
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

 
 
 

Τεχνικές Crowdsourc ing για την ανάπτυξη λογισμικού  
 

 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

του 
 

Ιωάννη Παντελίδη 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Επιβλέπων : Μπίμπη Σταματία 

Λέκτορας Τ.Μ.Π.Τ. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Κοζάνη, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος: Τεχνικές Crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

Περιγραφή: Διπλωματική εργασία στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση 

του Διπλώματος που απονέμει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

με τίτλο «Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 

Θέματα / Λέξεις κλειδιά: Crowdsoucing, Πανεπιστημιακό Forum, Διαδικτυακή πλατφόρμα, 

Σοφία του πλήθους 

Δημιουργός: Ιωάννης Παντελίδης 

Ημερομηνία δημιουργίας: 01-10-2017 

Χρόνος έκδοσης: 2017 

Χώρα έκδοσης: GR 

Γλώσσα κειμένου: Gre 



 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
      Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

 

 

Τεχνικές Crowdsourc ing για την ανάπτυξη λογισμικού  
 
 

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

του 

 

Ιωάννη Παντελίδη 

 
 
 

 
 

Επιβλέπων : Μπίμπη Σταματία 

Λέκτορας Τ.Μ.Π.Τ. 
 
 

 
 

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την …/…/2017 αποτελούμενη από τούς: 
 

 
     Ονοματεπώνυμο:            Βαθμίδα:            Υπογραφή: 

 
1. ...................................  ...................................  ...................................     

                            
2. ...................................            ....................................     ...................................

  

 
 

 
 
 

 
 

  Κοζάνη, 2017



 

 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωματικής μου εργασίας την 

Λέκτορα Μπίμπη Σταματία για την εξαιρετική συνεργασία μας και για τη συνεχή επίβλεψη της  καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής.  

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την πνευματική και υλική υποστήριξη 

που μου προσέφεραν όλα τα χρόνια των σπουδών μου.   

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοντινούς μου φίλους που απέκτησα κατά την διάρκεια των 

σπουδών μου για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και την συμπαράσταση τους σε 

διάφορα θέματα. 

 

          Ιωάννης Παντελίδης 

          Κοζάνη, Οκτώβριος 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο του “crowdsourcing” στο 

διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις δημοφιλές διαδικτυακές πλατφόρμες και παρουσιάζει μέρος των 

αποτελεσμάτων μιας εκτεταμένης έρευνας σε crowdsourcing εφαρμογές. Επίσης, εξετάζονται οι 

διαφορετικές κατηγορίες “crowdsourcing” δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που είτε έχουν 

υλοποιηθεί, είτε είναι σε εξέλιξη. Ακόμη, ερευνά τους παράγοντες που παρακινούν τους 

διαδικτυακούς χρήστες να συμμετέχουν ενεργά στις προσκλήσεις για αυτές τις εφαρμογές, ενώ τέλος, 

γίνεται αναφορά στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εργαλείων. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας “crowdsourcing” 

πλατφόρμας και συγκεκριμένα ενός διαδικτυακού πανεπιστημιακού forum το οποίο θα απευθύνεται 

σε φοιτητές ανωτάτων ιδρυμάτων, παρέχοντας προηγμένες λειτουργίες με σκοπό την άμεση 

υποστήριξη της γνωσιακής – εκπαιδευτικής δραστηριότητας και την επίλυση γνωσιακών 

προβλημάτων, αξιοποιώντας την ευφυία του πλήθους. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί και να ικανοποιεί τις ανάγκες των φοιτητών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών. Η εφαρμογή 

είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί σε όλους τους γνωστούς στο ευρύ κοινό φυλλομετρητές ενώ 

δίνεται και η δυνατότητα εξατομίκευσης της διεπαφής του χρήστη για κινητές συσκευές.   

Ανακεφαλαιώνοντας, τα βασικά στοιχεία της διπλωματικής εργασίας, εστιάζονται σε τρείς 

σπονδυλωτές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη θεματική ενότητα, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

του όρου “crowdsourcing”. Στην δεύτερη, παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή, η σχεδίαση και η 

υλοποίηση της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε για την εξυπηρέτηση φοιτητών ανώτατων ιδρυμάτων. 

Τέλος, στην τρίτη ενότητα, γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα 

σχετικά με την ύπαρξη ενός πανεπιστημιακού forum.    
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Abstract 

 

This present diploma thesis deals with the phenomenon of  "crowdsourcing" on the Internet 

and specifically with the popular online platforms and presents part of the results of an extensive 

research in crowdsourcing applications. Also, examines the different categories of “crowdsoucing” of 

activities and programs that have been implemented or are in progress. As well, explores the factors 

that motivate Internet users to actively participate in invitations to these applications, while fina lly, 

reference is made to the opportunities presented by the development of new online tools. 

One of the main goals of the work was the development of a "crowdsourcing" platform, in 

particular an online university forum addressing higher education students, providing advanced  

functions to directly support cognitive and educational activities and solving cognitive problems, 

utilizing the intelligence of the crowd. This platform was designed to serve and meet the needs of 

students through online technologies. The application is designed to work on all browsers known to 

the public, and the personalization of the user interface for mobile devices is also possible. 

Summing up, the core elements of diplomatic work focus on three modular thematic sections. 

The first thematic section analyzes the theoretical background of crowdsourcing. In the second 

thematic section, the description, design and implementation of the platform developed for the service 

of students of higher institutions is presented in detail. Finally, in the third thematic section, analys is 

and presentation of the results of the research on the existence of a university forum.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΣΗ 

 

Το “crowdsourcing” είναι ένα μοντέλο κατανεμημένης επίλυσης προβλημάτων στο οποίο ένα 

πλήθος, απροσδιορίστου μεγέθους ασχολείται με την επίλυση ενός πολύπλοκου προβλήματος μέσω 

μιας ανοικτής πρόσκλησης.  Ο όρος ο οποίος θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 2, έχει γίνει δημοφιλής στις 

επιχειρήσεις, σε συγγραφείς και δημοσιογράφους, ως μια συντόμευση της τάσης για την ανάδειξη της 

μαζικής συνεργασίας που προσφέρουν οι τεχνολογίες του διαδικτύου προκειμένου να επιτευχθούν 

συγκεκριμένοι στόχοι.  

 

1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής  

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της 

Σχολής Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

και εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων προγραμματισμός διαδικτύου, βάσεις 

δεδομένων και τεχνολογία λογισμικού. Αφορά στο σχεδιασμό και τη κατασκευή μιας 

“crowdsourcing” διαδικτυακής εφαρμογής και συγκεκριμένα ενός πανεπιστημιακού forum όπου 

σκοπός είναι να φέρει σε επαφή φοιτητές από όλες τις πανεπιστημιακές κοινότητες για την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου, ο οποίος είναι η αξιοποίηση της ευφυίας του πλήθους για την επίλυση γνωσιακών 

προβλημάτων και η διερεύνηση γνωσιακών θεμάτων. Μέσω των λειτουργιών που χρησιμοποιεί η 

εφαρμογή καταφέρνει να συγκεντρώσει το πλήθος και να το ταξινομήσει αυτόματα σε κοινότητες  

ανάλογα με το πανεπιστημιακό τμήμα με το οποίο ανήκει ο χρήστης – φοιτητής. Ο κάθε χρήστης έχει 

τη δυνατότητα μέσω του διαμορφωμένου περιβάλλοντος να δημιουργεί θέματα – ερωτήματα προς την 

κοινότητα που ανήκει ή σε κάποια άλλη κοινότητα, να αξιολογεί ερωτήματα και απαντήσεις καθώς 

και να διαμοιράζεται ψηφιακό χρήσιμο υλικό με τους υπόλοιπους χρήστες.  

 

1.2 Οργάνωση Κεφαλαίων 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Συγκεκριμένα:  

Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας.  

Στο 2ο κεφάλαιο αρχικά πραγματοποιείται μια ενημέρωση σχετικά με το όρο του “crowdsourcing” 

ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαφορά του όρου αυτού με τον όρο «Ανοιχτά δεδομένα». Έπειτα, 

γίνεται παρουσίαση των συστημάτων “crowdsourcing” στο διαδίκτυο καθώς επίσης και τα είδη 

συνεργασίας με τους χρήστες. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του “crowdsourcing”, 
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γίνεται αναφορά σε γνωστές διαδικτυακές πλατφόρμες και αναφέρονται μερικοί γνωστοί 

“crowdsourcing” αλγόριθμοι.  

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε καθώς και τις 

επιλογές που έγιναν σχετικά με την ανάλυση και τη σχεδίαση της διαδικτυακής  εφαρμογής. Αρχικά 

περιγράφονται εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά του πανεπιστημιακού forum καθώς και οι 

περιπτώσεις χρήσης. Έπειτα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της βάσης δεδομένων που 

δημιουργήθηκε και παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που βοήθησαν στην ανάπτυξη της 

εφαρμογής. Τέλος, παρουσιάζονται τα τεχνικά μέτρα που λήφθηκαν για την ασφάλεια της εφαρμογής 

καθώς και τα προηγμένα – «έξυπνα» στοιχεία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το πανεπιστημιακό forum ως μια διαδικτυακή εφαρμογή 

μαζί με όλες τις λειτουργίες που διαθέτει. Με τη βοήθεια στιγμιότυπων καταγράφονται όλες οι 

δυνατότητες  που διαθέτει η εφαρμογή ενώ παράλληλα γίνεται αναλυτική επεξήγηση για τον τρόπο 

χρήσης της. 

Στο 5ο κεφάλαιο απαριθμούνται  τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που διεξήχθη στο πλαίσιο 

της διπλωματικής εργασίας, σχετικά με την ύπαρξη ενός πανεπιστημιακού forum και τα 

χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι χρήστες να υπάρχουν σε μια τέτοια διαδικτυακή εφαρμογή καθώς 

και οι ανάγκες που προκύπτουν.  

Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της διπλωματικής εργασίας. Επίσης γίνεται 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της 

εργασίας. Ακόμη, γίνεται αναφορά για πιθανόν μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής.  

Μετά την παρουσίαση των κεφαλαίων αναφέρονται όλες οι βιβλιογραφικές πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καθώς και οι ηλεκτρονικές 

ιστοσελίδες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του κώδικα της διαδικτυακής εφαρμογής.    
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1. Σχετικά με το Crowdsourcing (Πληθοπορισμός)  

Ο όρος crowdsourcing προέρχεται από την αγγλική λέξη «πλήθος» και την λέξη «εξωτερική 

ανάθεση» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jeff Howe τον Ιούνιο του 2006 στην έκδοση 

του Wired με τίτλο “The Rise of Crowdsourcing” [1]. Ο πληθοπορισμός, όπως είναι ο ορισμός του 

crowdsourcing στα ελληνικά, αναφέρεται στη συλλογή πόρων από το πλήθος. Ως πόροι μπορεί να 

ορίζονται οι πληροφορίες, η γνώση ακόμα και η χρηματοδότηση (crowdfunding). Ουσιαστικά 

πρόκειται για την πρακτική όπου προσλαμβάνονται αναγκαίες υπηρεσίες ή ιδέες από μια μεγάλη 

ομάδα ανθρώπων και ειδικά από την online κοινότητα και όχι από υπαλλήλους ή προμηθευτές για την 

επίλυση ενός προβλήματος [2]. Επίσης καθορίστηκε ότι η έννοια του crowdsoucing εξαρτάται από το 

γεγονός πως εφόσον πρόκειται για ανοικτή πρόκληση σε ένα άγνωστο πλήθος ατόμων, γίνεται 

συγκέντρωση από άτομα που είναι ικανά να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα, να λύσουν πολύπλοκα 

προβλήματα και να συνεισφέρουν με τις πλέον σχετικές και φρέσκιες ιδέες. Με την τυπική έννοια του 

όρου, τα προβλήματα δημοσιεύονται σε ένα άγνωστο πλήθος χρηστών μέσω μιας ανοικτής  

πρόσκλησης για την παροχή λύσεων. Οι χρήστες, οι οποίοι αναφέρονται και ως το πλήθος, δηλαδή 

crowd, σχηματίζουν κοινότητες στο Διαδίκτυο και υποβάλουν λύσεις. Το πλήθος αξιολογεί επίσης τις 

λύσεις, επιλέγοντας τις καλύτερες. Αυτές οι λύσεις επιλέγονται από την αρχική οντότητα που έθεσε 

το πρόβλημα, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που της πρότειναν, ανταμείβονται κάποιες φορές. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αυτή η εργασία ανταμείβεται είτε χρηματικά, είτε με βραβεία, είτε με αναγνώριση. Ο 

πληθοπορισμός μπορεί να παράγει λύσεις από ερασιτέχνες ή εθελοντές που δουλεύουν στον ελεύθερο 

χρόνο τους .  

 Η Wikipedia για παράδειγμα, η διαδικτυακή αυτή εγκυκλοπαίδεια η οποία λύνει όποια απορία 

έχει κάποιο άτομο σε οποιαδήποτε γλώσσα κι αν την έχει, δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται με αυτόν 

τον τρόπο. Ο κάθε γνώστης ενός αντικειμένου μπορεί να συμβάλει δημιουργικά και να προσφέρει τις 

γνώσεις του γράφοντας την επεξήγηση ενός λήμματος, την ιστορία μιας λέξης ή οτιδήποτε άλλο 

θελήσει. Το Quora είναι ένα άλλο παράδειγμα. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα στην οποία μπορεί 

κάποιος να απευθύνει μια ερώτηση στο κοινό και σε λίγα λεπτά κάποιος σου απαντάει. Αυτός ο 

κάποιος προέρχεται από το πλήθος και σε βοηθάει εθελοντικά. Αυτές  οι δύο περιπτώσεις 

εκμεταλλεύονται τη λεγόμενη ‘Wisdom of the Crowd’, ή αλλιώς «Σοφία του Λαού». Υπάρχουν και 

άλλες περιπτώσεις crowdsourcing όπου μπαίνει σε δράση όχι μόνο η γνώση αλλά και οι πρακτικές 

δεξιότητες του πλήθους αφού καλούνται να κάνουν κάποια δραστηριότητα ή να ολοκληρώσουν 

κάποιο καθήκον [3].  
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2.1.1. Ανοικτά δεδομένα / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα  

«Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά 

στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.» [4] 

 Ανοιχτά μπορούν να είναι όλα τα δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή και για οποιοδήποτε θέμα. 

Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει τις πληροφορίες που θέλει με μια ανοιχτή άδεια για ελεύθερη χρήση 

για έναν κοινό σκοπό. Πλέον υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα σε διάφορους τομείς όπως μετακίνηση, 

επιστήμη, προϊόντα, χάρτες, νομοθεσία, βιβλιοθήκες, οικονομικά, ανάπτυξη, σχέδιο, 

επιχειρηματικότητα, επενδύσεις κτλ. Γίνεται αντιληπτό ότι ο στόχος του ανοικτού κινήματος είναι η 

ελεύθερη διακίνηση πληροφορίων, υλικού, τεχνογνωσίας, καινοτομίας προς όφελος μιας κοινωνίας ή 

μιας ομάδας ανθρώπων. Κύρια χαρακτηριστικά των ανοικτών δεδομένων είναι η ελεύθερη χρήση τους 

για επεξεργασία και διανομή από το πλήθος, ακόμη και η ελεύθερη εμπορική χρήση. Οι πληροφορίες 

θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή ώστε να είναι προσβάσιμες από μεγάλο πλήθος, ενώ θα πρέπει 

να είναι και εύκολα επεξεργάσιμες. 

 Το ελεύθερο λογισμικό ή αλλιώς λογισμικό ανοικτού κώδικα, όπως ορίζεται από το Ίδρυμα 

Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), είναι το λογισμικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. Για την 

ακρίβεια υπάρχουν τέσσερις βασικές ελευθερίες προς τρίτους, όπως την ελευθερία κάθε χρήστης να 

εκτελεί το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό, την ελευθερία να μελετάται ο τρόπος λειτουργίας του 

προγράμματος δηλαδή στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, την ελευθερία κάθε χρήστης να 

αναδιανέμει αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθά άλλους χρήστες και τέλος την ελευθερία 

κάθε χρήστης να βελτιώνει το πρόγραμμα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό ώστε να 

επωφελείται ολόκληρη η κοινότητα.  Για να ισχύουν πρακτικά οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, και να 

μπορούν να δημοσιευθούν βελτιωμένες εκδόσεις, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα 

του προγράμματος. Επομένως, η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο 

ελεύθερο λογισμικό. Μία σημαντική μέθοδος τροποποίησης ενός προγράμματος είναι η συγχώνευση 

του με διαθέσιμες ελεύθερες υπορουτίνες και υπο-προγράμματα (modules). 

 Οι όροι Ελεύθερα δεδομένα και Ανοικτό Λογισμικό είναι στενά συνδεδεμένοι με το όρο του 

crowdsourcing εφόσον το πλήθος συμμετέχει για την αναδιανομή δεδομένων, την επεξεργασία τους 

ή την βελτίωση τους. To ίδιο ισχύει και για το ανοικτό λογισμικό, όπου ομάδα εθελοντών 

προγραμματιστών μπορεί να συντελέσει στην δημιουργία κομματιών κώδικα ώστε να δημιουργηθεί 

ένα πρόγραμμα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου θα έχει κοινό σκοπό, ενώ ο οποιοσδήποτε θα 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

5 

 

μπορεί να το βελτιώσει. Τρανταχτό παράδειγμα είναι το Linux, ένα λειτουργικό σύστημα που 

αποτελείται από ελεύθερο λογισμικό. Η χρήση του είναι παρόμοια με αυτή του Unix, αλλά όλος ο 

πηγαίος κώδικας του έχει γραφτεί από την αρχή ως ελεύθερο λογισμικό υπό την ελεύθερη άδεια 

χρήσης GNU (General Public License). [5] 

Το Linux μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών 

συστημάτων, από μικρές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα μέχρι μεγάλα υπολογιστικά συστήματα και 

υπερυπολογιστές. Η κύρια διαφορά μεταξύ του Linux και άλλων δημοφιλών λειτουργικών είναι ότι ο 

πυρήνας του Linux άλλα και οι σημαντικότερες εφαρμογές του αναπτύσσονται μαζικά και 

συμμετοχικά από τις κοινότητες χρηστών, μια και πρόκειται για ελεύθερο και ανοικτού κώδικα 

λογισμικό.  

 Συμπερασματικά, η διαφορά μεταξύ του crowdsourcing και του τυπικού outsourcing είναι πως 

το πρόβλημα ανατίθεται σε ένα αδιευκρίνιστο κοινό, αντί σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό. Η 

διαφορά μεταξύ του crowdsourcing και του ανοικτού λογισμικού είναι πως η παραγωγή ανοικτού 

λογισμικού είναι μια συνεργατική διαδικασία που εκκινείται και αναλαμβάνεται εθελοντικά από μέλη 

του κοινού. Στο crowdsourcing η δραστηριότητα ξεκινά από έναν οργανισμό και η δουλειά μπορεί να 

αναληφθεί από ένα άτομο ή μια ομάδα [6]. 

 

2.2. Συστήματα Crowdsourcing  

Τα crowdsourcing συστήματα κατατάσσουν ένα αρκετά μεγάλο πλήθος ανθρώπων για την 

επίλυση διάφορων προβλημάτων. Πολλές εργασίες που είναι τετριμμένες πλέον για τους ανθρώπους 

οδηγούν στην πρόκληση της  ανάπτυξης πιο εξελιγμένων προγραμμάτων – υπηρεσιών, όπως για 

παράδειγμα ο σχολιασμός μια εικόνας καθώς τέτοιες διεργασίες δεν είναι σε θέση να 

μηχανογραφηθούν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πριν από την εισαγωγή της έννοιας του 

crowdsourcing, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων ήταν πολύ 

δύσκολες να αντιμετωπιστούν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές με αποτέλεσμα τέτοια καθήκοντα να 

τα αναλαμβάνουν υπάλληλοι εταιριών ή άλλον οργανισμών. 

 

 

2.2.1. Crowdsourcing στον παγκόσμιο ιστό 

Κατά την περασμένη δεκαετία λόγω της δημοτικότητας του Web 2.0 παρουσιάζονται 

συστήματα στον παγκόσμιο ιστό με πρωταρχικά παραδείγματα όπως το Wikipedia,Yahoo! Answers, 

Stack-overflow, 99designs, Top Coder, GitHub κ.α. ενώ γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ακόμη 

περισσοτέρων τέτοιων συστημάτων. Το διαδίκτυο είναι μοναδικό γιατί μπορεί να βοηθήσει στη 
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συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού χρηστών, να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αυτοματοποίηση 

της διαδικασίας και να προσφέρει μεγάλη ποσότητα κοινωνικού λογισμικού (όπως email, wiki, 

blogging και tagging) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα crowdsourcing συστήματα για να 

χειριστούν οι χρήστες του. Έτσι, σε σύγκριση με το φυσικό κόσμο, το διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει 

δραματικά τα υπάρχοντα crowdsourcing συστήματα και να δώσει το έναυσμα για καινοτόμους  

τύπους συστημάτων. Τέτοια συστήματα όμως αντιμετωπίζουν τέσσερις βασικές προκλήσεις όπως: 

 Πως γίνεται η πρόσληψη χρηστών οπού θα συμμετέχουν σε τέτοια συστήματα.  

 Ποια είναι τα προσόντα που μπορούν να προσφέρουν. 

 Πως γίνεται ο συνδυασμός της συνεισφοράς των ατόμων που συμμετέχουν σχετικά με τα 

προσόντα τους.  

 Πως γίνεται η διαχείριση της κατάχρησης από τα άτομα που συμμετέχουν και θέσπιση 

κανόνων. 

 

Σε αρκετά τέτοια συστήματα θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ποιότητας και 

δεκτικότητας. Ο στόχος τέτοιων συστημάτων είναι να δημιουργηθούν crowd-πλατφόρμες που θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να την ανάπτυξη εφαρμογών σε πολλά domains και έτσι να 

χτίζονται βάσεις δεδομένων που θα μπορούν να βοηθούν σε μελλοντική χρήση. Εστιάζοντας στα 

crowdsourcing συστήματα του διαδικτύου, μπορούμε να τα ταξινομήσουμε αυτά τα συστήματα σε 

«άμεσα» και «έμμεσα».  

Άμεσα συστήματα: Είναι τα αυτόνομα συστήματα όπου επιτρέπουν τους χρήστες να 

συνεργάζονται άμεσα. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν, να κοινοποιούν, να 

δικτυωθούν,  να δημιουργούν και να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένες εργασίες. 

Στα άμεσα συστήματα αξιολόγησης, οι χρήστες αξιολογούν αντικείμενα ή υπηρεσίες, όπως 

ταινίες, βιβλία, ιστοσελίδες κ.α. χρησιμοποιώντας σχόλια ή βαθμολογία [7]. 

Στα άμεσα συστήματα κοινοποίησης, οι χρήστες κοινοποιούν υπηρεσίες, λεκτική γνώση και 

δομημένη γνώση. Για παράδειγμα, στο YouTube, οι χρήστες μπορούν να κοινοποιούν υπηρεσίες ή 

προϊόντα μέσω online βίντεο, ενώ στο Facebook και Twitter μπορούν να κοινοποιούν λεκτική γνώση. 

Επίσης ένα ακόμη παράδειγμα είναι το Google Fusion Tables όπου οι χρήστες μπορούν να 

κοινοποιούν δομημένη γνώση. 

Στα άμεσα συστήματα δικτύωσης, οι χρήστες συνεργάζονται μεταξύ τους για να δημιουργηθεί 

ένα μεγάλο κοινωνικό δίκτυο. Ένα παράδειγμα είναι τα συστήματα blogging, καθώς οι bloggers 

μπορούν να συνδέονται με άλλους bloggers. 

Επίσης υπάρχουν και άλλα άμεσα συστήματα, όπως σ ’αυτά όπου ζητείται από τους χρήστες 

να δημιουργούν έργα και σ ‘αυτά που ζητείται να γίνει κάποια εκτέλεση εργασιών.  
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Για παράδειγμα στην πρώτη περίπτωση ανήκει η δημιουργία κατασκευής ή βελτίωσης ενός 

συστήματος που εκτελείται στο Web. Στην δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στην εκτέλεση εργασιών, ένα 

παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο συνεργατικός εντοπισμός σφαλμάτων μέσω debugging εργαλεία.  

Έμμεσα συστήματα:  Στα έμμεσα συστήματα, οι χρήστες συνεργάζονται έμμεσα για την 

επίτευξη στόχου ή την λύση ενός προβλήματος και εμπίπτουν σε δύο ομάδες συστημάτων: τα 

αυτόνομα και τα εξαρτημένα. Ένα αυτόνομο σύστημα παρέχει μια υπηρεσία έτσι ώστε να επιτρέπουν 

στους χρήστες να συνεργάζονται έμμεσα για την επίτευξη ενός στόχου. Για παράδειγμα το Facebook 

ξεκίνησε το πρόγραμμα προσαρμογής του σε τοπικές γλώσσες το 2008, οι χρήστες τότε μπορούσαν 

να συνεισφέρουν στην μετάφραση της ιστοσελίδας ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία. 

Στα εξαρτημένα ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί για την χρησιμοποίηση μιας 

υπηρεσίας. Τα συστήματα αυτά εκμεταλλεύονται τα ίχνη των χρηστών, ένα παράδειγμα είναι οι 

μηχανές αναζήτησης όπου χρησιμοποιούν στοιχεία καταγραφής για ένα μεγάλο φάσμα σκοπών, όπως 

είναι η διαφήμιση, η διόρθωση ορθογραφίας, η πρόβλεψη αναγκών κ.α. [7].  

 

2.2.2. Είδη συνεργασίας με τους χρήστες και ο ρόλος τους 

Ο ρόλος των χρηστών είναι πολύ σημαντικός σε ένα crowdsourcing σύστημα γι’ αυτόν τον 

λόγο ταξινομείται, ώστε να γίνεται αντιληπτό το αντικείμενο με το οποίο ο κάθε χρήστης θα ασχοληθεί 

και θα συνεισφέρει. Οι ρόλοι, οι οποίοι υπάρχουν σ ’αυτά τα crowdsource συστήματα αναφέρονται 

παρακάτω: 

Slaves: Οι χρήστες βοηθούν στην λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με έναν τρόπο τύπου 

«διαίρει και βασίλευε», για την ελαχιστοποίηση των πόρων των χρηστών όπως για παράδειγμα ο 

χρόνος.  

Perspective providers: Διάφορες προοπτικές συνεισφέρονται από διάφορα άτομα με σκοπό να 

συνδυάζεται η καλύτερη δυνατή λύση και όχι από ένα άτομο. Παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η 

κριτική ταινιών στο IMDB, μέχρι και η συλλογή δεδομένων για πρόβλεψη μιας μετοχής στο 

χρηματιστήριο. 

Content providers: Οι χρήστες συνεισφέρουν με τρόπο δημιουργικό όπως συμβαίνει στο 99Designs 

και στο YouTube.  

Component providers: Οι άνθρωποι λειτουργούν ως συστατικά ενός έργου-στόχου όπως σε ένα 

κοινωνικό δίκτυο, ή απλά μια κοινωνία χρηστών. 

Είναι σημαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν τους ρόλους σε ένα σύστημα crowdsourcing διότι 

αυτό θα καθορίσει την στρατολόγηση τους. 

Τα είδη συνεργασίας με τους χρήστες σε ένα σύστημα crowdsourcing αναφέρονται παρακάτω:  



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

8 

 

 Explicit (Ρητή): Ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας (π.χ. αξιολόγηση, υλοποίηση κλπ.)  

 Implicit (Άρρητη):  

 Standalone (Αυτόνομη): Επίλυση προβλήματος ως παράπλευρο αποτέλεσμα εμπλοκής 

σε μια διαδικασία.  

 Piggyback (Στήριξη από άλλα συστήματα): Πληροφορίες χρηστών από 3ο δικτυακό 

τόπο (π.χ. Google AdSense) 

 

Σχετικά πρόσφατα, µε την έλευση των κοινωνικών δικτύων, στην ιδιότητα του παραγωγού και 

καταναλωτή του χρήστη ήρθε να προστεθεί και μια τρίτη, αυτή του ‘διαχειριστή’. Οι 

χρήστες σήμερα, εκτός του ότι διαμοιράζουν ακόμη μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, συμμετέχουν άμεσα 

στην αξιολόγηση και αξιοποίησή του. Αυτό γίνεται για παράδειγμα µε μία πρακτική, γνωστή µε τον 

όρο tagging ή αλλιώς ‘ετικετοποίηση’. Κατά τη διαδικασία του tagging οι χρήστες διαμοιράζουν τα 

δεδομένα (ήχος, βίντεο, κείμενο κτλ.) µε λέξεις αντιπροσωπευτικές για το περιεχόμενό τους. Είναι μια 

προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αρχείων σε θεματικές ενότητες µε σκοπό την εύρεσή τους 

ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα. Οι χρήστες μπορούν να δώσουν πολλαπλά tags στο εκάστοτε αρχείο 

περιγράφοντάς το µε περισσότερη ακρίβεια και βοηθώντας μηχανισμούς αναζήτησης να επιστρέψουν 

ορθότερα αποτελέσματα. Το tagging είναι ευρέως διαδεδομένο στα συστήματα κοινωνικών δικτύων 

καθώς σε αυτό βασίζονται αρκετές μέθοδοι ανάκτησης δεδομένων προς απάντηση των ερωτημάτων 

των χρηστών [7]. 

Αρχιτεκτονική Απαραίτητη 

πρόσληψη 

χρηστών; 

Τι κάνουν οι 

χρήστες 

Παραδείγματα Στοχοθετημένα 

προβλήματα 

Σχόλια 

Αυτόνομη Ναι -παίζουν παιχνίδια 

με σκοπό 

-ποντάρουν στις 

αγορές πρόβλεψης  

-επιλύουν captcha 

-αγοράζουν/ 

πουλούν / 

οργανώνουν 

δημοπρασίες, 

παίζουν παιχνίδια με 

πολλούς παίκτες  

-ESP 

-intrade.com, lowa 

Electronic Markets 

-IMDB privet 

accounts 

-recaptcha.net 

-eBay, World of 

Warcraft 

-ονομασία εικόνων 

- πρόβλεψη 

γεγονότων 

-αξιολόγηση ταινιών 

-ψηφιοποίηση  

γραπτών κειμένων 

-δημιουργία μιας 

κοινότητας χρηστών 

( για σκοπούς όπως 

διαφήμιση ή αμοιβές 

) 

 

Οι άνθρωποι 

σε όλους τους 

ρόλους. Οι 

συνδυασμοί 

των εισροών 

μπορεί να 

είναι είτε 

χαλαροί είτε 

σφιχτοί. 

Στηρίζονται σε 

άλλα 

συστήματα 

Οχι -αναζητούν με 

λέξεις-κλειδιά 

-αγοράζουν 

προϊόντα 

-Google, 

Microsoft, Yahoo 

-Recommendation 

feature of Amazon 

Ορθογραφικός 

έλεγχος, πρόβλεψη 

επιδημίας  

-σύσταση προϊόντων 

Οι άνθρωποι 

σε όλους τους 

ρόλους. Οι 

συνδυασμοί 
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-περιηγούνται σε 

ιστότοπους  

-Adaptive Web 

sites (π.χ. κεντρική 

σελίδα Yahoo!) 

-αναγνώριση ενός 

δικτυακού τόπου για 

καλύτερη πρόσβαση  

των εισροών 

μπορεί να 

είναι είτε 

χαλαροί είτε 

σφιχτοί. 

 

Πίνακας 1.1: Φύση συνεργασίας: Άρρητη (έμμεση) 

 

 

 

Τι κάνουν οι χρήστες Παραδείγματα Στοχοθετημένα 

προβλήματα 

Σχόλια 

Αξιολογούν 

-κριτικάρουν, ψηφίζουν, 

σημειώνουν 

Επανεξέταση και ψήφισμα 

στο Amazon, σημείωση 

τόπων στο del.isi.ous.com και 

Google Co-op 

Αξιολόγηση μιας συλλογής 

στοιχείων (π.χ. προϊόντα, 

χρήστες)  

Οι άνθρωποι ως πάροχοι 

απόψεων (perspective). 

Χαλαρός ή καθόλου 

συνδυασμός εισροών. 

Μοιράζονται  

-αντικείμενα/ στοιχεία 

-γραπτή γνώση 

-δομημένη γνώση 

-Napster, YouTube, Flick, 

CPAN, 

programmableweb.com, 

-λίστες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, Yahoo! 

Answers, QUIQ, ehow.com, 

Quora 

-Swivel, Many eyes, Google 

Fusion, Tables, Google base, 

bmrb.wisc.edu 

Οικοδόμηση μιας 

(διανεμημένης ή 

κεντρικής) συλλογής 

στοιχείων που μπορεί να 

μοιραστεί μεταξύ των 

χρηστών. 

Οι άνθρωποι ως πάροχοι 

απόψεων (perspective). 

Χαλαρός ή καθόλου 

συνδυασμός εισροών. 

Δικτυώνονται -Linkedln, MySpace, 

Facebook 

Οικοδόμηση κοινωνικών 

δικτύων 

Οι άνθρωποι ως πάροχοι 

στοιχείων. Χαλαρός 

συνδυασμός εισροών. 

Οικοδομούν τεχνουργήματα 

-λογισμικά 

-βάσεις γραπτής γνώσης  

-βάσεις δομημένης γνώσης  

-συστήματα 

-άλλα 

-Linux, Apache, Hadoop 

-Wikipedia, Openmind, 

Intellipedia, ecolicommunity 

-Wikidpedia, 

Infoboxes/BDpedia, IWP, 

Google Fusion Tables, 

YAGO-NAGA, Cimple/ 

BDLife 

-Wikia Search, mahalo, 

Freebase, Eurekster 

Οικοδόμηση φυσικών 

τεχνουργημάτων 

Οι άνθρωποι σε όλους 

τους ρόλους. Τυπικός, 

σφικτός συνδυασμός 

εισροών. Κάποια 

συστήματα ζητούν από 

ανθρώπους και μηχανές 

να συνεισφέρουν. 
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-εφημερίδες στο Digg.com, 

Second life 

Εκτελούν εργασίες  -Finding extraterrestrials, 

εκλογές, εξεύρεση ανθρώπων, 

δημιουργία περιεχομένου ( πχ 

Μέσα ζήτησης ) 

Ενδεχομένως οποιοδήποτε 

πρόβλημα 

 

 

Πίνακας 1.2: Φύση συνεργασίας: Ρητή, Αρχιτεκτονική: Αυτόνομη, Απαραίτητη πρόσληψη 

χρηστών 

Η στρατολόγηση των χρηστών θεωρείται μια πρόκληση για τον δημιουργό μιας crowdsource 

πλατφόρμας επειδή είναι μια δύσκολη δράση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 5 μεγάλες λύσεις: 

1)  Ζήτηση εθελοντών. 

2)  Μπορεί να απαιτηθεί από τους χρήστες, αν υπάρχει η δικαιοδοσία. 

3)  Πληρωμή των χρηστών. 

4) Να απαιτήσουμε από τους χρήστες ενός συστήματος να «πληρώσουν» για τη χρήση του, 

συμβάλλοντας σε ένα σύστημα crowdsourcing. 

5)  Να στηριχτούμε στα ίχνη των χρηστών ενός καλά οργανωμένου συστήματος. Αυτό μας δίνει μια 

σταθερή ροή των χρηστών. Αλλά ακόμα πρέπει να λύσουμε τη δύσκολη πρόκληση του καθορισμού 

του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχνών για το δικό μας σκοπό.  

Εφόσον η στρατολόγηση των χρηστών έχει γίνει με επιτυχία, τότε θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 

οι χρήστες ώστε να παραμείνουν στον σκοπό τους. Η ενθάρρυνση μπορεί να γίνει με τους παρακάτω 

τρόπους: 

1) Δείχνοντας άμεσα στον χρήστη ότι κάνει την διαφορά. 

2) Δημιουργία μιας ευχάριστης εμπειρίας. 

3) Επίδειξη εμπιστοσύνης. 

4) Αύξηση ανταγωνιστικότητας μέσω διαγωνισμών για την ανάδειξη των καλύτερων χρηστών 

μέσω βαθμολόγησης. 

5) Παροχές στους χρήστες όπως άμεση ικανοποίηση, φήμη ή κάποιο μικρό χρηματικό κέρδος. 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άμεσα στον εθελοντισμό και κατ’ επέκταση στα 

ανεπτυγμένα crowdsourcing συστήματα όπου συχνά χρησιμοποιείται ένα μίγμα των τρόπων αυτών 

[7]. 
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2.2.3. Ταξινόμηση των crowdsourcing συστημάτων 

Πολλά συστήματα πρέπει να εξισορροπήσουν προσεκτικά την διαφάνεια με την ποιότητα. Τα 

crowdsourcing συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν με αρκετούς τρόπους, ενώ οι δύο 

δημοφιλέστεροι τρόποι είναι αν αναρωτηθεί κανείς την φύση της συνεργασίας και τον τύπο του 

προβλήματος. Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες crowdsourcing: 

 

 Crowdwisdom (Συλλογική ευφυία) 

Οι κοινωνικές ομάδες στο διαδίκτυο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο μέσω των γνώσεων 

και της ευφυίας τους όταν οι αποφάσεις σχετίζονται με τις αποφάσεις των ατόμων. Η συλλογική 

ευφυία ή αλλιώς «η σοφία του πλήθους» εφαρμόζεται σε παραδείγματα όπως χρηματιστηριακές  

αγορές, πολιτικές εκλογές, κουίζ κ.α.. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και μια ήπια κοινωνική 

επιρροή μπορεί να υπονομεύσει τη σοφία της επίδρασης του πλήθους με απλές εργασίες εκτίμησης. 

Η συλλογική ευφυία είναι ένα στατιστικό φαινόμενο και όχι μια κοινωνική ψυχολογική επίδραση, 

επειδή βασίζεται σε ένα μαθηματικό άθροισμα των επιμέρους εκτιμήσεων. 

Παρ ‘όλα αυτά, η κοινωνική επιρροή παίζει ρόλο στην ατομική λήψη αποφάσεων και 

επηρεάζει τις ατομικές εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου, η κοινωνική επιρροή μπορεί επίσης να έχει 

επιπτώσεις για την συνολική σοφία του αντίστοιχου πλήθους. Πλατφόρμες όπως το Wikipedia έχουν 

δείξει την ικανότητα των online κοινοτήτων να συλλέγουν, να οργανώνουν και να επικυρώνουν 

πληροφορίες. Ιστοσελίδες ερωτήσεων και απαντήσεων όπως για παράδειγμα το Quora έχουν επιτυχώς 

χτισμένο ένα μεγάλο αποθετήριο γνώσης, το καθένα με γνώμονα ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων και 

απαντήσεων από τους χρήστες. [8] 

 Crowdcreation (Συλλογική δημιουργία) 

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην δημιουργικότητα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμία 

προηγμένη τεχνολογία. Δημιουργικές εργασίες όπως η σχεδίαση και η συγγραφή κώδικα, μπορούν να 

υλοποιηθούν μόνο από ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, ερευνητές αναζητούν εθελοντές εργαζόμενους 

ώστε να κάνουν κάποιες δημιουργικές εργασίες για την επίτευξη μείωσης του κόστους παραγωγής. 

Για παράδειγμα η web-based artwork εφαρμογή “Sheep Market” εμπλέκει χιλιάδες online εθελοντές-

εργαζόμενους για την δημιουργία μια τεράστιας βάσης δεδομένων σχεδίων. Ένα ακόμη παράδειγμα 

είναι το “Threadless”, μια πλατφόρμα συλλογής γραφικών σχεδίων για t-shirt που δημιουργήθηκε από 

μια online κοινότητα.  

Παρά το γεγονός ότι τεχνολογικές εξελίξεις αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στις μέρες μας, 

οι άνθρωποι μπορούν ακόμα να καινοτομούν με δημιουργικές ιδέες σε μια διαδικασία σχεδιασμού 
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προϊόντων ως αντίθεση με τους υπολογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ακόμα ως εργαλεία για την 

ανάπτυξη καινοτομίας. Τέλος, ένα ακόμη δημοφιλές παράδειγμα είναι η web πλατφόρμα istockphoto, 

όπου εθελοντές επαγγελματίες (ή μη) φωτογράφοι μεταφορτώνουν τις φωτογραφίες τους και οι 

χρήστες αγοράζουν τα δικαιώματα χρήσης έναντι χαμηλού τιμήματος (από 1 δολάριο και πάνω). [7] 

 

 Crowdvoting (Συλλογική ψηφοφορία) 

Στα συστήματα crowdvoting απαιτείται από τους εθελοντές-χρήστες να διαλέξουν απαντήσεις  

από διάφορες επιλογές σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο 

οι χρήστες παρεμβαίνουν στη διαχείριση και αξιολόγηση περιεχομένου μέσω feedback ( ανάδραση ) 

. Οι χρήστες μπορούν να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν την ποιότητα της πληροφορίας που 

λαμβάνουν μέσα από ενσωματωμένα εργαλεία διατίμησης τα οποία είτε ζητούν μια θετική ή αρνητική 

ψήφο είτε είναι πιο σύνθετα και προσπαθούν να αποτυπώσουν τη γνώμη ενός χρήστη µέσω κάποιας  

κλίμακας ή ερωτηματολογίου.   Η απάντηση που επιλέγει η πλειοψηφία θεωρείται σωστή. Η 

ψηφοφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αξιολόγηση της ορθότητας μιας απάντησης 

από το πλήθος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εδώ είναι οι διαφημίσεις  στην πλατφόρμα του 

Facebook η αξιολόγηση αρχείων video στο youtube και η δυνατότητα να προτείνει κανείς δικές του 

εναλλακτικές όσον αφορά στη μετάφραση λέξεων ή φράσεων στο google translate. [8] 

Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται παρακάτω δείχνουν τις εφαρμογές που μπορεί να πάρει μέρος 

το crowdvoting γενικότερα. 

 Γεωμετρική ερμηνεία: Η ικανότητα να ερμηνευτούν γεωμετρικά σχήματα είναι μια 

συγκεκριμένη ανθρώπινη δυνατότητα που έχει αποδειχθεί δύσκολο να 

αναπαρασταθεί αλγοριθμικά. 

 Απόψεις: Απόψεις είναι υποκειμενικές προτιμήσεις, η συλλογή απόψεων από ένα 

πλήθος που μπορεί να επιτευχθεί εύκολα σε ένα σύστημα crowdsourcing. 

 Κοινή λογική: Προφανώς, οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την 

κοινή λογική τους για πολλά πράγματα, ενώ τα προγράμματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών δεν είναι σχεδιασμένα γι’ αυτό το σκοπό. Πολλές έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί στην συλλογή κοινής λογικής από πολλά άτομα για crowdsource 

πλατφόρμες όπως π.χ. για την υπηρεσία Amazon Mechanical Turk. 
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 Αξιολόγηση: Στην αξιολόγηση τα άτομα εξετάζουν ένα συνολικό έργο και 

αξιολογούν μέσω ερωτημάτων. Το crowdsourcing προτείνεται για την αξιολόγηση 

μικρών έργων από το πλήθος. 

 Φυσική γλώσσα – Σχολιασμός: Η φυσική γλώσσα σχολιασμού είναι ένα έργο που 

είναι εύκολο για τους ανθρώπους, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο για 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες 

crowdsource πλατφόρμες μπορούν να είναι αξιόπιστες στην υποκειμενικότητα της 

φυσικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί δεδομένα για εφαρμογές 

ομιλίας και γλώσσας με χαμηλό κόστος λόγω της συμμετοχής του πλήθους. 

 Αναγνώριση spam: Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

χωρίς το καθήκον της κατανόησης του περιεχομένου από τον άνθρωπο. Ορισμένες 

anti-spam υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το σύστημα «Vipul’s Razor», 

χρησιμοποιείται ψηφοφορία από πλήθος ατόμων για να καθοριστεί εάν μια 

συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρείται spam. [8] 

 

 Crowdfunding (Συλλογική χρηματοδότηση) 

Η «χρηματοδότηση από το πλήθος» (“crowdfunding” ή διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση) 

είναι μια παλιά ιδέα, που εν μέρει βασίζεται σε συνδρομητικά επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία 

δημιουργήθηκαν πριν από αιώνες. Στη βάση της είναι μια πολύ απλή ιδέα, η οποία προσφέρει οφέλη 

και στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Κάθε χρήστης μπορεί να συνεισφέρει δίνοντας από μόλις ένα 

ευρώ μέχρι αρκετές εκατοντάδες, ανάλογα με τα προσφερόμενα πακέτα χρηματοδότησης που ορίζει 

ο δημιουργός της καμπάνιας. Για να αυξήσει τις πιθανότητες στήριξης από τους ιδιώτες, η επιχείρηση 

προσφέρει κάποια αποκλειστικά προνόμια. Η χρηματοδότηση από το πλήθος είναι εφικτή χάρη σε 

ειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια συναλλαγών και τα 

απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της καμπάνιας. Η πιο γνωστή από αυτές είναι το Kickstarter, 

ενώ ιδιαίτερα ενεργές είναι και οι Indiegogo, RocketHub, Fundly, Appsplit (για apps), GoGetFunding, 

Peerbackers. Αν και το crowdfunding είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για προϊόντα και υπηρεσίες 

τεχνολογίας, υπάρχουν και πλατφόρμες crowdfunding για ειδικά ενδιαφέροντα, όπως το AgFunder 

για τον αγροτικό τομέα, το CircleUp αποκλειστικά για καταναλωτικά προϊόντα ή το Kiva που βοηθά 

μικρές επιχειρήσεις σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.[10] 
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2.2.4 Δημοφιλής Crowdsourcing διαδικτυακές πλατφόρμες  

 

 Amazon Mechanical Turk 

Η υπηρεσία Amazon Mechanical Turk δίνει την δυνατότητα σε άτομα ή επιχειρήσεις να 

συντονίσουν τη χρήση της ανθρώπινης νοημοσύνης για την εκτέλεση των καθηκόντων που οι 

υπολογιστές δεν είναι σήμερα σε θέση να κάνουν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπηρεσία τεχνητής 

νοημοσύνης όπου πραγματοποιούνται απλές εργασίες τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ο 

υπολογιστής. Για παράδειγμα: «Δώστε τρείς λέξεις γι’ αυτή την εικόνα», «Απαντήστε αν αυτά τα δυο 

προϊόντα σας φαίνονται ίδια», «Είναι αυτή η ιστοσελίδα κατάλληλη για ανηλίκους;». Η συγκεκριμένη 

υπηρεσία διασπά το project σε πολλά μικρότερα ενώ οι χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την 

υπηρεσία κερδίζουν μερικά cent για κάθε εργασία.[11] 

 

 

 Stack Overflow  

Πρόκειται για μια online υπηρεσία ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A), όπου νέοι 

προγραμματιστές αλλά και έμπειροι αναζητούν ή δίνουν τεχνικές συμβουλές από συνομήλικους 

προγραμματιστές πάνω σε κώδικα οποιαδήποτε γλώσσας προγραμματισμού. Η υπηρεσία αυτή έχει 

εκατοντάδες δημοσιεύσεις ανά μήνα και ενώ η δημοτικότητα που έχει το StackOverflow είναι αρκετά 

μεγάλη, ο ρόλος των προγραμματιστών είναι να γίνονται όσο πιο δυνατό κατανοητοί στην έκθεση 

ανοικτού κώδικα ώστε η βελτίωση ή η διόρθωση του κώδικα να γίνεται ταχύτερα ενώ η συμμετοχή 

των προγραμματιστών δίνει την δυνατότητα να αυξάνουν τις γνώσεις τους. Ωστόσο, η συμμετοχή 

ερασιτεχνών προγραμματιστών μπορεί να διακόψει το ρυθμό εργασίας ενός project, άρα ενδεχομένως 

να επιβραδυνθεί μια αναπτυξιακή διαδικασία του κώδικα ενός project. [12] 

 

 Stack Exchange 

Το Stack Exchange είναι ένα δίκτυο από 161 κοινότητες που δημιουργούνται και διοικούνται από 

εμπειρογνώμονες . Μέσα από το Stack Exchange χτίζονται βιβλιοθήκες ερωτήσεων και απαντήσεων 

για θέματα σε διάφορους τομείς, κάθε ιστοσελίδα καλύπτει ένα συγκεκριμένο θέμα, όπου οι ερωτήσεις 

και οι απαντήσεις γίνονται από τους χρήστες όπου υπόκεινται σε διαδικασία ανάθεσης φήμης. Για να 

δημιουργηθεί μια θεματική κοινότητα ερωταπαντήσεων ( Q&A ) πρέπει να προηγηθεί η σύνδεση των 

χρηστών. Είναι η διαδικασία, η οποία θα επιτρέψει το άνοιγμα μιας κοινότητας. Το Stack Exchange 

δημιουργήθηκε μετά το Stack Overflow όπου ήταν και η αρχική πλατφόρμα αυτής της προσπάθειας  

[13]. 
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 Quora 

Το Quora είναι ένα από τις μεγαλύτερες και ποιοτικότερες ιστοσελίδες ερωτοαπαντήσεων (Q&A) 

γενικού περιεχομένου. Με το Quora, μπορούμε να βρούμε αξιόλογο περιεχόμενο για blogging ή 

απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον τομέα που επιθυμούμε. Οι ερωτήσεις γίνονται από 

οποιονδήποτε και στη συνέχεια διανέμονται σε ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων, ειδικών για να 

απαντήσουν. Οι απαντήσεις είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες 

από αυτούς που ψάχνουν σχετικές απαντήσεις για το ίδιο θέμα [14]. 

 

 TopCoder 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα TopCoder δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανάπτυξης 

λογισμικού, έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα πάνω από 225.000 από προγραμματιστές σε όλο τον 

κόσμο. Όταν ένας πελάτης ζητά από την TopCoder να αναπτύξει έναν κώδικα λογισμικού, το έργο 

κατανέμεται σε μικρές ενότητες και τα μέλη της κοινότητας, στη συνέχεια, ανταγωνίζονται για να  

αναπτύξει ο καθένας τον καλύτερο. Στην συνέχεια, η TopCoder επιβραβεύει τον νικητή που ανέπτυξε 

τον καλύτερο κώδικα για κάθε ενότητα, και τέλος συνενώνει τα κομμάτια και έτσι το έργο παραδίδεται 

στον πελάτη. Τα έπαθλα είναι κυρίως χρηματικά και χορηγούνται από μεγάλες εταιρίες όπως η 

Google. Οι διαγωνισμοί που διοργανώνονται από την TopCoder ποικίλουν ανάλογα τις ανάγκες του 

πελάτη, για αυτόν  τον λόγο οι προγραμματιστές ζητούνται είτε να δημιουργήσουν κάποιο αλγόριθμο, 

είτε να σχεδιάσουν ένα λογισμικό , είτε να εντοπίσουν λογικά σφάλματα σ ’έναν ήδη υπάρχον κώδικα, 

είτε να δοκιμάσουν κάποιο λογισμικό ως χρήστες. 

 Η Topcoder εξακολουθεί να είναι μια μικρή εταιρεία με έσοδα ύψους 20 εκατομμύρια 

δολάρια, αλλά αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και το ιδιαίτερο εικονικό μοντέλο της επιχείρησης 

προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον. [15] 

 

 Kickstarter 

Το Kickstarter είναι ένας νέος δημιουργικός τρόπος να χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά 

εγχειρήματα και καινοτόμες ιδέες. Στην πράξη, το κοινό που μαθαίνει μέσω διαδικτύου για μια 

«επιχειρηματική ιδέα» που την εμπιστεύεται  και που θέλει να επενδύσει σε αυτή, μπορεί να το κάνει 

με όσα χρήματα διαθέτει. Συνήθως, αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου / project ή 

κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη 

συμβολή όλων καλύπτεται στο τέλος ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο [16]. 
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Website Ποιοι το 

χρησιμοποιούν; 

Απόκτηση 

φήμης από 

τον 

χρήστη 

Εμφάνιση 

σχετικών 

αποτελεσμά-

των 

Ανάθεση 

ετικέτας 

(tag) 

Βαθμολογία 

σχετικά με τα 

αποτελέσματα 

Στατιστικά 

αποτελέσματα 

Quora Οποιοσδήποτε Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι 

GitΗub Προγραμματιστές  Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι 

TopCoder Προγραμματιστές  Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Stack 

Exchange 

Οποιοσδήποτε Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Stack 

Overflow 

Προγραμματιστές  Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Kickstarter Οποιοσδήποτε Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

 

Πίνακας 1.3. : Συγκριτικός πίνακας για τις δημοφιλής crowdsource πλατφόρμες 

 

2.2.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα    

Σε κάθε crowdsourcing εφαρμογές παρουσιάζονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρήση 

τους. Τα πλεονεκτήματα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με συγκριτικά μικρό κόστος και συχνά πολύ γρήγορα.  

 Η ανταμοιβή γίνεται με βάση τα αποτελέσματα ή δεν υπάρχει καθόλου. 

 Ο οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει ένα μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων από αυτό που διαθέτει. 

 Ακούγοντας το πλήθος, οι οργανισμοί αποκτούν άμεση επίγνωση των επιθυμιών των πελατών 

τους. [17] 

Αντίθετα, τα μειονεκτήματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Η επικοινωνία μεταξύ των μελών που προέρχονται από το πλήθος μπορεί να είναι δύσκολη 

λόγω του χρόνου ή των γλωσσικών εμποδίων. 

 Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα αποτελέσματα της εργασίας που παρέχεται από πολλούς 

ανθρώπους θα είναι επαρκούς ποιότητας ή επαρκούς αποτελεσματικότητας. 

 Οι χρήστες του διαδικτύου μπορεί να μην δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ένα project. [18] 

 

Συμπερασματικά, μέσω της ανάπτυξης των συνεργατικών υπηρεσιών του διαδικτύου, η 

εθελοντική συμμετοχή, τα κοινωνικά δίκτυα και τα έργα ανοιχτών δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν 

σε μια συλλογικότητα στο διαδίκτυο. Οι εθελοντές που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν ένα έργο ή 

ακόμα και να προσφέρουν μια υπηρεσία μοιράζονται μεταξύ τους την προσπάθεια και προσφέροντας 
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ελεύθερα τα αποτελέσματα της ενώ παράλληλα το πλήθος μπορεί να προσφέρει τη συλλογική 

εμπειρία και ευφυία για το κοινό καλό. Με τη δυναμική αυτή της συμμετοχής και αλληλοβοήθειας 

δίδεται η ευκαιρία να παρακαμφθούν αργοκίνητες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή και 

να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πόρων με σκοπό να δοθούν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, 

ενισχύοντας παράλληλα την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.   

 

2.3.1. Αλγόριθμοι crowdsourcing 

Ένας αλγόριθμος θα μπορούσε να βοηθήσει καταλυτικά στον σχεδιασμό ενός συστήματος 

crowdsourcing. Επιπλέον ένας  αλγόριθμος μπορεί να μοντελοποιήσει την απόδοση ενός 

crowdsourcing συστήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί αλγόριθμοι όπου θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν σημαντικά κάποια crowdsource συστήματα. 

 

 

 Αλγόριθμος CrowdSearch 

 

Αλγόριθμος 1 : CrowdSearch() 

1: 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙  1 

2: for each ongoing task 𝑇𝑥 do   

3: 𝑆𝑖  sequence of results received  

4: 𝑃+  0 

5:       for each 𝑆𝑗 that starts with 𝑆𝑖 do 

6:              𝑃𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  DelayPredict (|𝑆𝑖 |, |𝑆𝑗|) 

7:              𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠   ResultPredict (𝑆𝑖, 𝑆𝑗)  

8:                𝑃𝑗  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠  × 𝑃𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 

9:               if 𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑆𝑗) = 𝑌𝑒𝑠 then  

10:                  𝑃+  𝑃+ + 𝑃𝑗 

11:              end if 

12:        end for 

13:        𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙  𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 × (1 - 𝑃+) 

14: end for 

15: 𝑃𝑠𝑢𝑐   1 - 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 

16: if 𝑃𝑠𝑢𝑐  ≥ 𝑃𝑇𝐻 then 
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17:     Return True 

18: else 

19:      Return False 

20: end if  

 

Ο αλγόριθμος CrowdSearch σχεδιάστηκε από τον Tingx in Yan για μια εφαρμογή στο iPhone 

με ονομασία CrowdSearch, η οποία συνδυάζει αυτοματοποιημένη αναζήτηση εικόνων σε πραγματικό 

χρόνο με ανθρώπινη επικύρωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης χρησιμοποιώντας το Amazon 

Mechanical Turk [19].  

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι αρκετά απλή, ένα άτομο «ανεβάζει» μια εικόνα-

φωτογραφία χωρίς αυτό το άτομο να ξέρει τι ακριβώς απεικονίζει η εικόνα ή φωτογραφία ενώ 

παράλληλα αναφέρονται και οι συντεταγμένες που βρίσκεται το άτομο αυτό. Έπειτα γίνεται 

αυτοματοποιημένη αναζήτηση από μια βάση δεδομένων από διάφορες πηγές όπως το Google ή το 

Flickr ενώ παράλληλα επιστέφεται ένας κατάλογος από υποψήφιους crowdsourcers [19].  

Το μειονέκτημα των αυτοματοποιημένων μηχανών αναζήτησης μπορεί να έχει αρκετά 

εσφαλμένα αποτελέσματα. Το δεύτερο βήμα είναι ο αλγόριθμος CrowdSearch που χρησιμοποιεί ένα 

σύστημα για την επικύρωση των υποψηφίων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το 

Amazon Mechanical Turk για την αυτόματη ανάθεση της συγκεκριμένης διεργασίας που απαιτείται 

δηλαδή για την επικύρωση της εικόνας από crowdsourcers εργαζόμενους. Η ανθρώπινη επικύρωση 

είναι απλή διαδικασία δηλαδή για κάθε ζεύγος <ερώτημα εικόνα, υποψήφιος εικόνα>, τα άτομα 

επικυρώνουν με ένα «ΝΑΙ» ή με ένα «ΟΧΙ» εάν ταιριάζουν τα αποτελέσματα με την εικόνα που 

«ανέβασε» ο χρήστης της εφαρμογής. Σε αντάλλαγμα για την απάντηση, καταβάλλεται από τον 

χρήστη ένα μικρό χρηματικό ποσό ως ανταμοιβή.  Η λειτουργία της εφαρμογής απαιτεί τρία κομμάτια 

πληροφοριών πριν από την έναρξη της αναζήτησης: 1) μια εικόνα 2) καθορισμός της προθεσμίας 3) 

ένας μηχανισμός πληρωμής για τους crowdsourcers εργαζόμενους. [19] 

Παρακάτω παρουσιάζεται η λειτουργία του αλγορίθμου σε μορφή ψευδοκώδικα που 

χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εφαρμογή.  

Ο αλγόριθμος αυτός χειρίζεται όλες τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για κάθε εργασία 

λαμβάνονται μερικά αποτελέσματα από τους εργαζόμενους. Για κάθε εργασία 𝑇𝑥 , το 𝑆𝑖 υποδηλώνει 

τη μερική ακολουθία από αποτελέσματα που λαμβάνεται. Για παράδειγμα δυο αποτελέσματα μπορεί 

να είναι το ‘YN’ (δηλαδή το “YES” και το “NO”) . Ο αλγόριθμος υπολογίζει την πιθανότητα ότι 

τουλάχιστον μία από τις εν εξελίξει εργασίες πρόκειται να έχει μια θετική απάντηση στο πλαίσιο του 

κανόνα της πλειοψηφίας (Ν), όπου Ν είναι ο αριθμός των αντιγράφων για κάθε εργασία επικύρωσης. 
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Για κάθε εργασία 𝑇𝑥, ο αλγόριθμος διασχίζει κάθε δυνατή ακολουθία των αποτελεσμάτων 𝑆𝑗 που 

αρχίζει με το που έλαβε ακολουθία 𝑆𝑖 .Εάν η  𝑆𝑗 ακολουθία οδηγεί σε μια θετική απάντηση, ο 

αλγόριθμος προβλέπει την πιθανότητα ότι τα υπόλοιπα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν πριν από 

την προθεσμία όπως φαίνεται στις γραμμές από 4 έως 6 στο αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος στην συνέχεια 

την γραμμή 6 καλεί δύο συναρτήσεις, την ‘DelayPredict’ και την ‘ResultPredict’ όπου παίρνουν σαν 

ορίσματα την ακολουθία 𝑆𝑖 και 𝑆𝑗. Η πρώτη συνάρτηση δίνει μια εκτίμηση της πιθανότητας ότι η 

ακολουθία 𝑆𝑗 θα ληφθεί πριν από την προθεσμία που όρισε ο χρήστης και η δεύτερη συνάρτηση δίνει 

μια εκτίμηση της πιθανότητας ότι η ακολουθία 𝑆𝑗 θα συμβεί δεδομένου ότι η ακολουθία 𝑆𝑖 έχει πάρει 

ήδη αποτελέσματα. Επομένως το προϊόν των δύο συναρτήσεων 𝑃𝑗, είναι η πιθανότητα ότι η ακολουθία 

𝑆𝑗 λαμβάνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Στην γραμμή 9 ,αν το “𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑆𝑗) = 𝑌𝑒𝑠 “ 

δηλαδή αν η πλειοψηφία απαντήσει θετικά τότε το 𝑃+ αυξάνεται .Το 𝑃+ ορίζεται ως το άθροισμα όλων 

τον 𝑃𝑗 κάθε εργασίας για όλες τις περιπτώσεις όπου η υπόλοιπη ακολουθία οδηγεί σε μια θετική 

απάντηση. Αυτό δίνει την προβλεπόμενη πιθανότητα ότι η τρέχουσα εργασία μπορεί να επικυρωθεί 

βάσει των αποτελεσμάτων του 𝑆𝑖 που ελήφθησαν. Το 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 είναι η πιθανότητα ότι καμία από τις εν 

εξελίξει εργασίες είναι σωστές και ως εκ τούτου 𝑃𝑠𝑢𝑐  = 1 - 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 είναι η πιθανότητα τη επιτυχίας που 

χρειάζεται να υπολογισθεί. Στην γραμμή 13 το 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 είναι η πιθανότητα ότι καθένα από τα εν εξελίξει 

έργα θα αποτύχουν, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες είναι ανεξάρτητες. Τέλος, το 𝑃𝑇𝐻 είναι το 

προκαθορισμένο όριο που έβαλε ο δημιουργός του αλγορίθμου όπου συγκρίνεται με το 𝑃𝑠𝑢𝑐  . 

Συγκεκριμένα, αν το 𝑃𝑠𝑢𝑐  είναι μεγαλύτερο από το 𝑃𝑇𝐻 τότε μπορεί ο χρήστης να δημοσιεύσει την 

επόμενη εργασία αλλιώς θα πρέπει να περιμένει μέχρι ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία. [19] 

 

 

Εικόνα 1 : Στιγμιότυπο από την εφαρμογή CrowdSearch για τις συσκευές iPhone 
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 Αλγόριθμος επεξεργασίας ψήφων 

 

Αλγόριθμος 2 : VoteProcessing() 

Require: A vote 𝑡𝑎𝑔𝑥   𝑡𝑎𝑔𝑦  

1: Node u  hash(𝑡𝑎𝑔𝑥) 

2: Node v  hash(𝑡𝑎𝑔𝑦 ) 

3: if ((u ≠ null) and (v = null)) then 

4:     CREATE NEW TREE 

5: else if ((u ≠ null) and (v = null)) then    

6:      ATTACH NEW CHILD    

7: else if ((u = null) and (v ≠ null)) then  

8:     MERGE PARENT NODE            

9:  else            

10:           Node w  LCA(u, v)        

11:            if (w = null) then 

12:                MERGE SUB-TREE 

13:            else if (w = v) then    

14:                 CREATE FORWARD EDGE 

15:             else if (w = v) then 

16:                  BACKEDGE CONFLICT RESOLUTION 

17:              else  

18:                   EXPAND VERTICALLY 

19:              end if      

20: end if 

 

O αλγόριθμος 2 είναι μια βασική ρουτίνα που καλείται κάθε φορά που ζητείται να 

ενσωματωθεί μια ψήφος σε μια υπάρχουσα ταξονομία. Με τον όρο ταξονομία θεωρείται ο τρόπος 

οργάνωσης περιεχομένου στο διαδίκτυο και  αναφέρεται γενικά σε οποιαδήποτε διαδικασία 

ταξινόμησης όπου χρησιμοποιείται ελεγχόμενο λεξιλόγιο και πρόκειται για μια δενδρική δομή 

όπου κάθε κόμβος φέρει μια ετικέτα περιγραφής μιας οντότητας και η βασική της ιδιότητα είναι 

πως όσο κατευθυνόμαστε από τη ρίζα στα φύλλα οι οντότητες περιγράφονται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια  [20]. 

Σε κάθε σχέση προσδιορίζεται αν αποτελείται από κόμβους που υπάρχουν σε ένα «δέντρο».  Στον 

συγκεκριμένο αλγόριθμο χρησιμοποιείται μια consistent hashing συνάρτηση ώστε να εντοπίζονται 
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οι θέσεις των κόμβων. Για μία ετικέτα (tag), εφόσον περάσει από τη hash συνάρτηση, λαμβάνεται 

μια αναφορά στον αντίστοιχο κόμβο, ή μια τιμή null όταν ο κόμβος δεν υπάρχει. Δεδομένου ότι 

αυτό γίνεται για ένα ζευγάρι κόμβων, κάθε φορά λαμβάνεται ένας συνδυασμός από αναφορά/null. 

Τέτοιοι συνδυασμοί μετασχηματίζονται από την “CREATE NEW TREE”, “ATTACH NEW 

CHILD”, ή “MERGE PARENT NODE” . Από τις γραμμές 3 έως 9,  γίνεται χειρισμός από τον 

αλγόριθμο για τις περιπτώσεις που ένας ή κανένας κόμβος δεν προϋπάρχει στο «δέντρο».  Στην 

περίπτωση που και οι δυο κόμβοι υπάρχουν στο σύστημα καλείται μια ρουτίνα εύρεσης του 

κοντινότερου κοινού προγόνου των δύο κόμβων (LCA: Lowest Common Ancestor – 

Κοντινότερος κοινός πρόγονος) η οποία επιστρέφει έναν κόμβο w, πρόγονο των u και v όσο 

μακριά γίνεται από τη ρίζα, έτσι ο αλγόριθμος διακλαδώνεται περεταίρω. Στην περίπτωση που η 

LCA ρουτίνα επιστρέφει την τιμή null ,τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινός πρόγονος των δύο 

κόμβων, τότε u και v βρίσκονται σε διαφορετικά υποδέντρα. Εάν ο κόμβος w ταυτίζεται με τον 

κόμβο u τότε δεν χρειάζεται να εφαρμοσθεί κάποιος μετασχηματισμός. Η σχέση u  v υπάρχει 

ως έχει στο δέντρο και η ψήφος αυτή είναι κάτι που αυξάνει την πεποίθηση για την ορθότητα της 

τρέχουσας ταξονομίας. Αντίθετα, όταν το w ταυτίζεται με το v γίνεται backedge δηλαδή ότι η 

ψήφος αυτή δε συμφωνεί με τη σχετική διάταξη των κόμβων. Τέλος, εάν βρεθεί κοινός πρόγονος 

w, η σχέση u  v σχηματίζει διαγώνια ακμή [20]. 

 

Κοινότητα 

Ψήφοι

Συναθροιστής

Λίστα 

ανάδρασης 

( feedback list) 

Πίνακας βαρών 

( Πληροφορίες 

για την 

πολλαπλοτητα  

των ψήφων )

Ταξονομία

 

Εικόνα 2: Γενική εικόνα σύνθεση ενός συστήματος 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Το διαδικτυακό πανεπιστημιακό forum του οποίου ο τρόπος σχεδίασης και υλοποίησης θα 

παρουσιασθεί στο παρόν κεφάλαιο, θα λέγαμε ότι ανήκει σε ένα ευρύ φάσμα, αυτό της 

«crowdsourcing» πλατφόρμας. 

Συγκεκριμένα, θα  παρουσιαστούν οι απαιτήσεις της εφαρμογής, τα βασικά χαρακτηριστικά καθώς 

και οι περιπτώσεις χρήσης της. Επιπλέον θα αναλυθεί η βάση δεδομένων, οι προχωρημένες 

λειτουργίες της εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει αναφορά στις τεχνικές ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκαν και τα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

εφαρμογής. 

 

3.1 Περιγραφή Πλατφόρμας του Πανεπιστημιακού Forum 

Το πανεπιστημιακό forum λοιπόν σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό να φέρει σε επαφή 

φοιτητές από όλες τις πανεπιστημιακές κοινότητες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ο οποίος είναι 

η ενίσχυση και η άμεση υποστήριξη της γνωσιακής – εκπαιδευτικής δραστηριότητας από φοιτητές σε 

φοιτητές. 

 

3.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημιακού Forum 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας αυτής είναι η οργάνωση των χρηστών με 

την χρήση κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα για να 

αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό, κατατάσσετε σε μια κοινότητα ανάλογα με το πανεπιστημιακό 

τμήμα στο οποίο ανήκει. Όταν πλέον ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό 

μπορεί να περιηγηθεί στα μαθήματα της κοινότητας του, ενώ κάθε μάθημα περιέχει τις ερωτήσεις που 

έγιναν για το συγκεκριμένο μάθημα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να απαντάει στις ερωτήσεις 

χρηστών της κοινότητας που ανήκει, να δημιουργεί δικά του ερωτήματα – θέματα προς τους χρήστες 

της κοινότητας του και να αξιολογεί τις απαντήσεις ή τις ερωτήσεις ως προς την ποιότητα και την 

χρησιμότητα του περιεχομένου.  

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό της πλατφόρμας αυτής είναι η διαμοίραση χρήσιμου υλικού, 

συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει αρχεία – σημειώσεις στην πλατφόρμα και με αυτόν τον 

τρόπο να τα διαμοιράζει στα μέλη της κοινότητας που ανήκει. Όλα τα μαθήματα και οι ερωτήσεις των 

κοινοτήτων είναι ανοιχτά προς όλα τα μέλη της πλατφόρμας και τους επισκέπτες, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες λειτουργίες απαιτούν δημιουργία λογαριασμού. Τέλος ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

πλατφόρμας είναι η χρήση ετικετών στα ερωτήματα των χρηστών, με αυτό τον τρόπο οργανώνονται 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

23 

 

οι ερωτήσεις καλύτερα ενώ δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει συγκεκριμένα θέματα - 

ερωτήματα. 

Ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. Ελέγχει τους 

λογαριασμούς των χρηστών, διαχειρίζεται τις κοινότητες, τα μαθήματα, τα ερωτήματα, τις απαντήσεις  

και τα αρχεία που ανεβαίνουν, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη 

βάση δεδομένων. 

 

3.2 Περιγραφή Απαιτήσεων Εφαρμογής 

 

3.2.1 Περιπτώσεις Χρήσης 

Η ανάλυση των περιπτώσεων χρήσης (use case analysis) είναι η μέθοδος για τον προσδιορισμό 

της συμπεριφοράς της εφαρμογής για την κάλυψη των απαιτήσεων που είναι καταγεγραμμένες στις 

περιπτώσεις χρήσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν οι περιπτώσεις χρήσης για 

την πλοήγηση του χρήστη στην διαδικτυακή εφαρμογή, ως εγγεγραμμένο χρήστη, ως μη 

εγγεγραμμένο χρήστη (επισκέπτη) και ως διαχειριστή της διαδικτυακής εφαρμογής. 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις παρακάτω οντότητες: 

 Μη εγγεγραμμένος χρήστης 

 Εγγεγραμμένος χρήστης 

 Διαχειριστής 

 

Οι παρακάτω λειτουργίες εκτελούνται από τον Εγγεγραμμένο χρήστη:  

Σύνδεση: Ο χρήστης εφόσον έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην διαδικτυακή εφαρμογή, μπορεί να 

κάνει σύνδεση στον λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό 

πρόσβασης (password) που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του. 

Είσοδος στο Forum: Ο χρήστης εφόσον έχει κάνει επιτυχή είσοδο στον λογαριασμό του, μπορεί να 

πλοηγηθεί  και να επιλέξει ένα από τα μαθήματα της κοινότητας που ανήκει βάσει του 

πανεπιστημιακού τμήματος του. Έχοντας επιλέξει ένα μάθημα που τον ενδιαφέρει μπορεί είτε να δει 

τις αναρτήσεις που έγιναν από άλλους χρήστες, είτε να δημιουργήσει μια νέα ανάρτηση. Επιπλέον  

έχει την δυνατότητα να δει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών που 

ανήκουν στην κοινότητα του, τέλος έχει την δυνατότητα να δει ετικέτες που έχουν δημιουργηθεί είτε 

από άλλους χρήστες μέσω των ερωτήσεων τους είτε μέσω του διαχειριστή του συστήματος. Για τις 

ετικέτες που δημιουργούνται στο forum θα παρουσιασθεί παρακάτω μια πιο αναλυτική προσέγγιση.  
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Στην προχωρημένη αναζήτηση ο χρήστης βάσει κάποιων επιλογών όπως για παράδειγμα η επιλογή 

μαθήματος, μπορεί να κάνει μια στοχευμένη αναζήτηση πάνω σε ερωτήματα που δημοσιευθήκαν.  

Δημιουργία ερωτήματος: Ο χρήστης αφότου έχει επιλέξει το μάθημα που τον ενδιαφέρει μπορεί να 

δημιουργήσει μια ερώτηση προς τα μέλη της κοινότητας του. Σε αυτή την περίπτωση της δημιουργίας 

ερώτησης υπάρχει η δυνατότητα μαζί με την ερώτηση που θα δημιουργηθεί να προστεθεί μια ή και 

περισσότερες ετικέτες για την καλύτερη ομαδοποίηση των ερωτήσεων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 

νηματικό δίκτυο για την καλύτερη αναζήτηση τους, αυτή η ενέργεια είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί 

να δημιουργηθεί ερώτημα χωρίς ετικέτα. Για παράδειγμα όταν πολλά ερωτήματα έχουν την ίδια 

ετικέτα μπορούν να ταξινομηθούν και αναζητηθούν αρκετά εύκολα ενώ με αυτόν τον τρόπο μπορεί 

να γίνει σύνδεση διαφορετικών κοινοτήτων με τις ίδιες ανάγκες.  

Προβολή ανάρτησης: Όταν ο χρήστης κάνει προβολή μιας ανάρτησης, του παρέχονται κάποιες 

επιλογές. Μια από τις επιλογές αυτές λοιπόν είναι να δημιουργήσει μια απάντηση πάνω στην ερώτηση 

ενός χρήστη, ενώ ο χρήστης που έκανε την ερώτηση μπορεί να μαρκάρει την απάντηση ως σωστή και 

με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση του forum μιας και η μαρκαρισμένη 

απάντηση θα φαίνεται σε όλα τα μέλη των κοινοτήτων, επίσης κάτω από κάθε ανάρτηση δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να δημιουργεί δικά του σχόλια για διευκρινήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο, με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται άσκοποι διάλογοι πάνω στην περιοχή συζητήσεων. 

Επιπλέον οποιοσδήποτε χρήστης έχει την δυνατότητα να αξιολογεί θετικά ή αρνητικά μέσω 

ψηφοφορίας με βάση το περιεχόμενο την ερώτηση που δημοσιεύτηκε ή τις απαντήσεις των χρηστών 

πάνω στην ερώτηση. Όταν ο χρήστης βρίσκει κάτι χρήσιμο σε μια ανάρτηση του επιτρέπεται να 

αποθηκεύσει τη συγκεκριμένη ανάρτηση και έτσι να το βρίσκει ανά πάσα στιγμή στον προφίλ του 

στην κατηγορία «Ερωτήματα που προστέθηκαν στα αγαπημένα». Σε όλες τις αναρτήσεις που γίνονται 

από τους εγγεγραμμένους χρήστες, οι ιδιοκτήτες των αναρτήσεων μπορούν να επεξεργαστούν την 

ανάρτηση τους ή ακόμα και να την διαγράψουν. Τέλος σε κάθε ανάρτηση στην περιοχή συζητήσεων, 

η οποία μπορεί να μην υπακούει στους κανόνες του διαδικτυακού forum δίνεται στους χρήστες η 

επιλογή να κάνουν αναφορά προς τον διαχειριστή, ώστε ο διαχειριστής να αποφασίσει αν πρέπει να 

επεξεργαστεί ή να διαγράψει την συγκεκριμένη ανάρτηση που έγινε αναφορά. 

Προβολή προφίλ: Ο χρήστης μετά την επιτυχή είσοδο του στο σύστημα, μεταβαίνει αυτόματα και 

άμεσα στο προσωπικό του προφίλ όπου μπορεί να δει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του 

στο forum, να δει κάποιες από τις προσωπικές πληροφορίες που είχε δώσει κατά την εγγραφή του και 

τέλος να κάνει επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτό το προφίλ είναι δημόσιο 

για τις μη ευαίσθητες πληροφορίες του χρήστη και για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της εφαρμογής 

συνεπώς όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση  στα προφίλ των υπολοίπων χρηστών.  
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Αρχεία χρηστών (File Hosting & File Sharing): Μια από τις δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή 

προς όλα τα εγγεγραμμένα μέλη είναι η φιλοξενία και η κοινοποίηση αρχείων – χρήσιμων σημειώσεων 

προς όλα τα μέλη της κοινότητας όπου ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος. Ο χρήστης μέσω της ειδικής 

φόρμας ανεβάζει προς τον διακομιστή αρχεία που μπορούν να βοηθήσουν άλλα μέλη. Κάθε αρχείο 

που ανεβαίνει, ο ιδιοκτήτης του μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστεί τα στοιχεία του, όπως για 

παράδειγμα να αλλάξει τον τίτλο του αρχείου ή ακόμα και να το διαγράψει. Επίσης κάθε αρχείο 

αξιολογείται από άλλους χρήστες βάσει της ποιότητας του και της χρησιμότητας του. Τέλος οι χρήστες 

μπορούν να αναζητήσουν αρχεία που έχουν ανεβεί προς τον διακομιστή και να πραγματοποιήσουν 

την λήψη τους, είτε μέσω της προχωρημένης αναζήτησης αρχείων όπου ο χρήστης κάνει στοχευμένη 

αναζήτηση βάσει των αναγκών του, είτε μέσω των διαθέσιμων αρχείων της κοινότητας. 

Αναζήτηση: Στη απλή αναζήτηση που παρέχει η εφαρμογή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει: 

ερωτήματα που έγιναν σε όλες τις κοινότητες του forum, μαθήματα όλων των κοινοτήτων, 

εγγεγραμμένους χρήστες, διαθέσιμα αρχεία, διαθέσιμες κοινότητες και διαθέσιμες ετικέτες όπου είχαν 

δημιουργηθεί από ερωτήματα χρηστών. 

Προσωπικά μηνύματα: Η πλατφόρμα προσφέρει στους χρήστες της, την δυνατότητα αποστολής και 

λήψης προσωπικών μηνυμάτων προς όλα τα μέλη του forum. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να 

αποστέλλει προσωπικά μηνύματα προς άλλα μέλη, να δέχεται μηνύματα από άλλα μέλη, να διαγράψει 

τα μηνύματα του (εισερχόμενα ή αποσταλμένα) ή ακόμα και να προετοιμάσει ένα μήνυμα 

αποθηκεύοντας το στην κατηγορία «πρόχειρα» όπως δηλαδή θα λειτουργούσε μια ιστοσελίδα ενός 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την διαφορά ότι όλα τα παραπάνω γίνονται μεταξύ των μελών της 

εφαρμογής.   

Προβολή ειδοποιήσεων: Μια ακόμη λειτουργία της πλατφόρμας είναι οι ειδοποιήσεις χρηστών 

σχετικά με την δραστηριότητα του forum και την δραστηριότητα των αρχείων χρηστών. Πιο 

αναλυτικά όταν ο χρήστης συμμετέχει σε οποιαδήποτε ερώτηση – θέμα (topic) και δέχεται 

αλληλεπιδράσεις από άλλους χρήστες, δέχεται απευθείας ειδοποιήσεις όσο βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

ακόμα και αν εκείνη την στιγμή είναι σε διαφορετική κατηγορία της ιστοσελίδας ή παραμένει σε 

αδράνεια, το ίδιο συμβαίνει και με τα αρχεία χρηστών. Για παράδειγμα έστω ο ότι ο χρήστης Α 

δημιούργησε μια ερώτηση στην κοινότητα του για το μάθημα που τον ενδιαφέρει και αυτή την στιγμή 

βρίσκεται αδρανοποιημένος στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όταν ο χρήστης Β απαντήσει ή 

σχολιάσει ή ψηφίσει αυτό το ερώτημα, ο χρήστης Α θα δεχτεί μια ειδοποίηση. Τέλος, ο χρήστης 

μπορεί όποτε θελήσει να κάνει προβολή όλες τις ειδοποιήσεις που έχει δεχτεί και να διαγράψει αυτές 

που δεν επιθυμεί.   
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Εικόνα 3: Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης – Εγγεγραμμένος χρήστης (Μέρος Α) 

 

 

Εικόνα 4: Διαγράμματος Περίπτωσης Χρήσης – Εγγεγραμμένος χρήστης (Μέρος Β) 
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Οι παρακάτω λειτουργίες εκτελούνται από τον Μη εγγεγραμμένο χρήστη:  

Ένας μη εγγεγραμμένος χρήστης (επισκέπτης) έχει αρκετά περιορισμένα δικαιώματα σχετικά με την 

χρήση του forum. Ο επισκέπτης η μόνη δυνατότητα που έχει είναι να παρακολουθήσει αναρτήσεις  

όλων των κοινοτήτων και των μαθημάτων που τον ενδιαφέρουν χωρίς φυσικά να έχει δυνατότητα 

συμμετοχής, παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιήσει την απλή αναζήτηση ή την προχωρημένη 

αναζήτηση. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει δυο λειτουργίες: 

Εγγραφή: Ο επισκέπτης προκειμένου να πάρει δικαιώματα χρήσης ολόκληρης της διαδικτυακής 

εφαρμογής και να γίνει εγγεγραμμένος χρήστης, πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής. Τα 

στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει είναι: Όνομα, Επίθετο, Όνομα χρήστη (username), Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email), Κωδικός πρόσβασης (password), Πανεπιστήμιο και  Πανεπιστημιακό τμήμα 

όπου ανήκει, τέλος θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους χρήσης της διαδικτυακής ιστοσελίδας. Μόλις 

συμπληρωθούν σωστά όλα τα στοιχεία, στέλνεται ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 

ενδιαφερόμενου από τον διακομιστή με έναν υπερσύνδεσμο (link) για την ενεργοποίηση του 

λογαριασμού.  

Δημιουργία αναφοράς (Feedback):  Αυτή η κατηγορία προορίζεται κατά κύριο λόγο για τους μη 

εγγεγραμμένους χρήστες. Πρόκειται για μια ειδική φόρμα επικοινωνίας όπου ο μη εγγεγραμμένος 

χρήστης έχει την δυνατότητα να υποβάλει κάποιο σχόλιο ανώνυμα ή επώνυμα σχετικά με την 

λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής στον διαχειριστή. Αυτό το σχόλιο που θα αφήσει ο 

επισκέπτης μπορεί να έχει να κάνει είτε με τις γενικές εντυπώσεις που του άφησε η εφαρμογή, είτε με 

κάποιο σφάλμα που βρήκε, είτε κάποιο κενό ασφαλείας που εντόπισε. Παρόλα αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από εγγεγραμμένους χρήστες σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο 

πρόβλημα σχετικά με την σύνδεση τους στο λογαριασμό ή με την φόρμα επαναφοράς κωδικού 

πρόσβασης. 

 

 

Εικόνα 5: Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης – Μη εγγεγραμμένος χρήστης 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

28 

 

Οι παρακάτω λειτουργίες που εκτελούνται από τον Διαχειριστή της διαδικτυακής εφαρμογής: 

 Στο πανεπιστημιακό forum την συνολική εποπτεία των ερωτημάτων, των απαντήσεων και 

των σχολίων την έχει ο διαχειριστής ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμμετέχει και ως απλός χρήστης. Ο 

διαχειριστής επεξεργάζεται ή διαγράφει μια ανάρτηση ενός χρήστη σε περίπτωση που δεν υπακούει 

σε κάποιο κανόνα, παραδείγματος χάριν αν βρίσκεται εκτός θέματος (off-topic περιεχόμενο) ή στην 

περίπτωση που έχει κάνει κάποιος άλλος χρήστης αναφορά στην ανάρτηση αυτή για κάποιον από τους 

προαναφερθέντας λόγους. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο διαχειριστής  μπορεί να προσθέσει, 

να διαγράψει ή να μετονομάσει μια κοινότητα, ένα μάθημα, μια ετικέτα, ένα πανεπιστήμιο ή ένα 

πανεπιστημιακό τμήμα.  

Επιπρόσθετα έχει την συνολική εποπτεία των αρχείων που ανεβαίνουν στον διακομιστή και 

μπορεί να επεξεργαστεί στοιχεία των αρχείων ή ακόμα και να διαγράψει τα αρχεία που θεωρεί ο ίδιος 

ή κάποιος χρήστης που έκανε αναφορά ότι είναι ακατάλληλα για την χρησιμότητα του forum. Τέλος, 

ο διαχειριστής έχει ακόμα δυο λειτουργίες: η μια λειτουργία είναι η διαχείριση των χρηστών όπου 

μπορεί να επεξεργάζεται  στοιχεία του χρήστη, να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί (ban) τον χρήστη 

από την ιστοσελίδα ή να διαγράφει τον χρήστη από την βάση δεδομένων και η δεύτερη λειτουργία 

έχει να κάνει με την έκδοση ανακοινώσεων προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας με την 

δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής ανακοίνωσης.     

 

Εικόνα 6: Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης – Διαχειριστής 
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3.2.2 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER model) 

Το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων ή ERM είναι μια αφηρημένη και εννοιολογική 

αναπαράσταση των δεδομένων που χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς λογισμικού. 

Προτάθηκε από τον Peter Chen το 1976 σε μια δημοσίευση που θεωρείται σήμερα ανάμεσα σε εκείνες 

με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον τομέα του λογισμικού. 

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων απεικονίζει την αντίληψη που υπάρχει για τα δεδομένα 

(εννοιολογικά), χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες υλοποίησης, ουσιαστικά πρόκειται για ένα 

αφαιρετικό ιδεατό μοντέλο δεδομένων, τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή. Το μοντέλο αυτό βοηθάει 

στην απεικόνιση αντικειμένων και συσχετίσεων και αποτελεί δημοφιλή μεθοδολογία ανάπτυξης του 

αρχικού σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. Σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων η αποθήκευση των 

δεδομένων γίνεται με τη μορφή 

πινάκων [21]. 

 Κάποια από τα δεδομένα των πινάκων υποδεικνύουν δεδομένα σε άλλους 

πίνακες και με αυτόν τον τρόπο οι πίνακες συσχετίζονται. Η λογική αναπαράσταση αυτής  

της δομής αποδίδεται με το διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων. Στην Εικόνα 7 γίνεται παρουσίαση 

του διαγράμματος για την διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε και φαίνονται τα βασικά βήματα 

για την σχεδίαση μιας τέτοιας βάσης. Τα βήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αρχικά, τον προσδιορισμό 

του σκοπού που θα έχει η βάση δεδομένων, ο προσδιορισμός των πινάκων και των πεδίων που θα 

χρειάστηκαν. Επιπρόσθετα γίνεται καθορισμός των πρωτευόντων κλειδιών και οι συσχετίσεις μεταξύ 

των πινάκων. Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση 

όπου και αν χρειάζεται.    
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Εικόνα 7:  Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων αρχικού σχεδιασμού 

 

3.2.3 Διάγραμμα βάσης δεδομένων 

Η τελική βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε για την διαδικτυακή πλατφόρμα αποτελείται από 

20 πίνακες, η ανάλυση των οποίων θα γίνει παρακάτω. Η παρουσίαση της βάσης δεδομένων 

χωρίστηκε σε 3 μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά τους πίνακες για την περιοχή συζητήσεων. Το δεύτερο 

μέρος τους πίνακες όπου έχουν σχέση με τα αρχεία των χρηστών, ενώ το τρίτο τους πίνακες που δεν 

έχουν συσχετίσεις μεταξύ τους.  

Όλοι οι πίνακες έχουν αρχιτεκτονική InnoDB εκτός από τον πίνακα με όνομα IP όπου έχει 

αρχιτεκτονική MyISAM. Η InnoDB αρχιτεκτονική παρόλο που είναι πιο αργή επιλέχθηκε γιατί 

χειρίζεται καλά ερωτήματα ενημέρωσης UPDATE  και διαχειρίζεται συναλλαγές. Στον πίνακα IP 

χρησιμοποιήθηκε η MyISAM λόγω ότι χειρίζεται καλύτερα και με μεγάλη ταχύτητα ερωτήματα 

επιλογής SELECT και  εισαγωγής INSERT. Μετά την ανάλυση των πινάκων ακολουθούν εικόνες με 

τις συσχετίσεις και τον τύπο των αρχείων. 

 Πίνακας user: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τις στατικές πληροφορίες των χρηστών. Περιέχει 

τις στήλες ID, Όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, email και τον κωδικό επιβεβαίωσης. Ο 
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κωδικός επιβεβαίωσης είναι ένας τυχαίος δεκαεξαδικός αριθμός όπου χρησιμοποιείται κατά 

την εγγραφή του χρήστη για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του χρήστη. Όταν ο χρήστης κάνει 

εγγραφή στην πλατφόρμα στέλνεται ένα email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει 

μαζί με αυτόν τον κωδικό επιβεβαίωσης. Μόλις επικυρωθούν τα στοιχεία αυτή η στήλη μένει 

με κενό πεδίο (NULL). Όλα τα πεδία αυτού του πίνακα είναι τύπου VARCHAR εκτός από το 

ID όπου είναι τύπου INT και είναι το πρωτεύον κλειδί. Τέλος συσχετίζεται με τον παρακάτω 

πίνακα και έχουν συσχέτιση ένα προς ένα.  

 Πίνακας user details: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των χρηστών. 

Συγκεκριμένα το ID του χρήστη όπου είναι το πρωτεύον κλειδί, το όνομα, το επώνυμο, το 

πανεπιστήμιο, το πανεπιστημιακό τμήμα, την κοινότητα, την φήμη, το URL του εικονιδίου 

προφίλ, το αναγνωριστικό για το αν βρίσκεται σε σύνδεση και τέλος το αναγνωριστικό για το 

αν θέλει να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω email. 

 Πίνακας communities: Σ ’αυτό το πίνακα αποθηκεύονται όλες οι κοινότητες, έχει δυο στήλες 

το ID ως πρωτεύον κλειδί και το όνομα της κοινότητας. 

 Πίνακας university: Σ ’αυτόν αποθηκεύονται όλα τα πανεπιστήμια, έχει αντίστοιχα δυο στήλες 

το ID ως πρωτεύον κλειδί και το όνομα του πανεπιστημίου. 

 Πίνακας department: Είναι ο πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα πανεπιστημιακά 

τμήματα, έχει τρεις στήλες το ID ως πρωτεύον κλειδί , το ID του πανεπιστημίου ως ξένο κλειδί, 

το ID της κοινότητας που ανήκει το τμήμα και την ονομασία του τμήματος. 

 Πίνακας messages: Σ ’αυτόν γίνεται αποθήκευση όλων των προσωπικών μηνυμάτων των 

χρηστών, έχει 6 στήλες, το ID του μηνύματος, το ID του αποστολέα, το ID του παραλήπτη, το 

θέμα μηνύματος, το περιεχόμενο μηνύματος και την κατάσταση του μηνύματος. Τα ID είναι 

τύπου INT, το θέμα μηνύματος είναι τύπου VARCHAR, το περιεχόμενο μηνύματος είναι 

τύπου TEXT και η κατάσταση του μηνύματος είναι τύπου ENUM με διακριτές τιμές 0 και 1 

(ψευδές ή αληθές).  

 Πίνακας user_messages: Είναι ένας βοηθητικός πίνακας για τον πίνακα messages, αποθηκεύει 

την ημερομηνία δημιουργίας του μηνύματος και ταξινομεί τα μηνύματα ανάλογα με τον 

χρήστη. Έχει πέντε στήλες το ID, το ID του μηνύματος, το ID του χρήστη, την κατηγορία του 

μηνύματος  που ανήκει (Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Διαγραμμένα, Πρόχειρα) και την 

ημερομηνία δημιουργίας. Λειτουργεί με διπλές εγγραφές για κάθε μήνυμα, η μια εγγραφή 

αφορά τον αποστολέα και η άλλη αφορά τον παραλήπτη.  
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Εικόνα 8: Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων (Μέρος Α) 

 

 Πίνακας topics: Σ ‘αυτό το πίνακα αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ερωτήματα 

– θέματα που δημιουργούν οι χρήστες. Περιέχει δέκα στήλες, το ID του ερωτήματος , το θέμα 

– τίτλο, το περιεχόμενο, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, το ID του μαθήματος, το ID 

της κοινότητας, το ID του δημιουργού, τις ψήφους, την επισκεψιμότητα του ερωτήματος και 

τον αριθμό των αναφορών  που έχουν γίνει προς τον διαχειριστή σε περίπτωση που το ερώτημα 

δεν υπακούει σε κάποιον κανόνα στην λειτουργία της εφαρμογής. 

 Πίνακας topic_voted: Είναι ένας βοηθητικός πίνακας για τον πίνακα topics, εδώ αποθηκεύεται 

σχετικά με το ποιος χρήστης ψήφισε ένα ερώτημα, αν ψήφισε θετικά ή αρνητικά ένα ερώτημα 

– θέμα, αν αποθήκευσε το ερώτημα στα «αγαπημένα» ή αν έκανε αναφορά προς τον 

διαχειριστή για το ένα ερώτημα. Αποτελείται από 7 στήλες, το ID, το ID του χρήστη, το ID 

του ερωτήματος και οι στήλες που παίρνουν διακριτές τιμές 0 και 1 (ψευδές ή αληθές). Στις 

στήλες up_voted και down_voted αποθηκεύεται η πληροφορία για τον αν το ερώτημα 

ψηφίστηκε θετικά ή αρνητικά, η στήλη starred αποθηκεύεται η πληροφορία για το αν έχει 

καταχωρηθεί στα «αγαπημένα» του χρήστη και τέλος η στήλη flag αποθηκεύεται αν ο χρήστης 

έχει κάνει αναφορά προς τον διαχειριστή. 

 Πίνακας posts: Είναι ο πίνακας στον οποίο πραγματοποιείται η αποθήκευση όλων των  

στοιχείων που αφορούν τις απαντήσεις των χρηστών στα ερωτήματα – θέματα. Περιέχει οκτώ 
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στήλες, το ID της απάντησης, το περιεχόμενο της απάντησης, την ημερομηνία δημιουργίας, το 

ID του δημιουργού, το ID του ερωτήματος, τις ψήφους, το αναγνωριστικό αν είναι σωστή 

απάντηση και τις αναφορές που έγιναν στον διαχειριστή από τους χρήστες στην περίπτωση 

που η απάντηση δεν υπακούει σε κάποιον κανόνα στην λειτουργία της εφαρμογής. 

 Πίνακας post_voted: Είναι ένας βοηθητικός πίνακας για τον πίνακα posts, εδώ αποθηκεύεται 

σχετικά με το ποιος χρήστης ψήφισε μια απάντηση ενός χρήστη, αν ψήφισε θετικά ή αρνητικά 

την απάντηση ή αν έκανε αναφορά προς τον διαχειριστή για την απάντηση που δόθηκε. 

Περιέχει 6 στήλες το ID, το ID του χρήστη, το ID της απάντησης. Οι άλλες τρείς στήλες 

παίρνουν διακριτές τιμές 0 και 1 (ψευδές ή αληθές)  και είναι η up_voted όπου αποθηκεύεται 

η πληροφορία για το αν ο χρήστης ψήφισε θετικά, η down_voted όπου αποθηκεύεται η 

πληροφορία για τον αν ο χρήστης ψήφισε αρνητικά και τέλος η στήλη flag όπου αποθηκεύεται 

η πληροφορία για το αν ο χρήστης έκανε αναφορά προς τον διαχειριστή για μια συγκεκριμένη 

απάντηση ενός άλλου χρήστη. 

 Πίνακας tags: Σ ‘αυτό το πίνακα, αποθηκεύονται όλες οι ετικέτες που δημιουργούνται από τις 

ερωτήσεις των χρηστών ή από τον ίδιο τον διαχειριστή. Περιέχει τρεις στήλες, το ID της 

ετικέτας, την ονομασία της ετικέτας και την περιγραφή της ετικέτας. 

 Πίνακας topic_tags: Πρόκειται για βοηθητικό πίνακα όπου συσχετίζεται με τον πίνακα topics 

και πίνακα tags και αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με σε ποιο ερώτημα ανήκει κάθε 

ετικέτα. Περιέχει τρείς στήλες το ID, το ID του ερωτήματος και το ID της ετικέτας.  

 Πίνακας lessons: Σ ‘αυτό το πίνακα, αποθηκεύονται όλα τα μαθήματα των κοινοτήτων. 

Περιέχει τέσσερις στήλες, το ID του μαθήματος, το όνομα του μαθήματος, το ID της κοινότητα 

όπου ανήκει και τον αριθμό της επισκεψιμότητας του μαθήματος.  

 Πίνακας notifications: Σ ‘αυτόν ωστόσο, αποθηκεύονται όλες οι ειδοποιήσεις των χρηστών 

σχετικά με τα ερωτήματα, τις απαντήσεις, τις ψηφοφορίες και τις αναφορές προς τον 

διαχειριστή. Περιέχει εφτά στήλες, το ID της ειδοποίησης, τον τύπο της ειδοποίησης, το ID 

του παραλήπτη χρήστη, το ID του χρήστη που αλληλοεπίδρασε με το περιεχόμενο του 

παραλήπτη, την κατάσταση της ειδοποίησης δηλαδή αν διαβάστηκε από τον παραλήπτη, το 

ID του ερωτήματος ή του αρχείου και τέλος η ημερομηνία ειδοποίησης.   

 Πίνακας comments: Είναι ο πίνακας που αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα 

σχόλια των χρηστών στα ερωτήματα ή τις απαντήσεις. Περιέχει έξι στήλες, το ID του σχολίου, 

το ID του χρήστη που δημιούργησε το σχόλιο, το ID του ερωτήματος, το ID της απάντησης, 

το περιεχόμενο του σχολίου και τέλος την ημερομηνία δημιουργίας. 
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Εικόνα 9: Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων (Μέρος Β) 

 

 Πίνακας files: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες των αρχείων που 

ανεβαίνουν στον διακομιστή και διαμοιράζονται στους χρήστες. Περιέχει δέκα στήλες, το ID 

του αρχείου, τον τίτλο του αρχείου που έδωσε ο χρήστης, το ID της κοινότητας που ανήκει, 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

35 

 

την κατηγορία όπου ανήκει, την ημερομηνία – ώρα που ανέβηκε στον διακομιστή, το μάθημα 

που ανήκει, ο ιδιοκτήτης του αρχείου, ο αριθμός των ψήφων και ο αριθμός των αναφορών 

προς το διαχειριστή. Τέλος υπάρχει και η στήλη filename όπου αποθηκεύεται η κανονική 

ονομασία του αρχείου όπου πάντα είναι ένας μεγάλος δεκαεξαδικός αριθμός ώστε αποφευχθεί 

το name_collision ενώ το URL του αρχείου προκύπτει από το ID της κοινότητας, το ID του 

μαθήματος και την κατηγορία του αρχείου.    

 Πίνακας file_voted: Πρόκειται για έναν βοηθητικό πίνακα για τον πίνακα files και περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με το ποιος χρήστης ψήφισε ή έκανε αναφορά σε ένα αρχείο άλλου 

χρήστη. Περιέχει 6 στήλες, το ID, το ID του αρχείου, το ID του χρήστη. Οι άλλες τρείς στήλες 

παίρνουν διακριτές τιμές 0 και 1 (ψευδές ή αληθές) και είναι η up_voted όπου αποθηκεύεται 

η πληροφορία για το αν ο χρήστης ψήφισε θετικά, η down_voted όπου αποθηκεύεται η 

πληροφορία για τον αν ο χρήστης ψήφισε αρνητικά και τέλος η στήλη flag όπου αποθηκεύεται 

η πληροφορία για το αν ο χρήστης έκανε αναφορά προς τον διαχειριστή για το αρχείο που έχει 

ανεβεί. 

 

Εικόνα 10: Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων (Μέρος Γ) 
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 Πίνακας feedback: Ο πίνακας αυτός περιέχει τα προσωπικά μηνύματα των επισκεπτών στον 

διαχειριστή της ιστοσελίδας. Περιέχει 6 στήλες, το όνομα, το επώνυμο, το email και το μήνυμα 

του επισκέπτη, ενώ τέλος υπάρχει κατηγορία μηνύματος όπου δηλαδή αναγράφεται ο λόγος 

του μηνύματος.  

 Πίνακας announcements: Σε αυτόν λοιπόν περιέχονται οι ανακοινώσεις που εκδίδει ο 

διαχειριστής σε όλες τις κοινότητες του πανεπιστημιακού forum. Περιέχει τρείς στήλες, το ID 

της ανακοίνωσης, το θέμα και την ημερομηνία – ώρα της ανακοίνωσης. 

 Πίνακας IP: Θα αναλυθεί στο υποκεφάλαιο 3.5 : Ασφάλεια. 

 

Εικόνα 11: Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων (Χωρίς Συσχετίσεις)  

 

3.3 Εργαλεία και Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλατφόρμας 

 

3.3.1 Γλώσσες προγραμματισμού και γλώσσες σήμανσης 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του πανεπιστημιακού forum, χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες 

προγραμματισμού και γλώσσες σήμανσης για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. Οι γλώσσες 

προγραμματισμού και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι PHP, Javascript, jQuery και Ajax, ενώ 

για την δημιουργία και την διαχείριση της βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η MySQL, τέλος από 

τις γλώσσες σήμανσης χρησιμοποιήθηκαν HTML σε συνδυασμό με CSS και Bootstrap 3.      

 

3.3.2 PHP και MySQL 

Η PHP είναι μια server – side γλώσσα σεναρίου η οποία εκτελείται στον διακομιστή και είναι 

σχεδιασμένη για την δημιουργία δυναμικών σελίδων στο διαδίκτυο, όπου πλαισιώνεται με την HTML 

και πλέον με την XHTML για την μορφοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο κώδικας πριν αποσταλεί σε 
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μια αίτηση πελάτη μεταφράζεται στον διακομιστή δημιουργώντας το παραγόμενο αίτημα για προβολή 

σε HTML [22].  

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί την Structured Query Language (SQL), την πιο γνωστή γλώσσα 

ερωτημάτων για την προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων σε μια βάση 

δεδομένων. Στην διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στον server στήθηκε η βάση δεδομένων 

όπου εκεί αποθηκεύονται και ανακτώνται όλες οι πληροφορίες της ιστοσελίδας. H βάση δεδομένων 

ανοικοδομήθηκε με τη βοήθεια της γλώσσας MySQL και για την επικοινωνία της βάσης δεδομένων 

με την πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού PHP. Τέλος, κάθε σενάριο της 

ιστοσελίδας περιέχει PHP κώδικα [22]. 

 

3.3.3 Javascript, jQuery και Ajax  

Η Javascript είναι πλέον μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες παγκοσμίως για την ανάπτυξη 

αλληλεπιδραστικών σελίδων. Χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό σελίδων και την αντίδρασή τους 

σε ενέργειες του χρήστη. Σε αντίθεση με την PHP, η Javascript εκτελείται από τον ίδιο τον Web 

Broswer του Client, με την χρήση του σχετικού διερμηνευτή (Interpreter), φέροντας έτσι το 

χαρακτηριστικό της Client-Side γλώσσας σεναριακού προγραμματισμού [22].   

Η Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) όπως φανερώνει το όνομα της, αποτελείται από 

δυο –τουλάχιστον- τεχνολογίες των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών, τη γλώσσα 

προγραμματισμού Client-Side σεναρίων Javascript και την επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης XML. 

Κατά τον ασύγχρονο προγραμματισμό, η εκτέλεση μιας λειτουργίας εισόδου-εξόδου δεν σταματά τις 

λειτουργίες ολόκληρης της εφαρμογής. Η εφαρμογή ζητεί από το περιβάλλον εκτέλεσης μια 

εξυπηρέτηση της λειτουργίας εισόδου-εξόδου, π.χ. μεταφορά δεδομένων από συγκεκριμένο πόρο του 

Web Server [22].  

Η jQuery πρόκειται για μια δυναμική  βιβλιοθήκη της Javascript  με σκοπό την απλούστευση 

της χρήσης της Javascript και υποστηρίζει πολλαπλούς φυλλομετρητές ιστού (broswers). Ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά της είναι η δημιουργία δυναμικού περιεχομένου ενόσω η ιστοσελίδα 

προβάλλεται στον φυλλομετρητή του χρήστη. Στην πλατφόρμα και οι τρείς τεχνολογίες συντέλεσαν 

για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση των χρηστών του πανεπιστημιακού forum, οι 

περισσότερες φόρμες επικοινωνίας ή εξυπηρέτησης πραγματοποιήθηκαν με βάση αυτές τις 

τεχνολογίες [23].   
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3.3.4. PhpMyAdmin   

To PhpMyAdmin είναι ένα εργαλείο διαχείρισης των βάσεων δεδομένων του συστήματος μας 

από τον διαχειριστή μέσω ενός browser. Είναι ένα  λογισμικό ανοιχτού κώδικα, γραμμένο σε PHP, 

ανεξάρτητου λογισμικού (cross-platform) και πολυγλωσσικό (62 γλώσσες). Μέσω της έξυπνης 

διεπαφής (interface) επιτρέπει την δημιουργία, την διαχείριση και την διαγραφή μια βάσης δεδομένων, 

ενώ μέσω αυτού του εργαλείου μπορεί να γίνει η δημιουργία / διαγραφή / αλλαγή πινάκων – πεδίων, 

χειρισμό δικαιωμάτων, εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές. Στην πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε 

για την δημιουργία της βάσης δεδομένων και την δημιουργία πινάκων [24]. 

 

3.3.5 HTML, CSS και Bootstap 

Η HTML (ακρωνύμιου του αγγλικού HyperText Markup Language) είναι η κύρια γλώσσα 

σήμανσης για τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. 

Η HTML γράφεται υπο μορφή στοιχείων HTML τα οποία αποτελούνται από ετικέτες, οι οποίες 

λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <h1> και </h1>), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα 

έναρξης και τη δεύτερη ετικέτα λήξης. Ανάμεσα στις ετικέτες αυτές, ο σχεδιαστής της ιστοσελίδας 

μπορεί να τοποθετήσει κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. . Η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε χρησιμοποιεί 

HTML 5, ο σκοπός αυτής της έκδοσης είναι για την μείωση της ανάγκης για ιδιόκτητα plug-in και 

πλούσιες διαδικτυακές εφαρμογές [22]. 

Τα Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (CSS, Cascading Style Sheets) αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο 

για την αλλαγή εμφάνισης καθώς και την διάταξη της ιστοσελίδας, είναι μια γλώσσα υπολογιστή που 

ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που 

έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός 

εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή τον έλεγχο της εμφάνισης μιας 

ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστότοπου [22]. 

  Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα, 

δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες 

δυνατότητες σε σχέση με την HTML. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της 

CSS κρίνεται ως απαραίτητη. 

  Η Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων ανοιχτού κώδικα (Ελεύθερο λογισμικό) για τη 

δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει HTML και CSS για τις μορφές 

τυπογραφίας, κουμπιά πλοήγησης και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και προαιρετικές 

επεκτάσεις JavaScript [25]. 
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Η μορφοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της CSS και της Bootstrap 

ώστε το περιβάλλον του χρήστη να είναι φιλικό προς σ ’αυτόν ενώ λόγο της χρήσης της Bootstrap η 

ιστοσελίδα προσαρμόζεται επιτυχώς και σε κινητές συσκευές (responsive design).  

 

 

Εικόνα 12: Στιγμιότυπο από το Responsive Design του πανεπιστημιακού forum 

 

3.3.6 Πρόσθετα εργαλεία (Plugins) 

 

 Ckeditor, διαδικτυακός επεξεργαστής κειμένου 

Ο Ckeditor είναι ο δημοφιλέστερος διαδικτυακός επεξεργαστής κειμένου (WYSIWYG) ο 

οποίος έχει σχεδιαστεί με σκοπό την απευθείας μεταφορά κειμένου στις ιστοσελίδες και την 

ενσωμάτωση του σε αυτές. Πρόκειται για ένα βοηθητικό πρόγραμμα με ελάχιστες απαιτήσεις από 

πλευράς φυλλομετρητή, προσαρμόζεται και ρυθμίζεται εύκολα ενώ παρέχει μια αρκετά καλή 

ασφάλεια σε Cross-site scripting (XSS) επιθέσεις. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 2003 από τον 

Frederic Caldeira Knabben. Η αρχική του έκδοση υποστηριζόταν από την XHTML, την απευθείας 

επικόλληση κειμένου με δυνατότητα μορφοποιήσεων αντίστοιχων αυτών που παρείχε το Microsoft 
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Word,ενώ ήταν δυνατή η χρησιμοποίηση του  μόνο από τον Internet Explorer. Όταν άρχισε να γίνεται 

δημοφιλής στο διαδικτυακό κοινό με πάνω από 3.000.000 λήψεις είχαν υπογραφεί συνεργασίες από 

την Oracle και η IBM και πάρθηκε η απόφαση να επανασχεδιαστεί από την αρχή. Ο επεξεργαστής 

δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα του, την προσβασιμότητα σε αυτόν αλλά και την ευκολότερη χρήση 

από μη έμπειρους χρήστες [26]. 

 Στον ιστότοπο που αναπτύχθηκε, ο επεξεργαστής κειμένου καλείται με την χρήση Javascript 

κώδικα και χρησιμοποιείται για την δημιουργία κειμένου σε διάφορες φόρμες επικοινωνίας του forum. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι οι χρήστες του διαδικτυακού φόρουμ μέσω του επεξεργαστή κειμένου 

έχουν την δυνατότητα μέσω ειδικών φορμών να εισάγουν ή να γράψουν κώδικα σε οποιαδήποτε 

γλώσσα, να χρησιμοποιήσουν ειδικά μαθηματικά σύμβολα, να εισάγουν εικόνες ή πίνακες ενώ τέλος 

παρέχεται και ορθογραφικός έλεγχος, όλα τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα για τους φοιτητές – χρήστες 

της διαδικτυακής πλατφόρμας [26].  

 

 

Εικόνα 13: Στιγμιότυπο του Ckeditor  

 

 Google Charts  

Το Google chart ΑPI, είναι μια νέα υπηρεσία της Google για προγραμματιστές, μας επιτρέπει να 

δημιουργούμε δυναμικά διαγράμματα (charts) χωρίς τη χρήση κάποιου dll ή άλλου component και 

χωρίς να γίνεται κατανάλωση της υπολογιστικής ισχύς του server. 

Ο ιστότοπος που αναπτύχθηκε για την καλύτερη διεξαγωγή αποτελεσμάτων, έχει χρησιμοποιηθεί για 

συγκεκριμένες οπτικοποιήσεις στατιστικών στοιχείων που εκδίδονται για τους χρήστες, για τα 

ερωτήματα (topics) καθώς επίσης και για τα μαθήματα του πανεπιστημιακού forum. Όλες οι 

οπτικοποιήσεις αυτές ενημερώνονται μέσω κάποιων σεναρίων (scripts). Αφού τα δεδομένα 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

41 

 

βρίσκονται έτοιμα, αποθηκευμένα σε μεταβλητές, το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση τους στο 

χρήστη. Το Chart API παρέχει έναν απλό τρόπο διαγραμμάτων-εικόνων διάφορων τύπων, στέλνοντας 

μια μορφοποιημένη διεύθυνση URL που περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα όσο και τις επιλογές 

διαμόρφωσης του γραφήματος σε ένα διακομιστή της Google. Περιλαμβάνει ένα κλειστό σύνολο των 

charts με διάφορες επιλογές. Το script που χρησιμοποιεί είναι Javascript [27]. Περνώντας τα δεδομένα 

που έχουν αποθηκευτεί μέσω Ajax σε PHP μεταβλητές στα Google Charts και επιλέγοντας τον τύπο 

του γραφήματος και κάποιες ακόμα επιλογές αναπαράστασης, δημιουργούνται κάποια γραφήματα για 

τα στατιστικά στοιχεία του forum. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και αυτά τα γραφήματα.  

 

 

Εικόνα 14: Παράδειγμα Google Charts API 

 

 Bootbox.js 

Το Bootbox είναι μια μικρή Javascript βιβλιοθήκη η οποία επιτρέπει προγραμματιστικά την 

δημιουργία παραθύρων διαλόγων χρησιμοποιώντας Bootstrap μοντέλα χωρίς να χρειάζεται η 

δημιουργία, η διαχείριση ή η αφαίρεση απαιτούμενων DOM επιπέδων είτε Javascript event handlers 

[28]. Επιπλέον,  η δημιουργία φιλικών και ευχάριστων προς τον χρήστη παραθύρων συντέλεια στην 

ανάπτυξη αυτού του πανεπιστημιακού forum. 

 

 

Εικόνα 15: Παράδειγμα χρήσης του πρόσθετου εργαλείου Bootbox 
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Εικόνα 16: Χρήση κώδικα για το πρόσθετο εργαλείο Bootbox 

 

 ZipArchive κλάση 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή, η κλάση ZipArchive της PHP για την δημιουργία 

συμπιεσμένων αρχείων. Πιο συγκεκριμένα με την ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα οι χρήστες της 

εφαρμογής έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τα αρχεία που τους ενδιαφέρουν και να 

πραγματοποιήσουν λήψη των επιλεγμένων αρχείων σε ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου ‘zip’. Με αυτόν 

τον τρόπο οι χρήστες μπορούν εξοικονομήσουν χρόνο αφού σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να κάνουν 

διαφορετική λήψη στον υπολογιστή τους για κάθε αρχείο ξεχωριστά. 

 

 

Εικόνα 17: Κώδικας για την χρήση της ZipArchive κλάσης 
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3.4 Πλατφόρμες Ανάπτυξης Λογισμικού 

 

3.4.1 Notepad++ 

Το Notepad++ είναι ένα από δημοφιλέστερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και 

πρόγραμμα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα για το λειτουργικό σύστημα των Windows. Στόχος του 

συγκεκριμένου επεξεργαστή κειμένου είναι να έχει ελάχιστες υπολογιστικές απαιτήσεις και να είναι 

ένας ισχυρός επεξεργαστής κειμένου για μια ποικιλία γλωσσών προγραμματισμού. Ένα από τα πολλά 

πλεονεκτήματα που προσφέρει σε έναν προγραμματιστή είναι οι πολλές καρτέλες που μπορεί  να 

ανοίξει κάποιος επιτρέποντας την παράλληλη επεξεργασία πολλαπλών αρχείων ενώ έχει πολλές 

λειτουργίες που μπορεί να διευκολύνει έναν προγραμματιστή και υποστηρίζει πολλές γλώσσες  [29]. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία το Notepad++ συνέβαλε στη δημιουργία PHP, MySQL, HTML 

και Javacript σεναρίων. To περιβάλλον της εφαρμογής απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 18: Γραφικό Περιβάλλον του λογισμικού Notepad++ 

3.4.2 XAMPP 

To XAMPP είναι ένα πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα και 

ανεξάρτήτου πλατφόρμας το οποίο περιέχει το εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την γλώσσα 

προγραμματισμού MySQL και ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε γλώσσες προγραμματισμού 

PHP και Perl.  To XAMPP σαν ακρωνύμιο αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: X (αναφέρεται στο 

«cross platform» που σημαίνει λογισμικό ανεξάρτητο πλατφόρμας), Α (Apache HTTP εξυπηρετητής), 
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M (MySQL), P (PHP), P (Perl). Το εργαλείο αυτό περιέχει έναν εξυπηρετητή ιστοσελίδων το οποίο 

μπορεί να εξυπηρετεί και δυναμικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Όπως προαναφέρθηκε 

είναι ανεξάρτητο της πλατφόρμας και μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 

Επίσημα οι σχεδιαστές του XAMPP προόριζαν το λογισμικό αυτό ως εργαλείο ανάπτυξης και δοκιμής 

ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς την απαραίτητη σύνδεση στο διαδίκτυο. Όταν το XAMPP 

εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται από τον localhost ως ένας απομακρυσμένος 

κόμβος, ο οποίος συνδέεται με το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων FTP. Επίσης, περιέχει και το 

πρόγραμμα PhpMyAdmin για την διαχείριση της βάσης δεδομένων [30]. Το XAMPP 

χρησιμοποιήθηκε για την άμεση δοκιμή των λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας, τo περιβάλλον 

της οποίας απεικονίζεται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 19: Γραφικό Περιβάλλον του λογισμικού XAMPP 

3.5 Ασφάλεια 

Θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό ο τομέας της ασφάλειας, κατά την ανάπτυξη του 

διαδικτυακού πανεπιστημιακού forum, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ώστε να 

διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των πληροφοριών των χρηστών και του forum. Για 

την επίτευξη της ασφάλειας ακολουθήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι: 

 Χρήση PDO και Prepared Statements. 
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 Χρήση της έτοιμης συνάρτησης Bcrypt της PHP για την κρυπτογράφηση των κωδικών 

πρόσβασης. 

 Χρήση Sessions και της έτοιμης συνάρτησης της PHP ‘session_regenerate_id();’. 

 Χρήση πρωτοκόλλου HTTPS και πιστοποιητικών ασφαλείας SSL. 

 Δυνατότητα αυτόματης καταγραφής ενεργειών χρηστών - log files. 

 Χρήση μεθόδου κατά του ‘Brute Force’ ή του ‘Dictionary attack’ στην ιστοσελίδα 

πρόσβασης χρηστών. 

 Έλεγχος των παραμέτρων GET. 

 Χρήση της έτοιμης συνάρτησης της PHP ‘htmlspecialchars();’. 

 Δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης του χρήστη. 

 Δυνατότητα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης του χρήστη. 

 Αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη και ενημέρωση στην 

περίπτωση που αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 Κατά την εγγραφή ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του μέσω του μηνύματος 

που στέλνεται από την ιστοσελίδα στο προσωπικό του ταχυδρομείο, επιβεβαιώνοντας 

κάνοντας κλικ σε έναν ειδικό υπερσύνδεσμο (link). 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού PHP (Personal Home Pages) ξεκίνησε αρχικά σαν μια scripting 

γλώσσα, με την εξέλιξη όμως του διαδικτύου και το πέρασμα των ετών έχει μετεξελιχθεί σε μία πλήρη 

προδιαγραφών (Full Stack) γλώσσα με βασικό της άξονα εξέλιξης την αντικειμενοστρέφεια (Object 

Oriented). Άμεσες είναι οι συνέπειες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε όλες τις διεπαφές 

που δημιουργεί η γλώσσα με συνεργαζόμενες υπηρεσίες όπως η MySQL. Κατά συνέπεια έχουμε την 

εμφάνιση της PDO (PHP Data Objects) διεπαφής για την MySQL και φυσικά της ήδη παλιάς διεπαφής 

MySQLi που είναι επίσης object oriented, υποστηρίζει όμως και παλαιού - διαδικασιακού (procedural) 

τύπου συνδέσεις . Η βιβλιοθήκη PDO είναι αμιγώς αντικειμενοστραφής και επειδή το μέλλον της PHP 

είναι κοντά στις object oriented προσεγγίσεις, σίγουρα η χρήση της PDO είναι μία εγγυημένη λύση 

μακροπρόθεσμα για την ασφάλεια και τον γρήγορων αποτελεσμάτων που διαθέτει. Επίσης διαθέτει 

δυνατότητα σύνδεσης με 12 διαφορετικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων εν αντιθέσει με 

την MySQLi προσέγγιση που συνεργάζεται μόνο με την MySQL. Τόσο η PDO όσο και η MySQLi 

βιβλιοθήκες υποστηρίζουν Prepared Statements, οι οποίες βοηθούν στην προστασία της εφαρμογής 

από SQL injections και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια της διαδικτυακής εφαρμογής.  

Η συνάρτηση παραγωγής κλειδιών Bcrypt δημιουργήθηκε και παρουσιάσθηκε το έτος 1999 

από τους Niels Provos και David Mazieres. Η συνάρτηση βασίζεται στον αλγόριθμο Blowfish. Κύριο 
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χαρακτηριστικό της είναι ότι εισάγει ένα κόστος παραγωγής κλειδιού το οποίο μειώνει δραστικά τις 

πιθανότητες ανάκτησης ενός κωδικού πρόσβασης. Ένα από τα χαρακτηριστικά που διαθέτει αυτή η 

συνάρτηση είναι η προστασία ενάντια στις επιθέσεις τύπου ‘rainbow tables’. Η συγκεκριμένη 

λειτουργία καθιστά τις υλοποιήσεις της συνάρτησης Bcrypt ανθεκτικές σε επιθέσεις τύπου ‘Brute 

Force’. Στην διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε, η συνάρτηση αυτή κρυπτογραφεί τους 

κωδικούς πρόσβασης πριν την εισαγωγή τους στην βάση δεδομένων [31]. 

  Μια ακόμη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της διαδικτυακής εφαρμογής 

ήταν η χρήση των sessions. Τα sessions είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο γίνεται έλεγχος της 

ταυτότητας του χρήστη όσο περιηγείται στις σελίδες του ιστότοπου.  Κατά την επιτυχή σύνδεση του 

χρήστη η δυναμική ιστοσελίδα δημιουργεί sessions με τις πληροφορίες του χρήστη. Για την 

δημιουργία ενός session χρησιμοποιείται πάντα η εντολή session_start(); η οποία βρίσκεται πάντα 

στην πρώτη γραμμή του κώδικα. Η session_start() δημιουργεί ένα cookie στον φυλλομετρητή του 

επισκέπτη με όνομα: PHPSESSID και μια τυχαία αλφαριθμητική τιμή. Για την αποφυγή όμως του 

session hijacking και του session poisoning οι οποίες είναι τεχνικές υποκλοπής πληροφορίας, σε 

κάθε σενάριο του κώδικα χρησιμοποιήθηκε η εντολή ‘session_regenerate_id();’ η οποία αλλάζει 

αυτή την τυχαία αλφαριθμητική τιμή. Επίσης για την αποφυγή υποκλοπής στοιχείων του χρήστη 

αλλά και για την αποφυγή χρήσης άσκοπων πόρων δημιουργήθηκε κώδικας ο οποίος αποσυνδέει τον 

χρήστη όσο παραμένει αδρανής. Συγκεκριμένα μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη στον 

λογαριασμό του υπάρχει ένας μετρητής που μετράει αντίστροφα για 30 λεπτά. Μετά το πέρας των 

30 λεπτών τα sessions που δημιουργήθηκαν λήγουν και διαγράφονται αυτόματα με την χρήση της 

εντολής ‘session_destroy();’ [32]. 

 

 

Εικόνα 20: Κώδικας για τον έλεγχο ζωής των sessions (Javascript κώδικας) 
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Εικόνα 21: Κώδικας για τον έλεγχο ζωής των sessions (PHP κώδικας) 

 

Η brute-force attack (επίθεση ωμής βίας) αναφέρεται στην εξαντλητική δοκιμή πιθανών 

κλειδιών. Σε τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά κλειδιά, μπορούν 

πάντοτε να πραγματοποιηθούν. Στην περίπτωση της διαδικτυακής πλατφόρμας και συγκεκριμένα στο 

παράθυρο σύνδεσης των χρηστών αναπτύχθηκε κώδικας όπου σε κάθε λανθασμένη προσπάθεια 

γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης IP του επιτιθέμενου. Όταν ο επιτιθέμενος ξεπεράσει τις 5 

προσπάθειες σύνδεσης σε ξένο λογαριασμό τότε το παράθυρο σύνδεσης «κλειδώνει» για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο καθιστά την επίθεση αρκετά χρονοβόρα μέχρι να ξεκλειδώσει 

το παράθυρο σύνδεσης και έτσι μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες ανάκτησης του κωδικού 

πρόσβασης του θύματος [33].    

 

 

Εικόνα 22: Κομμάτι κώδικα για τον έλεγχο προσπαθειών του επιτιθέμενου  

 

Εικόνα 23: Κομμάτι κώδικα στην περίπτωση λανθασμένων στοιχείων στο παράθυρο σύνδεσης 

 

Για την αποφυγή SQL Injections και Cross-site Scripting (XSS) στον ιστότοπο που 

δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες κατά την εκτέλεση των σεναρίων ώστε να 

γίνεται έλεγχος και φιλτράρισμα των παραμέτρων GET. Οι παράμετροι GET λαμβάνονται από τον 

web server και αφού ενσωματωθούν ως μεταβλητές στο αρχείο PHP, υφίστανται επεξεργασία ώστε η 

ιστοσελίδα να εμφανίσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα σ’αυτές τις μεταβλητές 
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γίνεται πάντα έλεγχος για το αν είναι ακέραιος αριθμός εφόσον πρόκειται για ID κάποιου πίνακα. 

Επιπρόσθετα η έτοιμη συνάρτηση htmlspecialchars(); εντοπίζει να έχει γίνει XSS και αποτρέπει την 

εισαγωγή στο σύστημα.  

Τέλος μια από τις τεχνικές ασφάλειας που προαναφέρθηκαν είναι κάτι αρκετά απλό η 

δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να κάνει επαναφορά κωδικού πρόσβασης στην περίπτωση που 

ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή στην περίπτωση που άλλαξε ο κωδικός πρόσβασης χωρίς την 

έγκριση του. Αυτή η λειτουργία βρίσκεται στην σελίδα σύνδεσης και ο χρήστης το μόνο που έχει να 

κάνει είναι να γράψει το email με το οποίο είχε κάνει εγγραφή στην ειδική φόρμα. Εφόσον έχει 

συμπληρωθεί το email σωστά τότε στέλνεται στον χρήστη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του με έναν υπερσύνδεσμο (link). Μόλις επιβεβαιωθεί ότι ο χρήστης είναι όντως αυτός 

και όχι κάποιος επιτιθέμενος μεταφέρεται σε μια ειδική ιστοσελίδα όπου έχει δημιουργηθεί ένας 

καινούργιος κωδικός πρόσβασης. Παρακάτω δίνεται ο κώδικας με της συναρτήσεις που δημιουργούν 

έναν καινούργιο τυχαίο κωδικό πρόσβασης στον χρήστη. 

 

Εικόνα 24: Συνάρτηση παραγωγής τυχαίου κωδικού πρόσβασης (Μέρος Α) 
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Εικόνα 25: Συνάρτηση παραγωγής τυχαίου κωδικού πρόσβασης (Μέρος Β) 

 

3.6 Έξυπνα Στοιχεία Πλατφόρμας 

 

Η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα πανεπιστημιακό forum με κάποια έξυπνα 

χαρακτηριστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών άλλα και για την καλύτερη αξιοπιστία 

της εφαρμογής, τα οποία και παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

3.6.1. Άμεσες ειδοποιήσεις (Live Notifications)  

Το πρώτο προηγμένο στοιχείο που προστέθηκε αρχικά στην πλατφόρμα είναι το σύστημα των 

ειδοποιήσεων σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών στην περιοχή συζήτησης και το σύστημα 

διαμοιρασμού αρχείων. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη του forum, να του εμφανιστούν ανά 

πάσα στιγμή πληροφορίες για την δραστηριότητα άλλων χρηστών σε ερώτημα που έθεσε ή σε 

απάντηση που δημοσίευσε χωρίς να χρειάζεται η ανανέωση της σελίδας. Όσο ο χρήστης πλοηγείται 

σε άλλες ιστοσελίδες ή παραμένει σε αδράνεια μπορεί να δέχεται αυτές τις ειδοποιήσεις, οι οποίες 

πάντα έχουν άμεση συσχέτιση με αυτόν. Πιο αναλυτικά ο χρήστης μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις 

στις εξής περιπτώσεις:  

 Όταν ένας άλλος χρήστης ψηφίζει θετικά ή αρνητικά ένα ερώτημα ή μια απάντηση ή ένα 

αρχείο. 

 Όταν ένας άλλος χρήστης δίνει μια απάντηση σε ένα ερώτημα. 

 Όταν ένας άλλος χρήστης σχολίασε ένα ερώτημα ή μια απάντηση. 

 Όταν ένας άλλος χρήστης αποδέχεται την απάντηση που δόθηκε ως σωστή. 

 Όταν ένας άλλος χρήστης αλλάζει την αποδοχή της απάντησης ως μη σωστή. 

 Όταν ένας άλλος χρήστης επεξεργάζεται ή διαγράφει μια απάντηση. 
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 Όταν ένας άλλος χρήστης κάνει αναφορά στον διαχειριστή για ένα ερώτημα, μια απάντηση ή 

για ένα αρχείου που ανέβηκε στην κοινότητα. 

 

 

Εικόνα 26: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή για το σύστημα των ειδοποιήσεων (Μέρος Α)  

 

 

Εικόνα 27: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή για το σύστημα των ειδοποιήσεων (Μέρος Β) 

 

3.6.2. Ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Το προαναφερθέντα ‘έξυπνο’ χαρακτηριστικό έχει μια επέκταση για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των χρηστών στο πανεπιστημιακό forum. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 

ιδιοκτήτες των έξυπνων κινητών συσκευών έχουν συνδεδεμένο το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο με 

την κινητή τους συσκευή όπου μπορούν να λαμβάνουν email ανά πάσα στιγμή, δημιουργήθηκε η ιδέα 

για τις ειδοποιήσεις των χρηστών της πλατφόρμας μέσω email. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης έχοντας 

ενεργοποιημένη την υπηρεσία από τις επιλογές του προφίλ του, δέχεται email από την ιστοσελίδα 

σχετικά με την αλληλεπίδραση στην περιοχή συζήτησης ή στο σύστημα διαμοιρασμού αρχείων όπως 

ακριβώς με τις άμεσες ειδοποιήσεις ακόμα και αν έχει αποσυνδεθεί. 

 

Εικόνα 28: Στιγμιότυπο μηνύματος - ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός χρήστη 
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3.6.3.  Αξιολόγηση χρηστών  

Όταν οι χρήστες δημοσιεύουν ένα χρήσιμο περιεχόμενο στην περιοχή συζήτησης ή στο 

σύστημα αρχείων κερδίζουν κάποιους βαθμούς αξιοπιστίας από το σύστημα. Αυτοί οι βαθμοί 

αξιοπιστίας στην πλατφόρμα ονομάστηκαν ‘Φήμη’ (reputation) και κάθε χρήστης έχει τους δικούς 

του βαθμούς ανάλογα με την δραστηριότητα του. Πιο αναλυτικά, αυτοί οι βαθμοί κερδίζονται στις 

εξής περιπτώσεις:  

 Με κάθε θετική ψήφο σε ένα ερώτημα, σε μια απάντηση ή σε ένα διαμοιρασμένο αρχείο, 

αυξάνεται κατά μια μονάδα οι βαθμοί αξιοπιστίας, ενώ με κάθε αρνητική ψήφο μειώνεται κατά 

μια μονάδα οι βαθμοί αξιοπιστίας. 

 Με κάθε απάντηση που δίνει ο χρήστης σε ένα ερώτημα. 

 Όταν ο χρήστης μαρκάρει μια απάντηση ενός άλλου χρήστη ως σωστή, ο χρήστης που έδωσε 

την απάντηση κερδίζει 2 μονάδες. 

Με αυτό το σύστημα αξιολογείται η αξιοπιστία των χρηστών, η οποία είναι αρκετά σημαντική 

για την αξιοπιστία ολόκληρου του forum. Επιπρόσθετα έχει δοθεί πιλοτικά η επεξεργασία της 

περιγραφής μιας ετικέτας στην περίπτωση που ο χρήστης μαζέψει παραπάνω από 50 βαθμούς ως ένα 

μέρος επιβράβευσης. Τέλος, σαν μελλοντική αξιοποίηση αυτού του συστήματος μπορεί να είναι και 

άλλες τέτοιες ενέργειες με σκοπό οι αξιόπιστοι χρήστες να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους την 

κοινότητα που ανήκουν χωρίς την συνεχή παρουσία του διαχειριστή. Αυτές οι ενέργειες 

χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλες «crowdsourcing» εφαρμογές. 

 

3.6.4.  Αναφορές προς τον διαχειριστή  

Οι αναφορές προς τον διαχειριστή δεν αποτελούν από μόνες τους ένα ‘έξυπνο’ 

χαρακτηριστικό. Παρόλα αυτά ο διαχειριστής της πλατφόρμας δεν είναι δυνατό να είναι πάντα 

συνδεδεμένος και ενεργός καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας. Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκε ένα 

σύστημα όπου το προβληματικό περιεχόμενο ενός ερωτήματος, μιας απάντησης ή ενός αρχείου να 

σβήνεται αυτόματα όταν οι αναφορές των χρηστών ξεπεράσουν τις 15 αναφορές.  

 

3.6.5.  Προχωρημένη αναζήτηση και προχωρημένη αναζήτηση αρχείων 

Στην προχωρημένη αναζήτηση, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει στοχευμένη 

αναζήτηση σε αντίθεση με την απλή αναζήτηση όπου ψάχνει για όλες τις κοινότητες. Συγκεκριμένα 

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κοινότητα που τον ενδιαφέρει και το μάθημα. Έπειτα ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να ψάξει τον τίτλο ή την ετικέτα ερώτησης ή και τα δύο μαζί με βάση τις λέξεις 

κλειδιά που πληκτρολογεί. 
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Στην προχωρημένη αναζήτηση αρχείων, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει στοχευμένη 

αναζήτηση για τα αρχεία που διαμοιράστηκαν στην κοινότητα που ανήκει. Συγκεκριμένα ο χρήστης 

μπορεί να αναζητήσει αρχεία που διαμοιράστηκαν από χρήστες που ανήκουν σε συγκεκριμένο 

πανεπιστημιακό τμήμα για συγκεκριμένο μάθημα και συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ προαιρετικά 

μπορεί να συμπληρώσει και έναν τίτλο αρχείου. 

 

Εικόνα 29: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή για την προχωρημένη αναζήτηση  

 

 

 Εικόνα 30: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή για την προχωρημένη αναζήτηση αρχείων 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “Brainstorming” 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της 

“crowdsourcing” πλατφόρμας και συγκεκριμένα του πανεπιστημιακού διαδικτυακού forum. Στο 

παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί διεξοδικά το πανεπιστημιακό αυτό forum ενώ ταυτόχρονα θα 

χρησιμοποιηθούν στιγμιότυπα για την απεικόνιση των διαφορετικών οθονών της εφαρμογής  και των 

λειτουργιών.  

4.1 Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας 

Έπειτα από μια επιτυχημένη επίσκεψη στον domain (τομέα) της ιστοσελίδας ο χρήστης – 

επισκέπτης παίρνει μια πρώτη εικόνα για την διεπαφή (interface) της εφαρμογής. Η σελίδα αυτή όπως 

και οι υπόλοιπες ιστοσελίδες αποτελείται από μια μπάρα ενός στατικού μενού για την πλοήγηση μέσα 

στην ιστοσελίδα και μια δεύτερη μπάρα η οποία περιέχει την απλή αναζήτηση της ιστοσελίδας  ενώ 

όταν γίνει σύνδεση εμφανίζονται και κάποιες άλλες επιλογές, αυτά τα μενού όπως θα λέγαμε πιο απλά 

παραμένουν στατικά σε όλες τις σελίδες. Κάτω από αυτά παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες για 

τον σκοπό της ιστοσελίδας ενώ υπάρχει και ένα κουμπί για περισσότερες πληροφορίες. Τέλος, 

υπάρχουν τέσσερις καρτέλες οι οποίες περιέχουν:  

 Τις δέκα καλύτερες σε ψήφους ερωτήσεις – θέματα ανεξάρτητα από την κοινότητα. 

 Τους δέκα καλύτερους χρήστες με βάση τους βαθμούς αξιοπιστίας που έχουν συλλέξει. 

 Τις διαθέσιμες κοινότητες που υπάρχουν στο σύστημα. 

 Τις ανακοινώσεις που εκδίδει ο διαχειριστής της εφαρμογής. 

 

 

Εικόνα 31: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας 
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4.2 Σύνδεση / Εγγραφή στην εφαρμογή 

Ο χρήστης για να συνδεθεί ή να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα θα πρέπει από το στατικό 

μενού να πατήσει “Σύνδεση / Εγγραφή”. Στην συγκεκριμένη οθόνη ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί 

στο λογαριασμό του, -εφόσον είναι εγγεγραμμένος- εισάγοντας το όνομα χρήστη (Username) και 

τον κωδικό πρόσβασης (Password). Εάν η ταύτιση των στοιχείων που εισήχθησαν, με τα στοιχεία 

της βάσης δεδομένων είναι επιτυχής, γίνεται μετάβαση στο προφίλ του χρήστη.  

 

Εικόνα 32: Οθόνη σύνδεσης στον λογαριασμό του χρήστη 

 

Εάν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στη βάση δεδομένων θα πρέπει να πατήσει πάνω στην 

καρτέλα Εγγραφή και να δηλώσει τα στοιχεία του. Αυτά τα στοιχεία είναι : το όνομα του, το επώνυμο 

του, το όνομα χρήστη που επιθυμεί, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, το κωδικό πρόσβασης, το 

πανεπιστήμιο και το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο ανήκει. Τέλος πριν υποβάλει την φόρμα 

εγγραφής θα πρέπει να διαβάσει και να δεχτεί τους όρους χρήσης και κανόνες λειτουργίας. Εάν η 

φόρμα εγγραφής γίνει δεκτή και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τότε στέλνεται από την ιστοσελίδα ένα 

email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υποψήφιου χρήστη για την επιβεβαίωση του λογαριασμού. 

Εάν όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία του υποψήφιου χρήστη (π.χ. Αυτό το όνομα 

χρήστη χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη.) τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με το 

προβληματικό σημείο της εγγραφής και ο χρήστης βρίσκει την φόρμα εγγραφής όπως την είχε 

συμπληρώσει ώστε να μην χρειάζεται να την ξανά συμπληρώσει από την αρχή. 
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4.3 Προφίλ χρήστη 

Έπειτα από μια επιτυχής σύνδεση ο χρήστης μεταβαίνει αυτόματα στο προφίλ του, όπου του 

εμφανίζονται οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο ενώ του δίνονται και κάποιες επιλογές. Όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 33 υπάρχουν δυο καρτέλες, η μια λέγεται «Πληροφορίες χρήστη» και άλλη 

«Επεξεργασία προφίλ». Στην καρτέλα «Πληροφορίες χρήστη» εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά 

με τα στοιχεία που είχε δηλώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, ενώ εμφανίζονται οι βαθμοί 

αξιοπιστίας (φήμη) που έχει λάβει από την δραστηριότητα του στο forum και η κοινότητα όπου ο 

χρήστης εγγράφτηκε αυτόματα με βάση το πανεπιστημιακό τμήμα. Στα αριστερά των καρτελών 

φαίνεται ένα εικονίδιο (avatar) το οποίο χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό. Αυτό το εικονίδιο μπορεί 

να το αλλάξει ο χρήστης όποτε επιθυμεί από την καρτέλα  «Επεξεργασία προφίλ» και να ανεβάσει μια 

εικόνα. 

 

Εικόνα 33: Οθόνη προφίλ χρήστη (Μέρος Α) 

 

Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του  

χρήστη στο forum, ουσιαστικά πρόκειται για τα προσωπικά στατιστικά του στοιχεία. Πιο 

συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερα «παράθυρα» όπου τον παρουσιάζουν με αριθμούς τις: 

 

 Συνολικές σωστές απαντήσεις που έχουν δοθεί από τον χρήστη 

 Συνολικές απαντήσεις που έχουν δοθεί από τον χρήστη 

 Συνολικές ερωτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

56 

 

 Συνολικές ψήφους που έχει λάβει ο χρήστης. 

Η καρτέλα «Επεξεργασία προφίλ» όπως φαίνεται στην Εικόνα 34 δίνει τις επιλογές στον 

χρήστη, να κάνει αλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αλλάξει το username, να αλλάξει το 

εικονίδιο προφίλ (avatar), να αλλάξει την προτίμηση για το αν θέλει να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω 

email, να κάνει αλλαγή κωδικού πρόσβασης και τέλος να διαγράψει το προφίλ του μαζί με όλη την 

δραστηριότητα. 

 

Εικόνα 34: Οθόνη προφίλ χρήστη (Μέρος Β) 

 

Παρακάτω όπως φαίνεται στην εικόνα 35 εμφανίζονται 5 καρτέλες σχετικά πάντα με την 

δραστηριότητα του χρήστη στο forum αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες. Στην καρτέλα «Ερωτήσεις  

όπου προστέθηκαν στα αγαπημένα» περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης ως 

χρήσιμές γι’ αυτόν, ενώ επίσης υπάρχει κουμπί για την αφαίρεση επιλεγμένων από τα αγαπημένα. 

Στην καρτέλα «Ερωτήσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη» εμφανίζονται οι ερωτήσεις 

που δημιουργήθηκαν από τον χρήστη μαζί με τις ψήφους που έχει συλλέξει το ερώτημα. Η καρτέλα 

«Πρόσφατες ειδοποιήσεις» περιλαμβάνει τις τελευταίες 6 ειδοποιήσεις του χρήστη με ένα 

“dropdown” μενού όπου υπάρχουν οι επιλογές: «Εκκαθάριση πρόσφατων ειδοποιήσεων», 

«Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων» και η επιλογή «Δείτε όλες τις ειδοποιήσεις». Η προτελευταία 

καρτέλα λέγεται «Ερωτήσεις όπου έχουν απαντηθεί από τον χρήστη» και εμφανίζει τα ερωτήματα 

άλλων χρηστών όπου ο χρήστης έχει απαντήσει. Στην τελευταία εμφανίζονται οι ετικέτες που έχει 

χρησιμοποιήσει ο χρήστης στις ερωτήσεις του.  
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Εικόνα 35: Οθόνη προφίλ χρήστη (Μέρος Γ) 

 

4.4 Περιοχή συζητήσεων (Forum) 

4.4.1 Επιλογή μαθήματος 

Από το στατικό μενού ο χρήστης κάνοντας κλικ την λέξη Forum, αρχίζει να περιηγείται στις 

κύριες σελίδες του ιστότοπου. Η πρώτη οθόνη (Εικόνα 36) που παρουσιάζεται στον χρήστη είναι η 

οθόνη επιλογής μαθήματος όπου εμφανίζεται μια λίστα με τα μαθήματα της κοινότητας που ανήκει ο 

χρήστης, επιπλέον του δίνεται η επιλογή να επισκεφτεί μια άλλη κοινότητα μέσω ενός “dropdown” 

μενού, να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο μάθημα μέσω της γρήγορης αναζήτησης και τέλος να πατήσει 

το κουμπί δημιουργίας ερώτησης. Ο πίνακας με τα διαθέσιμα μαθήματα έχει τέσσερις στήλες, το 

όνομα του μαθήματος, την επισκεψιμότητα του μαθήματος (προβολές),τον τίτλο της τελευταίας 

ερώτησης και το όνομα χρήστη του δημιουργού της τελευταία ερώτησης. Ο πίνακας αυτός 

ταξινομείται με βάση το τελευταίο χρονικά ερώτημα που δημιουργήθηκε. 

 Ο χρήστης αν επιλέξει να δημιουργήσει ένα ερώτημα – θέμα μεταφέρεται στην φόρμα 

δημιουργίας ερώτησης – θέματος. Στην φόρμα αυτή (Εικόνα 37) ο χρήστης επιλέγει πρώτα την 

κοινότητα που θέλει να θέσει το ερώτημα, εν συνεχεία το μάθημα που τον ενδιαφέρει και έπειτα να 

γράψει έναν τίτλο για το ερώτημα – θέμα που θα δημιουργήσει.  Έχοντας συμπληρώσει τα προ 

απαιτούμενα, πρέπει να συμπληρωθεί η περιγραφή του ερωτήματος στον ενσωματωμένο επεξεργαστή 

κειμένου (text editor) και να δηλωθεί τουλάχιστον μια ετικέτα. Κατά την διάρκεια πληκτρολόγησης 
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του τίτλου του ερωτήματος γίνεται αναζήτηση και απεικόνιση παλιότερων ερωτήσεων που έχουν τεθεί 

στο forum ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ερωτημάτων με διπλότυπο περιεχόμενο από 

διαφορετικούς χρήστες ενώ ταυτόχρονα προτείνονται και κάποιες ετικέτες με βάση το περιεχόμενο 

του τίτλου. Επίσης ο επεξεργαστής κειμένου δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει εισαγωγή 

και μορφοποίηση κώδικα για τα μαθήματα με προγραμματιστικό περιεχόμενο και εισαγωγή 

μαθηματικών συμβόλων για τα μαθήματα με μαθηματικό περιεχόμενο.  

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει να δημιουργήσει ένα ερώτημα, έχοντας επιλέξει 

ένα μάθημα μέσω του υπερσυνδέσμου του τίτλου μαθήματος από τον πίνακα με τα διαθέσιμα 

μαθήματα, μεταφέρεται στην οθόνη με τις διαθέσιμες ερωτήσεις που έγιναν για το μάθημα που 

επέλεξε. 

 

 

Εικόνα 36: Στιγμιότυπο οθόνης επιλογής μαθήματος  
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Εικόνα 37: Στιγμιότυπο οθόνης δημιουργίας ερωτήματος  

 

4.4.2 Επιλογή ερωτήματος 

Στην οθόνη προβολής ερωτημάτων εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα ερωτήματα που 

πραγματοποιήθηκαν για το μάθημα που επέλεξε ο χρήστης σε έναν πίνακα. Επιπλέον δίνεται η επιλογή 

στον χρήστη μέσω κουμπιών να δημιουργήσει ένα ερώτημα είτε στο μάθημα που επέλεξε είτε σε 

κάποιο άλλο. Ο πίνακας με τις διαθέσιμες ερωτήσεις περιέχει 6 στήλες, η πρώτη στήλη περιέχει τον 

τίτλο της ερώτησης, η δεύτερη την ημερομηνία δημιουργίας, η τρίτη το όνομα χρήστη- του 

δημιουργού της ερώτησης, η τέταρτη περιέχει τον αριθμό των ψήφων που έχει πάρει από χρήστες, η 

πέμπτη τις προβολές της ερωτήσεις που έγιναν από τους χρήστες και η τελευταία στήλη περιέχει τον 

αριθμό των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση.  Πατώντας πάνω στον υπερσύνδεσμο του τίτλου ερώτησης 

ο χρήστης μεταφέρεται στον οθόνη προβολής ερωτήματος.  
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Εικόνα 38: Στιγμιότυπο οθόνης διαθέσιμα ερωτήματα  

 

4.4.3 Προβολή ερωτήματος 

Στην οθόνη προβολής ερωτήματος όπως φαίνεται και στην Εικόνα 39, περιλαμβάνονται όλες 

οι πληροφορίες του ερωτήματος το οποίο επιλέχθηκε ενώ δίνονται και κάποιες επιπλέον επιλογές για 

τον χρήστη. Δεξιά της σελίδας στο πλαίσιο που είναι χρωματισμένο με μπλε χρώμα περιέχονται όλες 

οι πληροφορίες σχετικά με το ερώτημα – θέμα που δημιούργησε ο χρήστης αλλά και κάποιες 

πληροφορίες για τον ίδιο τον χρήστη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η περιγραφή του ερωτήματος, 

ο τίτλος του ερωτήματος, η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της ερώτησης και οι ετικέτες που 

ανήκουν σ ’αυτό το ερώτημα.  Επιπλέον κάτω από το εικονίδιο (avatar) φαίνονται οι πληροφορίες 

σχετικά με το αν είναι συνδεδεμένος στην πλατφόρμα, τον αριθμό των ερωτημάτων που έχει 

δημιουργήσει, τις απαντήσεις και την φήμη που έχει συγκεντρώσει. Κάτω από αυτές τις πληροφορίες 

αναγράφεται ο αριθμός των ψήφων που έχει πάρει το ερώτημα που τέθηκε ανάμεσα σε δυο κουμπιά. 

Δίπλα και αριστερά αυτών που αναφέρθηκαν υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο το οποίο έχει τίτλο «Σχετικές  

ερωτήσεις με τις ίδιες ετικέτες», αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει τίτλους ερωτημάτων με υπερσύνδεσμο 

όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ετικέτες. Μ ’αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης χωρίς να χρειάζεται να 

κάνει αναζήτηση  έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποια άλλη ερώτηση από την λίστα, ενώ δίπλα 

από τον τίτλο ερωτήματος περιλαμβάνονται οι ψήφοι που έχουν συγκεντρωθεί.  

Στις επιλογές, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να σχολιάσει κάτω από την ερώτηση στην ειδική 

φόρμα που θα του παρουσιαστεί πατώντας το κουμπί «Σχόλιο», επιπλέον από το “dropdown” κουμπί 

με όνομα «Επιλογές» μπορεί είτε να κάνει προσθήκη στα αγαπημένα είτε να κάνει αναφορά προς τον 

διαχειριστή, ενώ αν είναι ο δημιουργός του ερωτήματος υπάρχουν άλλα δυο κουμπιά με τα οποία 
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μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει το συγκεκριμένο ερώτημα. Επιπλέον πατώντας στον 

υπερσύνδεσμο «Δείτε όλα τα σχόλια» γίνεται προβολή όλων των σχολίων (χωρίς να γίνει ανανέωση 

της σελίδας) που έχουν γίνει για την συγκεκριμένη ερώτηση. Κάτω από τις πληροφορίες του χρήστη 

υπάρχουν κουμπιά με τα οποία ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να ψηφίσει είτε θετικά, είτε 

αρνητικά, με το κουμπί με το βέλος να είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα. Αν πατηθεί το 

άνωθεν κουμπί τότε προσμετράτε μια θετική ψήφος και το κουμπί χρωματίζεται με το χρώμα 

πορτοκαλί ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ένα παράθυρο διαλόγου όπου ενημερώνει τον χρήστη ότι 

η ψήφος του καταχωρήθηκε αντίστοιχα το ίδιο γίνεται πατώντας το κάτωθεν κουμπί όπου η ψήφος 

του χρήστη προσμετράτε ως μια αρνητική ψήφος. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι και ο 

δημιουργός του ερωτήματος η ψήφος δεν προσμετράτε εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. Τέλος 

πατώντας το κουμπί «Απάντηση» ο χρήστης μεταφέρεται στο κάτω μέρος της σελίδας όπου υπάρχει 

ο επεξεργαστής κειμένου για την απάντηση.  

 

Εικόνα 39: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή ερωτήματος 

 

Πηγαίνοντας παρακάτω στην σελίδα όπως φαίνεται στην Εικόνα 40 (στο παράδειγμα φαίνεται 

η μια απάντηση) παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν για την συγκεκριμένη ερώτηση η μια 

κάτω από την άλλη σε πλαίσια με μπλε χρώμα. Πάνω αριστερά δίνεται στον χρήστη η επιλογή να 

βλέπει συγκεκριμένο αριθμό απαντήσεων πριν γίνει σελιδοποίηση μέσω ενός “dropdown” μενού. Το 

πλαίσιο της απάντησης απαρτίζεται με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και το πλαίσιο της ερώτησης. Το 

κουμπί των επιλογών παραμένει ίδιο χωρίς όμως να περιέχει το κουμπί «Προσθήκη στα αγαπημένα», 

στην περίπτωση που ο χρήστης είναι και ο δημιουργός της απάντησης τότε δίνεται η επιλογή της 
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επεξεργασίας ή της διαγραφής απάντησης. Κάτω από τα κουμπιά ψηφοφορίας, υπάρχει ένα ακόμα 

κουμπί. Με αυτό ο χρήστης που δημιούργησε την ερώτηση μπορεί να μαρκάρει την απάντηση ως 

σωστή, όταν πατηθεί αυτό το κουμπί και μαρκαριστεί η απάντηση, γίνεται πράσινο. Στην περίπτωση 

που ο χρήστης δεν είναι ο δημιουργός του θέματος και δεν έχει μαρκαριστεί καμία απάντηση, αυτό το 

κουμπί είναι ανενεργό και διαθέτει γκρι χρώμα, ενώ αν έχει μαρκαριστεί η απάντηση ως σωστή τότε 

το κουμπί είναι πράσινο χωρίς να μπορεί να πατηθεί. Πριν όμως γίνει ένα μαρκάρισμα μιας 

απάντησης, για τον δημιουργό του θέματος αυτά τα κουμπιά είναι χρωματισμένα μπλε δηλώνοντας 

ότι είναι ενεργά και όχι απενεργοποιημένα.   

 

Εικόνα 40: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή απάντησης 

 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η φόρμα επεξεργασίας για την διόρθωση είτε ερωτήματος είτε 

απάντησης εκτός από τους δημιουργούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον διαχειριστή της 

σελίδας και οπτικά είναι σχεδόν ίδια με την φόρμα δημιουργίας ερώτησης, ενώ και τα κουμπιά της 

διαγραφής είναι ενεργά για τον διαχειριστή.  
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4.4.4 Προβολή στατιστικών στοιχείων 

Από το στατικό μενού του ιστότοπου, ο χρήστης παίρνοντας το ποντίκι πάνω από την λέξη 

«forum» του εμφανίζεται ένα “dropdown” μενού με τις υπόλοιπες λειτουργίες του forum. Μια από τις 

λειτουργίες αυτές είναι και η προβολή στατιστικών στοιχείων για την κοινότητα που ανήκει. Ο 

χρήστης μέσω οπτικοποίησεων  όπως φαίνεται στην Εικόνα 41 μπορεί να μάθει κάποια στατιστικά 

στοιχεία για την συνολική δραστηριότητα του forum. 

 

Εικόνα 41: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή στατιστικών 

 

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη καρτέλα με όνομα «Μαθήματα», ο χρήστης αντλεί πληροφορίες για 

τα μαθήματα με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, τα μαθήματα με τις περισσότερες ερωτήσεις, ενώ 

ταυτόχρονα μπορεί να διαλέξει κάποιο μάθημα της αρεσκείας του και να λάβει διάφορες πληροφορίες, 

όπως τους δέκα καλύτερους χρήστες με βάση τις περισσότερες απαντήσεις στο μάθημα ή τους δέκα 

καλύτερους χρήστες με βάση τις περισσότερες σωστές απαντήσεις.  

Στην καρτέλα με όνομα «Χρήστες» υπάρχουν οπτικοποιήσεις στατιστικών για τους χρήστες, πιο 

αναλυτικά ο κάθε ένας εγγεγραμμένος χρήστης έχει την δυνατότητα να δει τους δέκα καλύτερους με 

βάση την φήμη (βαθμούς αξιοπιστίας) ή τον αριθμό των απαντήσεων και αυτούς με τις περισσότερες 

ερωτήσεις στην κοινότητα που ανήκει. Τέλος στην καρτέλα «Ερωτήματα» εμφανίζονται στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με τις δέκα καλύτερες ερωτήσεις με βάση τις περισσότερες ψήφους και τις δέκα 

καλύτερες ερωτήσεις με βάση τις περισσότερες απαντήσεις στην κοινότητα.  
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4.4.5 Προβολή διαθέσιμων κοινοτήτων και προβολή διαθέσιμων ετικετών  

Γενικά το μενού «forum» περιλαμβάνει τις επιλογές δημιουργίας ερώτησης, προβολή 

στατιστικών, προβολή κοινοτήτων, προχωρημένη αναζήτηση και προβολή διαθέσιμων ετικετών.  

Στην παρούσα διπλωματική έχουν αναφερθεί οι περισσότερες λειτουργίες του forum εκτός της 

προβολής κοινοτήτων και αυτής των διαθέσιμων ετικετών (η προχωρημένη αναζήτηση αναλύθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο ως έξυπνη λειτουργία). Αυτές οι δυο λειτουργίες είναι πολύ απλές και 

έχουν σκοπό κυρίως να ενημερώσουν τον επισκέπτη. Στην πρώτη λειτουργία στην οποία ανήκει η 

σελίδα των κοινοτήτων προβάλλονται οι διαθέσιμες κοινότητες με τον αριθμό των μελών της καθώς 

επίσης και τα πανεπιστημιακά τμήματα που ανήκουν σε κάθε κοινότητα. Στην δεύτερη λειτουργία η 

σελίδα των ετικετών προβάλει σε ένα πίνακα τις διαθέσιμες ετικέτες που έχει το σύστημα και πιο 

συγκεκριμένα  την ονομασία της ετικέτας μαζί σε έναν υπερσύνδεσμο, ένα κομμάτι της περιγραφής 

της ετικέτας (αν υπάρχει) και τον αριθμό με τις φορές που έχει χρησιμοποιηθεί. Πατώντας πάνω στον 

υπερσύνδεσμο της ετικέτας, ο χρήστης μεταφέρεται σε μια άλλη σελίδα με δυο πλαίσια όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 42. Στο πρώτο πλαίσιο παρουσιάζεται η περιγραφή της ετικέτας αν υπάρχει ενω στο 

κάτω μέρος του πλαισίου βρίσκεται ένας υπερσύνδεσμος ο οποίος οδηγεί στην επεξεργασία της 

περιγραφής της ετικέτας για τους χρήστες που έχουν συγκεντρώσει φήμη (βαθμούς αξιοπιστίας) 

μεγαλύτερη του 50. Στο δεύτερο πλαίσιο διατίθεται ένα πίνακας όπου παρουσιάζονται τα ερωτήματα 

που δημιουργήθηκαν με την συγκεκριμένη ετικέτα. Ειδικότερα ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τον 

υπερσύνδεσμο με τον τίτλο της ερώτησης – θέματος, την ημερομηνία δημιουργίας, το μάθημα που 

ανήκει η ερώτηση, την κοινότητα που ανήκει, οι ερωτήσεις, τον αριθμό των ψήφων που έχει 

συγκεντρώσει, τις προβολές της ερώτησης και τον αριθμό των απαντήσεων.  

 

Εικόνα 42: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή ετικέτας 
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4.5 Αρχεία χρηστών (File Sharing) 

4.5.1 Προβολή διαθέσιμων αρχείων 

Από το στατικό μενού ο χρήστης πατώντας πάνω στην λέξη «Αρχεία χρηστών», μεταφέρεται 

στην σελίδα με την λίστα των διαθέσιμων αρχείων προς την κοινότητα που ανήκει.  

Πιο αναλυτικά όπως φαίνεται και στην Εικόνα 43 υπάρχει ένα πλαίσιο με μπλε χρώμα όπου 

περιέχει έναν πίνακα και κάποιες επιλογές για τον χρήστη. Ο πίνακας αυτός ο οποίος ταξινομείται με 

βάση το νεότερο στοιχείο, αποτελείται από 9 στήλες, η πρώτη στήλη περιέχει ένα πλαίσιο ελέγχου 

(checkbox) όπου επιλέγεται η γραμμή που επιθυμεί ο χρήστης , η δεύτερη περιέχει τον τίτλο του 

αρχείου ως υπερσύνδεσμο, η τρίτη το μάθημα στο οποίο ανήκει το αρχείο, η τέταρτη την κατηγορία 

του αρχείου, η πέμπτη στήλη ημερομηνία που ανέβηκε το αρχείο στην πλατφόρμα, η έκτη περιέχει 

το όνομα χρήστη μαζί με το ονοματεπώνυμο του, η έβδομη το πανεπιστήμιο που ανήκει ο χρήστης, 

η όγδοη τις ψήφους που έχει λάβει το αρχείο και τέλος η ένατη το κουμπί με το οποίο γίνεται η λήψη 

του συγκεκριμένου αρχείου. Πάνω ακριβώς από τον πίνακα υπάρχουν δυο “dropdown” μενού, στο 

πρώτο μενού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμφανίζονται αρχεία για κάποιο συγκεκριμένο 

μάθημα και στο δεύτερο να επιλέξει να εμφανίζονται αρχεία μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Αυτές 

οι κατηγόριες είναι τρεις, η πρώτη είναι για τα αρχεία που περιέχουν σημειώσεις φοιτητών, η 

δεύτερη για τα αρχεία που περιέχουν παλιά θέματα εξετάσεων και η τρίτη για τα αρχεία που 

περιέχουν παλιές εργασίες φοιτητών. 

 Έχοντας επιλέξει μέσω των checkboxes τα αρχεία που επιθυμεί ο χρήστης, υπάρχει ένα 

κουμπί χρωματισμένο με πράσινο χρώμα που του επιτρέπει να κάνει μαζική λήψη αρχείων ως ένα 

συμπιεσμένο αρχείο. Τέλος, πατώντας πάνω στον υπερσύνδεσμο – τίτλο ενός αρχείου ο χρήστης 

μεταφέρεται σε μια άλλη σελίδα όπως φαίνεται στην Εικόνα 44 όπου του παρουσιάζονται οι 

λεπτομέρειες του αρχείου μαζί με κάποιες άλλες επιλογές. Αυτές οι λεπτομέρειες βρίσκονται σε ένα 

πλαίσιο με μπλε χρώμα και περιέχει 3 στήλες. Η πρώτη στήλη περιέχει το εικονίδιο του αρχείου 

όπου διακρίνεται ο τύπος του, η δεύτερη περιέχει αναλυτικά τις λεπτομέρειες του αρχείου όπως και 

στον πίνακα διαθέσιμων αρχείων και η τρίτη στήλη περιέχει τα κουμπιά ψηφοφορίας, τις επιλογές 

«λήψη αρχείου», «προεπισκόπηση αρχείου» και «αναφορά προς τον διαχειριστή».    
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Εικόνα 43: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή διαθέσιμων αρχείων 

 

Εικόνα 44: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή αρχείου 

 

4.5.2 Φόρμα κατάθεσης αρχείου  

Από το στατικό μενού ο χρήστης παίρνοντας το ποντίκι πάνω από την λέξη «Αρχεία χρηστών» 

του εμφανίζεται ένα “dropdown” μενού με τις υπόλοιπες λειτουργίες του συστήματος διαμοιρασμού 

αρχείων. Μια από αυτές τις λειτουργίες είναι η ειδική φόρμα κατάθεσης αρχείου, όπου ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα  να ανεβάσει ένα αρχείο και να το διαμοιράσει στην κοινότητα του. Σ’ αυτή την φόρμα 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 45, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει έναν τίτλο για το αρχείο, την κατηγορία 

που ανήκει, το μάθημα που ανήκει και φυσικά το αρχείο που θέλει να ανεβάσει. Όταν ο χρήστης 

επιλέξει ένα αρχείο, πριν υποβάλει την φόρμα γίνεται αυτόματα έλεγχος αν πληροί τις προϋποθέσεις. 

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι αν το αρχείο είναι μικρότερο ή ίσο των 10 MB και αν ο τύπος του αρχείου 

είναι ένα από τα παρακάτω : “pdf”, “zip”, “txt”, “doc”, “docx”, “png”, “jpg”,”jpeg”, “tiff”, “tif”, 

“xlsx”, “xls”, “ppt”, “pptx”. Όταν γίνει το αρχείο δεκτό εμφανίζεται δεξιά της φόρμας ένα εικονίδιο 
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που δηλώνει ότι έγινε δεκτό διαφορετικά εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με το κατάλληλο 

μήνυμα.    

 

Εικόνα 45: Στιγμιότυπο οθόνης φόρμα κατάθεσης αρχείου 

 

4.5.3 Διαχείριση αρχείων που ανήκουν στον χρήστη  

Μια ακόμη λειτουργία που προσφέρεται στον χρήστη, είναι η δυνατότητα να προβάλει τα 

αρχεία που έχει ανεβάσει, να τα επεξεργαστεί ή ακόμα και να τα διαγράψει. Πιο αναλυτικά ο χρήστης 

από την “dropdown” λίστα «Αρχεία χρηστών» μπορεί να επιλέξει την κατηγορία «Λίστα αρχείων 

χρήστη», όπου του παρουσιάζονται ένας πίνακας με κάποιες επιλογές. Αυτός ο πίνακας περιέχει 7 

στήλες, η πρώτη στήλη περιέχει τον τίτλο του αρχείου ως υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην σελίδα με  

τις λεπτομέρειες του αρχείου, η δεύτερη στήλη περιέχει τον τίτλο του μαθήματος που ανήκει το 

αρχείο, η τρίτη την κατηγορία του αρχείου, η τέταρτη την ημερομηνία που ανέβηκε το αρχείο, η 

πέμπτη τις ψήφους του αρχείου, η έκτη το κουμπί «επεξεργασία αρχείου» και η έβδομη στήλη περιέχει 

το κουμπί «Διαγραφή αρχείου». Ο χρήστης πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία αρχείου» μεταβαίνει 

σε μια ειδική φόρμα, όπου μπορεί να επεξεργαστεί τον τίτλο του αρχείου, την κατηγορία του αρχείου 

ή ακόμα να αλλάξει το μάθημα που ανήκει το αρχείο. Τέλος, πατώντας το κουμπί «Διαγραφή 

αρχείου», το αρχείο που ανέβασε ο χρήστης διαγράφεται οριστικά χωρίς δυνατότητα αναίρεσης της 

επιλογής. 
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Εικόνα 46: Στιγμιότυπο οθόνης διαχείριση αρχείων  

 

4.6 Προσωπικά μηνύματα χρηστών 

4.6.1 Προβολή μηνυμάτων 

Ο χρήστης για να μπορεί να δει τα προσωπικά του μηνύματα έχει δύο επιλογές, είτε να 

πλοηγηθεί από το στατικό μενού, είτε να πλοηγηθεί από την δεύτερη στατική μπάρα στην κατηγορία 

μηνύματα όπως φαίνεται στην Εικόνα 47. Στην πρώτη επιλογή παίρνοντας το ποντίκι πάνω από την 

λέξη «Προφίλ χρήστη» του εμφανίζεται ένα “dropdown” μενού με τις επιλογές «Μηνύματα» και 

«Δημιουργία μηνύματος». Πατώντας πάνω στην λέξη μηνύματα ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα 

με τα προσωπικά του μηνύματα που έχει ανταλλάξει με άλλους χρήστες. Στην δεύτερη επιλογή 

πατώντας την λέξη «Μηνύματα» του εμφανίζεται μια “dropdown” λίστα με τις κατηγορίες  

μηνυμάτων, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον χρήστη να μεταφερθεί απευθείας στην κατηγορία των 

προσωπικών μηνυμάτων. Επίσης κατά την διάρκεια παραμονής του χρήστη, στην δεύτερη στατική 

μπάρα δίπλα από την λέξη «Μηνύματα» στον ιστότοπο μπορεί να εμφανιστεί ένας κόκκινος κύκλος 

και μέσα σε αυτόν να βρίσκεται ο αριθμός των εισερχομένων μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί 

από τον χρήστη,   

 

Εικόνα 47: Στιγμιότυπο οθόνης προσωπικών μηνυμάτων  
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 Όταν μεταφερθεί ο χρήστης στα προσωπικά του μηνύματα του εμφανίζεται ένα πλαίσιο με 

μπλε χρώμα όπου μέσα σε αυτό περιέχονται ένας πίνακας και κάποιες επιλογές. Αναλυτικότερα, πάνω 

στα αριστερά του πλαισίου υπάρχει ένα “dropdown” μενού με τις κατηγορίες των μηνυμάτων. Αυτές 

οι κατηγορίες είναι τα εισερχόμενα, τα απεσταλμένα, ο κάδος ανακύκλωσης (διαγραμμένα) και τα 

πρόχειρα. Επίσης πάνω στα δεξιά του πλαισίου υπάρχουν δυο κουμπιά, το ένα κουμπί με μπλε χρώμα 

λέγεται «Δημιουργία μηνύματος» και δίνει την επιλογή στον χρήστη να δημιουργήσει ένα μήνυμα και 

να το αποστείλει σε κάποιον άλλον χρήστη, το δεύτερο κουμπί με κόκκινο χρώμα δίνει την επιλογή 

στον χρήστη να επιλέξει κάποια μηνύματα και να τα διαγράψει, όταν διαγραφούν αυτά τα μηνύματα 

μεταφέρονται στον κάδο ανακύκλωσης όπου ο χρήστης μπορεί να τα διαγράψει οριστικά. Ο πίνακας 

αποτελείται 5 στήλες, ένα πλαίσιο ελέγχου (checkbox), το όνομα χρήστη ως υπερσύνδεσμο (όπου 

οδηγεί στο προφίλ του χρήστη) και το ονοματεπώνυμο του αποστολέα, το θέμα του μηνύματος ως 

υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην προβολή μηνύματος, την ημερομηνία και ώρα αποστολής και την 

κατάσταση του μηνύματος (Αναγνωσμένο ή Μη αναγνωσμένο).  

 

Εικόνα 48: Στιγμιότυπο οθόνης προσωπικών μηνυμάτων  

 

Έχοντας επιλέξει ένα μήνυμα από τα εισερχόμενα, ο παραλήπτης μεταφέρεται  στην σελίδα 

όπου γίνεται προβολή του περιεχομένου του προσωπικού μηνύματος όπως φαίνεται στην Εικόνα 49. 

Πάνω και αριστερά της σελίδας εμφανίζονται οι κατηγορίες των μηνυμάτων όπου μπορεί ο χρήστης 

να μεταφερθεί, κάτω ακριβώς εμφανίζονται οι πρόσφατες επαφές με άλλους χρήστες με τα 

ονοματεπώνυμα τους, στην υπόλοιπη σελίδα φαίνονται οι πληροφορίες του μηνύματος που 

επιλέχθηκε. Συγκεκριμένα, απεικονίζεται το θέμα του μηνύματος, ο αποστολέας (όνομα χρήστη και 

ονοματεπώνυμο), η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του μηνύματος και το περιεχόμενο του 

μηνύματος. Πάνω από αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν τρία κουμπιά, το πρώτο κουμπί με μπλε 
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χρώμα είναι για την δημιουργία νέου μηνύματος, το δεύτερο κουμπί πάλι χρωματισμένο μπλε 

προορίζεται για την απάντηση του εισερχομένου και ο οδηγεί στον επεξεργαστή κειμένου, το τρίτο 

κουμπί με κόκκινο χρώμα διαγράφει το μήνυμα. Τέλος, κάτω από το περιεχόμενο του μηνύματος 

υπάρχει ο επεξεργαστής κειμένου για την απάντηση του χρήστη στο μήνυμα και το πράσινο κουμπί 

όπου στέλνεται το μήνυμα.  

 

Εικόνα 49: Στιγμιότυπο οθόνης προβολή μηνύματος 

 

Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται και τα μηνύματα που ανήκουν στα απεσταλμένα χωρίς όμως 

τις επιλογές απάντησης. Στην κατηγορία κάδος ανακύκλωσης ο χρήστης έχει τις επιλογές είτε να 

διαγράψει οριστικά ένα μήνυμα είτε να κάνει επαναφορά του μηνύματος στην κατηγορία που άνηκε.  

 

4.6.2 Δημιουργία μηνύματος 

 Ο χρήστης έχοντας επιλέξει να δημιουργήσει ένα μήνυμα μεταφέρεται στην φόρμα 

δημιουργίας μηνύματος όπως φαίνεται και στην Εικόνα 50. Σ’ αυτή την φόρμα ο χρήστης 

συμπληρώνει το όνομα του παραλήπτη, το θέμα του μηνύματος και το περιεχόμενο του μηνύματος 

στον επεξεργαστή κειμένου. Μόλις γίνουν τα προαναφερθέντα ο χρήστης έχει τις επιλογές 

«Αποστολής μηνύματος» και «Αποθήκευση ως πρόχειρο». Επίσης σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

θυμάται το όνομα χρήστη του παραλήπτη υπάρχει από κάτω ακριβώς ένα πλαίσιο χρωματισμένο με 
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μπλε χρώμα όπου μέσα υπάρχει ένας πίνακας – κατάλογος με τους εγγεγραμμένους χρήστες μαζί με 

τα στοιχεία τους.  

 

Εικόνα 50: Στιγμιότυπο οθόνης δημιουργίας μηνύματος 

 

Όταν γίνει επιτυχής η αποστολή του μηνύματος ο χρήστης μεταφέρεται στα προσωπικά του 

μηνύματα. Στην περίπτωση που επιλέξει να αποθηκεύσει το μήνυμα ως πρόχειρο το κουμπί που είναι 

χρωματισμένο με κίτρινο χρώμα με ονομασία «Αποθήκευση ως πρόχειρο» γίνεται πράσινο με 

ονομασία «Αποθηκεύτηκε» και ο χρήστης πηγαίνοντας στην κατηγορία «πρόχειρα» μπορεί από εκεί 

να το επεξεργαστεί και να το αποστείλει ή να το επεξεργαστεί και να το αποθηκεύσει εκ νέου.  

 

 4.7 Αναζήτηση  

 Από την δεύτερη στατική μπάρα ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το περιεχόμενο που θέλει 

ανεξαρτήτως σε ποια σελίδα του ιστότοπου βρίσκεται. Σε αντίθεση με την προχωρημένη αναζήτηση,  

είναι σε θέση επίσης να ψάξει μια λέξη κλειδί την φορά, ενώ η αναζήτηση γίνεται ανεξαρτήτως 

κοινότητας.  Σ ’αυτήν την αναζήτηση γίνεται η χρήση φίλτρων όπως φαίνεται και στην Εικόνα 51. 

Συγκεκριμένα στο φίλτρο αναζήτησης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον τίτλο 

ερώτησης, την ετικέτα, το μάθημα ή και τα τρία μαζί, επίσης μπορεί να αναζητήσει μια κοινότητα, 
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ένα όνομα χρήστη και το όνομα ενός αρχείου. Όταν ο χρήστης δεν επιλέγει καθόλου το φίλτρο 

αναζήτησης τότε γίνεται αναζήτηση στον τίτλο ερώτησης, την ετικέτα, και το μάθημα.  

Τέλος, πατώντας τον μεγεθυντικό φακό πραγματοποιείται η αναζήτηση με την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων όπως φαίνεται στην Εικόνα 52 όπου σ ’αυτό το παράδειγμα δεν επιλέχθηκε καθόλου 

το φίλτρο ενώ τα αποτελέσματα είναι σε μορφή πινάκων.     

 

Εικόνα 51: Στιγμιότυπο οθόνης φίλτρο αναζήτησης 

 

 

Εικόνα 52: Στιγμιότυπο οθόνης αποτελέσματα αναζήτησης 
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 Τέλος, όταν χρήστης θέλει να αποσυνδεθεί από το forum δεν έχει παρά να πατήσει αποσύνδεση 

από το στατικό μενού ή από την δεύτερη μπάρα πατώντας πάνω στο username του και έπειτα πατώντας 

αποσύνδεση.    

 

4.8 Πίνακας ελέγχου διαχειριστή 

Όταν συνδεθεί ο διαχειριστής με τον λογαριασμό του, μεταβαίνει σε μια ειδικά διαμορφωμένη 

σελίδα διαχείρισης του ιστότοπου και δεν μεταφέρεται στο προφίλ του όπως συμβαίνει με τους 

υπόλοιπους χρήστες. Το περιβάλλον είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να γίνεται έλεγχος όλων των 

απαραίτητων στοιχείων του forum. Συγκεκριμένα αποτελείται από ένα κάθετο στατικό μενού και μια 

οριζόντια στατική μπάρα με δυο κουμπιά όπως φαίνεται στην Εικόνα 53, το μπλε κουμπί επιτρέπει 

στον διαχειριστή να επιστρέψει στην κύρια ιστοσελίδα του forum ενώ το κόκκινο αποσυνδέει τον 

διαχειριστή. Σ ’αυτό το περιβάλλον σαφώς δεν επιτρέπεται κανένας άλλος χρήστης εκτός του 

διαχειριστή γι’ αυτό τον λόγο όποιος επιχειρήσει να μεταβεί παράνομα σε αυτές τις σελίδες 

μεταφέρεται αυτομάτως στην κύρια σελίδα. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής βρίσκεται ήδη στην 

κύρια ιστοσελίδα και θέλει να μεταβεί στον πίνακα ελέγχου διαχειριστή, τότε από την δεύτερη μπάρα 

(Εικόνα 53) πατώντας πάνω στο username του και έπειτα το «Πίνακας ελέγχου διαχειριστή» 

μεταβαίνει στην ειδική ιστοσελίδα. 

 

 

Εικόνα 53: Στιγμιότυπο οθόνης επιλογή πίνακα ελέγχου 
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Εικόνα 54: Στιγμιότυπο οθόνης διεπαφή διαχειριστή 

 

Το μενού αποτελείται από τα εξής στοιχεία : «Χρήστες», «Κοινότητες», «Πανεπιστήμια», 

«Πανεπιστημιακά τμήματα», «Ανακοινώσεις», «Αναφορές στα ερωτήματα», «Αναφορές στις 

απαντήσεις», «Αναφορές στα αρχεία», «Ετικέτες», «Μαθήματα», «Αρχεία» και «Feedback». 

 Χρήστες 

Επισκέπτοντας την κατηγορία «Χρήστες», γίνεται προβολή των εγγεγραμμένων χρηστών στο 

σύστημα, σε ένα πίνακα. Αυτός ο πίνακας περιέχει το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το username ως 

υπερσύνδεσμο που οδηγεί στο προφίλ του, την κοινότητα, το email και τις επιλογές «Επεξεργασία 

χρήστη», «Απαγόρευση χρήστη» και «Διαγραφή χρήστη». Στην επιλογή επεξεργασία χρήστη ο 

διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο που έχει δηλώσει, τους βαθμούς αξιοπιστίας (Φήμη), την κοινότητα, το πανεπιστήμιο 

και το πανεπιστημιακό τμήμα ενώ μπορεί να επαναφέρει το εικονίδιο χρήστη στην αρχική του μορφή. 

Επιλέγοντας το κουμπί «Απαγόρευση» που είναι χρωματισμένο με κίτρινο χρώμα, ο διαχειριστής 

απαγορεύει την είσοδο του χρήστη στον λογαριασμό του, ενώ το κουμπί αυτομάτως χρωματίζεται με 

πράσινο χρώμα και πλέον έχει την ονομασία «Ενεργοποίηση» όπου αν πατηθεί δίνει ξανά το δικαίωμα 

στον χρήστη να μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στον λογαριασμό του. Tο κουμπί «Διαγραφή» που 

είναι χρωματισμένο με κόκκινο αν πατηθεί διαγράφει τον χρήστη μαζί με όλη την δραστηριότητα στο 

forum και τα αρχεία που είχε ανεβάσει. Τέλος, πάνω από τον πίνακα των χρηστών υπάρχει μια 
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γρήγορη αναζήτηση για τα στοιχεία των χρηστών όπου τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πραγματικό 

χρόνο χωρίς να γίνει ανανέωση της σελίδας. 

 Κοινότητες  

Στην κατηγορία των κοινοτήτων, γίνεται προβολή των διαθέσιμων κοινοτήτων στο σύστημα 

σε μορφή πίνακα. Αυτός περιέχει την ονομασία κοινότητας, των αριθμό μελών, το κουμπί 

«Μετονομασία» και το κουμπί «Διαγραφή κοινότητας». Πάνω ακριβώς από τον πίνακα υπάρχει το 

κουμπί «Προσθήκη κοινότητας» όπου αν πατηθεί εμφανίζεται ένα παράθυρο προτροπής (prompt 

dialog) για να δοθεί το όνομα της κοινότητας που πρόκειται να προστεθεί στην βάση δεδομένων, 

παρόμοιο παράθυρο εμφανίζεται όταν πατηθεί το κουμπί «Μετονομασία» όπου γίνεται μετονομασίας 

μιας κοινότητας. Στην περίπτωση που πατηθεί το κουμπί «Διαγραφή κοινότητας» τότε διαγράφεται η 

κοινότητα μαζί με όλα τα στοιχεία που την συνοδεύουν όπως για παράδειγμα χρήστες κτλ. .  

 

Εικόνα 55: Στιγμιότυπο οθόνης για την προσθήκη κοινότητας 

 

 Πανεπιστήμια 

Στην κατηγορία πανεπιστήμια, γίνεται προβολή των διαθέσιμων πανεπιστημίων σε έναν 

πίνακα ο οποίος περιέχει το όνομα του πανεπιστημίου και δυο κουμπιά την «Μετονομασία» και την 

«Διαγραφή». Πατώντας πάνω στην «Μετονομασία» εμφανίζεται ένα παράθυρο προτροπής όπως στην 

προηγούμενη κατηγορία όπου ζητάει ένα καινούργιο όνομα, το ίδιο συμβαίνει και στο κουμπί που 

βρίσκεται πάνω από τον πίνακα με ονομασία «Προσθήκη πανεπιστημίου» όπου ζητείται από τον 

διαχειριστή το όνομα του πανεπιστημίου που πρόκειται να προστεθεί στην βάση δεδομένων. Τέλος 

πατώντας το κουμπί «Διαγραφή» διαγράφεται το επιλεγμένο πανεπιστήμιο.  

 Πανεπιστημιακά τμήματα 

Στην κατηγορία πανεπιστημιακά τμήματα, γίνεται προβολή ενός πίνακα με τα πανεπιστημιακά 

τμήματα και τα στοιχεία που τα συνοδεύουν. Αυτός ο πίνακας αποτελείται από 6 στήλες, στην πρώτη 

στήλη υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου (checkbox),  στην δεύτερη στήλη βρίσκεται η ονομασία του 

πανεπιστημίου που ανήκει το τμήμα, στην τρίτη η ονομασία του τμήματος, στην τέταρτη η κοινότητα 

που ανήκει το τμήμα, στην πέμπτη το κουμπί «Επεξεργασία» και στην έκτη στήλη βρίσκεται το κουμπί 
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«Διαγραφή». Πάνω από τον πίνακα βρίσκεται το κουμπί «Προσθήκη πανεπιστημιακών τμημάτων» 

όπου ο διαχειριστής μεταφέρεται σε μια ειδική φόρμα συμπλήρωσης πολλαπλών τμημάτων χωρίς 

όμως να κάνει την αντιστοίχιση σε κοινότητες. Έπειτα με την προσθήκη των τμημάτων μπορεί να 

επιλέξει τα τμήματα που πρόσθεσε μέσω των πλαισίων ελέγχων και μέσω του “dropdown” μενού να 

πατήσει το κουμπί «Προσθήκη» ώστε να γίνει η αντιστοίχιση με την κοινότητα. Επίσης πάνω από την 

κοινότητα υπάρχει η γρήγορη αναζήτηση ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να αναζητήσει τμήματα χωρίς 

να χρειάζεται η ανανέωση της σελίδας. Τέλος με το κουμπί «Επεξεργασία» πραγματοποιείται 

επεξεργασία των στοιχείων του κάθε τμήματος μέσω ειδικής φόρμας ενώ με το κουμπί «Διαγραφή» 

διαγράφεται το συγκεκριμένο τμήμα.    

 

Εικόνα 56: Στιγμιότυπο οθόνης για την προσθήκη πανεπιστημιακών τμημάτων 

 

 Ανακοινώσεις 

Στην κατηγορία αυτή προβάλλονται οι ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο διαχειριστής προς τα 

μέλη του ιστότοπου σε μορφή πίνακα ο οποίος διαχωρίζεται στις παρακάτω στήλες «Θέμα 

ανακοίνωσης», «Ημερομηνία» και τα κουμπιά «Επεξεργασία» και «Διαγραφή». Πατώντας πάνω στο 

κουμπί «Επεξεργασία» , ο διαχειριστής μπορεί να δει και να επεξεργάζεται το περιεχόμενο της 

ανακοίνωσης, ενώ πατώντας πάνω στο κουμπί «Διαγραφή» διαγράφεται η ανακοίνωση. Επιπρόσθετα 

πάνω από τον πίνακα υπάρχει το κουμπί «Προσθήκη ανακοίνωσης» όπου ο διαχειριστής μεταφέρεται 

στην φόρμα δημιουργίας ανακοίνωσης. 
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 Αναφορές στα ερωτήματα  

Σ ’αυτή την κατηγορία, προβάλλονται τα ερωτήματα – θέματα που έχουν αναφερθεί στον 

διαχειριστή. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ένας πίνακας με 5 στήλες, στην πρώτη στήλη βρίσκεται ο 

τίτλος ερωτήματος – θέματος ως υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην προβολή του ερωτήματος με το 

προβληματικό περιεχόμενο, στην δεύτερη στήλη  βρίσκεται το όνομα της κοινότητας που έγινε το 

ερώτημα, στην τρίτη το κουμπί «Επεξεργασία» που οδηγεί στην φόρμα επεξεργασίας του ερωτήματος, 

στην τέταρτη το κουμπί «Διαγραφή» όπου γίνεται διαγραφή του ερωτήματος μαζί με όλα τα στοιχεία 

που το συνοδεύουν (π.χ. σχόλια) και στην πέμπτη στήλη βρίσκεται το κουμπί «Μηδενισμός» όπου 

γίνεται μηδενισμός των αναφορών για το συγκεκριμένο ερώτημα.   

 Αναφορές στις απαντήσεις 

Σ ‘αυτή την κατηγορία, γίνεται προβολή ερωτημάτων – θεμάτων για τις συγκεκριμένες 

απαντήσεις όπου έχουν προβληματικό περιεχόμενο. Ειδικότερα διατίθεται ένας πίνακας με 6 στήλες,  

στην πρώτη στήλη βρίσκεται ο τίτλος ερωτήματος – θέματος ως υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην 

προβολή του ερωτήματος με την προβληματική απάντηση, στην δεύτερη το όνομα της κοινότητας 

που έγινε το ερώτημα, στην τρίτη το όνομα χρήστη με την προβληματική απάντηση ,στην τέταρτη το 

κουμπί «Επεξεργασία» που οδηγεί στην φόρμα επεξεργασίας της απάντησης, στην πέμπτη στήλη 

βρίσκεται το κουμπί «Διαγραφή» όπου γίνεται διαγραφή της απάντησης μαζί με όλα τα στοιχεία που 

το συνοδεύουν (π.χ. σχόλια) και στην έκτη το κουμπί «Μηδενισμός» όπου γίνεται μηδενισμός των 

αναφορών για την συγκεκριμένη απάντηση.   

 Αναφορές στα αρχεία 

Στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζονται τα αρχεία που έχουν προβληματικό περιεχόμενο και 

έχουν γίνει αναφορά προς τον διαχειριστή. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα πίνακας με 9 στήλες, στην 

πρώτη στήλη βρίσκεται ο τίτλος του αρχείου, στην δεύτερη στήλη αναγράφεται το username του 

ιδιοκτήτη του αρχείου, στην τρίτη η κοινότητα που ανήκει το αρχείο, στην τέταρτη οι ψήφοι που έχει 

λάβει το αρχείο, στην πέμπτη ο αριθμός των αναφορών που έχουν γίνει για το προβληματικό αρχείο, 

στην έκτη στήλη βρίσκεται το κουμπί «Επεξεργασία» όπου πατώντας το ο διαχειριστής οδηγείται στην 

φόρμα επεξεργασίας, στην έβδομη το κουμπί «Διαγραφή» όπου γίνεται διαγραφή του αρχείου, στην 

όγδοη στήλη το κουμπί «Λήψη» όπου γίνεται λήψη του αρχείου και στην ένατη στήλη βρίσκεται το 

κουμπί «Μηδενισμός» όπου μηδενίζονται οι αναφορές που έχουν γίνει.  

 Ετικέτες 

Στην κατηγορία αυτή προβάλλονται όλες οι διαθέσιμες ετικέτες του συστήματος σε ένα 

πίνακα. Ο πίνακας αυτός έχει 4 στήλες, στην πρώτη στήλη αναγράφεται η ονομασία ετικέτας, στην 

δεύτερη ο αριθμός των φορών που έχει χρησιμοποιηθεί η ετικέτα, στην τρίτη στήλη βρίσκεται το 
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κουμπί «Επεξεργασία» όπου πατώντας σ ‘αυτό ανοίγει ένα παράθυρο προτροπής για την μετονομασία 

της ετικέτας και στην τέταρτη βρίσκεται το κουμπί «Διαγραφή» για την διαγραφή της ετικέτας. Τέλος, 

πάνω από τον πίνακα βρίσκεται το κουμπί «Προσθήκη ετικέτας»  όπου και πάλι ανοίγει ένα παράθυρο 

προτροπής για την εισαγωγή νέας ετικέτας. 

 Μαθήματα 

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα μαθήματα των κοινοτήτων σε ένα 

πίνακα. Ο πίνακας αυτός έχει 4 στήλες, στην πρώτη στήλη βρίσκεται ο τίτλος του μαθήματος, στην 

δεύτερη η ονομασία της κοινότητας όπου ανήκει το μάθημα, στην τρίτη το κουμπί «Επεξεργασία» 

όπου ο διαχειριστής μεταφέρεται σε μια φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων του μαθήματος και στην 

τέταρτη στήλη βρίσκεται το κουμπί «Διαγραφή» όπου γίνεται του επιλεγμένου μαθήματος. Πάνω από 

τον πίνακα βρίσκεται το κουμπί «Προσθήκη μαθήματων» όπου ο διαχειριστής οδηγείται σε μία φόρμα 

προσθήκης πολλαπλών μαθημάτων με μια υποβολή. Επίσης πάνω από τον πίνακα βρίσκεται και η 

γρήγορη αναζήτηση μαθήματος όπου τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται χωρίς την ανανέωση της 

σελίδας. 

 Αρχεία 

Σ ‘αυτήν την κατηγορία όλα τα αρχεία που έχουν ανεβεί στον διακομιστή ανεξαρτήτως 

κοινότητας παρουσιάζονται και αυτά με την μορφή πίνακα ο οποίος περιέχει 8 στήλες. Η πρώτη στήλη 

περιέχει τον τίτλο του αρχείου ως υπερσύνδεσμο που οδηγεί στις πληροφορίες αρχείου, η δεύτερη 

αναγράφει το όνομα χρήστη, η τρίτη τη κοινότητα όπου ανήκει το αρχείο, η τέταρτη στήλη τους 

ψήφους που έχει λάβει το αρχείο, η πέμπτη των αριθμό των αναφορών, στην έκτη στήλη βρίσκεται το 

κουμπί «Λήψη» όπου γίνεται η λήψη του αρχείου, στην έβδομη βρίσκεται το κουμπί «Επεξεργασία» 

όπου οδηγεί στην φόρμα επεξεργασίας αρχείου και στην όγδοη το κουμπί «Διαγραφή» όπου διαγράφει 

το αρχείο. Επιπρόσθετα πάνω από τον πίνακα βρίσκεται μια γρήγορη αναζήτηση για τα αρχεία όπου 

τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται χωρίς την ανανέωση της σελίδας.    

 Feedback 

Τέλος, σ ’αυτήν την κατηγορία παρουσιάζονται όλα τα ανώνυμα – επώνυμα μηνύματα των 

επισκεπτών όπου αφορούν την λειτουργία της ιστοσελίδας με την μορφή πίνακα. Στον πίνακα αυτό 

αναγράφεται το όνομα του επισκέπτη (αν υπάρχει), το επώνυμο του επισκέπτη (αν υπάρχει), την 

κατηγορία του μηνύματος, το κουμπί «Ανάγνωση» όπου γίνεται ανάγνωση του μηνύματος σε μια 

άλλη διαμορφωμένη σελίδα και το κουμπί «Διαγραφή» όπου γίνεται η διαγραφή του μηνύματος.  
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή της έρευνας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια 

της σχεδίασης της διαδικτυακής πλατφόρμας  “Brainstorming”. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να 

αναγνωριστεί το επίπεδο εξοικείωσης σχετικά με την ύπαρξη ενός πανεπιστημιακού forum αλλά και 

οι ανάγκες από την ύπαρξη αυτή. Σκοπός των αναλύσεων ήταν η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του πανεπιστημιακού forum.  

 

5.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Έρευνας 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο παρέμεινε ενεργό για διάστημα δυο εβδομάδων εντός των οποίων 

συλλέχθηκαν συνολικά 85 ηλεκτρονικές απαντήσεις , 

Η έρευνα χωρίζονταν σε τρείς επιμέρους κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία συνέλεγε τα 

δημογραφικά στοιχεία, η δεύτερη περιείχε γενικά ερωτήματα σχετικά με την εξοικείωση των χρηστών 

με τα forum και η τρίτη αναφερόταν στις ανάγκες που δημιουργούνται από την ύπαρξη ενός τέτοιου 

πανεπιστημιακού forum και την σημαντικότητα διάφορων λειτουργιών.  

 

5.2 Χαρακτηριστικά Δείγματος   

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν γραφήματα τα οποία αναπαριστούν το σύνολο 

των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, τα αποτελέσματα 

των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Η συμμετοχή των ανδρών ήταν με ποσοστό το 70.6% έναντι αυτής των γυναικών που ήταν με 

ποσοστό 29,4% . 

 Άτομα με ηλικίες 15-25 είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, το 18.8% είχαν ηλικίες 26-

35, το 3.5% οι ηλικίες 36-45 και το 8,2% ηλικίες από 46-65.  

 Άτομα που ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό με 80%, απόφοιτοι 

μεταπτυχιακού είχαν ποσοστό 9.4%, απόφοιτοι διδακτορικού είχε ποσοστό με 2.4%, άτομα με 

απολυτήριο λυκείου είχε ποσοστό 5,9% και άτομα απόφοιτοι ΙΕΚ ή κολεγίου είχε ποσοστό 

2.4% .  

 



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

80 

 

 

Εικόνα 57 : Κατανομή φύλου 

 

Εικόνα 58 : Κατανομή ηλικίας 

 

Εικόνα 59 : Κατανομή εκπαίδευσης 
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5.3 Περιγραφικές Αναλύσεις και Αποτελέσματα 

 Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των απαντήσεων που 

λήφθηκαν από τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα. Για κάθε ερώτημα που τέθηκε, αναπτύσσεται  

και μια αναλυτική περιγραφή των απαντήσεων, καθώς και το αντίστοιχο γράφημα του κάθε 

ερωτήματος με τα ακριβή αποτελέσματα. 

 Εμπειρία με το διαδίκτυο  

Στο ερώτημα «Πως θα αξιολογούσατε την εμπειρία σας με το διαδίκτυο;» παρατηρήθηκε πως 

η μεγάλη πλειοψηφία (75.3%) κρίνει την εμπειρία της Υψηλή. Το 22% των ατόμων θεωρεί την 

εμπειρία του με το διαδίκτυο Μέτρια. Αρκετά χαμηλό παρατηρήθηκε το ποσοστό των ατόμων που 

έκριναν της εμπειρία τους Χαμηλή με ποσοστό 2.4% .  

 

Εικόνα 60 : Αποτελέσματα ερώτησης για την εμπειρία με το διαδίκτυο 

 

 Χρήση κάποιου γνωστού forum του διαδικτύου 

Στο ερώτημα «Χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο γνωστό forum του διαδικτύου;» 

αν και τα ποσοστά ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους, παρατηρήθηκε πως η μεγαλύτερη πλειοψηφία 

(50.6%) έναντι της μειοψηφίας (49.4%) δεν έχει χρησιμοποιήσει ή δεν χρησιμοποιεί κάποιο γνωστό 

forum του διαδικτύου. Στο συγκεκριμένο ερώτημα αν η απάντηση ήταν «ΝΑΙ», υπήρχε μια δεύτερη 

ερώτηση όπου το άτομο έπρεπε να απαντήσει ποιο είναι αυτό το γνωστό forum. Σ ’αυτή την δεύτερη 

συμπληρωματική ερώτηση η απάντηση ήταν ελεύθερη και παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

χρησιμοποιεί τα γνωστά στο ευρύ κοινό forum “StackOverflow” με ποσοστό 22.6% και το ελληνικό 

forum “Insomnia.gr” με 20.8%.   
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Εικόνα 61 : Αποτελέσματα ερώτησης για την χρήση γνωστού forum (Μέρος Α) 

 

 

Εικόνα 62 : Αποτελέσματα ερώτησης για την χρήση γνωστού forum (Μέρος Β) 

 

 Προτίμηση για την ανταλλαγή πληροφοριών για πανεπιστημιακά ζητήματα 

Στο ερώτημα που τέθηκε «Πως θα προτιμούσατε να ανταλλάσσετε πληροφορίες για 

πανεπιστημιακά ζητήματα;», παρατηρήθηκε πως ο συνδυασμός του Facebook, η χρήση των email και 

η χρήση ενός forum αποτελεί ιδανική λύση για την ανταλλαγή πληροφοριών για πανεπιστημιακά 

ζητήματα με ποσοστό 56,5%. 
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Εικόνα 63 : Αποτελέσματα ερώτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών πανεπιστημιακών ζητημάτων 

 

 Σημαντικός παράγοντας για ένα forum 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ερώτηση «Ποιόν παράγοντα θεωρείτε πιο 

σημαντικό σε ένα forum;», όπως φαίνεται και στο γράφημα παρακάτω, παρατηρείτε πως όλοι οι 

παράγοντες είναι σχεδόν εξίσου σημαντικοί για ένα forum. Μεγαλύτερο ποσοστό απάντησης είχε η 

αξιοπιστία με ποσοστό 29.5%, έπειτα ακολούθησε με ποσοστό 23.5% η αποτελεσματικότητα και με 

ελάχιστη διαφορά η ευχρηστία με ποσοστό 21.2%. Εν συνεχεία με αρκετά μικρή διαφορά επιλέχθηκαν 

η χρησιμότητα με ποσοστό 14.1% και η ασφάλεια με ποσοστό 11,8 %. 

  

 

Εικόνα 64 : Αποτελέσματα ερώτησης για τον σημαντικότερο παράγοντα σε ένα forum 
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 Ο ρόλος ενός forum  

Στο ερώτημα που τέθηκε «Που θεωρείται ότι βοηθάει ένα forum;» ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

(82.4%) των ατόμων που απάντησαν θεωρεί πως ένα forum μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην λύση των 

προβλημάτων, στην επίτευξη ενός κοινού στόχου και στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των ατόμων. 

Το επόμενο αμέσως ποσοστό (9.4%) θεωρεί ότι ο ρόλος του forum είναι μόνο για την λύση ενός 

προβλήματος, ενώ ένα ποσοστό (5.9 %) θεωρεί ότι περιορίζεται στην ανταλλαγή γνώσης. Τέλος, ένα 

ποσοστό (2.4%) πιστεύει ότι ο ρόλος ενός forum προορίζεται μόνο για την επίτευξη ενός στόχου.    

 

 

Εικόνα 65: Αποτελέσματα ερώτησης για τον ρόλο ενός forum 

 

 Παράγοντας δυσαρέσκειας σε ένα forum  

Τα αποτελέσματα στο ερώτημα «Τι θα σας δυσαρεστούσε σε ένα forum;» όπως φαίνεται και 

στο γράφημα υπάρχουν τέσσερα μεγάλα ποσοστά. Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησης έχει το μη 

αποδοτικό περιεχόμενο (off - topic) με ποσοστό 31.8%, έπειτα ακολούθησε το δύσχρηστο περιβάλλον 

με ποσοστό 25.9%. Στη συνέχεια παρατηρήθηκε το ίδιο ποσοστό (12.9%) για την απάντηση 

λανθασμένα συμπεράσματα (απομάκρυνση από τον κοινό στόχο) και αυτή της έλλειψης  ασφάλειας. 

Τέλος, ποσοστό 7.1% είχε η απάντηση κακή αξιοποίηση της εφαρμογής, ποσοστό 3.5% είχε η 

απάντηση μη συντηρούμενη εφαρμογή και ποσοστό 2.4% η απάντηση  κακή τεχνική υποστήριξη.  
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Εικόνα 66: Αποτελέσματα ερώτησης για το παράγοντα δυσαρέσκειας σε ένα forum  

 

 Παράγοντας ψηφοφοριών σε ένα forum 

Στο ερώτημα «Θεωρείτε σημαντικό να υπάρχει ψηφοφορία σε κάθε ερώτηση και απάντηση 

των χρηστών ενός forum;», το 72.9% των ατόμων απάντησε πως το θεωρεί σημαντικό ενώ το 27.1% 

των ατόμων δεν το θεωρεί σημαντικό. 

 

 

Εικόνα 67: Αποτελέσματα ερώτησης για το παράγοντα ψηφοφοριών σε ένα forum  

 

 Παράγοντας στατιστικών στοιχείων σε ένα πανεπιστημιακό forum  

Στο ερώτημα «Είναι κατά την γνώμη σας σημαντικό η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων ως προς 

τα μαθήματα, τους χρήστες και τις ερωτήσεις ενός πανεπιστημιακού forum;», όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω γράφημα το 80% των ατόμων απάντησε πως είναι σημαντικό η ύπαρξη στατιστικών 

στοιχείων, ενώ το 20% των ατόμων απάντησε πως δεν θεωρεί τόσο σημαντική την ύπαρξη αυτών.  



Τεχνικές crowdsourcing για την ανάπτυξη λογισμικού 

86 

 

 

Εικόνα 68: Αποτελέσματα ερώτησης για το παράγοντα στατιστικών στοιχείων σε ένα πανεπιστημιακό 

forum 

 

 Παράγοντας για την ύπαρξη προχωρημένης αναζήτησης 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να διαθέτει ένα 

πανεπιστημιακό forum μια προχωρημένη αναζήτηση, η απάντηση ήταν θετική με ποσοστό 89.4% ενώ 

με μικρό ποσοστό (10.6%) δεν θα ήθελε μια προχωρημένη αναζήτηση.  

 

 

Εικόνα 69: Αποτελέσματα ερώτησης για την ύπαρξη προχωρημένης αναζήτησης σε ένα 

πανεπιστημιακό forum 
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 Παράγοντας για την μελλοντική ύπαρξη live chats  

Τέλος, στο ερώτημα «Θεωρείται πως είναι σημαντικό για κάποια μελλοντική χρήση τα live chat 

μέσα στο forum;» το 69.4% των ατόμων θεωρεί πως είναι σημαντική αυτή η ύπαρξη ενώ το 30.6% 

των ατόμων δεν το θεωρεί και τόσο σημαντικό.  

 

 

Εικόνα 70: Αποτελέσματα ερώτησης για την μελλοντική χρήση των live chats  

 

5.4 Συμπεράσματα Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής ενώ ταυτόχρονα εξάγονται και κάποια συμπεράσματα. 

Περισσότερη έμφαση δόθηκε στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το επίπεδο εξοικείωσης 

των ατόμων με το διαδίκτυο και τα forums, αλλά και στις ανάγκες που δημιουργούνται μέσα από την 

ύπαρξη ενός πανεπιστημιακού forum.  

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποδείχθηκε πως είναι αρκετά εξοικειωμένη 

με το διαδίκτυο ενώ ένα μεγάλο ποσοστό δήλωσε πως χρησιμοποιεί ήδη ένα από τα γνωστά στο ευρύ 

κοινό forum.  Τα αποτελέσματα αυτά δηλώνουν κατά μια έννοια πως ένα πανεπιστημιακό forum θα 

μπορούσε να είναι ένα μέρος των πανεπιστημιακών κοινοτήτων ενώ η εξοικείωση των ατόμων 

υπάρχει σε τέτοιο βαθμό από διάφορα άλλα γνωστά forums.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε ένα forum, η πλειοψηφία δεν μπορεί να επιλέξει μόνο έναν 

παράγοντα που να την χαρακτηρίζει. Η αξιοπιστία, η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητα είναι 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα forum ώστε να είναι αποδεκτό για το ευρύ κοινό. 

Ο τομέας τη ασφάλειας δεν θεωρήθηκε τόσο σημαντικός παράγοντας για ένα πανεπιστημιακό forum, 
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παρ’ όλα αυτά κατά την σχεδίαση του λήφθηκαν κάποια σημαντικά μέτρα διότι χωρίς την ασφάλεια 

οι υπόλοιποι παράγοντες δεν έχουν καμία σημασία.  

Πριν την υλοποίηση ενός forum, είναι αναγκαίο τα άτομα να γνωρίζουν ποιοι είναι οι στόχοι 

του στο διαδίκτυο. Οι ερωτηθέντες κατά μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία πιστεύουν ότι ένα forum 

βοηθάει στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ατόμων, την επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου.  

Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε ένα forum να δυσαρεστεί τα άτομα που 

συμμετέχουν σ ’αυτό, αρκετοί παράγοντες είναι σχεδόν εξίσου σημαντικοί και αυτό φαίνεται από τα 

αποτελέσματα των ερωτηθέντων όπου έπρεπε να διαλέξουν ποιο πρόβλημα τους δυσαρεστεί 

περισσότερο, ωστόσο υπήρχαν και παράγοντες οι οποίοι ήταν ελαφρώς υποτιμημένοι σε σχέση με 

τους υπόλοιπους. Γενικά όμως η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στα άτομα προκαλείται από το μη 

αποδοτικό περιεχόμενο δηλαδή από περιεχόμενο που δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία και το 

δύσχρηστο περιβάλλον περιήγησης. 

Η χρήση ψηφοφοριών στα ερωτήματα και στις απαντήσεις των χρηστών ενός forum 

θεωρήθηκε από τους ερωτηθέντες αρκετά σημαντική για την αξιολόγηση ως προς την ποιότητα και 

την χρησιμότητα των περιεχομένων ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό δεν πιστεύει πως χρειάζεται αυτή 

η ψηφοφορία. 

Στην συνέχεια, τα άτομα που πήραν μέρος σ’ αυτή την έρευνα ερωτήθηκαν για την ύπαρξη 

στατιστικών στοιχείων μέσα σε ένα πανεπιστημιακό forum ως προς τα μαθήματα, τους χρήστες και 

τις απαντήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος πιστεύει πως είναι αναγκαία αυτή η ύπαρξη ενώ  

ένα μικρό ποσοστό πιστεύει πως δεν είναι χρήσιμη.  

Επίσης, για τα ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη μια προχωρημένης αναζήτησης στο 

πανεπιστημιακό forum, θεωρήθηκε από ένα μεγάλο μέρος του δείγματος ότι μια τέτοια αναζήτηση 

είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο προς τους χρήστες, ενώ και πάλι ένα μικρό ποσοστό δεν θεωρεί 

πως χρειάζεται αυτή την δυνατότητα.  

Τέλος, για την μελλοντική χρήση των live chat rooms ως μια εναλλακτική λειτουργία του 

forum αρκετά άτομα απάντησαν πως είναι σημαντική μια τέτοια προσθήκη ενώ ένα ποσοστό το οποίο 

δεν θεωρείται αρκετά μικρό απάντησε πως δεν χρειάζεται μια τέτοια λειτουργία. 

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, λήφθηκαν υπόψη κατά την δημιουργία και την ανάπτυξη 

της πλατφόρμας καθώς και οι ανάγκες που θα καλύπτει η πλατφόρμα αυτή. Το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία του δείγματος ανήκει σε ΑΕΙ – ΤΕΙ καθιστά ακόμα πιο έγκυρα τα αποτελέσματα αφού το 

πανεπιστημιακό forum που δημιουργήθηκε είναι αποκλειστικά για φοιτητές σε ανώτατα ιδρύματα.  
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στόχος του κεφαλαίου είναι να καταγραφούν τα συμπεράσματα της μελέτης καθώς και της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις  που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την 

ανάπτυξη και τον εμπλουτισμός της πλατφόρμας. 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας, έχει κάνει προσιτά τα «προϊόντα» της σε όλο το φάσμα 

της κοινωνίας, δίνει τη δυνατότητα στο καθένα να συγκεντρώσει, να διαμοιράζει και να 

επεξεργάζεται δεδομένα, με τρόπο εύκολο και γρήγορο, κάνοντας με αυτό τον τρόπο το 

“crowdsourcing” μια συνεχώς αναπτυσσόμενη τάση. Έτσι, είναι δυνατόν με κατάλληλη 

επεξεργασία των δεδομένων και την προσθήκη λειτουργιών και υπηρεσιών σε αυτά να 

δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία καθιστώντας τα ακόμα πιο χρήσιμα, για ακόμα μεγαλύτερο 

κομμάτι του πληθυσμού. Άλλωστε, πέρα από όλα τα άλλα το “crowdsourcing” έχει σαφή 

συλλογική διάσταση, ιδιαίτερα όταν αξιοποιείται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Με αυτό 

τον τρόπο τα οφέλη της προσπάθειας επιστρέφουν στο κοινό. 

Τα forums, αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των “crowdsoucing” ιστότοπων, θεωρούνται από 

τους διαδικτυακούς χρήστες ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα τους. Διαρκώς 

δίδονται λύσεις και ανοίγονται θέματα προς συζήτηση, είναι σαφές όμως ότι υπάρχουν 

επισφάλειες, ιδιαίτερα όσον αναφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, τα πλεονεκτήματα υπερβαίνουν τα μειονεκτήματα ενώ με συγκεκριμένες 

τεχνικές θα μπορούσε να ελεγχθεί και να βελτιωθεί κατά πολύ η ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

Τέτοιες τεχνικές λήφθηκαν για την διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε, η μια τεχνική είναι 

η αξιολόγηση των δεδομένων από τους χρήστες ούτως ώστε με την πάροδο του χρόνου να υπάρχει 

εικόνα για την ποιότητα είτε της ερώτησης, είτε της απάντησης, ενώ η άλλη τεχνική αποτελεί το 

μαρκάρισμα μιας απάντησης ως σωστή από τον δημιουργό του ερωτήματος ώστε να είναι 

ξεκάθαρο αν ο χρήστης βοηθήθηκε από την απάντηση.  Επίσης, ο διαμοιρασμός αρχείων-

σημειώσεων μεταξύ των φοιτητών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους χρήστες της  πλατφόρμας 

καθώς έτσι επιτυγχάνεται οι χρήστες να δημιουργούν πιο ουσιαστικές ερωτήσεις προς τους άλλους 

χρήστες της κοινότητας.  

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εφαρμογή θεωρούνται από τις πλέον 

σύγχρονες λύσεις για την δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών σχετικές με τη διάθεση δεδομένων 

και υπηρεσιών πάνω σε αυτά. Η διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε θα μπορούσε να 
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κατασκευαστεί με τη χρήση άλλων γλωσσών προγραμματισμού όπως για παράδειγμα η γλώσσα 

ASP.NET σε συνδυασμό με την τεχνολογία AngularJS ή χρησιμοποιώντας διαφορετική βάση 

δεδομένων. Η επιλογή όμως της γλώσσας PHP σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που προσφέρει η 

Javascript κρίθηκε αναγκαία καθώς  και οι δυο γλώσσες είναι από τις πιο διαδεδομένες και εύκολες 

στην χρήση ενώ η υποστήριξη τους από τις διαδικτυακές κοινότητες είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση 

με τις υπόλοιπες. Οι συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού δεν υστερούν σε τίποτα από τις 

υπόλοιπες γλώσσες προγραμματισμού για το διαδίκτυο. 

Επίσης, η αξιοποίηση των υπολοίπων τεχνολογιών (plugins) προσφέρει στον χρήστη ένα πιο 

απλοϊκό περιβάλλον περιήγησης για την προβολή, δημιουργία ή την επεξεργασία της 

πληροφορίας. 

Τέλος, μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε έγιναν κατανοητές οι ανάγκες που 

παρουσιάζονται σχετικά με την ύπαρξη ενός πανεπιστημιακού forum και παράλληλα φάνηκε και 

ο βαθμός εξοικείωσης των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την χρήση των forums. Επίσης, η 

έρευνα αυτή συντέλεσε στην σχεδίαση και την ανάπτυξη της πλατφόρμας έχοντας την ως οδηγό 

με κύριο στόχο την ικανοποίηση των χρηστών.   

  

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε αποτελεί το πρώτο εγχείρημα δημιουργίας ενός 

πανεπιστημιακού forum με σκοπό να συγκεντρώνει όλους τους φοιτητές όλων των πανεπιστημιακών 

κοινοτήτων σε έναν ιστότοπο, συνεπώς υπάρχουν προτεινόμενες προτάσεις για την μελλοντική 

προσθήκη λειτουργιών και επεκτάσεων της εφαρμογής. 

Αρχικά, μέσω των βαθμών αξιοπιστίας που θα συλλέγουν οι χρήστες, θα μπορούσε να δίνεται μια 

επιβράβευση σ ’αυτόν που θα συλλέγει κάποιους συγκεκριμένους βαθμούς. Η επιβράβευση αυτή, θα 

μπορούσε να είναι η άδεια στον χρήστη να διαχειρίζεται μέρος της κοινότητας που ανήκει όπως για 

παράδειγμα να μπορεί να κάνει προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή ενός μαθήματος  ή να μπορεί να 

επεξεργάζεται ερωτήματα ή απαντήσεις άλλων χρηστών για την καλύτερη κατανόηση του 

περιεχομένου.   

Μια ακόμη επέκταση που θα μπορούσε να λειτουργήσει, είναι τα live chats rooms, όπου κάθε 

κοινότητα θα μπορούσε να έχει το δικό της “room” ή αλλιώς περιοχή συζήτησης για όσους χρήστες 

είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα ώστε να μπορούν να ανοίγουν συζητήσεις με άμεση 

ανταπόκριση. Κάθε περιοχή συζήτησης θα δημιουργείται αυτόματα με βάση την πανεπιστημιακή 

κοινότητα και το μάθημα ενώ κάθε χρήστης θα μπορεί να αλληλοεπιδρά με τους υπόλοιπους χρήστες 

συζητώντας ένα θέμα.   
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Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της τελικής μορφής της διαδικτυακής εφαρμογής, υπάρχει 

περιθώριο για την μεταφορά της εφαρμογής σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ή 

iOS. Συγκεκριμένα, η ιδέα είναι ότι οι χρήστες αντί να πλοηγούνται στον ιστότοπο μέσω κάποιου 

γνωστού φυλλομετρητή από την κινητή συσκευή, μπορούν να κατεβάζουν την εφαρμογή από το 

Google Play Store ή το Apple App Store και έτσι με αυτό τον τρόπο να γίνεται καλύτερη και πιο 

γρήγορη χρήση του forum. 

Τέλος, μια ακόμη μελλοντική επέκταση, θα μπορούσε να είναι η εγγραφή και η σύνδεση στον 

λογαριασμό του χρήστη μέσω κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης όπως για παράδειγμα το 

Facebook ή το Google+. Μ ’αυτό τον τρόπο ο χρήστης του forum θα μπορεί να συνδέεται ή να κάνει 

εγγραφή στη βάση δεδομένων πιο γρήγορα και ασφαλέστερα ενώ η διαδικασία αυτή θα αποφέρει και 

περισσότερους χρήστες στον ιστότοπο.  

Προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στην έρευνα για τις «Τεχνικές crowdsourcing» θα πρέπει οι 

χρήστες του διαδικτύου να στηρίξουν την εξέλιξη και την προώθηση τέτοιων τεχνικών ενώ θα πρέπει 

να υπάρξει και εμπιστοσύνη για εγχειρήματα όπως το πανεπιστημιακό forum που δημιουργήθηκε.     
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