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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της πλατφόρμας 

CollabWorks (Collaboration Works) η οποία επεκτείνει την έννοια της Τράπεζας Χρόνου και 

του Χρονικού Νομίσματος, προσφέροντας την δυνατότητα για δημιουργία αμειβόμενων αλλά 

και μη αμειβόμενων Project. Η εφαρμογή αποτελείται από δύο επιμέρους ιστότοπους, αυτόν 

των χρηστών αλλά και ενός ειδικά διαμορφωμένου ιστότοπου για τον διαχειριστή της 

πλατφόρμας.  

Η έννοια της Τράπεζας Χρόνου καθώς και του Χρονικού Νομίσματος είναι αρκετά 

διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, καθώς έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες σε πάρα πολλές 

χώρες, ενώ γύρω τους οργανώνεται και αναπτύσσεται πολλές φορές μια κοινότητα με σκοπό 

την αλληλοβοήθεια των μελών της. Παρόλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι αυτό 

που την κάνει γνωστή είναι ταυτόχρονα και αυτό που την κρατά πίσω. Η επέκταση της μέσω 

της προσθήκης επιπλέον τρόπων αμοιβής των χρηστών της, αν και θα απευθύνεται καθαρά σε 

χρήστες που επιθυμούν να αναλάβουν ή θα ζητούν βοήθεια σε project λογισμικού, ίσως 

αποτελεί και τον τρόπο για να γίνει περισσότερο δημοφιλής. 

Συνοψίζοντας, η διπλωματική αυτή εργασία θα μπορούσε να χωριστεί σε τρείς επιμέρους 

θεματικούς άξονες. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος είναι η θεωρητική μελέτη και κατανόηση 

τόσο της έννοιας και του τρόπου λειτουργείας μιας Τράπεζας Χρόνου, αλλά και τα σημεία που 

επιδέχονται έρευνα και ανάπτυξη. Στον δεύτερο άξονα γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που δημιουργήθηκε με θέμα τις πλατφόρμες ανταλλαγής 

υπηρεσιών. Στον τρίτο και τελευταίο άξονα, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος σχεδίασης, 

ανάπτυξης και υλοποίησης της πλατφόρμας μαζί με τα απαραίτητα παραδείγματα χρήσης. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τράπεζα Χρόνου, Χρονικό Νόμισμα, Ιστότοπος, Πλατφόρμα ανταλλαγής 

Υπηρεσιών 
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A Platform for Collaborative Software Development 

Abstract 

The present Diploma Thesis has as a main goal, the creation of the platform CollabWorks 

(Collaboration Works) which extends the idea of Time Banking and Time Currency, offering 

the possibility of creating paid and unpaid Projects. The application consists of two separate 

websites, one for the users and another one specially designed for the platform manager. The 

concept of Time Banking and Time Currency is quite widespread throughout the world, as 

hundreds have been created in many countries, and a community is often organized and 

developed around them to help each other's members. Nevertheless, many are the ones who 

think that what makes it known is at the same time what keeps it back. Extending it by adding 

additional ways of paying its users, although it will be clearly targeted to users who want to 

take or seek help with a software project, may be the way to become more popular.  

To summarize, this diploma thesis could be divided into three thematic axles. More 

specifically, the first is the theoretical study and understanding of both the concept and mode 

of operation of a Time Bank, as well as the points that are susceptible to research and 

development. The second axis analyzes and presents the results of the research that was created 

on the platforms for exchange of services. On the third and last axis, the way of designing, 

developing and implementing the platform, together with the necessary examples of use, are 

presented in detail. 

 

Keywords: Time Banking, Time Currency, Website, Service Exchange Platform 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η γνωστή λαϊκή ρήση λέει πως «Ο Χρόνος είναι Χρήμα», κάτι που οι «Τράπεζες Χρόνου» 

δείχνουν να υποστηρίζουν. Η ιδέα του να είσαι μέλος μιας ομάδας στην οποία ο καθένας 

προσφέρει την βοήθειά του σε κάποιον άλλο, δεν είναι κάτι καινούριο. Στην περίπτωση αυτή, 

όμως, ο καθένας μπορεί να βοηθήσει προσφέροντας μια υπηρεσία στην οποία είναι καλός. Για 

να γίνει όμως αυτό, πρέπει όλοι να συμφωνούν στο ότι θα δώσουν ή και θα λάβουν «Χρονικά 

Νομίσματα» για τις υπηρεσίες αυτές. Ο Edgar Cahn[1], μπορεί να θεωρηθεί ο Πατέρας των 

μοντέρνων «Τραπεζών Χρόνου», ο οποίος παρατήρησε ότι μια Τράπεζα χρόνου για να είναι 

επιτυχημένη, θα πρέπει να την διέπουν μια σειρά από βασικές αξίες ως πυρήνας. Στο βιβλίο 

του “No More Throw-Away People”, καταγράφει τέσσερεις και στην συνέχει προσθέτει άλλη 

μία πέμπτη, με τις περισσότερες Τράπεζες Χρόνου να τις ακολουθούν. Οι αξίες αυτές είναι: 

1. «Προσόν» - Ο καθένας είναι αρκετά ικανός σε κάτι και μπορεί να το μοιραστεί 

2. «Επαναπροσδιορισμός της εργασίας» - Τα χρήματα δεν θα πρέπει να είναι πάντα το 

κέντρο 

3. «Αλληλεγγύη» - Βοηθώντας κάποιον και οι δύο πλευρές κερδίζουν 

4. «Κοινωνικά Δίκτυα» – Μέσω αυτού δημιουργούνται κοινότητες με κοινά 

χαρακτηριστικά 

5. «Αλληλοσεβασμός» - Ελευθερία λόγου και έκφρασης μεταξύ των μελών 

Με βάση αυτό το αξιακό μοντέλο, δεν είναι λίγες οι Τράπεζες Χρόνου που αριθμούν 

εκατοντάδες οι και χιλιάδες ακόμα μέλη ανά τον κόσμο[5]. 

Ο Cahn δημιούργησε τις Τράπεζες Χρόνου με σκοπό να βοηθηθούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη 

και να προωθήσει την ιδέα της ισότητας σε ότι αφορά την αξία της εργασίας κάποιου. Ο 

βασικός τίτλος άλλωστε ήταν «Όλες οι ώρες είναι ίσες», άσχετα από την φύση ή τον τύπο της 

εργασίας που ο καθένας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει. Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος μιας 

τράπεζας χρόνου, άσχετα με την ηλικία του, αν σκεφτεί κανείς ότι πολλά σχολεία στις ΗΠΑ 

χρησιμοποιούν τις Τράπεζες Χρόνου για να οργανώσουν πολλές διοργανώσεις κάθε χρόνο, 

είτε αυτές έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, είτε για να γιορτάσουν με κάποια τοπική παράδοση.  

Τα τελευταία χρόνια, Τράπεζες Χρόνου δημιουργούνται και εξαπλώνονται μέσω του 

διαδικτύου. Πολλοί είναι εκείνοι που σε όλο τον κόσμο γίνονται μέλη διαδικτυακών Τραπεζών 
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Χρόνου και προσφέρουν βοήθεια όπου αυτό είναι δυνατόν. Με αυτό τον τρόπο κάθε χώρα, 

πόλη ή ακόμα και αθλητική ή καλλιτεχνική ομάδα, δημιουργεί και διαδίδει το μοντέλο του 

Cahn με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας μελών που γνωρίζονται και δημιουργούν 

σχέσεις φιλίας ενώ ταυτόχρονα βοηθούν ο ένας τον άλλον. 

 

1.2 Αντικείμενο 

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για 

την συνεργατική υλοποίηση λογισμικού που θα βασίζεται στην έννοια της «Τράπεζας 

Χρόνου» και του «Χρονικού Νομίσματος» ή “Time Dollar”, όπως είναι ευρύτερα γνωστό. 

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της, οι δύο αυτές έννοιες, παρουσιάζονται και αναλύονται στο 

θεωρητικό υπόβαθρο. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων σχετικής 

έρευνας μέσω ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της ανάγκης 

ύπαρξης μιας πλατφόρμας βασισμένη στις «Τράπεζες Χρόνου». Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

αναλυτικά, τόσο η θεωρητική περιγραφή όσο και η σχεδίαση και η υλοποίηση της πλατφόρμας 

που δημιουργήθηκε. 

Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί κανείς να ζητήσει από έναν ή και 

περισσότερους χρήστες, να υλοποιήσουν γι’ αυτόν οποιοδήποτε project βασισμένο, πάντα, σε 

λογισμικό, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί και ο ίδιος να αναλάβει κάποιο project που θα τον 

ενδιαφέρει με βάση και τις δεξιότητες του. Επεκτείνοντας την έννοια του “Time Banking”, ο 

κάθε χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί project τόσο μη αμειβόμενα, όσο και αμειβόμενα είτε 

με “Time Coins”, είτε με κάποιο ποσό σε ευρώ. Η σχέση αυτή, φυσικά, λειτουργεί και 

αντίστροφα, με τον κάθε χρήστη να είναι σε θέση να αναλάβει αμειβόμενα ή μη αμειβόμενα 

Project. Τέλος, μέσω του ειδικά διαμορφωμένου Admin Panel, ο διαχειριστής της πλατφόρμας 

θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διένεξη ή ζήτημα προκύπτει με τους χρήστες. 
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1.2 Οργάνωση Κεφαλαίων 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι χωρισμένη σε έξι κεφάλαια – θεματικές ενότητες 

συνολικά. 

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στις «Τράπεζες Χρόνου». Επιπλέον, γίνεται 

μια σύντομη παρουσίαση του θέματος της εργασίας καθώς και των λόγων που έγινε η 

ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας. 

Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη και πλήρης αναφορά στον όρο «Τράπεζα Χρόνου». Στο 

ίδιο κεφάλαιο, επίσης, θα γίνει αναφορά στην παρουσία Τραπεζών Χρόνου, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στην έρευνα που γίνεται και στα ανοιχτά ερευνητικά θέματα 

που υπάρχουν. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε με 

σκοπό να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι άνθρωποι γνωρίζουν την έννοια της Τράπεζας Χρόνου, 

καθώς και την ανάγκη ύπαρξης μιας αρκετά οργανωμένης Τράπεζας Χρόνου στην Ελλάδα και 

το πώς θα μπορούσε αυτή να γίνει διάσημη. 

Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της πλατφόρμας CollabWorks, καθώς και οι 

επιλογές που έγιναν τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξή της. Αρχικά γίνεται μια 

σύντομη περιγραφή της πλατφόρμας. Στην συνέχεια υπάρχει εκτενείς αναφορά στις 

περιπτώσεις χρήσης της πλατφόρμας τόσο από τους απλούς χρήστες της, όσο και από τον 

διαχειριστή της. Ανάλογη περιγραφή και παρουσίαση γίνεται και για την βάση δεδομένων 

πάνω στην οποία βασίζεται η πλατφόρμα. Τέλος, εν συντομία θα παρουσιαστούν όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας αυτής. 

Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η πλατφόρμα CollabWorks τόσο από την πλευρά 

του Διαχειριστή όσο και από την πλευρά του απλού χρήστη. Θα υλοποιηθούν και θα 

παρουσιαστούν παραδείγματα από τα βασικότερα σημεία της πλατφόρμας με την σχετική 

επεξήγηση για το καθένα από αυτά. 

Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της διπλωματικής εργασίας. Εδώ θα γίνει η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν. Αναφορά γίνεται 

επίσης και για μελλοντικές επεκτάσεις της πλατφόρμας. 

Τέλος, γίνεται αναφορά όλων των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, καθώς και οι διάφοροι ιστότοποι που 

βοήθησαν στην ανάπτυξη της εφαρμογής. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών που μελετώνται στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, επικεντρώνοντας στις έννοιες «Τράπεζα Χρόνου» και 

«Χρονικό Νόμισμα», καθώς και στην μεταξύ τους σύνδεση. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού 

είναι η περιγραφή των βασικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται μια «Τράπεζα Χρόνου» 

καθώς και τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν από τη μελέτη του τρόπου λειτουργείας και 

διάδοσής τους. 

 

2.1 Τράπεζα Χρόνου και Χρονικό Νόμισμα 

 

2.1.1 Γενικά για τις Τράπεζες Χρόνου 

Τράπεζα χρόνου είναι ένας οργανισμός τα μέλη του οποίου κερδίζουν χρονικά νομίσματα 

(time dollars) παρέχοντας κάθε είδους υπηρεσία σε άλλους. Ουσιαστικά τα χρονικά νομίσματα 

κόβονται όταν ο παραλήπτης της υπηρεσίας χρεώνεται με τα ίδια χρονικά νομίσματα που 

πιστώνεται ο πάροχος. Καθώς δεν απαιτείται τίποτα περισσότερο από ένα απλό σύστημα για 

τη διευκόλυνση και την παρακολούθηση αυτής της ανταλλαγής, μια ολόκληρη νέα 

εναλλακτική οικονομία μπορεί να ξεκινήσει μέσω ανταλλαγών, χωρίς να χρειάζεται 

φιλανθρωπία, επενδύσεις ή κυβερνητικά χέρια. Τα υλικά αγαθά τα οποία έχουν 

προσδιορισμένη αγοραία αξία αποκλείονται. Ο χρόνος όλων των μελών θεωρείται ισότιμος 

έτσι, οι κυβερνήσεις δεν φορολογούν συνήθως τα κέρδη χρόνου. Αυτό επιτρέπει στην αξία 

που δημιουργείται από τις ανταλλαγές υπηρεσιών να παραμείνει στην τοπική κοινότητα. Εκτός 

από το προφανές όφελος του να επιτρέπεται στους ανθρώπους χωρίς χρήματα ή δουλειά να 

συμμετέχουν στη δημιουργία αξίας, μια τράπεζα χρόνου δημιουργεί ευκαιρίες για νέες σχέσεις 

για να σχηματίσουν και να ενισχύσουν δεσμούς μεταξύ των μελών της κοινότητας. Ενθαρρύνει 

επίσης την απόκτηση δεξιοτήτων και την αυτάρκεια στα μέλη της με τρόπο που οι συμβατικοί 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν το κάνουν. 

Οι τράπεζες χρόνου είναι ένας από τους διάφορους τύπους μη κερδοσκοπικών συστημάτων 

ανταλλαγής peer-to-peer που περιλαμβάνουν τοπικά νομίσματα, τοπικά συστήματα 

συναλλαγματικών συναλλαγών και συστήματα ανταλλαγής. Όλα αυτά τα συστήματα 

ξεκλειδώνουν τις αχρησιμοποίητες δυνατότητες και προσφέρουν πολλά κοινωνικά και 

πρακτικά οφέλη στους συμμετέχοντες. Όμως, στην περίπτωση της τράπεζας χρόνου, η 
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εννοιολογικά ελκυστική τραπεζική και η μεταφορική φράση «χρονικό νόμισμα» που 

συντάχθηκε από τον Edgar Cahn δεν μεταφράζουν μερικά από τα πιο σημαντικά 

αποτελέσματα, όπως η «ανάπτυξη της κοινότητας» και η «κοινωνική φροντίδα» (δηλαδή 

οικοδομώντας σχέσεις και δίνοντας, όχι απλώς ανταλλάσσοντας υπηρεσίες).  

Γενικά, μια τράπεζα χρόνου είναι ένα αστικό κοινό και συμπεριλαμβάνεται στα εναλλακτικά 

ανταλλακτικά δίκτυα. Άνθρωποι που έχουν περισσότερο χρόνο παρά χρήμα καινοτομούν 

βρίσκοντας λύση στα καθημερινά τους προβλήματα. Κοινότητες ανθρώπων παρέχουν 

υπηρεσίες μεταξύ τους με μόνο ανταλλακτικό μέσο τον χρόνο τους. Μία ώρα εργασίας (πχ 

κούρεμα γκαζόν) ισοδυναμεί με μια ώρα εργασίας (πχ υδραυλικές εργασίες). Με αυτό τον 

τρόπο ικανοποιούνται αρκετές ανάγκες των μελών της κοινότητας χωρίς τη διαμεσολάβηση 

του χρήματος και της αγοράς[3]. 

 

Ο τρόπος λειτουργίας της κάθε τράπεζας χρόνου ποικίλει ανάλογα την κοινότητα. Άλλες 

χρησιμοποιούν εναλλακτικά νομίσματα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, θεσπίζουν 

ανώτατα και κατώτατα όρια συσσώρευσης Χρονικών Νομισμάτων χάρη της εξασφάλισης της 

αμοιβαιότητας στις σχέσεις μεταξύ των μελών. Οι τράπεζες χρόνου έχουν καθιερωθεί σε 34 

χώρες, με τουλάχιστον 300 τράπεζες χρόνου να είναι εγκατεστημένες σε 40 πολιτείες των 

ΗΠΑ και 300 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τράπεζες χρόνου έχουν επίσης σημαντική 

παρουσία στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, την Ταϊβάν, τη Σενεγάλη, την 

Αργεντινή, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Ισπανία. Οι τράπεζες χρόνου χρησιμοποιήθηκαν 

για να μειώσουν τα ποσοστά επανειλημμένων περιστατικών με προγράμματα εκτροπής για 

τους νεαρούς παραβάτες για πρώτη φορά. Να διευκολυνθεί η επανένταξη των πρώην 

κρατουμένων. Να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, επαγγελματική κατάρτιση και 

κοινωνικές υπηρεσίες σε δημόσια συγκροτήματα κατοικιών. Να διευκολυνθεί η απεξάρτηση 

ουσιών και να αποτρέψει την ιδρυματοποίηση των παιδιών με σοβαρές αναπηρίες, μέσω των 

δικτύων γονικής υποστήριξης. Η παροχή μεταφοράς για τους ηλικιωμένους στο εσωτερικό της 

υπαίθρου. Παροχή παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους μεσώ κοινοτικών υπηρεσιών υγείας 

και νοσηλείας εκτός νοσοκομείου. Και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για τα δικαιώματα 

των γυναικών στη Σενεγάλη[3]. 

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο μη αμειβόμενης και αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο 

ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλλαγής, 

το χρόνο. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται έτσι ώστε μια ώρα υπηρεσίας είναι ίση 
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με οποιαδήποτε άλλη ώρα υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν είναι πνευματική ή χειρωνακτική 

εργασία. Ο χρόνος που κερδίζεται από κάθε συναλλαγή μπορεί να ξοδευτεί κάνοντας χρήση 

υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τράπεζας.  

 

Έτσι για παράδειγμα:  

 μία ώρα μαθήματος Ισπανικών εξισώνεται με μία ώρα babysitting 

 μία ώρα επίσκεψης σε κάποιο γιατρό γίνεται ίση με μία ώρα μαθήματος 

αυτοάμυνας 

 μία ώρα μαθήματος κιθάρας μπορεί να ανταλλαχθεί με μία ώρα καθαρίσματος 

ενός σπιτιού. 

Η Τράπεζα Χρόνου στοχεύει στο όφελος των συνανθρώπων και όχι προς όφελος των αγορών 

και του κέρδους. Δεν υπάρχουν τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο δίκτυο αλλά υπάρχουν 

οι πολύ βασικές αρχές του σεβασμού ανάμεσα στα μέλη, της θέλησης για κοινωνική προσφορά 

και δημιουργική συνεργασία και κυρίως της ισότητας και της προστασίας των μελών από κάθε 

είδους διάκριση[5]. 

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού των Τραπεζών Χρόνου στις ΗΠΑ[], ο τρόπος 

λειτουργείας μιας τράπεζας μπορεί να χωριστεί στα εξής τέσσερα βασικά είδη: 

 1 προς 1 – Ένα μέλος βοηθά ένα δεύτερο μέλος 

 1 προς Πολλά – Για παράδειγμα ένα μέλος, διδάσκει Latin χορούς σε μια ομάδα μελών 

 Πολλά προς 1 – Μια ομάδα μελών βοηθούν ένα μέλος που έχει ανάγκη 

 Πολλά προς Πολλά – Μια μεγάλη ομάδα μελών που οργανώνει ένα event σε μια πόλη 

 

2.1.2 Γενικά για το Χρονικό Νόμισμα 

Στην οικονομία, ένα νόμισμα βασισμένο στο χρόνο είναι ένα εναλλακτικό νόμισμα ή σύστημα 

ανταλλαγής όπου η λογιστική μονάδα/αξία είναι το πρόσωπο-ώρα ή κάποια άλλη μονάδα 

χρόνου. Ορισμένα νομίσματα που βασίζονται στο χρόνο υπολογίζουν εξίσου τις συνεισφορές 

όλων: μια ώρα ισούται με μία πίστωση υπηρεσιών. Σε αυτά τα συστήματα, ένα άτομο 

εθελοντικά εργάζεται για μία ώρα για ένα άλλο άτομο. Έτσι, πιστώνεται με μία ώρα, την οποία 
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μπορούν να εξαργυρώσει για μια ώρα υπηρεσίας από έναν άλλο εθελοντή. Άλλοι 

χρησιμοποιούν μονάδες χρόνου που μπορεί να είναι κλάσματα μιας ώρας (π.χ. λεπτά, δέκα 

λεπτά - 6 μονάδες/ώρα, ή 15 λεπτά - 4 μονάδες/ώρα). Ενώ τα περισσότερα συστήματα 

ανταλλαγής με βάση το χρόνο είναι οι ανταλλαγές υπηρεσιών όπου η περισσότερη ανταλλαγή 

συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών που μπορούν να μετρηθούν σε μια μονάδα χρόνου, είναι 

επίσης δυνατή η ανταλλαγή αγαθών με την «τιμολόγηση» τους σε όρους μέσου εθνικού 

ωριαίου μισθού (π.χ. εάν η μέση ωριαία τιμή είναι 20$/ώρα, τότε ένα εμπόρευμα αξίας 20$ 

στο εθνικό νόμισμα θα ισοδυναμούσε με 1 ώρα)[5]. 

Το Χρονικό νόμισμα, όμως δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε τις τελευταίες δύο περίπου 

δεκαετίες μέσα στο βιβλίο του Edgar Cahn[]. Αναφορές υπάρχουν ήδη από το 1832 με 

χαρτονομίσματα του χρονικού νομίσματος αξίας 1, 2, 5, 10, 20, 40 και 80 ωρών. Την 

συγκεκριμένη έννοια εισήγαγε ο Robert Owen με τη βοήθεια και του John Gray που είχαν 

δημιουργήσει για το σκοπό αυτό, την «Εθνική Ένωση Ανταλλαγής Εργασίας». Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι το χρονικό νόμισμα είχε την βάση του 

και στις πολιτικές πεποιθήσεις των δύο δημιουργών του.  

Στον 20ο αιώνα, ο Edgar Cahn όρισε το χρονικό νόμισμα καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά 

του, μέσα από το βιβλίο του « "Time Dollars" in Time Dollars: The New Currency That 

Enables Americans to Turn Their Hidden Resource-Time-Into Personal Security & 

Community Renewal», βιβλίο που έγραψε σε συνεργασία με τον Jonathan Rowe το 1992[]. 

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό είναι το βιβλίο που γίνεται η πρώτη αναφορά στην έννοια της 

«Τράπεζας Χρόνου». 

 

  



 Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού   

26                                                                                                                 Υφαντής Δημήτριος 

 

2.2 Τράπεζες Χρόνου στον Κόσμο 

Από τη στιγμή που ο Cahn έδωσε τον ορισμό της Τράπεζας Χρόνου, αρκετοί ανά τον κόσμο 

θέλησαν να δημιουργήσουν την δική τους, με σκοπό να δημιουργηθούν κοινότητες και 

γενικότερα ομάδες ανθρώπων που θα ανταλλάσσουν υπηρεσίες κερδίζοντας Χρονικά 

Νομίσματα. Η ανάγκη οργάνωσης τους και της δημιουργίας ενός καταλόγου για την εύρεση 

αυτής που ο κάθε χρήστης επιθυμεί να γίνει μέλος, υπήρξε η αφορμή για την δημιουργία του 

«Κεντρικού Οργανισμού Time Banking – Timebanks.org», καθώς του «Παγκόσμιου Δικτύου 

Time Banking – h0urworld». Μέσω των ιστοτόπων τους, οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν όλα τα 

βασικά σημεία των τραπεζών χρόνου, τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και το πώς μπορούν 

οι ίδιοι να συμμετάσχουν ως μέλη ή ακόμα και να δημιουργήσουν τη δική τους σε συνεργασία 

με κάποιον από αυτούς τους οργανισμούς[6].  

Κατά την είσοδο των ενδιαφερόμενων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δίνονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες και μέσω των αντίστοιχων επιλογών, εμφανίζεται χάρτης με όλες τις τράπεζες 

χρόνου παγκοσμίως. Υπό την σκέπη των δύο αυτών οργανισμών υπάρχουν πάνω από 700 

Τράπεζες Χρόνου σε πολλές χώρες του κόσμου. Το h0urworld αναφέρει χαρακτηριστικά πως 

μέσα από την σελίδα του, δημιουργήθηκαν πάνω από 44 χιλιάδες μέλη ενώ ταυτόχρονα ο 

αριθμός των ωρών που έχουν διατεθεί να ξεπερνά τον αστρονομικό αριθμό των 2.3 

εκατομμυρίων. Βλέποντας κανείς τους χάρτες των οργανισμών εύκολα συμπεραίνει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό Τραπεζών Χρόνου βρίσκεται στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο[6]. 

Όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, μέσω του timebanks.org, γίνεται 

αναφορά σε ένα λογισμικό που κάνει την δημιουργία μιας Τράπεζας Χρόνου υπόθεση μερικών 

λεπτών. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα τα οποία θα παρουσιαστούν 

παρακάτω[6]. 

 

2.3 Τράπεζες Χρόνου στην Ελλάδα 

Αν και στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές Τράπεζες Χρόνου, δεν υπάρχει καμία ιστοσελίδα που 

να τις καταγράφει και να λειτουργεί σαν μια ενιαία Οργάνωση. Αν και θεωρητικά στην Ελλάδα 

έχουν δημιουργηθεί πάνω από 50 δίκτυα που βασίζονται στην Τράπεζα Χρόνου, με κάποιες 

να αναγνωρίζονται και από τους παγκόσμιους οργανισμούς που αναφέραμε, σχεδόν καμία δεν 

δείχνει να είναι ενεργή σήμερα[8].  
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Η πιο γνωστή, ίσως, τράπεζα χρόνου στην χώρα μας είναι αυτή της Αθήνας, η οποία 

δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να έχει ενεργά μέλη και 

να οργανώνει εκδηλώσεις για να προωθήσει τις δράσεις της[8]. 

Παρόλα αυτά όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο μέσα από το ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της διπλωματικής αυτής εργασίας, η έννοια καθώς και ο 

τρόπος λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου δεν είναι ευρέως γνωστή στην Ελλάδα. 

 

2.4 Γιατί οι Τράπεζες Χρόνου δεν είναι διαδεδομένες 

Μια τυπική τράπεζα χρόνου φιλοξενείται σε έναν βασικό ιστότοπο, ο οποίος συνήθως 

εφαρμόζεται σε μία από τις λίγες πλατφόρμες λογισμικού ειδικού σκοπού ή σε εναλλακτικές 

πλατφόρμες λογισμικού ανταλλαγής νομισμάτων. Η πλατφόρμα καθορίζεται συχνά από την 

υπαγωγή σε μια οργάνωση μητρικής εταιρείας timebanking[1]. 

Οι ιστότοποι εμφανίζουν κατά κανόνα λίστες με προσφορές υπηρεσιών και αιτήματα από μέλη 

της τράπεζας χρόνου (π.χ. ηλεκτρικές εργασίες, υδραυλικές εγκαταστάσεις, επιτήρηση παιδιών 

κ.λπ.). Τα μέλη μπορούν να κάνουν κλικ για να επιθεωρήσουν λεπτομέρειες σχετικά με μια 

προσφορά ή για αίτημα και να απαντήσουν μέσω του ιστότοπου αν έχει μια δυνατότητα 

ανταλλαγής μηνυμάτων ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Το 

κλειδί είναι ότι οι ανταλλαγές υπηρεσιών δεν είναι άμεσα αμοιβαίες μεταξύ των ατόμων όπως 

μέσα. Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση αυτής της έννοιας των έμμεσων 

ανταλλαγών υπηρεσιών, μια τράπεζα χρόνου χρησιμοποιεί τη μεταφορά της «τράπεζας 

χρόνου» με «χρονικά νομίσματα» σε πλαίσιο συναλλαγής one-on-one. Για μια ώρα υπηρεσίας 

όπως το περπάτημα σκυλιών ή η ζωγραφική στο σπίτι, ένα χρονικό νόμισμα χρεώνεται από 

τον παραλήπτη και απονέμεται στον πάροχο. Ο πάροχος χρησιμοποιεί τότε το δολάριο για να 

πληρώσει για την υπηρεσία από άλλον, και ο παραλήπτης μπορεί να παρέχει μια υπηρεσία σε 

οποιονδήποτε άλλον για να κερδίσει πίσω τη χρέωση. Σε πολλές τράπεζες χρόνου, οι ώρες 

μπορούν επίσης να κερδιστούν με την παροχή υπηρεσιών για την κοινότητα ως σύνολο (όπως 

η διατήρηση ενός κοινοτικού κήπου ή η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού γεγονότος για την 

υγεία). Αυτό το μοντέλο "pay-it-forward" διαφέρει από το εμπόριο, όπου τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες ανταλλάσσονται αμοιβαία χωρίς τη χρήση νομίσματος. Διαφέρει από τα συστήματα 

χρηματιστηριακών συναλλαγών (π.χ. Craigslist, askRabbit, κ.λπ.), επειδή δεν ανταλλάσσονται 

χρήματα ή υλικά αγαθά. Η αξία παράγεται ή παράγεται από μέλη που εκτελούν υπηρεσίες 

τόσο για όσο και με άλλα μέλη της κοινότητας[1]. 
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Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι μια τράπεζα χρόνου συνδέεται συνήθως με μια 

τοπική περιοχή. Τα μέλη ζουν αρκετά κοντά ο ένας στον άλλο, γεγονός που συμβάλλει στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κοινότητας μεταξύ των μελών του TimeBank. Δεδομένου ότι 

δεν έχει δοθεί νομισματική αξία σε βάση χρόνου συναλλαγές, οι κερδισμένες πιστώσεις δεν 

έχουν εμφανή αγοραία αξία. Συνεπώς, οι τράπεζες χρόνου γενικά απαλλάσσονται από τη 

φορολογία, οπότε η αξία που δημιουργείται παραμένει στην κοινότητα. Το καθεστώς 

απαλλαγής από φόρους της τράπεζας χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μειονεκτούσες 

κοινότητες, τα μέλη δεν χρειάζεται να αναφέρουν εισόδημα από την υπηρεσία χρόνου, 

επομένως το καθεστώς ευημερίας τους δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή. 

Ενώ το timebanking έχει αυξηθεί σταθερά από την έναρξή του τη δεκαετία του 1980, τα μέλη 

συμμετέχουν όχι μόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Τα κίνητρά τους μπορεί 

επίσης να είναι ο αλτρουισμός, η ανάπτυξη της κοινότητας και ο κοινωνικός ακτιβισμός. 

Δεδομένου ότι κάθε μέλος είναι ικανό να συνεισφέρει στην κοινότητα το δικό του μοναδικό 

σύνολο δεξιοτήτων και οι προσπάθειές του εκτιμώνται στην ίδια κλίμακα, οι τράπεζες χρόνου 

βοήθησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνικών δεσμών και του κοινωνικού 

κεφαλαίου και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μελών. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι 

η ένταξη σε μία τράπεζα χρόνου προωθούσε τη σωματική υγεία, ιδίως μεταξύ ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλότερου εισοδήματος, καθώς και ανθρώπων που ζουν μόνοι 

τους. 

Με βάση εκτεταμένες έρευνες στην κοινωνιολογία και ιδιαίτερα μερικές σημαντικές 

πρόσφατες εργασίες σε θετική ψυχολογία και συναφείς τομείς, όπως υποστηρίζουν ο Batson 

& Powell, οι άνθρωποι "είναι πιο κοινωνικοί από ό, τι ακόμη και οι πιο κοινωνικές μας θεωρίες 

μας οδήγησαν να πιστεύουμε. Έχει επίσης εκτεταμένες πρακτικές επιπτώσεις, γεγονός που 

υποδηλώνει ανεκμετάλλευτους πόρους για κοινωνική αλλαγή[1].  

Πέρα από την αμοιβαιότητα, φαίνεται επίσης να υπάρχουν πειστικές αποδείξεις οι άνθρωποι 

είναι τόσο ενσυνείδητοι για απροσδιόριστο αλτρουισμό και βοηθώντας συμπεριφορές που 

εμπλέκονται αυτά πραγματικά  βοηθούν στο να ευδοκιμήσουν. Με βάση την έρευνά των 

Diener και Biswas Diener η ευτυχία προέρχεται από ένα «ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο» 

προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (τα χρήματα αυξάνουν μόνο την υποκειμενική ευημερία 

μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο). Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για μια αιτιώδη συνάφεια, 

στην οποία η βοήθεια και ο εθελοντισμός οδηγούν σε αύξηση του τυπικού μέτρου της 

υποκειμενικής ευημερίας και σε άλλες κλίμακες ικανοποίησης της ζωής. Αυτή η ικανοποίηση 
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από τη ζωή φάνηκε να έρχεται και έμμεσα, μέσω της ενίσχυσης όλων των σημαντικών 

κοινωνικών σχέσεων, και άμεσα, από τη βοήθεια ή τον εθελοντισμό. Το πιο ενδιαφέρον είναι 

ότι, συσχετίζοντας τα διαχρονικά δεδομένα της σχέσης μεταξύ συμμετοχής σε εθελοντική 

εργασία και προσωπικής ευημερίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εθελοντική εργασία έχει 

θετικές επιπτώσεις στην ευτυχία, στην ικανοποίηση της ζωής, στην αυτοεκτίμηση, στην 

αίσθηση του ελέγχου της ζωής, την πρόληψη της κατάθλιψης και ότι η αυξημένη προσωπική 

ευημερία, σε έναν ενάρετο κύκλο, συχνά ενισχύει την προθυμία των ανθρώπων να 

συμμετάσχουν σε εθελοντική εργασία. 

Εκτός από τα ψυχολογικά οφέλη, η έρευνα δείχνει ότι η θνησιμότητα μειώνεται σημαντικά για 

τους ανθρώπους που παρέχουν οργανική και συναισθηματική υποστήριξη σε έναν σύζυγο, 

φίλους, συγγενείς και γείτονες, ενώ η λήψη υποστήριξης δεν έχει καμία επίδραση. Σύμφωνα 

με τα μηνύματα, οι ηλικιωμένοι ενήλικες εθελοντές ζούσαν περισσότερο από τους μη 

εθελοντές και ο ενεργός εθελοντισμός είχε μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση των ποσοστών 

πρόωρων θανάτων. 

Συνοψίζοντας, υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικά ψυχολογικά και σωματικά οφέλη που 

προκύπτουν από την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε άλλους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να δώσουν, αλλά δεν είναι πάντα τόσο πρόθυμοι να λάβουν 

χωρίς αντάλλαγμα. Αυτή η απροθυμία έχει παρατηρηθεί σε παλαιότερες μελέτες timebanking. 

 

2.5 Τρόποι Αντιμετώπισης του ζητήματος 

Η κατανόηση των υφιστάμενων τραπεζών χρόνου και των πρακτικών των μελών σε βάθος 

αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη και τη μελέτη της χρήσης 

μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνικής γραμμής για τους χρήστες της τράπεζας χρόνου. Η 

εργασία έχει σκοπό να ενημερώσει το σχεδιασμό αυτής της εφαρμογής και των μελλοντικών 

της βελτιώσεων, αλλά και την κατανόηση χρήσης του συστήματος timebanking στην 

πορεία[1]. 

Για να αποτυπωθούν μια σειρά από εμπειρίες, ερευνήθηκαν τράπεζες χρόνου όλων των 

μεγεθών. Λήφθηκαν υπόψιν προοπτικές των ανθρώπων σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ηγετών, τοπικών διοργανωτών τραπεζών χρόνου, 

προγραμματιστές λογισμικού και μέλη. Παρακολουθήση συσκέψεων και εκδηλώσεων ώστε 

να βρεθεί ο λόγος του ενδιαφέροντος, οι εμπλεκόμενοι και ποιες είναι οι δραστηριότητές 

τους[4].  
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Οι ερευνητές έλαβαν σημειώσεις από συναντήσεις και άτυπες συνομιλίες και κατέγραψαν 

συνεντεύξεις, οι οποίες στη συνέχεια αντιγράφηκαν. Τα αντίγραφα και οι σημειώσεις 

εξετάστηκαν προσεκτικά για να εξαχθούν στοιχεία για βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και πιο 

προηγμένες και φουτουριστικές δυνατότητες. Η αναλυτική προσέγγιση ήταν από τη βάση προς 

την κορυφή και όχι από την κορυφή προς τα κάτω. Τα θέματα και τα επιμέρους θέματα 

εντοπίστηκαν και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση αποδεικτικών στοιχείων 

σε κοινό υπολογιστικό φύλλο. Κάθε θέμα είχε τελικά πολλαπλά υποθέματα με πολλαπλά 

υποστηρικτικά εισαγωγικά και σημειώσεις για κάθε μία από αυτές. Πάρθηκε μια προσέγγιση 

έρευνας σχεδιασμού για τον χειρισμό αυτών των  ζητημάτων με σκοπό τον σχεδιασμό των 

απαιτήσεων σε πιθανές λύσεις, οι οποίες οργανώνονται στο πλαίσιο του σχετικού 

προβληματικού τομέα στο επόμενο τμήμα[4]. 

 

2.6 Τράπεζες Χρόνου και εφαρμογές σε Smartphone 

Στην σημερινή εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται η εποχή της πληροφορίας, δεν θα ήταν 

υπερβολή να συσχετίσει κανείς την επιτυχία του εγχειρήματος της Τράπεζας Χρόνου, με την 

υιοθέτηση από τους χρήστες, μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο, το οποίο 

αποτελεί σήμερα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Με μια 

απλή αναζήτηση στα διάφορα OS Markets των smartphones, θα δει ότι οι εφαρμογές που 

σχετίζονται με τις Τράπεζες Χρόνου είναι ελάχιστες και πολλές φορές , αν όχι μη λειτουργικές, 

δύσχρηστες[2].  

Την ανάγκη όμως για μια εφαρμογή, δείχνει να αντιλαμβάνεται ο οργανισμός h0urworld που 

προαναφέραμε, ο οποίος μέσω σχετικής μελέτης σε ανθρώπους νεαρής ηλικίας, δημιούργησε 

μια εφαρμογή που πρόσφερε όλες της δυνατότητες και τα γνωρίσματα μιας Τράπεζας Χρόνου 

στο κινητό τηλέφωνο των χρηστών[].  Παρουσιάζεται ο σχεδιασμό και η υλοποίηση μιας 

εφαρμογής, σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς, το hOurworld. 

Δεδομένου ότι η επιτυχία μιας Τράπεζας Χρόνου εξαρτάται από τη συμμετοχή ενός ποικίλου 

συνόλου μελών, πραγματοποιήθηκε μια πενταετείς μελέτη χρήσης, με τη συμμετοχή 32 νέων 

φοιτητών. Από τη μελέτη, εξετάζουμε την υιοθέτησή τους και την έγκαιρη χρήση της 

εφαρμογής με την υπόθεση ότι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Χρόνου με 

μια πιο προσωπική συσκευή μπορεί να ταιριάζει πολύ καλά στους φοιτητές, επειδή η 

ιδιοκτησία των smartphones είναι ιδιαίτερα υψηλή[2]. Η πρόσφατη έκθεση αναφέρει ότι το 

56% των Αμερικανών ενηλίκων είναι τώρα χρήστες smartphone και ο αριθμός των 
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smartphones αυξάνεται σταθερά σε διάφορες ηλικιακές ομάδες από την πρώτη εισαγωγή στα 

μέσα του 2007. Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων χρησιμοποιεί τα smartphones τους ως 

φορητούς υπολογιστές, ξοδεύοντας πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας τα για ορισμένες εργασίες 

που έγιναν στον επιτραπέζιο υπολογιστή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα smartphones όχι 

μόνο ενσωματώνουν τα οφέλη από την τεχνολογία επιτραπέζιων υπολογιστών, αλλά είναι 

επίσης πολύ προσωπικά, καθώς οι άνθρωποι μεταφέρουν τα smartphones μαζί τους τις 

περισσότερες φορές. Μεταξύ αρκετών προσφερόμενων τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, 

αυξημένης κινητικότητας και αμεσότητας, έχουν μελετηθεί από καιρό και αναγνωρίζεται 

ευρέως από ερευνητές και επαγγελματίες. Πρώτον, το κύριο πλεονέκτημα της κινητής 

τεχνολογίας είναι η φορητότητα. Μετασχηματίζει τόσο τον χρόνο όσο και το χώρο, πράγμα 

που σημαίνει ότι επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπου κι αν 

πηγαίνουν και ξεπερνά τους περιορισμούς της γεωγραφίας και της απόστασης όταν 

επικοινωνούν ψηφιακά με άλλους. Δεύτερον, η αμεσότητα αναφέρεται στην ποιότητα της 

άμεσης και άμεσης εμπλοκής ενός ατόμου σε κάτι σε κάπως πιο κρίσιμες χρονικές 

καταστάσεις ή συνθήκες. Όταν συνδέεται με την κινητή τεχνολογία, η αμεσότητα σχετίζεται 

συνήθως με το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της όσον αφορά 

την απόκτηση ή την πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Πράγματι, οι δύο αυτές δυνατότητες έχουν επιδείξει πολλές 

τεχνολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους ανθρώπους όσον αφορά τη διευκόλυνση των 

τηλεπικοινωνιών και την πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και τη σύνδεση και την 

αλληλεπίδραση με άλλους. Η ιδέα της εισόδου της κινητής τεχνολογίας στις Τράπεζες Χρόνου 

έχει ήδη υπάρξει. Για παράδειγμα, ο Castolo ανέφερε την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου 

συστήματος, με έμφαση στην κινητικότητα, για την υποστήριξη της χρονικής τραπεζικής που 

σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η ιδέα αυτή 

δεν έχει αναπτυχθεί περαιτέρω, επειδή οι Τράπεζες Χρόνου δεν έχουν τους πόρους για την 

ανάπτυξη της κινητής υποδομής[2]. 

Η εφαρμογή ενσωματώνει την σύγχρονη αλληλεπίδραση και την ανίχνευση της θέσης ως 

υπηρεσίες υποβάθρου. Επομένως, υποστηρίζει τον συνεχή έλεγχο για αλλαγές και 

ενημερώσεις τόσο των εισερχόμενων ροών δεδομένων όσο και της τρέχουσας τοποθεσίας της 

συσκευής ως υπηρεσίας παρασκηνίου. Παρέχουν μηνύματα ειδοποίησης χωρίς να απαιτείται 

η εκκίνηση μιας εφαρμογής και οι πληροφορίες φιλτραρίσματος εμφανίζονται ανά τοποθεσία. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν σύγχρονες αλληλεπιδράσεις, οι οποίες είναι επίσης 

εξαιρετικά αποδοτικές. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει μια λίστα αιτημάτων 
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εξυπηρέτησης από τους γείτονές του και η παρουσίαση της λίστας μπορεί να φιλτραριστεί και 

να δοθεί προτεραιότητα από το σημείο όπου βρίσκεται ο τρέχων χρήστης. ένα αίτημα που έγινε 

πριν από λίγο για ένα γάλα γάλακτος από τον πλησιέστερο γείτονα θα είχε προτεραιότητα πολύ 

υψηλό αν ο χρήστης ήταν μόνιμος στο μπακάλικο. Ο χρήστης προσφέρει εθελοντικά για ένα 

αίτημα που επιθυμεί και είναι σε θέση να ικανοποιήσει επιλέγοντάς το. Εάν ο χρήστης 

βρίσκεται στην αγορά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το αίτημα "αγορά γάλακτος" από την 

τρέχουσα λίστα[2]. 

 

2.7 Πλατφόρμα Community Weaver 

Ένα λογισμικό που θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι για να δημιουργήσουν την δική τους 

Τράπεζα Χρόνου, ήταν αναγκαίο προκειμένου να διαδοθεί με ευκολία και μεγαλύτερη 

ταχύτητα η ιδέα, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της. Για το σκοπό αυτό, το Timebanks.org 

ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2015, την πλατφόρμα Community Weaver 3, την νεότερη έκδοση 

του Community Weaver. Πλέον μέσω μιας απλής και κατανοητής διαδικασίας και με λίγα 

clicks του ποντικιού, πολλές νέες Τράπεζες Χρόνου δημιουργούνται ανά τον κόσμο[]. Όπως 

είναι φυσικό η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από μέλη της Τράπεζας που είχαν τις απαραίτητες 

γνώσεις αλλά και την θέληση να την κατασκευάσουν. Η εφαρμογή δίνει επιλογές χρήστη και 

διαχειριστή. Ο πρώτος είναι σε θέση να διαμορφώσει το προσωπικό του προφίλ με τα στοιχεία 

του, προσθέτοντας τις ιδιαίτερες ικανότητές του καθώς και τα ενδιαφέροντά του. Μετά είναι 

σε θέση να βοηθήσει άλλα μέλη σε δουλειές που είτε το έχουν προταθεί με βάση τα στοιχεία 

που έδωσε στο προσωπικό του προφίλ ή απλά κάνοντας την δική του αναζήτηση. Ταυτόχρονα, 

αν το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει κι αυτός βοήθεια σε κάτι που χρειάζεται και άλλοι χρήστες 

θα δείξουν ενδιαφέρον. Από την πλευρά του ο διαχειριστής, μπορεί να διαμορφώσει το layout 

της πλατφόρμας, μέσω κάποιον επιλογών που το δίνονται όπως για παράδειγμα το βασικό 

χρώμα της Τράπεζας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται φαίνονται σε σχετική λίστα, 

ενώ δεν λείπουν επιλογές όπως η προβολή του προφίλ των διάφορων χρηστών ή η προβολή 

των στατιστικών της Τράπεζας. Η προσπάθεια αυτή, για μια πλατφόρμα που θα είναι 

διαθέσιμη για όλους όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους Τράπεζα Χρόνου, ήταν 

αναγκαία για την προώθηση της[7]. 
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Εικόνα 1-Σχηματική Αναπαράσταση Τράπεζας Χρόνου 
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή της έρευνας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 

εργασίας, με τίτλο «Έρευνα για τις Πλατφόρμες Ανταλλαγής Υπηρεσιών τύπου Τράπεζα 

Χρόνου». Στόχος της έρευνας ήταν, αρχικά, να αναγνωριστεί το επίπεδο εξοικείωσης των 

ερωτηθέντων με μια «Πλατφόρμα Ανταλλαγής Υπηρεσιών τύπου Τράπεζα Χρόνου» αλλά και 

η ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας πλατφόρμας (Proof of Existence) στην Ελλάδα. 

Στα επόμενα κεφάλαια σκιαγραφείται ο χαρακτήρας του δείγματος ενώ περιγράφονται και 

αναλύονται τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας. Μέσω των ασφαλών συμπερασμάτων 

που θα εξαχθούν, θα γίνει η ανάπτυξη της τελικής πλατφόρμας. 

 

3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Έρευνας 

Για τους σκοπούς της έρευνας, δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας Google Forms, 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, η διανομή του οποίου έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και των social media. Το ερωτηματολόγιο παρέμεινε ενεργό για ένα διάστημα δέκα (10) 

ημερών, στο διάστημα των οποίων συγκεντρώθηκαν 298 απαντήσεις.  

Σε ότι αφορά την δομή του ερωτηματολογίου, αυτό χωριζόταν σε τρεις (3) επιμέρους 

κατηγορίες. Στην πρώτη, οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημογραφικού 

χαρακτήρα. Η δεύτερη κατηγορία είχε ερωτήσεις σχετικά με την εξοικείωση και το ιστορικό 

χρήσης κάποιας ανάλογης πλατφόρμας ανταλλαγής υπηρεσιών και τους λόγους που οδηγούν 

τους ανθρώπους στην χρήση της. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφερόταν στην αποδοχή και την 

ανάγκη δημιουργίας μιας πλατφόρμας τύπου Τράπεζας Χρόνου με τον διευρυμένο, βέβαια, 

χαρακτήρα που προαναφέρθηκε (Proof of Concept) καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορούσε 

ένα τέτοιο εγχείρημα να αποκτήσει κοινό στην χώρα μας. 
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3.2 Χαρακτηριστικά Δείγματος 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν, μέσω γραφημάτων, τα αποτελέσματα που αφορούν τις 

ερωτήσεις της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου. 

 

Στα γραφήματα παρακάτω φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή από: 

 Άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, σε ποσοστό 66,8% και 33.2% αντίστοιχα 

 Άτομα με ηλικίες 18-25, σε ποσοστό 55,4% 

 Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ποσοστό 44% 

 

 

 

Εικόνα 2 - Κατανομή Φύλου 
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Εικόνα 3 - Κατανομή Ηλικίας 

 

Εικόνα 4 - Κατανομή Εκπαίδευσης 

 

3.3 Περιγραφικές Αναλύσεις και Αποτελέσματα 

Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων για της ερωτήσεις της δεύτερης και της τρίτης ενότητας του ερωτηματολογίου. 

Για την κάθε ερώτηση θα παρουσιάζεται τόσο το γράφημα με τα ποσοστά απαντήσεων, όσο 

και μια περιγραφή για τις απαντήσεις. 
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Εμπειρία με την τεχνολογία 

Στην ερώτηση αυτή παρατηρείται πως οι χρήστες, κατά πλειοψηφία, θεωρούν ότι έχουν 

Υψηλή εμπειρία με την τεχνολογία σε ποσοστό 66,1%. Λίγο κάτω από 25% είναι το δείγμα 

που χαρακτηρίζει την εμπειρία του ως Μέτρια ενώ σε ποσοστό 9,1%, η εμπειρία με την 

τεχνολογία κρίνεται ως χαμηλή 

 

 

Εικόνα 5 - Αποτελέσματα Ερώτησης σε σχέση με την εμπειρία με την τεχνολογία 

 

Εμπειρία Χρήσης κάποιας πλατφόρμας Ανταλλαγής Υπηρεσιών 

Σε αυτή την ερώτηση τίθεται το θέμα της εμπειρίας του ερωτώμενου σε παλαιότερες ανάλογες 

πλατφόρμες. Το 44.3% απάντησε θετικά ενώ ελάχιστα πάνω από 25% είναι το δείγμα που δεν 

έχει χρησιμοποιήσει καμία σχετική πλατφόρμα στο παρελθόν. Εντύπωση προκαλεί το 30.5% 

που απαντά στην ερώτηση ως «Δεν είναι σίγουρος/η», κάτι που ίσως να οφείλεται στην άγνοια 

ύπαρξης μιας σχετικής πλατφόρμας. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν την έναρξη της έρευνας 

υπήρχε σχετική αναφορά στο τι είναι μια «Πλατφόρμα Ανταλλαγής Υπηρεσιών», τι είναι 

«Τράπεζα Χρόνου» ενώ δόθηκε και υπερσύνδεσμος με περισσότερες και πιο αναλυτικές 

πληροφορίες για όσους το επιθυμούσαν. 
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Εικόνα 6 - Αποτελέσματα Ερώτησης για τη χρήση πλατφόρμας ανταλλαγής υπηρεσιών 

 

Επιθυμία Ανάληψης αμειβόμενου ή μη αμειβόμενου Project 

Σε αυτή την ερώτηση οι ερωτηθέμενοι καλούνται να απαντήσουν στο αν θα είχαν την 

πρόθεση να αναλάβουν ένα project μέσω μιας πλατφόρμας ανταλλαγής υπηρεσιών 

γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να έχει ή να μην έχει κάποια αμοιβή για την ολοκλήρωσή του. 

Η πλειοψηφία σε ποσοστό πάνω από 65% απάντησε θετικά στην ερώτηση, την ίδια στιγμή 

που μόνο το 5.7% απάντησε αρνητικά. Πάλι το ποσοστό που απαντά «Δεν είμαι σίγουρος/η» 

καταλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό λίγο χαμηλότερο από το 30%. 

 

 

Εικόνα 7 - Αποτελέσματα Ερώτησης για την πρόθεση ανάληψης project 
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Πρόθεση Δημιουργίας προς ανάθεση Project 

Τα αποτελέσματα που βγήκαν από την ερώτηση αυτή οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά 

πλειοψηφία, περισσότεροι από τους μισούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θα ζητούσαν 

από άλλους χρήστες να ολοκληρώσουν κάποιο Project γι’ αυτούς. Κοντά στο 30% ήταν εκείνοι 

που απάντησαν αρνητικά σε μια τέτοια επιλογή, με μόλις 18.7% να μην δηλώνει σίγουρο για 

την δυνατότητα αυτή. 

 

 

Εικόνα 8 - Αποτελέσματα Ερώτησης για το αν θα χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για δικό του project 

 

Λόγοι ανάληψης μη αμειβόμενων Project 

Ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι βασικότεροι λόγοι κάποιου για να συμμετέχει σε μια Τράπεζα 

Χρόνου είχαν σχέση με την απόκτηση εμπειρίας σε τομείς στους οποίους είχαν γνώσεις, καθώς 

και ευρύτεροι λόγοι βασισμένοι στο Αίσθημα Αλτρουισμού που η ιδέα της Τράπεζας Χρόνου 

προάγει. Το πρώτο δείχνουν να πιστεύουν σχεδόν 8 στους 10 ερωτειθέντες. Μόνο το 14% 

βλέπει τον αλτρουισμό ως κίνητρο των χρηστών ενώ λίγο πάνω από το 8% δεν απαντά με 

σιγουριά στην ερώτηση. 
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Εικόνα 9 - Αποτελέσματα Ερώτησης σε σχέση με τους λόγους που οδηγούν στην ανάληψη μη αμειβόμενων project 

 

Επιτυχία μιας Τράπεζας Χρόνου στην Ελλάδα 

Κατά το παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας Τράπεζας Χρόνου στην 

Ελλάδα, οι οποίες όμως σταδιακά σταματούσαν. Όπως προαναφέρθηκε, με την ερώτηση αυτή 

αποδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης πλατφόρμας με βάση την Τράπεζα 

Χρόνου και το Χρονικό Νόμισμα (Time Dollar). Σε ποσοστό πάνω από 40%, το δείγμα θεωρεί 

πως μια τέτοια πλατφόρμα θα ήταν δημοφιλής στην Ελλάδα, ενώ το 27.7% διαφωνεί. Όπως 

είπαμε κατά με γάλο ποσοστό, πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τι είναι και 

πως μπορεί κανείς να επωφεληθεί από την χρήση μιας «Πλατφόρμας Ανταλλαγής 

Υπηρεσιών», κάτι που δείχνει και το υπόλοιπο 30.7% που απαντά «Δεν είμαι σίγουρος/η». 
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Εικόνα 10 - Αποτελέσματα Ερώτησης σε σχέση με την ενδεχόμενη επιτυχία μιας ανάλογης πλατφόρμας στην Ελλάδα 

 

Τρόποι Προώθησης της Πλατφόρμας 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, θα πάρουμε αποτελέσματα σχετικά με ποιους 

τρόπους μια «Πλατφόρμα Ανταλλαγής Υπηρεσιών» θα μπορούσε να γίνει δημοφιλής στην 

χώρα μας. Η εκτεταμένη χρήση των Social Media καθώς και η βοήθεια τους στην προώθηση 

νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών, προϊόντων κ.ά., φαίνεται από το 52.7% που απαντά πως αυτή 

είναι η λύση για το θέμα της προώθησης. Όπως είπαμε και στην αρχή, το μεγαλύτερο δείγμα 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, κάτι που εξηγεί πως σχεδόν ένας στους τέσσερεις πιστεύουν πως 

μέσω αυτών θα εδραιωθεί η χρήση της πλατφόρμας αυτής, ενώ αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 

(5,7%), απαντά πως η Τηλεόραση μπορεί να την προωθήσει. Σημαντικό θα πρέπει να θεωρηθεί 

και το 17% των ερωτειθέντων που βρίσκει ως αποδοτικό το κίνητρο της αναγνώρισης της 

συμμετοχής των χρηστών στα διάφορα project, ως εργασιακή εμπειρία, κάτι που θα έδινε και 

περισσότερο κύρος στην πλατφόρμα και ως συνέπεια περισσότερους χρήστες. 

 



 Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού   

42                                                                                                                 Υφαντής Δημήτριος 

 

 

Εικόνα 11 - Αποτελέσματα Ερώτησης σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους προώθησης της πλατφόρμας 
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4. Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρμογής 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε η πλατφόρμα CollabWorks, η οποία επεκτείνει την έννοια της Τράπεζας Χρόνου 

πάνω στην οποία βασίστηκε αρχικά. Πιο συγκεκριμένα θα περιγραφούν οι απαιτήσεις της 

πλατφόρμας, τόσο από την πλευρά του χρήστη όσο και από αυτή του διαχειριστή. Επιπλέον 

θα γίνει αναφορά στον τρόπο καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξής της. Τέλος, θα γίνει αναφορά στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της 

πλατφόρμας. 

 

4.1 Περιγραφή Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού 

Η πλατφόρμα συνεργατικής υλοποίησης λογισμικού σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό 

να ικανοποιεί όλους όσους θέλουν να αναζητήσουν κάποιο project ή να αναλάβουν ένα μέσω 

αυτής, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πλατφόρμα χωρίζεται σε δύο επιμέρους μέρη: την 

πλατφόρμα “CollabWorks” και την πλατφόρμα διαχείρισης “CollabWorks admin”[9]. 

 

4.1.1 Περιγραφή Πλατφόρμας “CollabWorks” 

Η πλατφόρμα ”CollabWorks” αποτελεί το ένα μέρος ή όπως θα μπορούσε κανείς να πει το 

front-end και μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση από οποιονδήποτε φυλομμετρητή – browser, 

τόσο μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, όσο και από οποιαδήποτε φορητή συσκευή 

smartphone ή tablet κ.ά. λόγω του responsive σχεδιασμού της. Κύριος σκοπός της, είναι μέσω 

ενός φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος, κάθε χρήστης να είναι σε θέση να την 

χρησιμοποιήσει είτε σαν «εργοδότης» είτε σαν «εθελοντής».  

Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το προσωπικό του προφίλ με όλα τα στοιχεία που αυτός 

επιθυμεί, καθώς και να προσθέσει όλες τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει. Μέσω μιας 

απλής και σύντομης διαδικασίας, μπορεί να δημιουργήσει ένα project το οποίο θα βρίσκεται 

στην σχετική λίστα και οποιοσδήποτε επιθυμεί θα μπορεί να το αναλάβει[5]. Ταυτόχρονα, 

μπορεί να αναζητήσει και ο ίδιος μέσω της λίστας, κάποιο project το οποίο θέλει να 

υλοποιήσει. Η διαφορά ή καλύτερα, η επέκταση της πλατφόρμας, σε σχέση με μια κλασσική 

τράπεζα χρόνου, είναι οι τρόποι πληρωμής των διάφορων υπηρεσιών που θα παρέχονται. Ενώ 

στην τυπική Τράπεζα Χρόνου υπάρχουν μόνο τα Χρονικά Νομίσματα, στο CollabWorks ο 

κάθε χρήστης έχει τις εξής τρεις επιλογές: 
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 TimeCoins – Χρονικό Νόμισμα 

 Free – Μη αμειβόμενα Project 

 Ποσό σε Ευρώ – Επί πληρωμή Project 

Σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργείας της σε σχέση με τα αντίστοιχα των Τραπεζών Χρόνου, 

από τις τέσσερεις βασικές συσχετίσεις που παρουσιάστηκαν στο 2ο Κεφάλαιο, κατά την 

ανάπτυξη του CollabWorks επιλέχθηκαν οι δύο από αυτές: 

 1 προς 1 – Ένας Χρήστης αναλαμβάνει ένα Project 

 1 προς πολλά – Ένα Project απαιτεί την συνεργασία περισσότερων του ενός ατόμων 

 

4.1.2 Περιγραφή Πλατφόρμας “CollabWorks admin” 

Το δεύτερο μέρος της πλατφόρμας είναι αυτό το οποίο απευθύνεται στον διαχειριστή της 

κυρίως πλατφόρμας και δεν είναι προσβάσιμη από τους χρήστες. Σε αυτή την περίπτωση η 

πλατφόρμα αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το back-end, ενώ και σε αυτή την 

περίπτωση, είναι μεν προσβάσιμη από οποιονδήποτε φυλομμετρητή, όπως και πριν, αλλά ο 

υπερσύνδεσμος γι’ αυτήν δεν είναι γνωστός στους χρήστες. Κύριος στόχος αυτής είναι η 

ομαλή λειτουργεία της κυρίως πλατφόρμας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχών ανάρμοστες 

ή μη αποδεκτές από την κοινότητα των μελών πράξεις και συμπεριφορές.  

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τους χρήστες με μηνύματα καθώς και 

με όσους, αν και μη εγγεγραμμένοι, επιθυμούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις τύπου Newsletter. 

Ταυτόχρονα είναι σε θέση να βλέπει όλα τα project που είναι την κάθε στιγμή δημοσιευμένα, 

καθώς και όλα όσα ολοκληρώθηκαν και πλέον ανήκουν στο ιστορικό της πλατφόρμας. Τέλος, 

ο διαχειριστής έχει πλήρη εικόνα των στατιστικών που σχετίζονται με τα μέλη της 

πλατφόρμας, τα προς ανάληψη project κ.ά. . 

 

4.2 Περιγραφή Απαιτήσεων Πλατφόρμας 

Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις χρήσης αρχικά των χρηστών και στην 

συνέχεια του διαχειριστή. Επίσης παρουσιάζονται σχηματικά και αναλύονται, οι χάρτες 

(sitemaps) των δύο ιστοτόπων από τους οποίους αποτελείται η πλατφόρμα. Τέλος, θα γίνει 

αναφορά στα αντίστοιχα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης καθώς και της Βάσης Δεδομένων 

που σχεδιάστηκε για την πλατφόρμα. 
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4.2.1 Περιπτώσεις Χρήσης Πλατφόρμας “CollabWorks” 

Σε αυτή την ενότητα της διπλωματικής θα γίνει αναφορά στις διάφορες περιπτώσεις χρήσεις 

της εφαρμογής καθώς και στα είδη χρηστών που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή. Η πρόσβαση 

στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω οποιοδήποτε φυλομμετρητή (browser) .  

 

Οι τύποι χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή είναι 2. Αρχικά ο Διαχειριστής 

(admin) ο οποίος προκειμένου να μπορεί να ελέγχει τις διάφορες κινήσεις στην σελίδα καθώς 

και να παρεμβαίνει όπου ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο. Ο δεύτερος τύπος χρήστη θα είναι ο απλός 

χρήστης της εφαρμογής χωρίς καθόλου διαχειριστικές δυνατότητες. Από την στιγμή της 

εγγραφής του θα είναι σε θέση να δημιουργεί νέα project ακολουθώντας τις διάφορες οδηγίες 

που θα του παρέχονται, ή να αναλαμβάνει κάποιο από την σχετική λίστα. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν οι κύριες και εναλλακτικές ροές των διάφορων περιπτώσεων χρήσης (use 

cases) τόσο για τον admin όσο και για τον απλό χρήστη.  

 

Οι είκοσι τρείς (23) περιπτώσεις χρήσης – Use Cases (UCs) είναι οι εξής: 

 

 UC01 – Εγγραφή νέου χρήστη 

 UC02 – Δημιουργία νέου Project 

 UC03 – Ανάληψη Project από χρήστη 

 UC04 – Αναζήτηση Project 

 UC05 – Login στην εφαρμογή 

 UC06 – Log out 

 UC07 – Τροποποίηση στοιχείων χρήστη 

 UC08 – Τροποποίηση στοιχείων project 

 UC09 – Προσθήκη ενός νέου Skill 

 UC10 – Προβολή Λίστας Project 

 UC11 – Προβολή στοιχείων Project 
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 UC12 – Προβολή Διαθέσιμων Project Χρήστη 

 UC13 – Ολοκλήρωση ή και πληρωμή Project 

 UC14 – Διαγραφή Project 

 UC15 – Προβολή Προφίλ Χρήστη 

 UC16 – Προβολή Προφίλ Άλλου Χρήστη 

 UC17 – Προβολή Λίστας Εισερχόμενων Μηνυμάτων 

 UC18 – Προβολή Λίστας Εξερχόμενων Μηνυμάτων 

 UC19 – Προβολή Εισερχόμενου Μηνύματος 

 UC20 – Απάντηση σε εισερχόμενο μήνυμα 

 UC21 – Αποστολή μηνύματος σε χρήστη 

 UC22 – Σχολιασμός Χρήστη 

 UC23 – Εγγραφή στο Newsletter 

 

 

 

  



Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού 

 

47 

Υφαντής Δημήτριος 

UC01 – Εγγραφή νέου χρήστη 

 

Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης μέσω κάποιου browser επισκέπτεται την εφαρμογή 

2. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα Register 

3. Στον χρήστη εμφανίζεται φόρμα τύπου Wizard 4 βημάτων 

4. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του και πατά το κουμπί “Submit” 

5. Τα στοιχεία του επεξεργάζονται από την ΒΔ για διπλότυπα 

6. Η ΒΔ επιστρέφει μήνυμα επιτυχούς εγγραφής χρήστη στο σύστημα 

7. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 

 

Εναλλακτική Ροή Γεγονότων  

4.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία  

4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα προτροπής για τα μη συμπληρωμένα στοιχεία 

5.1 Το username που δόθηκε υπάρχει ξανά στην ΒΔ 

5.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για διπλότυπο 

 

UC02 - Δημιουργία νέου Project 

 

Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης από το κυρίως μενού επιλέγει την καρτέλα “Submit new Project” 

2. Στην οθόνη του χρήστη εμφανίζεται η φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία ενός Project 

3. Ο χρήστης εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία και πατά το κουμπί ”Submit” 
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4. Τα στοιχεία του επεξεργάζονται από την ΒΔ για διπλότυπα 

5. Η ΒΔ επιστρέφει μήνυμα επιτυχούς δημιουργίας Project 

6. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην λίστα με τα project του 

7. Τέλος UC02 

 

Εναλλακτική Ροή Γεγονότων 

4.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία  

4.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα προτροπής για τα μη συμπληρωμένα στοιχεία 

 

UC03 - Ανάληψη Project από χρήστη 

 

Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

1. Ο χρήστης από το κυρίως μενού επιλέγει την καρτέλα “Projects” 

2. Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα project  

3. Ο χρήστης επιλέγει ένα από αυτά και κάνει click σε αυτό 

4. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στην σελίδα με τις πληροφορίες του project  

5. Ο χρήστης πατά το κουμπί “Take it!” 

6. Το σύστημα του αναθέτει το project και τον ανακατευθύνει στην σελίδα των project 

7. Τέλος UC03 

 

Εφόσον στον χρήστη εμφανίζονται μόνο τα project που μπορεί ο ίδιος να αναλάβει, δηλαδή 

όσα είναι ακόμα διαθέσιμα καθώς και όσα δεν δημιούργησε ο ίδιος, δεν υπάρχει εναλλακτική 

ροή για το γεγονός. 

 

  



Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού 

 

49 

Υφαντής Δημήτριος 

UC04 – Αναζήτηση Project 

 

Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο σύστημα 

1. Ο χρήστης θέλει να κάνει αναζήτηση συγκεκριμένου project 

2. Είσοδος στο πεδίο αναζήτησης πελατών 

3. Εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης 

4. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με projects που πληρούν τα κριτήρια 

αναζήτησης 

5. Ο χρήστης επιλέγει το project που επιθυμεί 

6. Τέλος UC08 

 

UC05 – Login στην εφαρμογή 

 

Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην  αρχική σελίδα της εφαρμογής για τους μη συνδεδεμένους 

χρήστες 

2. Ο χρήστης πατά το κουμπί “Log In” 

3. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στην σελίδα σύνδεσης χρήστη 

4. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία “Username”, “Password” 

5. Η βάση επεξεργάζεται τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης 

6. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα για τους συνδεδεμένους χρήστες 

7. Τέλος UC05 
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Εναλλακτική Ροή Γεγονότων 

4a1. Εισαγωγή λανθασμένου username 

4a2. Εμφάνιση μηνύματος λάθους  

4a3. Εισαγωγή λανθασμένου password 

4a4. Εμφάνιση μηνύματος λάθους 

4a5. Εισαγωγή εκ νέου των στοιχείων 

 

UC06 – Log out 

  

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

1. Ο χρήστης θέλει να αποσυνδεθεί από το σύστημα 

2. Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος 

3. Επιλέγει να κάνει Log Out πατώντας το σχετικό κουμπί από υο κυρίως μενού 

4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς Log Out 

5. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής για τους μη 

συνδεδεμένους χρήστες 

6. Τέλος UC06 

 

UC07 – Τροποποίηση στοιχείων χρήστη 

 

Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο χρήστης θέλει να τροποποιήσει τα στοιχεία του 

2. Είσοδος στην καρτέλα “Προφίλ” από το κυρίως μενού της εφαρμογής 

3. Επιλέγει Τροποποίηση στοιχείων  

4. Εισάγει τα νέα τροποποιημένα στοιχεία 



Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού 

 

51 

Υφαντής Δημήτριος 

5. Τα στοιχεία αποστέλλονται στο σύστημα, που ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα 

6. Τα στοιχεία επαληθεύονται από το σύστημα 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης  

8. Τέλος UC07 

 

Εναλλακτική Ροή Γεγονότων 

5a. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία. Εμφάνιση μηνύματος λάθους 

       5a1. Συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα πεδία 

                5a2. Μετακίνηση στο βήμα 7 

 

UC08 – Τροποποίηση στοιχείων project 

 

Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο χρήστης θέλει να τροποποιήσει τα στοιχεία ενός από τα project του 

2. Είσοδος στην καρτέλα “My Projects” από το κυρίως μενού της εφαρμογής 

3. Επιλέγει Τροποποίηση στοιχείων project 

4. Εισάγει τα νέα τροποποιημένα στοιχεία 

5. Τα στοιχεία αποστέλλονται στο σύστημα, που ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα 

6. Τα στοιχεία επαληθεύονται από το σύστημα 

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς τροποποίησης  

8. Τέλος UC08 
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Εναλλακτική Ροή Γεγονότων 

5a. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία. Εμφάνιση μηνύματος λάθους 

       5a1. Συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα πεδία 

                5a2. Μετακίνηση στο βήμα 7 

 

UC09 – Προσθήκη ενός νέου Skill 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να προσθέσει ένα νέο skill στην σχετική λίστα του προφίλ του 

2. Είσοδος στην καρτέλα του προφίλ 

3. Στο σχετικό πεδίο συμπληρώνει το skill που επιθυμεί 

4. Η λίστα πλέον εμφανίζεται ανανεωμένη 

5. Τέλος UC09 

 

UC10 – Προβολή Λίστας Project 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται στην αρχική 

σελίδα της εφαρμογής. 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει την λίστα των διαθέσιμων Project 

2. Από το κυρίως μενού κάνει κλικ στην κατηγορία “Projects” 

3. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην σελίδα και του εμφανίζονται τα διαθέσιμα Projects 

4. Τέλος UC10 
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UC11 – Προβολή στοιχείων Project 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και να βρίσκεται στην σελίδα 

των διαθέσιμων Project με την διαδικασία που περιγράφεται στο UC10 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει τα στοιχεία από ένα συγκεκριμένο Project 

2. Ο χρήστης από την λίστα των διαθέσιμων Project διαλέγει κάποιο που επιθυμεί 

3. Ο χρήστης κάνει κλικ στην φωτογραφία ή στο όνομα του project  

4. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα που αναφέρονται όλα τα στοιχεία 

του συγκεκριμένου Project 

5. Τέλος UC11 

 

UC12 – Προβολή Διαθέσιμων Project Χρήστη 

  

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και θέλει να δει τα project τα 

οποία έχει δημιουργήσει 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει τα project τα οποία έχει δημιουργήσει 

2. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 

3. Από το κυρίως μενού επιλέγει από το drop down “My Profile”, την κατηγορία “My 

Projects” 

4. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα με τη λίστα των project του 

5. Τέλος UC12 
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UC13 – Ολοκλήρωση ή και πληρωμή Project 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και στην σελίδα με τα project 

του ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο UC12 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δηλώσει ότι ένα project έχει ολοκληρωθεί 

2. Στην τελευταία στήλη του πίνακα των Project υπάρχει το σχετικό εικονίδιο 

3. Αν το Project έχει αντίτιμο σε TCs οι χρήστες που το ανέλαβαν πληρώνονται την 

αμοιβή τους και η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στο 5ο βήμα του UC 

4. Αν το Project είναι δωρεάν ή έχει χρηματικό ποσό ως αμοιβή στους χρήστες που το 

ανέλαβαν, τότε η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στο 5ο βήμα του UC 

5. Γίνεται ανανέωση της σελίδας ενώ πλέον το συγκεκριμένο project δεν εμφανίζεται 

στην σχετική λίστα 

6. Τέλος UC13 

 

UC14 – Διαγραφή Project 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και στην σελίδα με τα project 

του ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο UC12 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να διαγράψει κάποιο Project  

2. Στην τελευταία στήλη του πίνακα των Project υπάρχει το σχετικό εικονίδιο 

3. Γίνεται ανανέωση της σελίδας ενώ πλέον το συγκεκριμένο project δεν εμφανίζεται 

στην σχετική λίστα 

4. Τέλος UC14 
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UC15 – Προβολή Προφίλ Χρήστη 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να επισκεφθεί τη σελίδα του προφίλ του 

2. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 

3. Από το κυρίως μενού επιλέγει από το drop down “My Profile”, την κατηγορία “My 

Profile” 

4. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα του προσωπικού του προφίλ 

5. Τέλος UC15 

 

UC16 – Προβολή Προφίλ Άλλου Χρήστη 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για να επισκεφθεί κανείς το προφίλ κάποιου άλλου χρήστη υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης θα αναφερθεί η περίπτωση που η 

ανακατεύθυνση γίνεται μέσω της προβολής κάποιου διαθέσιμου Project. 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και βρίσκετε στη σελίδα 

πληροφοριών ενός project με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στο UC11 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να επισκεφθεί τη σελίδα του προφίλ κάποιου χρήστη 

2. Ο χρήστης βρίσκεται στην σελίδα πληροφοριών ενός project 

3. Από τα στοιχεία που δίνονται, το πρώτο είναι το username του δημιουργού του το οποίο 

λειτουργεί ως υπερσύνδεσμος  στο προφίλ του 

4. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα του χρήστη που δημιούργησε το 

project 

5. Τέλος UC16 
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UC17 – Προβολή Λίστας Εισερχόμενων Μηνυμάτων 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει τα εισερχόμενα μηνύματά του 

2. Από το κυρίως μενού και από το drop down “My Profile”, την κατηγορία “Messages” 

3. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα με τα μηνύματά του 

4. Από το αριστερό πλευρικό μενού ο χρήστης επιλέγει το ”Inbox” 

5. Η εφαρμογή εμφανίζει τη λίστα με τα εισερχόμενα μηνύματα του χρήστη 

6. Τέλος UC17 

 

UC18 – Προβολή Λίστας Εξερχόμενων Μηνυμάτων 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει τα εισερχόμενα μηνύματά του 

2. Από το κυρίως μενού και από το drop down “My Profile”, την κατηγορία “Messages” 

3. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα με τα μηνύματά του 

4. Από το αριστερό πλευρικό μενού ο χρήστης επιλέγει το ”Sent Mail” 

5. Η εφαρμογή εμφανίζει τη λίστα με τα απεσταλμένα από τον χρήστη μηνύματα 

6. Τέλος UC18 
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UC19 – Προβολή Εισερχόμενου Μηνύματος 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται στην σχετική 

λίστα με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο UC17 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει ένα συγκεκριμένο εισερχόμενο μήνυμα 

2. Από τη λίστα ο χρήστης επιλέγει το μήνυμα που θέλει να διαβάσει 

3. Κάνοντας κλικ πάνω του, το σύστημα τον ανακατευθύνει και του δείχνει το μήνυμα 

4. Τέλος UC19 

 

UC20 – Απάντηση σε εισερχόμενο μήνυμα 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται σε ένα 

συγκεκριμένο μήνυμα με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο UC19 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να απαντήσει σε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα 

2. Κάτω από το πλαίσιο εμφάνισης του μηνύματος τοποθετείτε κουμπί προτροπής 

”Respond” 

3. Κάνοντας κλικ σε αυτό, ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα δημιουργίας νέου 

μηνύματος, ενώ τα απαραίτητα πεδία “To”, “Subject”, “Message”, είναι ήδη 

συμπληρωμένα 

4. Ο χρήστης συντάσσει το μήνυμα που επιθυμεί 

5. Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί “Send” 

6. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην κεντρική σελίδα των μηνυμάτων 

7. Τέλος UC20 
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UC21 – Αποστολή μηνύματος σε χρήστη 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να δει τα εισερχόμενα μηνύματά του 

2. Από το κυρίως μενού και από το drop down “My Profile”, την κατηγορία “Messages” 

3. Η εφαρμογή ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα με τα μηνύματά του 

4. Από το αριστερό πλευρικό μενού ο χρήστης επιλέγει το ”New Mail” 

5. Η εφαρμογή εμφανίζει τη φόρμα δημιουργίας νέου μηνύματος 

6. Ο χρήστης συντάσσει το μήνυμα που επιθυμεί καθώς και το username παραλήπτη 

7. Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί “Send” 

8. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στην κεντρική σελίδα των μηνυμάτων 

9. Τέλος UC21 

 

Εναλλακτική Ροή Γεγονότων 

 

6a1. Ο παραλήπτης δεν υπάρχει, το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη να αλλάξει το όνομα 

παραλήπτη 
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UC22 – Σχολιασμός Χρήστη 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται σε ένα 

συγκεκριμένο προφίλ χρήστη με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο UC16 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να σχολιάσει σε κάποιον χρήστη 

2. Ο χρήστης μετακινείται στο “Comment Section” του προφίλ του συγκεκριμένου 

χρήστη 

3. Πληκτρολογεί το σχόλιο και κάνει κλικ στο κουμπί προτροπής “Add Comment” 

4. Η σελίδα ανανεώνεται και αυτή τη φορά εμφανίζεται το σχόλιο 

5. Τέλος UC22 

 

UC23 – Εγγραφή στο Newsletter 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος μια και μη 

εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να είναι παραλήπτες των Newsletter μηνυμάτων 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο χρήστης θέλει να εγγραφεί στο newsletter 

2. Ο χρήστης βρίσκετε στην αρχική σελίδα είτε του συνδεδεμένου είτε του μη 

συνδεδεμένου χρήστη 

3. Στο σχετικό πεδίο ο χρήστης συμπληρώνει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 

ταχυδρομείου 

4. Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί προτροπής “Subscribe Now!”  

5. Τέλος UC23 
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4.2.2 Περιπτώσεις Χρήσης Πλατφόρμας “CollabWorks admin” 

Παρακάτω θα αναφερθούν επτά (7) περιπτώσεις χρήσης που αφορούν τον ή τους διαχειριστές 

του συστήματος, δηλαδή της σελίδας “CollabWorks admin”. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 

να αναφερθεί ότι ο Διαχειριστής του συστήματος έχει κυρίως ρόλο Επιτηρητή, με σκοπό τον 

έλεγχο για την ομαλή λειτουργεία της πλατφόρμας ενώ θα μπορεί να διαγράφει χρήστες ή 

σχόλια χρηστών όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαχειριστής δεν 

θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μηνύματα των χρηστών. Οι περιπτώσεις χρήσης 

5 και 6 για το log in και log out του διαχειριστή αντίστοιχα, είναι κοινά στις δύο πλατφόρμες. 

 

Οι επτά (7) περιπτώσεις χρήσης είναι οι εξής: 

 

 UC24 - Διαγραφή Χρήστη 

 UC25 – Αποστολή Newsletter Μηνυμάτων 

 UC26 – Προβολή Λίστας Project 

 UC27 – Προβολή Προφίλ Χρήστη 

 UC28 – Διαγραφή σχολίων 

 UC29 – Αποστολή Μηνύματος 

 UC30 – Προβολή Λίστας Ιστορικού Project 
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UC24 – Διαγραφή Χρήστη 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο διαχειριστής χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει κάποιον χρήστη 

2. Ο διαχειριστής βρίσκεται στην αρχική σελίδα όπου εμφανίζεται πίνακας με τους 

εγγεγραμμένους χρήστες 

3. Στην τελευταία στήλη υπάρχει σχετικό κουμπί στο οποίο ο διαχειριστής κάνει κλικ 

4. Το σύστημα διαγράφει από την ΒΔ τον συγκεκριμένο χρήστη καθώς και τα project που 

είχε δημιουργήσει 

5. Το σύστημα κάνει ανανέωση σελίδας χωρίς τον συγκεκριμένο χρήστη 

6. Τέλος UC24 

 

UC25 – Αποστολή Newsletter Μηνυμάτων 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο διαχειριστής χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να στείλει Newsletter Μήνυμα 

2. Από το μενού επιλέγει “Newsletter” 

3. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα όπου συμπληρώνει το θέμα και το 

περιεχόμενο του μηνύματος 

4. Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί προτροπής “Send” 

5. Τα μηνύματα στέλνονται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter 

6. Τέλος UC25 
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UC26 – Προβολή Λίστας Project 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο διαχειριστής χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να στείλει Newsletter Μήνυμα 

2. Από το μενού επιλέγει “Projects Online” 

3. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα με τον πίνακα των διαθέσιμων Project 

4. Τέλος UC26 

 

UC27 – Προβολή Λίστας Project 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο διαχειριστής χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να δει το προφίλ κάποιου χρήστη 

2. Ο διαχειριστής βρίσκεται στην αρχική σελίδα όπου εμφανίζεται πίνακας με τους 

εγγεγραμμένους χρήστες 

3. Στην τελευταία στήλη υπάρχει σχετικό κουμπί στο οποίο ο διαχειριστής κάνει κλικ 

4. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα με το προφίλ και όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες για τον χρήστη 

5. Τέλος UC26 
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UC28 – Αποστολή Μηνύματος 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο διαχειριστής χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος και να βρίσκεται στο 

προφίλ του χρήστη που επιθυμεί ακολουθώντας τη διαδικασία από το UC27 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να στείλει μήνυμα στον χρήστη 

2. Ο διαχειριστής βρίσκεται στο προφίλ που επιθυμεί 

3. Στην αριστερή στήλη της σελίδας υπάρχει πλαίσιο με τίτλο “Send a mail” 

4. Ο διαχειριστής συμπληρώνει το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος 

5. Ο διαχειριστής κάνει κλικ στο κουμπί προτροπή “Send” 

6. Ο διαχειριστής συνεχίζει να βρίσκεται στην σελίδα του προφίλ του χρήστη 

7. Τέλος UC28 

 

UC29 – Διαγραφή σχολίων 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος και να βρίσκεται στο 

προφίλ του χρήστη που επιθυμεί ακολουθώντας τη διαδικασία από το UC27 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει κάποιο σχόλιο από τον χρήστη 

2. Ο διαχειριστής βρίσκεται στο προφίλ που επιθυμεί 

3. Στη δεξιά στήλη της σελίδας υπάρχει πλαίσιο με τίτλο “User’s Comments” με όλα τα 

σχόλια που του έχουν γίνει 

4. Κάτω και δεξιά από το κάθε σχόλιο υπάρχει κουμπί προτροπής διαγραφής σχολίου 

5. Ο διαχειριστής κάνει κλικ στο κουμπί και το σχόλιο διαγράφεται από την ΒΔ και δεν 

εμφανίζεται πλέον 



 Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού   

64                                                                                                                 Υφαντής Δημήτριος 

 

6. Τέλος UC29 

 

UC30 – Προβολή Λίστας Project 

 

 Προαπαιτήσεις: Ο χρήστης χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος 

 Βασική Ροή Γεγονότων 

1. Ο διαχειριστής θέλει να στείλει Newsletter Μήνυμα 

2. Από το μενού επιλέγει “Project History” 

3. Το σύστημα τον ανακατευθύνει στη σελίδα με τον πίνακα των ολοκληρωμένων Project 

4. Τέλος UC30 

 

4.3 Χάρτης Ιστοτόπων Πλατφόρμας 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι χάρτες (sitemaps) για τις δύο ιστοσελίδες από τις 

οποίες αποτελείτε η εφαρμογή CollabWorks. Αρχικά θα παρουσιαστούν σχήματα για την 

κυρίως πλατφόρμα των χρηστών, εγγεγραμμένων – συνδεδεμένων και μη, καθώς και όλα τα 

δυνατά μονοπάτια που μπορεί να ακολουθήσει ο εκάστοτε χρήστης της εφαρμογής, 

προκειμένου να εκτελέσει κάποια δυνατή ενέργεια (δημιουργία ή ανάληψη project, αποστολή 

μηνυμάτων κ.ά. ). Για κάποιες από τις επιλογές και για λόγους καλύτερης κατανόησης, 

υπάρχουν επιπλέον σχήματα με τις σελίδες ή επιλογές του χρήστη που θα εισέλθει σ’ αυτές. 

 

 

 

Εικόνα 12 - Χάρτης Ιστοτόπου μη συνδεδεμένου χρήστη 
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Εικόνα 13 - Κύριος Χάρτης Ιστοτόπου συνδεδεμένου χρήστη 

 

Στα δύο παραπάνω σχήματα, ο χρήστης ξεκινά από τις Home Page και Log In σελίδες 

αντίστοιχα, που όπως φαίνεται έχουν διαφορετικό χρώμα (γκρι) στα σχήματα δηλώνοντας 

αυτή τους την αρχική ιδιότητα. 

 

Εικόνα 14 - Χάρτης Ιστοτόπου για την προβολή της λίστας των διαθέσιμων Project 
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Εικόνα 15 - Χάρτης Ιστοτόπου Μηνυμάτων χρήστη 

 

Όπως και στα αντίστοιχα Use Case που προαναφέρθηκαν, στο σχήμα φαίνεται η πορεία και τα 

βήματα για τις διάφορες δυνατότητες που δίνονται στον χρήστη σε ότι αφορά τα Μηνύματά 

του μέσα στην πλατφόρμα. Στην συνέχεια, τέλος, φαίνεται η πορεία για την επιτυχή 

δημιουργία ενός νέου Project καθώς και την σελίδα στην οποία ανακατευθύνεται ο χρήστης 

μετά την ολοκλήρωση της. 

 

Εικόνα 16 - Χάρτης Ιστοτόπου για τη δημιουργία νέου Project από τον χρήστη 

 

Στην συνέχεια, και όσον αφορά την σελίδα του διαχειριστή, στα σχήματα φαίνονται όλα τα 

δυνατά μονοπάτια που μπορεί να ακολουθήσει ο διαχειριστής της εφαρμογής, προκειμένου να 

εκτελέσει κάποια δυνατή ενέργεια (διαγραφή χρήστη, αποστολή μηνυμάτων κ.ά. ). Όπως 

φάνηκε και στην ενότητα των Use Cases, οι δυνατότητες του διαχειριστή είναι σαφώς 

λιγότερες σε σχέση με των χρηστών κάτι που θα φανεί και στο sitemap παρακάτω. 
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Εικόνα 17- Χάρτης Ιστοτόπου πλατφόρμας διαχειριστή 

 

Και εδώ η σελίδα Log In έχει διαφορετικό χρώμα (γκρι) ώστε να είναι σαφής η φύση της ως 

αρχικής κατάστασης. Τέλος, η σελίδα του εκάστοτε χρήστη καθώς και οι διάφορες επιλογές 

που δίνονται σ’ αυτήν, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Εικόνα 18- Χάρτης Ιστοτόπου με τις δυνατές επιλογές του διαχειριστή σε σχέση με κάποιον χρήστη 

 

4.4 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης Πλατφόρμας 

Ενδεικτικά, στις παρακάτω εικόνες φαίνονται τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης του 

Χρήστη, συνδεδεμένου/εγγεγραμμένου ή μη, καθώς και του Διαχειριστή[9][11]. 

 

 

Εικόνα 19 - Περιπτώσεις χρήσης μη συνδεδεμένου χρήστη 
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Εικόνα 20 - Περιπτώσεις χρήσης συνδεδεμένου χρήστη - Μέρος Α' 
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Εικόνα 21 - Περιπτώσεις χρήσης συνδεδεμένου χρήστη - Μέρος Β'' 
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Εικόνα 22 - Περιπτώσεις χρήσεις διαχειριστή 
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4.5 Περιγραφή Βάσης Δεδομένων Πλατφόρμας 

Όσον αφορά την Βάση δεδομένων που σχεδιάστηκε, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την μελέτη 

και τον σχεδιασμό τόσο των απαιτήσεων όσο και των περιπτώσεων χρήσης της πλατφόρμας, 

δημιουργήθηκε αυτή που φαίνεται παρακάτω[10]: 

 

 

Εικόνα 23 - Σχηματική Αναπαράσταση της Βάσης Δεδομένων της Πλατφόρμας 

 

Όπως είναι προφανές, η ΒΔ είναι σχεδιασμένη με κέντρο τον Χρήστη – User λόγω της 

δυνατότητας που του δίνεται τόσο να δημιουργεί όσο και να αναλαμβάνει Project. Στο ίδιο 

σχήμα φαίνονται οι πίνακες των στατιστικών, του newsletter καθώς και αυτή που περιέχει τα 

στοιχεία σύνδεσης του Διαχειριστή- admin. 
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4.6 Εργαλεία και Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλατφόρμας 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εφαρμογής CollabWorks, χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα 

εργαλείων και τεχνολογιών. Αρχικά και σε ότι αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι της, για όλα τα 

διαγράμματα που παρουσιάστηκαν, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης του Microsoft 

Visio 2013, στις σχετικές επιλογές για δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Use Case 

Διαγραμμάτων καθώς και UML διαγραμμάτων. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας στο τελικό 

της στάδιο, χρησιμοποιήθηκαν τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού 

Notepad++ και Sublime Text. Οι γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν είναι η PHP και η MySQL 

για τη δημιουργία και την διαχείριση της βάσης δεδομένων. Τέλος και σε ότι αφορά το 

σχεδιασμό των ιστοτόπων, χρειάστηκαν οι βιβλιοθήκες της CSS, Bootstrap, JavaScript, 

JQuery και της AJAX. 

 

4.6.1 Notepad++ και Sublime Text 

Τόσο το Notepad++ όσο και το Sublime Text, είναι δωρεάν εφαρμογές για ανάπτυξη κώδικα 

και χρησιμοποιούνται ευρέως για κατασκευή ιστοτόπων σε όλο τον κόσμο. Το Notepad++ 

χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό τους, δηλαδή για ότι αφορά την HTML, την CSS, την 

Bootstrap και τις συναρτήσεις την JavaScript, ενώ στην συνέχεια όλα τα block κώδικα PHP 

και MySQL γράφτηκαν στο Sublime Text[12][13]. 

 

4.6.2 PHP και MySQL 

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται ή δίνει, κατά την εγγραφή του ή τη δημιουργία project, ο 

Χρήστης ή ο Διαχειριστής που χρησιμοποιεί έναν από τους δύο ιστοτόπους της πλατφόρμας, 

βρίσκονται στον server. Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων που παρουσιάστηκε παραπάνω, 

στήθηκε στον server όπου εκεί αποθηκεύονται και ανακτώνται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες.  

Με την βοήθεια της γλώσσας MySQL δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων, την ίδια στιγμή που 

για τα ερωτήματα σ’ αυτή, δηλαδή την επικοινωνία μαζί της, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 

προγραμματισμού PHP[14]. H PHP  ( PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP 

περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού, ώστε να 
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παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραμμα 

περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως 

να προβάλλει την έξοδο στο χρήστη, αλλά θα τις μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script[]. 

 

4.6.3 Ασφάλεια 

Όπως είναι λογικό, σε μια πλατφόρμα που διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών 

που είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτή, επιτακτική είναι ανάγκη να αποτραπεί σε τρίτους, η 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές: 

 PDO και Prepared Statements 

 Sessions 

 

Τα PHP αντικείμενα δεδομένων ή όπως είναι γνωστά PDO, είναι μια προέκταση της PHP, 

μέσω των οποίων ορίζεται ένα ελαφρύ και ενιαίο περιβάλλον για την πρόσβαση σε βάσεις 

δεδομένων. Κάθε οδηγός βάσης δεδομένων που υλοποιεί τη διασύνδεση PDO μπορεί να 

εκθέσει λειτουργίες συγκεκριμένης βάσης δεδομένων ως κανονικές λειτουργίες επέκτασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν οποιεσδήποτε λειτουργίες βάσης 

δεδομένων χρησιμοποιώντας την επέκταση PDO από μόνη της. πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα 

πρόγραμμα PDO ειδικά για τη βάση δεδομένων για πρόσβαση σε διακομιστή βάσης 

δεδομένων, όπως αυτό θα παρουσιαστεί παρακάτω. Το PDO παρέχει ένα επίπεδο αφαίρεσης 

πρόσβασης σε δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την βάση δεδομένων που 

χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε τις ίδιες λειτουργίες για την αποστολή ερωτημάτων και την 

εξαγωγή δεδομένων[14][15]. 

Μια προετοιμασμένη δήλωση είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των 

ίδιων (ή παρόμοιων) δηλώσεων SQL επανειλημμένα με υψηλή απόδοση. Τα prepared 

statements είναι ένα είδος προ μεταγλωττισμένων προτύπων για την SQL, που 

χρησιμοποιούνται από μια εφαρμογή και έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν 

χρησιμοποιώντας παραμέτρους μεταβλητών. Ένα ερώτημα αρκεί να «προετοιμαστεί» μία 

φορά και στη συνέχεια είναι σε θέση να εκτελεστεί πολλαπλές. Τα prepared statements είναι 

ταχύτερα και χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους[16][17]. Τέλος, ένα από τα πιο γνωστά και 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα, είναι ότι οι παράμετροι δεν αναγράφονται στο ερώτημα, κάτι 

που συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς τα SQL Injections. 



Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού 

 

75 

Υφαντής Δημήτριος 

Τέλος, επίσης για λόγους ασφάλειας, δημιουργήθηκε κλάση Session. Με αυτή κατά τη 

σύνδεση κάποιου χρήστη, ξεκινά αντίστροφη μέτρηση διατήρησης της σύνδεσης για 45 λεπτά, 

που με τη λήξη του, τα δεδομένα που τυχόν κρατήθηκαν διαγράφονται και ο χρήστης πρέπει 

να συνδεθεί εκ νέου. 

 

4.7 Παρουσίαση Σημαντικών Στοιχείων στον Κώδικα 

Σε αυτή την ενότητα, θα γίνει αναφορά σε μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία και σημεία 

στον κώδικα. Πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι για την ανάπτυξη των δύο ιστοτόπων 

χρησιμοποιήθηκαν ως βάση, δύο έτοιμα θέματα HTML – Bootstrap, τα οποία στη συνέχεια 

τροποποιήθηκαν αρκετά ώστε να καταλήξουν στην τωρινή μορφή τους και κατά συνέπεια στην 

πλατφόρμα CollabWorks[19][20].  
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PDO Σύνδεση στην Βάση Δεδομένων 

 

 

Εικόνα 24 - Κομμάτι κώδικα για την σύνδεση με την Βάση Δεδομένων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, για την χρήση PDO και Prepared Statements, είναι αναγκαία μια 

διαφορετική τεχνική σύνδεσης με την βάση δεδομένων. Όσον αφορά την πλατφόρμα 

CollabWorks, η διαδικασία σύνδεσης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι σε κάθε αρχείο PHP της πλατφόρμας, το αρχείο connectordb.php, που περιέχει την 

παραπάνω διαδικασία, καλείται με την εντολή include.  

 

Δημιουργία Session και Log In στην πλατφόρμα 

 

Με την δημιουργία session κλάσης, ξεκινά η σύνδεση του χρήστη στην πλατφόρμα ενώ η 

απαίτηση ύπαρξης session σε κάθε επόμενη σελίδα που θα επισκεφθεί ο χρήστης βοηθά στην 

ασφάλεια όπως προαναφέρθηκε. Όπως φαίνεται στην γραμμή 12, ο χρήστης είναι 

υποχρεωμένος να συμπληρώσει τόσο το username όσο και το password του για να μπορέσει 

να συνδεθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα - προτροπής. 
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Εικόνα 25 - Κομμάτι Κώδικα για τη Δημιουργία Session και Log In στην Πλατφόρμα 

 

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη – Αποστολή Στοιχείων στην Βάση Δεδομένων 

 

Μέσω POST εντολής από την σχετική φόρμα εγγραφής που συμπλήρωσε ο χρήστης, τα 

στοιχεία θα τεθούν στις αντίστοιχες μεταβλητές. Στην γραμμή 19 φαίνεται το ερώτημα που 

γίνεται προς την βάση δεδομένων, το οποίο προετοιμάζεται στην γραμμή 24 και στην συνέχεια 

εκτελείται με την pdoExec στην γραμμή 26. 
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Εικόνα 26 - Κομμάτι Κώδικα για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη – Αποστολή στοιχείων στην Βάση Δεδομένων 

 

Δημιουργία νέου Project – Αποστολή Στοιχείων στην Βάση Δεδομένων 

Αντίστοιχη με την παραπάνω διαδικασία είναι και η δημιουργία νέου Project όπως αυτή 

φαίνεται στην επόμενη εικόνα που παρουσιάζει το σχετικό κομμάτι κώδικα μαζί με το 

ερώτημα προς την βάση δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, ο χρήστης 

ανακατευθύνεται στην σελίδα με την λίστα των Project. 
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Εικόνα 27 - Κομμάτι Κώδικα για τη δημιουργία νέου Project – Αποστολή στοιχείων στην Βάση Δεδομένων 

 

Ανάθεση Project σε Χρήστη 

 

Μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στην πλατφόρμα είναι αυτή της ανάθεσης ενός Project 

σε κάποιον χρήστη. Ο χρήστης που επιθυμεί να αναλάβει ένα συγκεκριμένο Project, εφόσον 

βρίσκεται στην σελίδα πληροφοριών του, πατώντας το σχετικό κουμπί προτροπής, 

πραγματοποιεί τις παρακάτω ενέργειες. Στις γραμμές 20 έως και 27 βλέπουμε την εκτέλεση 

του ερωτήματος που κάνει insert στον πίνακα worksin, δηλαδή αναθέτει στον χρήστη το 

Project. Στη συνέχεια και στις γραμμές 29 έως 48, γίνονται όλες οι απαραίτητες αλλαγές στην 

βάση που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται στο Project και κατά πόσο 

υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας σε αυτό (occupied == 1). 
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Εικόνα 28 - Κομμάτι Κώδικα για την ανάθεση Project σε κάποιο χρήστη 
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Ολοκλήρωση Project – Πληρωμή Χρονικών Νομισμάτων 

 

 

Εικόνα 29 - Κομμάτι κώδικα για την ολοκλήρωση Project – Πληρωμή Χρονικών Νομισμάτων 

 

Εξίσου σημαντική είναι και η διαδικασία ολοκλήρωσης ενός Project που στην περίπτωση που 

αυτό αποπληρώνεται με TimeCoins, κάνει και τις σχετικές αυξήσεις ή μειώσεις στα 

πορτοφόλια εθελοντών και εργοδότη αντίστοιχα (γραμμές 27 έως 42 και 50 έως 60).  
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Πλατφόρμα Διαχειριστή – Διαγραφή Χρήστη 

 

Εικόνα 30 - Κομμάτι κώδικα για την διαγραφή κάποιου χρήστη από τον διαχειριστή 

 

Πλατφόρμα Διαχειριστή – Διαγραφή Σχολίων Χρήστη 

 

Εικόνα 31 - Κομμάτι Κώδικα για τη διαγραφή σχολίων χρήστη από τον διαχειριστή 

 

Τέλος οι δύο παραπάνω διαδικασίες αφορούν την πλατφόρμα του διαχειριστή. Τόσο το πρώτο 

όσο και το δεύτερο κομμάτι κώδικα, θα συγκρίνουν με βάση το username και το cid αντίστοιχα 

και θα διαγράψουν τις αντίστοιχες εγγραφές στη βάση δεδομένων. Όλα αυτά τη στιγμή που θα 

πατήσουν τα κουμπιά προτροπής «Διαγραφή Χρήστη» και «Διαγραφή Σχολίου» αντίστοιχα. 
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4.8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλατφόρμας 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών της 

Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού “CollabWorks”.  

Η πλατφόρμα όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αποτελείτε από δύο επιμέρους ιστότοπους το 

“CollabWorks” που είναι η πλατφόρμα στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης και το 

“CollabWorks admin” το οποίο αποτελεί τον ιστότοπο στον οποία έχει πρόσβαση ο 

διαχειριστής της πλατφόρμας. Το συνολικό μέγεθος των αρχείων που την αποτελούν είναι 20.4 

MB, με το χώρο που ζητά στον σκληρό δίσκο ή το server στον οποίο λειτουργεί, να είναι τα 

21.3 MB. Συνολικά, η πλατφόρμα αποτελείται από 492 αρχεία και 67 φακέλους. Τέλος σε ότι 

αφορά την βάση δεδομένων, αυτή αποτελείται από ένα αρχείο συνολικού μεγέθους 9 KB. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος εκκίνησης της πλατφόρμας από κάποιον φυλλομετρητή, 

εξαρτάται από τον server στον οποίο θα εγκατασταθεί.  
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση της Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης 

Λογισμικού, “CollabWorks” καθώς και του admin panel της, “CollabWorks admin”. Για την 

απεικόνιση των διάφορων οθονών καθώς και πολλών εκ των βασικών λειτουργειών της 

πλατφόρμας, θα χρησιμοποιηθούν στιγμιότυπα τα οποία θα εξηγηθούν και θα αναλυθούν. Τα 

στιγμιότυπα αυτά λήφθηκαν μέσω της εφαρμογής Lightshot, που χρησιμοποιείται για να 

«τραβήξει» κανείς στιγμιότυπα από την οθόνη του υπολογιστή, ενώ δεν θα υποστούν κάποια 

επεξεργασία. Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ο 

φυλλομετρητής Mozilla Firefox ενώ η πλατφόρμα τρέχει σε τοπικό server, localhost.  

 

Αρχικά στις δύο επόμενες φωτογραφίες φαίνονται η αρχική οθόνη ενός μη συνδεδεμένου – 

εγγεγραμμένου χρήστη, καθώς και η φόρμα σύνδεσης ή εγγραφής χρήστη. 

 

Εικόνα 32 - Αρχική οθόνη μη συνδεδεμένου χρήστη 
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Εικόνα 33 - Οθόνη σύνδεσης ή εγγραφής χρήστη 

 

 

5.1 Δημιουργία Νέου Χρήστη 

Για της ανάγκες του παραδείγματος θα δημιουργηθεί ο χρήστης με Userename: Dimitris_Yf 

και password: pass1234. Οι φόρμα εγγραφής είναι τύπου Wizard 4 βημάτων. Για λόγους 

ευκολίας και συντομίας, δεν παρουσιάζονται η 2η, 3η και 4η οθόνη οποίες ζητούν στοιχεία του 

χρήστη όπως ημερομηνία γέννησης, λίγα λόγια για εκείνον κ.ά. . Ο χρήστης πρέπει να 

αποδεχθεί τους σχετικούς όρους πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής. 
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Εικόνα 34 - Φόρμα εγγραφής νέου χρήστη 

 

 

Στην συνέχεια ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με τα στοιχεία που μόλις έδωσε και θα 

ανακατευθυνθεί στην αρχική σελίδα, όπου του εμφανίζονται όλες οι σχετικές επιλογές μέσω 

του κυρίως μενού. 

 

Παρακάτω βλέπουμε την αρχική οθόνη και το προφίλ του χρήστη, ενώ έχουν προστεθεί και 

κάποια skills του. Επίσης δεξιά φαίνεται και το υπόλοιπό του σε TCs. Με την εγγραφή του ο 

χρήστης πιστώνεται με 20 TCs. 
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Εικόνα 35 - Αρχική οθόνη συνδεδεμένου χρήστη 

 

 

Εικόνα 36 - Προφίλ χρήστη - My Profile 
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5.2 Δημιουργία Project 

Στην συνέχεια θα δούμε ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός Project με όνομα “CollabWorks 

APP”. Στην συνέχεια, θα συνδεθούμε με τα στοιχεία ενός άλλου χρήστη και θα το δούμε να 

εμφανίζεται στην λίστα των Project από όπου και θα το επιλέξουμε με σκοπό να δούμε την 

σελίδα με των πληροφοριών του. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι όταν ένας χρήστης 

δημιουργεί ένα νέο Project μπορεί να το δει από την σχετική λίστα από το μενού και την 

επιλογή My Profile -> My Projects, όπου βλέπει αν κάποιος το έχει αναλάβει κ.ά. . Για λόγους 

καλύτερης παρουσίασης, όμως, θα παρουσιαστεί η γενικότερη λίστα των Project όπως θα την 

έβλεπε ένας άλλος χρήστης. 

 

 

Εικόνα 37 - Φόρμα δημιουργίας νέου Project 
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Εικόνα 38 - Οθόνη λίστας διαθέσιμων Project 

 

 

Εικόνα 39 - Σελίδα Πληροφοριών ενός Project 
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Εικόνα 40 - Προφίλ άλλου χρήστη 

 

5.3 Σελίδα Μηνυμάτων 

Στις τρεις εικόνες που ακολουθούν, παρουσιάζεται η σελίδα μηνυμάτων του χρήστη.  Μέσω 

αυτής, ο χρήστης μπορεί να δει τα εισερχόμενα ή τα απεσταλμένα από εκείνον μηνύματα προς 

άλλους χρήστες, να διαβάσει όποιο από αυτά θέλει και αν το επιθυμεί να απαντήσει σε κάποιο 

μήνυμα. 

Ένα έξυπνο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι αυτό των ειδοποιήσεων για νέα 

εισερχόμενα μηνύματα. Όπως θα δούμε στη σχετική εικόνα, ο χρήστης admin στέλνει ένα 

μήνυμα στον εαυτό του και την αμέσως επόμενη στιγμή που μια κόκκινη ένδειξη με τον αριθμό 

«1» εμφανίζεται για να δηλώσει τον αριθμό τον νέων, μη αναγνωσμένων μηνυμάτων του 

χρήστη. 
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Εικόνα 41 - Αρχική Οθόνη σελίδας μηνυμάτων 

 

 

Εικόνα 42 - Φόρμα αποστολής μηνύματος 
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Εικόνα 43 - Ειδοποίηση για νέο εισερχόμενο μήνυμα 

 

 

5.4 Admin Panel  

Στις επόμενες τέσσερις και τελευταίες εικόνες, παρουσιάζονται οι βασικότερες λειτουργίες του 

διαχειριστή. Αρχικά ο διαχειριστής συνδέεται με στοιχεία Username: admin και Password: 

admin. Στην συνέχεια ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα στην οποία βλέπει τη λίστα με 

όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες σε έναν πίνακα. Στην τελευταία στήλη του πίνακα των 

χρηστών, που ονομάζεται “ACTIONS”, υπάρχουν τα δύο κουμπιά για την προβολή του προφίλ 

του χρήστη και την διαγραφή του. Στην Τρίτη εικόνα φαίνεται το προφίλ του χρήστη με 

δυνατότητες αποστολής μηνυμάτων και διαγραφής σχολίων, στο σχετικό σημείο στα δεξιά της 

σελίδας. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν είχε κάποιο σχόλιο δημοσιευμένο. 
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Εικόνα 44 - Οθόνη σύνδεσης διαχειριστή 

 

 

Εικόνα 45 - Αρχική οθόνη διαχειριστή 
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Εικόνα 46 - Οθόνη προφίλ χρήστη από την πλατφόρμα διαχείρισης 

 

Τέλος, παρακάτω φαίνεται η εικόνα με την σελίδα των δημοσιευμένων Project. Πρώτο είναι 

το “CollabWorks App”, του Dimitris_Yf που δεν έχει αναλάβει κανείς ακόμα (Not Occupied). 

 

 

Εικόνα 47 - Οθόνη λίστας διαθέσιμων Project από την πλατφόρμα διαχείρισης 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει καταγραφή όλων των συμπερασμάτων που εξάχθηκαν μέσα από 

την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας. Επιπρόσθετα, θα 

γίνει αναφορά στις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια εκπόνησής της. 

Τέλος, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις, με σκοπό την 

περαιτέρω βελτιστοποίηση της πλατφόρμας CollabWorks, επεκτάσεις που θα μπορούσαν να 

παίξουν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτησή της από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε νωρίτερα, δεν είναι λίγοι εκείνοι 

που προσφέρουν ή προσφέρονται να αναλάβουν κάποιο project από κάποιον χρήστη. Βασικός 

σκοπός των περισσότερων , την σημερινή εποχή, δεν είναι άλλος από την απόκτηση εμπειρίας, 

ικανής να τους βελτιώσει στον τομέα εξειδίκευσής τους αλλά και γενικότερα στην μελλοντική 

τους επαγγελματική πορεία. Από την άλλη πλευρά το αίσθημα αλτρουϊσμού στο οποίο θέλησε 

ο Edgar Cahn να οικοδομήσει την έννοια της Τράπεζα Χρόνου, δείχνει να έρχεται στη δεύτερη 

θέση, κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τους υποστηρικτές της.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής ήταν να μελετηθεί το κατά πόσο οι πολίτες γνωρίζουν τι 

είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής υπηρεσιών και κατ’ επέκταση συνεργατικής υλοποίησης 

λογισμικού, καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίηση μιας τέτοιου είδους 

πλατφόρμας. Ο στόχος αυτός, με βάση τόσο την έρευνα και τα αποτελέσματά της, καθώς και 

με την επιτυχή υλοποίηση της Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού, 

CollabWorks, επιτεύχθηκε. Δημιουργήθηκε, δηλαδή, η πλατφόρμα μέσω της οποίας, κάθε 

χρήστης μπορεί να δημιουργεί project τα οποία κάποιος άλλος θα αναλαμβάνει να τα υλοποιεί, 

ενώ ταυτόχρονα από την πλευρά του διαχειριστή να επιτυγχάνεται η ομαλή της λειτουργεία.  

Τα εργαλεία και οι τεχνολογίες, για την πραγματοποίηση της ολοκληρωμένης αυτής 

πλατφόρμας, επιλέχθηκαν μετά από θεωρητική μελέτη και με μεγάλη προσοχή. Κύριο μέλημα 

σε σχέση με τα εργαλεία αυτά, ήταν η ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης τους. Από 

τη μία πλευρά, η βιβλιογραφία σχετικά με της Τράπεζες Χρόνου ήταν περιορισμένη, ενώ από 

την άλλη πλευρά η ανάπτυξη, πλέον, μιας τέτοιου είδους πλατφόρμας, με την 

προγραμματιστική της έννοια, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Αυτό δείχνει και την αναγκαιότητα 
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ύπαρξης έρευνας με την συμμετοχή πολιτών, για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και 

των βασικών σκοπών και λόγων ύπαρξης της πλατφόρμας. 

Μέσω της έρευνας, αποσαφηνίστηκαν τα κριτήρια με τα οποία κανείς αποφασίζει σε μεγάλο 

βαθμό την συμμετοχή του σε τέτοιου είδους πλατφόρμες, ενώ ταυτόχρονα δίνεται χώρος για 

μελέτες και μελλοντικές επεκτάσεις. 

 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η πλατφόρμα “CollabWorks” σχεδιάστηκε με σκοπό να μπορεί ο καθένας, με ελάχιστα clicks 

να γίνεται μέλος μιας κοινότητας, μέσω της οποίας θα μπορεί και να βελτιωθεί στον τομέα 

εξειδίκευσής του αποκτώντας εμπειρία, αλλά και να ζητά βοήθεια σε project, όταν το κρίνει 

αναγκαίο. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα πληροί τις προδιαγραφές του συστήματος, θα 

παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις, οι οποίες έχουν ως κύριο 

σκοπό την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της. 

Αρχικά όπως φάνηκε και στο παράδειγμα, μέσω του οποίου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα, μια 

ιδιαίτερα αξιόλογη προσθήκη ή επέκταση, θα ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για 

Smartphones. Είναι γεγονός πλέον, πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων έχει στην 

κατοχή του και χρησιμοποιεί καθημερινά κάποιο έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Παρά το γεγονός 

ότι η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με έμφαση στο να είναι Responsive, δηλαδή να προσαρμόζεται 

στον εκάστοτε φυλλομετρητή, ανάλογα με την συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένος 

(smartphone, tablet, ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.ά.), η ανάγκη ανάπτυξης αποκλειστικής 

εφαρμογής κρίνεται επιτακτική, μαζί με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα ενσωματώνει. 

Χάρτες, ζωντανή ίσως, ειδοποίηση για νέα project με βάση τα ενδιαφέροντά μας, ενημέρωση 

για νέα μηνύματα είναι ελάχιστα από όσα θα μπορούσε να προσφέρει μια εφαρμογή για 

Smartphones. Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να γίνει από χρήστες της πλατφόρμας και να 

διατίθεται δωρεάν. 

Επιπλέον, όπως είναι προφανές, τόσο η πληρωμές σε Ευρώ όσο και η αποστολή αρχείων δεν 

είναι δυνατές μέσω της πλατφόρμας για λόγους ασφάλειας αλλά και πολλές φορές για 

νομικούς λόγους. Ο προσθήκη δυνατότητας πληρωμής μέσω τραπεζών ή πιστωτικών καρτών 

θα ήταν μια επέκταση που θα διευκόλυνε τους χρήστες της πλατφόρμας “CollabWorks”. Για 

να συμβεί κάτι τέτοιο, προϋποθέτει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς , οι οποίοι θα είναι 

και οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια θα συνδυάζεται και με την 

αξιοπιστία που θα παρέχουν στους χρήστες.  



Δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργατικής Υλοποίησης Λογισμικού 

 

97 

Υφαντής Δημήτριος 

Επιπρόσθετα, από την πλευρά των χρηστών σημαντική θα ήταν η προσθήκη ζωντανής 

συνομιλίας με άλλους χρήστες της πλατφόρμας. Αυτό θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη του 

συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων που ήδη παρέχεται από την πλατφόρμα. Αυτό σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή για smartphone θα δώσει τον χαρακτήρα μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης στην εφαρμογή. Κατά συνέπεια και πάντα με βάση τις απαντήσεις και τα 

συμπεράσματα της έρευνας, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κάνει την πλατφόρμα ιδιαίτερα 

δημοφιλή μεταξύ των πολιτών. 

Η πλατφόρμα “CollabWorks” αποτελεί πυλώνα για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη. 

Προσωπικά, ο τομέας που θα ήθελα να εστιάσει η έρευνα, είναι αυτός της εφαρμογής για 

έξυπνα κινητά, σε συνδυασμό με την προσθήκη χαρακτηριστικών ενός μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες θα είναι το κέντρο της πλατφόρμας ενώ σε 

συνδυασμό με την συχνή μελέτη και αλληλεπίδραση για τις ανάγκες των χρηστών, οι χρήστες 

θα εξυπηρετούνται σωστά και θα πραγματοποιείται ομαλά η λειτουργεία της πλατφόρμας. 
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