπο. Αθνύ γίλεη ε ζύλδεζε, όηαλ νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο ηελ πεξηήγεζε
ηνπ, κπνξεί λα θάλεη απνζύλδεζε. Τν πιαίζην κε ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο / απνζύλδεζεο
εκθαλίδνληαη ζηα αξηζηεξά ζε θάζε ζειίδα.
Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο μεράζεη ηνλ θσδηθό ηνπ, ζα παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ηνπ θσδηθνύ ηνπ γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Δθόζνλ
ν ρξήζηεο ζπλδεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ζα κπνξεί λα εηζάγεη αλακλήζεηο θαη ζρόιηα.
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Πιαίζην πξηλ ηελ ζύλδεζε

Πιαίζην κεηά ηελ ζύλδεζε

5.3.5 Πποθίλ Υπήζηη
Σην πξνθίι ηνπ ρξήζηε αξρηθά εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ έρεη δώζεη θαηά ηελ
δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. Σπγθεθξηκέλα, εκθαλίδνληαη ην νλνκαηεπώλπκν, ην όλνκα
ρξήζηε θαη ην email. Πην θάησ εκθαλίδνληαη ζε πίλαθα νη ηίηινη ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ
πνηεκάησλ πνπ έρεη γξάςεη ν ρξήζηεο, καδί κε ηελ θαηεγνξία. Σε άιιν πίλαθα εκθαλίδνληαη
νη εηζαγσγέο θσηνγξαθηώλ πνπ έρεη θάλεη, καδί κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπο. Δπηπξόζζεηα,
ππάξρνπλ αθόκα δύν πίλαθεο, ν έλαο είλαη κε ηνπο ηίηινπο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ θεηκέλσλ
θαη πνηεκάησλ πνπ ζρνιίαζε θαη ν άιινο πίλαθαο είλαη κε ηνπο ηίηινπο θαη ηηο θαηεγνξίεο
ησλ θσηνγξαθηώλ πνπ ζρνιίαζε.
Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξνθίι ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ηα θείκελα, πνηήκαηα θαη
θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο είλαη αλαξηήζεηο πνπ έθαλε ν ρξήζηεο γηα όια
ηα ρσξηά.
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5.3.6 Δπεξεπγαζία Πποθίλ Υπήζηη
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε θαηά ηελ δεκηνπξγία
ινγαξηαζκνύ. Δκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ βάζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
ρξήζηε θαη ν ίδηνο κπνξεί λα θάλεη ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί θαη λα ηηο θαηαρσξήζεη.
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5.3.7 Διζαγυγή κειμένος / ποιήμαηορ / θυηογπαθίαρ
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θείκελα αλακλήζεσλ, πνηήκαηα θαη αλακλεζηηθέο
θσηνγξαθίεο. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ζε κία θόξκα ηνλ ηίηιν, ηελ αλάκλεζε ή ην πνίεκα, ηνλ
αθεγεηή, ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θσηνγξαθία (ζηελ πεξίπησζε ηεο ζειίδαο γηα ηελ
εηζαγσγή θσηνγξαθίαο). Γηα θάζε εηζαγσγή ν ηίηινο πξέπεη λα είλαη κνλαδηθόο. Αλ ππάξρεη
ήδε θαηαρώξεζε κε ηνλ ίδην ηίηιν ηόηε εκθαλίδεη έλα κήλπκα θαη δεηάηε λα γίλεη αιιαγή
ζηνλ ηίηιν. Όια ηα πεδία πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλα εθηόο από ηνλ αθεγεηή πνπ δελ
είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν. Γη‟απηό γίλεηαη έιεγρνο ώζηε λα είλαη ζπκπιεξσκέλα ηα
ππνρξεσηηθά πεδία.
Ο αθεγεηήο κπνξεί λα είλαη ην άηνκν ην νπνίν έρεη ηνλ ινγαξηαζκό ή ην άηνκν ην
νπνίν έρεη πεη ηελ αλάκλεζε. Σηε θόξκα εηζαγσγήο, ην πεδίν ηνπ αθεγεηή κπνξεί λα κελ
ζπκπιεξσζεί αιιά ζηε ζέζε ηνπ αθεγεηή ζα θαηαρσξεζεί ην όλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ θάλεη
ηελ εηζαγσγή.
Δπίζεο, ε θαηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ, ηνπ πνηήκαηνο, θαη ηεο θσηνγξαθίαο κπνξνύλ λα
είλαη δεκνζηεπκέλν ή αδεκνζίεπην. Όηαλ ε θαηάζηαζε είλαη „Γεκνζηεπκέλε‟ ζεκαίλεη όηη
κπνξνύλ όινη νη ρξήζηεο λα δνπλ απηό πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ν ρξήζηεο. Όηαλ ε θαηάζηαζε
είλαη „Αδεκνζίεπην‟ ηόηε ηελ θαηαρώξεζε κπνξεί λα ηελ δεη κόλν ν ρξήζηεο πνπ ηελ έρεη
εηζάγεη. Απηό κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ.
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Με θάζε θαηαρώξεζε, δεκηνπξγείηαη απηόκαηα ε εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη
θαηαρσξείηε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ώζηε λα γίλεηαη ε αλάθηεζε ηεο ζε κεηέπεηηα ζηάδην.
Δπίζεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαηαρσξείηαη ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ ζην νπνίν έρεη εηζαρζεί ην
θείκελν / πνίεκα / θσηνγξαθία.

5.3.8 Δπεξεπγαζία κειμένος / ποιήμαηορ / θυηογπαθίαρ
Όπσο θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε, έηζη θαη εδώ, εκθαλίδεηαη κηα
θόξκα κε ηα αλάινγα δεδνκέλα πνπ έρνπλ αλαθηεζεί από ηελ βάζε. Ο ρξήζηεο θάλεη ηηο
αιιαγέο πνπ επηζπκεί θαη ππνβάιιεη μαλά ηα ζηνηρεία θαη θαηαρσξνύληαη ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ. Τελ επεμεξγαζία κπνξεί λα ηελ θάλεη ν ρξήζηεο πνπ έρεη θάλεη θαη ηελ
εηζαγσγή.
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5.3.9 Παποςζίαζη κειμένος / ποιημάηυν / θυηογπαθιών
Μεηά ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ, πνηήκαηνο θαη θσηνγξαθίαο θαη αθνύ έρεη θαζνξηζηεί
ε θαηεγνξία ηνπο, εκθαλίδεηαη ε θάζε αλάξηεζε ζηελ αλάινγε θαηεγνξία. Τν ζύλνιν ησλ
αλαξηήζεσλ θάζε θαηεγνξίαο, αλαγξάθεηε δίπια από ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο. Μέζσ
ειέγρσλ πνπ γίλνληαη εκθαλίδνληαη ηα αλάινγα θείκελα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηό.
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5.4 Τλοποίηζη για διάθοπα συπιά
Αξρηθά ε πινπνίεζε έγηλε γηα έλα ρσξηό θαη αθνινύζσο είραλ πξνζηεζεί θαη άιια
ρσξηά. Τα ρσξία ηα νπνία έρνπλ ηζηνζειίδα είλαη ν Άγηνο Ακβξόζηνο, ε Λάπεζνο, ε Λύζε, ε
Κπζξέα θαη ηα Εώδηα.
Ζ πινπνίεζε γηα θάζε ρσξηό έγηλε δπλακηθά θαη όρη ζηαηηθά. Απηό γηαηί δπλακηθά ην
ζύζηεκα ηεο δηαδηθηπαθήο ηζηνζειίδαο είλαη πην απνδνηηθό θαη αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα
θαη πην γξήγνξα ζε ζύγθξηζε κε ηελ ζηαηηθή πινπνίεζε. Με ηνλ όξν δπλακηθή πινπνίεζε
ελλνείηαη όηη ε πινπνίεζε θάζε ιεηηνπξγίαο έγηλε ζε έλα αξρείν γηα όια ηα ρσξηά. Με ηνπο
θαηάιιεινπο ειέγρνπο, εκθαλίδνληαη θαη ηα αλάινγα ζηνηρεία γηα θάζε ρσξηό. Σηαηηθή
πινπνίεζε είλαη ε πινπνίεζε θάζε ιεηηνπξγίαο ζε πνιιά αξρεία, όπνπ ην θάζε αξρείν αθνξά
θαη έλα δηαθνξεηηθό ρσξηό.
Παξάιιεια, γηα θάζε ρσξηό ππάξρνπλ θάπνηεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη
δηαθνξεηηθέο, εηδηθέο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ην θαζέλα.
5.5 Τλοποίηζη για Σοποθεζίερ
Παξόκνηεο ιεηηνπξγίεο όπσο θαη γηα ηα ρσξηά κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη γηα ηνπνζεζίεο,
θάζηξα, εθθιεζίεο, αμηνζέαηα. Μπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ θάπνηεο θαηεγνξίεο ζρεηηθέο κε ην
πεξηερόκελν ησλ ζειίδσλ θαη ζα γίλεηαη εηζαγσγή θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη θσηνγξαθηώλ
ζρεηηθέο κε ην αληίζηνηρν κέξνο πνπ παξνπζηάδεηαη.
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Σηα πιαίζηα απηήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο έρεη γίλεη κόλν ην πξόηππν γηα ηελ
αξρηθή ζειίδα.
Κάζηξα, εθθιεζίεο θαη αμηνζέαηα κπνξνύλ λα βξεζνύλ κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνύ
ράξηε όπνπ παξνπζηάδνληαη δηάθνξα κέξε από ηα θαηερόκελα ρσξηά [10].
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Κεθάλαιο 6
Αξιολόγηζη ςζηήμαηορ

6.1 Γνθηκή Ηζηνζειίδαο
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6.3 Σηνηρεία Αμηνιόγεζεο
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6.4 Δξσηεκαηνιόγην
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6.5 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ
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6.1 Γοκιμή Ιζηοζελίδαρ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο, ην ζύζηεκα ηεο δηαδηθηπαθήο ηζηνζειίδαο
δόζεθε γηα δνθηκή θαη αμηνιόγεζε από ηνπο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο πεξηεγήζεθαλ ζηηο
δηάθνξεο θαηεγνξίεο, δεκηνύξγεζαλ ινγαξηαζκό, εηζήγαγαλ θείκελα, πνηήκαηα θαη
αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο θαη γεληθά ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ππάξρνπλ. Ζ
δνθηκή ηεο ηζηνζειίδαο από ηνπο ρξήζηεο είρε σο ζθνπό λα αξρίζεη ε ηζηνζειίδα λα απνθηά
πεξηερόκελν κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ρξεζηώλ, αιιά θαη γηα λα αλαθεξζνύλ δηάθνξεο βειηηώζεηο
πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ή ειιείςεηο πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ.
6.2 ύνολο αηόμυν πος αξιολόγηζαν
Ζ δνθηκή ηεο ηζηνζειίδαο έγηλε από έλα ζύλνιν αηόκσλ όπνπ δεηήζεθαλ λα ηελ
αμηνινγήζνπλ. Τα άηνκα πνπ αμηνιόγεζαλ ηελ δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα είλαη άηνκα ηα νπνία
θαηάγνληαη από ηα ρσξηά Άγηνο Ακβξόζηνο, Λάπεζνο, Λύζε, Κπζξέα θαη Εώδηα, αιιά θαη
άηνκα ηα νπνία ζέινπλ λα κάζνπλ γηα απηά.
Τα άηνκα πνπ θαηάγνληαη από ηα θαηερόκελα ρσξηά θαη έδεζαλ εθεί θάπνηα ρξόληα,
είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηηο πην έληνλεο κλήκεο. Έηζη, αμηνιόγεζαλ απηή ηελ ηζηνζειίδα
εηζάγνληαο ηηο δηθέο ηνπο αλακλήζεηο.
Παξάιιεια, ε αμηνιόγεζε έγηλε θαη από άηνκα πνπ θαηάγνληαη από ηα ρσξηά απηά
αιιά δελ έδεζαλ εθεί, όπσο επίζεο θαη από άηνκα πνπ δελ θαηάγνληαη από απηά. Οη ρξήζηεο
απηνί είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα κάζνπλ γηα ην ηόπν ηνπο θαη γηα ην πώο δνύζαλ νη θάηνηθνη.
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Γεληθά, ε ηζηνζειίδα αμηνινγήζεθε από όζνπο ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο κλήκεο
ηνπο αιιά θαη λα κάζνπλ γηα ηα ρσξηά απηά.
6.3 ηοισεία Αξιολόγηζηρ
Τα θύξηα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ
ρξεζηκόηεηα ηεο. Ζ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο έρεη ζεκαληηθό ξόιν γηαηί πξέπεη λα
πξνζειθύεη ηνπο ρξήζηεο γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εηζάγνπλ αλακλήζεηο. Πξέπεη
λα ππάξρεη θαιή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ ππνινγηζηή.
Δπίζεο, ε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο απνηέιεζε έλα ζηνηρείν αμηνιόγεζεο. Όζν αθνξά ηελ
ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο, πξέπεη λα είλαη ρξήζηκε ώζηε λα ηελ επηζθέπηνληαη νη
ρξήζηεο, λα πεξηεγνύληαη, λα δηαβάδνπλ ηηο δηάθνξεο αλακλήζεηο θαη λα εηζάγνπλ λέεο
αλαξηήζεηο. Πξέπεη λα είλαη απνδνηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηα αηηήκαηα ησλ
ρξεζηώλ.
6.4 Δπυηημαηολόγιο
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ έγηλε από έλα ζύλνιν αηόκσλ, έγηλε κέζσ
εξσηεκαηνινγίνπ. Σθνπόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα εληνπηζηνύλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο
πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε ή ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ. Σπλνιηθά ππάξρνπλ
δεθαηξείο (13) εξσηήζεηο. Τν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από δύν κέξε. Σην πξώην κέξνο
ππάξρνπλ νθηώ (8) εξσηήζεηο θαη ήηαλ ππνρξεσηηθό λα απαληεζεί από όια ηα άηνκα πνπ
θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ θαη αθνξά θπξίσο ηελ εκθάληζε. Γεληθά, ην πξώην κέξνο κπνξεί
λα απαληεζεί από ηνπο παζεηηθνύο θαη ελεξγνύο ρξήζηεο. Σην δεύηεξν κέξνο ππάξρνπλ πέληε
(5) εξσηήζεηο θαη δελ ήηαλ ππνρξεσηηθό λα απαληεζεί από όινπο. Οη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαλ
κε ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ θαη κε ηηο εηζαγσγέο θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη
θσηνγξαθηώλ. Γειαδή, αθνξνύζε ηνπο ελεξγνύο ρξήζηεο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ αλαιύνληαη ζην επόκελν ππνθεθάιαην.
Τν εξσηεκαηνιόγην έρεη θαηαρσξεζεί ζην Παξάξηεκα Α.
6.5 Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν
Μεηά πνπ θιήζεθαλ νη ρξήζηεο λα απαληήζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην, έγηλε αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ. Από ηα απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα παξζνύλ πξνηεηλόκελα ζέκαηα πνπ
κπνξνύλ λα βειηησζνύλ ζην κέιινλ.
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Σπγθεθξηκέλα, κέζα από ην εξσηεκαηνιόγην παξαηεξείηαη όηη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο
πνπ έγηλαλ, νη απαληήζεηο δείρλνπλ όηη ε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα είλαη αξθεηά θαιή αιιά
ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο. Σηηο έληεθα (11) εξσηήζεηο κε γξακκηθή θιίκαθα, όπνπ ε
θιίκαθα ήηαλ από ην έλα (1) κέρξη ην πέληε (5), νη απαληήζεηο πνπ πάξζεθαλ θπκαίλνληαλ
κεηαμύ ηξία (3) θαη πέληε (5). Γηα ηηο δύν (2) εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ όπνπ νη ρξήζηεο
έπξεπε λα αλαθέξνπλ αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζηελ ηζηνζειίδα, θαηαγξάθηεθαλ θάπνηεο
εηζεγήζεηο.
Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε εξώηεζε γίλεηε ζην Παξάξηεκα Β.
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Κεθάλαιο 7
ςμπεπάζμαηα

7.1 Σπκπεξάζκαηα
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7.2 Δθπιήξσζε Σηόρσλ
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7.3 Μειινληηθή Δξγαζία
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7.1 ςμπεπάζμαηα
Σθνπόο ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο
ηζηνζειίδαο θαη ηνπ απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ γηα ηελ δηαηήξεζε
ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο έπξεπε λα ππάξρνπλ θάπνηεο
ιεηηνπξγίεο ώζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα ηηο αμηνπνηνύλ θαη λα εηζάγνπλ αλακλήζεηο. Ο
ζθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο έρεη πινπνηεζεί αθνύ κεηά από ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη
ζρεδίαζεο, αθνινύζεζε ε πινπνίεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ε αμηνιόγεζε ηεο από ηνπο ρξήζηεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
μεθίλεζε κε ηελ αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επξόθεηην λα πινπνηεζεί.
Αθνινύζσο, ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο ήηαλ ε αλάιπζε θαη ε
ζρεδίαζε, όπνπ άξρηζαλ λα απνθηνύλ κνξθή όζα είραλ εηπσζεί λσξίηεξα. Καζνξηζηηθό ξόιν
έπαημε ε θαηεγνξηνπνίεζε όπνπ έρεη σο απώηεξν ζηόρν ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ γηα
λα κελ ρξεηάδνληαη λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηελ θαηεγνξία ησλ αλακλήζεσλ ηνπο. Με ηελ
πινπνίεζε, όπνπ ήηαλ θαη ην θνκκάηη πνπ ρξεηάζηεθε θαη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν, άξρηζαλ
λα εθπιεξώλνληαη νη ζηόρνη. Με ηελ πεξηήγεζε ζηα δηάθνξα ρσξηά, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα
ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ηζηνξίεο θαη εκπεηξίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απηόκαηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλσλ, έρσ πξνζθνκίζεη αξθεηέο γλώζεηο πνπ ζα έρσ γηα πάληα. Οη
γλώζεηο πνπ απόθηεζα ζα κε βνεζήζνπλ γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία κνπ, αθνύ ε αλάπηπμε
ηζηνζειίδαο θαη ε απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη δύν ζέκαηα πνπ ζηηο κέξεο καο είλαη
ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε.
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7.2 Δκπλήπυζη ηόσυν
Με

ηελ

νινθιήξσζε

ηεο

δηαδηθηπαθήο

ηζηνζειίδαο

θαη

ηελ

απηόκαηε

θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλσλ, παξαηεξείηαη όηη έρνπλ εθπιεξσζεί πνιινί από ηνπο ζηόρνπο
πνπ ηέζεθαλ αξρηθά. Παξάιιεια, έρνπλ εθπιεξσζεί θαη θάπνηνη από ηνπο ζηόρνπο πνπ
ηέζεθαλ σο κειινληηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα παιαηόηεξεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ έγηλε
θαη αθνξνύζε ην ρσξηό Άγηνο Ακβξόζηνο.
Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη έρνπλ
πινπνηεζεί είλαη ε δεκηνπξγία παλνκνηόηππσλ ζειίδσλ θαη γηα άιια ρσξηά, ε εηζαγσγή ηνπ
πεδίνπ αθεγεηή θαηά ηελ εηζαγσγή αλακλήζεσλ θαη ε απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε
θεηκέλσλ.
Υπάξρνπλ όκσο θαη θάπνηα ζεκεία πνπ δελ έρνπλ πινπνηεζεί ή έρνπλ ειιείςεηο θαη
κπνξνύλ λα βειηησζνύλ ζην κέιινλ. Μηα ιεηηνπξγία πνπ δελ έρεη πινπνηεζεί είλαη ε
αλαδήηεζε. Τν θνπηί αλαδήηεζεο ππάξρεη ζε όιεο ηηο ζειίδεο αιιά δελ έρεη πινπνηεζεί ώζηε
λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα θάλεη πην εύθνιε ηελ εύξεζε ησλ θαηεγνξηώλ. Λόγσ
έιιεηςεο ρξόλνπ, πξνηηκήζεθε λα δνζεί πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηηο πην θύξηεο ιεηηνπξγίεο θαη
ζην ζέκα ηεο απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη έηζη δελ νινθιεξώζεθε ε ιεηηνπξγία ηεο
αλαδήηεζεο.
Τν ζέκα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ ζρνιίσλ, επίζεο ρξεηάδεηαη βειηίσζε.
Όηαλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζρόιηα πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ν ίδηνο γηα κηα
αλάκλεζε, πξέπεη λα κεηαθέξεηε ζε άιιε ζειίδα πνπ εκθαλίδεη κόλν ην ζρόιην πνπ ζα
ηξνπνπνηεζεί. Απηό όκσο δελ είλαη απνδνηηθό αθνύ ν ρξήζηεο πνπ θάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε
δελ κπνξεί λα βιέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηη γξάθνπλ ηα άιια ζρόιηα πνπ ππάξρνπλ γηα
ηελ αλάκλεζε απηή.
7.3 Μελλονηική Δπγαζία
Τα αθόινπζα, είλαη θάπνηεο ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ γηα κειινληηθέο εξγαζίεο πνπ
κπνξνύλ λα γίλνπλ ώζηε λα βειηησζεί θαη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθό θαη εύρξεζην ην
ζύζηεκα πνπ έρεη πινπνηεζεί.
Διζαγυγή αναμνήζευν μέζυ ομιλίαρ
Σηελ παξνύζα ηζηνζειίδα νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ ηα θείκελα
ησλ αλακλήζεσλ ηνπο κόλν γξαπηόο. Μηα άιιε επηινγή είλαη νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα
έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα εηζαγσγήο αλακλήζεσλ κέζσ νκηιίαο. Να κπνξνύλ λα ερνγξαθνύλ
ηελ αλάκλεζε ηνπο θαη αθνινύζσο λα απνζεθεύεηε ζην ζύζηεκα. Μεηά νη ρξήζηεο ζα
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κπνξνύλ λα αθνύλε ηελ αλάκλεζε απηή. Δπηπξόζζεηα, ζα κπνξεί λα γίλεη θαη έλα ζύζηεκα
ην νπνίν ζα κεηαηξέπεη ηελ νκηιία ζε γξαπηό θείκελν. Απηό ζα είλαη βνεζεηηθό γηαηί κπνξεί
λα κελ εηπώζεθαλ θαζαξά θάπνηα ζεκεία ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη έηζη κε ηε κεηαηξνπή
ζην γξαπηό θείκελν ζα κπνξνύλ λα απνθεύγνληαη νη αζάθεηεο. Έηζη, ζα γίλεηαη πην
θαηαλνεηό ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηη έρεη εηπσζεί. Ζ εηζαγσγή αλακλήζεσλ κέζσ νκηιίαο
ζα βνεζήζεη ζην γεγνλόο όηη άηνκα, θαη θπξίσο άηνκα κεγάιεο ειηθίαο, πνπ δελ κπνξνύλ λα
ρεηξηζηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζα κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ ηελ αλάκλεζε ηνπο πην
εύθνια, κόλν κε ηελ θσλή ηνπο.

Αςηόμαηερ παπαπομπέρ ζε ζςγκεκπιμένερ αναθοπέρ
Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ αλακλήζεσλ, λα ππάξρεη ε απηόκαηε δεκηνπξγία
παξαπνκπώλ όηαλ γίλνληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο. Γειαδή, όηαλ ν ρξήζηεο
εηζάγεη έλα θείκελν ζε έλα ρσξηό θαη θάλεη αλαθνξά ζε έλα άιιν ρσξηό ή ηνπνζεζία
(θάζηξα, εθθιεζίεο, αμηνζέαηα), ηόηε ζα εληνπίδνληαη απηέο νη ιέμεηο θαη ζα δεκηνπξγείηαη
έλαο ζύλδεζκνο πνπ ζα δείρλεη ζηελ ζειίδα πνπ αληηζηνηρεί ζην ρσξηό ή ηνπνζεζία πνπ
αλαθέξεηε. Παηώληαο ζηελ αλαθνξά πνπ ζα δεκηνπξγείηε, ζα αλνίγεη έλα παξάζπξν κε ην
ρσξηό ή ηελ ηνπνζεζία απηή. Έηζη, ζα ππάξρεη κηα ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ρσξηώλ θαη
ηνπνζεζηώλ. Έλαο ηξόπνο γηα λα γίλεη απηό, είλαη ν θαζνξηζκόο ιέμεσλ-θιεηδηώλ. Οη ιέμεηοθιεηδηά ζα είλαη ηα νλόκαηα ησλ ρσξηώλ θαη ηνπνζεζηώλ θαη ζα βξίζθνληαη ζε έλα πίλαθα
(hashtable). Μαδί κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζην πίλαθα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη ζύλδεζκνη
(URL) ησλ αληίζηνηρσλ ρσξηώλ θαη ηνπνζεζηώλ. Τν θείκελν πνπ θαηαρσξείηαη ζα
δηαβάδεηαη, ζα εληνπίδνληαη νη ιέμεηο-θιεηδηά, ζα γίλεηαη ε αλαδήηεζε θαη αληηζηνίρηζε ζην
πίλαθα θαη ηέινο ζα δεκηνπξγνύληαη νη ζύλδεζκνη.
Γημιοςπγία ιζηοζελίδυν και για ηοποθεζίερ
Παξάιιεια κε ηα ρσξηά, ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ζην ράξηε, λα πξνζηεζνύλ θαη
ηνπνζεζίεο, δειαδή θάζηξα, εθθιεζίεο θαη αμηνζέαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θαηερόκελα κέξε
ηεο Κύπξνπ, όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην πέληε (5). Γηα θάζε ηνπνζεζία, όπσο θαη
ζηα ρσξηά, λα ππάξρνπλ νη αλάινγεο θαηεγνξίεο όπνπ νη ρξήζηεο ζα κπνξνύλ λα εηζάγνπλ
ηηο αλακλήζεηο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο.
Αλλαγή γλώζζαρ
Οη ηζηνζειίδα ππνζηεξίδεη κόλν ηα ειιεληθά. Μηα κειινληηθή εξγαζία κπνξεί λα
είλαη ε αιιαγή ηεο γιώζζαο θαη ζηα αγγιηθά, ώζηε λα κπνξνύλ πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο λα
πεξηεγνύληαη θαη λα γξάθνπλ. Πνιιά άηνκα κεηά ηελ εηζβνιή, έθπγαλ θαη θαηνηθνύλ ζε
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άιιεο ρώξεο, όπσο επίζεο θαη νη απόγνλνη ηνπο πνπ ίζσο γελλήζεθαλ θαη θαηνηθνύλ εθηόο
Κύπξνπ. Τα ειιεληθά κπνξεί λα κελ είλαη ε πξώηε ηνπο γιώζζα ή λα κελ ηα γλσξίδνπλ.
Έηζη, κε ηελ κεηάθξαζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζηα αγγιηθά, ζα έρνπλ πξόζβαζε αθόκα
πεξηζζόηεξα άηνκα.
Αναμνήζειρ ανάμεζα ζε δύο ή πεπιζζόηεπα συπιά
Υπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηεο θαηαζηάζεηο δηαδξακαηίζηεθαλ ζε πεξηζζόηεξα
από έλα ρσξηά. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη έλαο εηδηθόο ζύλδεζκνο πνπ ζα αθνξά ηηο
αλακλήζεηο θαη θσηνγξαθίεο πνπ αθνξνύλ πεξηζζόηεξα από έλα ρσξηά θαη ζα ηα ζπλδέεη.
Αςηόμαηη εκηέλεζη ππογπάμμαηορ για αςηόμαηη καηηγοπιοποίηζη κειμένυν
Όηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηελ αλάκλεζε ηνπ ηόηε κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα
ζα πξέπεη ην πξόγξακκα ηεο Python γηα ηελ απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε, λα εθηειείηαη ώζηε
λα θαζνξίδεηαη ε θαηεγνξία ηνπ θεηκέλνπ. Ωο κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνύζε λα είλαη ε
απηόκαηε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηά από θάπνηεο ώξεο. Απηό γηα λα κελ ρξεηάδεηαη
από ηνλ δηαρεηξηζηή λα εθηειεί ν ίδηνο ην πξόγξακκα. Δπίζεο, κε απηό ηνλ ηξόπν ζα είλαη
πάληα ελεκεξσκέλε ε βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ θεηκέλσλ.
Confidence level ζηην αςηόμαηη καηηγοπιοποίηζη
Με ηελ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηε πξόβιεςε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ θεηκέλσλ. Καηά ηελ
πξόβιεςε δεκηνπξγείηαη κηα αξηζκεηηθή ηηκή γηα θάζε θαηεγνξία. Ζ ηηκή απηή
αληηπξνζσπεύεη θαηά πόζν αλήθεη ην θείκελν πνπ ειέγρεη ζε θάζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο.
Αλ ε ηηκή απηή είλαη ςηιή ηόηε αλήθεη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ζε κηα θαηεγνξία, ελώ αλ
ε ηηκή είλαη κηθξή, ηόηε αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία κε κηθξόηεξε πηζαλόηεηα.
Σηελ επηβιεπόκελε κάζεζε θαη ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Python, απηό
νλνκάδεηαη Confidence level. Ωο κειινληηθή εξγαζία κπνξεί λα γίλεη έλαο έιεγρνο ν νπνίνο
ζα θαζνξίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη γηα θάζε
θαηεγνξία. Σπγθεθξηκέλα, αξρηθά κπνξνύκε λα ζέζνπκε έλα όξην (threshold) πνπ
αληηπξνζσπεύεη ην πνζνζηό κε ην νπνίν επηζπκνύκε λα αλήθεη έλα θείκελν ζε κηα
θαηεγνξία. Κάζε θνξά πνπ ππνινγίδεηαη κηα ηηκή γηα θάπνηα θαηεγνξία, κεηά ηελ εθηέιεζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ζα βιέπεη ηελ ηηκή πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζα ηελ
ζπγθξίλεη κε ην threshold. Αλ ε ηηκή ηνπ θεηκέλνπ είλαη κεγαιύηεξε από ην threshold ηόηε ην
θείκελν ζα παίξλεη ηελ θαηεγνξία πνπ πξνβιέθηεθε, αιιά αλ ε ηηκή είλαη κηθξόηεξε από ην
threshold ηόηε ε θαηεγνξία πνπ ζα παίξλεη ην θείκελν είλαη ην „Γεληθά‟.
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Υπήζη μεγαλύηεπυν θπάζευν καηά ηην καηηγοπιοποίηζη
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, ηα θείκελα ρσξίδνληαη ζε κεκνλσκέλεο
ιέμεηο ή ζε κηα ζεηξά δηαδνρηθώλ ιέμεσλ γηα λα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιύηεξα. Σην
πξόγξακκα πνπ έρεη πινπνηεζεί, ην κεγαιύηεξν ζύλνιν ιέμεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη κηα
θξάζε είλαη κέρξη ηξεηο ιέμεηο. Ωο κειινληηθή εξγαζία απηό ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη θαη λα
δεκηνπξγνύληαη θξάζεηο κε πην πνιιέο ιέμεηο ώζηε λα γίλεηαη θαιύηεξα ε πξόβιεςε.
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