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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση συνιστά παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ο "δρόμος 

του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή», με ακρωνύμιο CheeseCulT, 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Greece - 

Albania 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Πόρων της Ελλάδας 

και της Αλβανίας, με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60920» και κωδικό MIS 

«5042207». Η σύμβαση για την προμήθεια υπηρεσιών «Γενικών Επιχειρηματικών 

Συμβουλών Διαχείρισης και Χαρτογράφησης» της Ομάδας 2 «Υπηρεσίες Ψηφιακής 

Χαρτογράφησης» φέρει Αρ. Πρωτ. 47535/08-12-2020. Ο ανάδοχος ανέλαβε την 

υλοποίηση του Παραδοτέου 3.1.5: «GIS Mapping of a transnational Cheese Route and 

Identification of Thematic Sub-Routes». 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους 

χρήστες του τελικού διαδραστικού πίνακα (αλλιώς dashboard· ο ελληνικός και ο 

αγγλικός όρος χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο κείμενο) για το έργο CheeseCulT, ο 

οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνθέτουν τις περιοχές μελέτης 

και αναδεικνύουν πιθανές διαδρομές. Τα βασικά στοιχεία του παραδοτέου του 

αναδόχου σχετίζονται με την ανάλυση, σύνθεση και οπτικοποίηση δεδομένων σε 

διαδραστικούς πίνακες (dashboards) χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα και Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Τα δεδομένα αφορούν φυσικά 

και πολιτιστικά διαθέσιμα σχετικά με τις περιοχές του προγράμματος και καθίστανται 

προσβάσιμα μέσω dashboards (ανοιχτά προς όλους), ενώ οι χρήστες δύνανται να 

εξειδικεύσουν τις αναζητήσεις τους βάσει των ενδιαφερόντων τους. Επιπλέον, το 

σύνολο της πληροφορίας αποτυπώνεται σε τρεις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και 

αλβανικά. 

Στο εγχειρίδιο επεξηγούνται οι δυνατότητες που έχουν οι χρήστες σχετικά με το 

dashboard που βρίσκεται αναρτημένο (και είναι δημόσια προσβάσιμο από όλους) στον 

εξής σύνδεσμο: https://public.tableau.com/app/profile/cheececulteu  

Η γενικότερη φιλοσοφία του διαδραστικού πίνακα βασίζεται στην χαρτογραφική 

απόδοση των δεδομένων για τις τυροκομικές και γαλακτοκομικές δραστηριότητες των 

περιοχών μελέτης συνδυαστικά με κρίσιμα στοιχεία της πραγματικότητας όπως 

Πολιτισμός, Μουσεία,  Γεφύρια, Περιβάλλον και Κορυφαίοι Προορισμοί. 

Για κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά, όπως αναλύεται παρακάτω, περιλαμβάνεται 

σχετική περιγραφή, αναφορές, διαδικτυακοί σύνδεσμοι και εικόνες ώστε οι χρήστες να 

έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Στα παραπάνω στοιχεία προστίθενται και οι συνεργάτες 

του προγράμματος όπως Παραγωγοί, Τουριστικές εγκαταστάσεις, Τοπικές Αρχές και 

Πολιτιστικοί χώροι. Για αυτούς διατίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 

κατανοήσουν οι επισκέπτες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και να επιλέξουν οι 

https://public.tableau.com/app/profile/cheececulteu
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ίδιοι τις διαδρομές που επιθυμούν να ακολουθήσουν πέραν από αυτές που ήδη 

προτείνονται.  
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2. Έκθεση εργασιών 

2.1. Συμβατικές υποχρεώσεις 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου όρισαν εξ αρχής ότι αναλαμβάνει να 

οργανώσει, να αναλύσει, να συνθέσει και να οπτικοποιήσει με διαδραστικές εφαρμογές 

μέσω συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και γεωγραφικών συστημάτων 

επιχειρηματικής ευφυΐας το σύνολο της γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας 

των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων που συνδέεται με τους «Δρόμους του 

Τυριού». Στόχος ήταν η δημιουργία ενός διαδραστικού πίνακα (Dashboard), δηλαδή 

Μενού Πλοήγησης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες για το έργο 

και τις περιοχές εφαρμογής. Οι διαδραστικές εφαρμογές θα δίνουν τη δυνατότητα στον 

χρήστη να εκτελεί πολλαπλά ταυτόχρονα ερωτήματα στη γεωγραφική και περιγραφική 

βάση με μη γραμμική συλλογιστική σε ένα οπτικοποιημένο διαδραστικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα, οι διαδραστικές εφαρμογές για την οπτικοποίηση των δεδομένων  δίνουν 

πολλαπλές δυνατότητες στο χρήστη ώστε να επιτύχει: 

• Ταυτόχρονη θέαση του συνόλου της γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας. 

• Εξειδίκευση με παρουσίαση της συνολικής πληροφορίας  για κάθε πεδίο 

ενδιαφέροντος μέσα στον ίδιο διαδραστικό πίνακα με ένα μόνο κλικ με ταυτόχρονη 

προσαρμογή όλων των πεδίων και δυνατότητα άμεσης επαναφοράς στην αρχική 

κατάσταση του διαδραστικού πίνακα. 

• Εκτέλεση πολύπλοκων και συνθετικών πολλαπλών ερωτημάτων για τη 

γεωγραφική και περιγραφική πληροφορία (απλά με ένα κλικ) με ταυτόχρονη 

προσαρμογή των πεδίων του διαδραστικού πίνακα ως προς τα ερωτήματα αυτά. 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης του διαδραστικού πίνακα σε οποιαδήποτε σελίδα στο 

διαδίκτυο με χρήση embed code.  

• Δυνατότητα δωρεάν διαμερισμού του διαδραστικού πίνακα με link σε οποιοδήποτε 

ενδιαφερόμενο. 

• Δυνατότητα σύνδεσης του διαδραστικού πίνακα με άλλες σελίδες στο διαδίκτυο 

που σχετίζονται με την περιγραφική πληροφορία και οπτικοποίηση αυτών στον ίδιο 

διαδραστικό πίνακα. 

• Δυνατότητα Επιλογής γεωγραφικών υποβάθρων. 

• Φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη. 

• Δυνατότητα επιλογής της εφαρμογής σε διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, 

Αλβανικά, Αγγλικά). 

• Δυνατότητα zoom στη γεωγραφική πληροφορία, και  εργαλείων πολλαπλής 

επιλογής στα πεδία της γεωγραφικής πληροφορίας. 

• Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με street view της Google. 
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2.2. Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων 

στοιχειοθετείται στα παρακάτω βήματα: 

 

 

Γράφημα 1. Μεθοδολογική προσέγγιση. 

 

Α. Συλλογή στοιχείων 

Α1. Εισροές δεδομένων από την αναθέτουσα αρχή 

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με τον τρόπο που είχε καταγραφεί ωστόσο, για την 

ολοκλήρωση του τρέχοντος παραδοτέου κρίσιμη εισροή αποτέλεσαν τα δεδομένα τα 

Α. Συλλογή 
στοιχείων 

Β. Ανάλυση / 
επεξεργασία / 
αποσφαλματοποίηση 

Γ. Γεωαναφορά 

Δ. Οπτικοποίηση
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οποία αξιοποιήθηκαν για την δημιουργία του διαδραστικού χάρτη. Συγκεκριμένα, η 

ομάδα έργου έλαβε: 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε Παραγωγούς και Εμπόρους 

Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και καταλυμάτων, 

Αρχές και Πολιτιστικής Φορείς στην Ελλάδα και την Αλβανία. 

• Τους τελικούς συνεργάτες του CheeseCult στην Ελλάδα και Αλβανία, 

περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως συνοπτικά περιγραφικά στοιχεία και στοιχεία 

επικοινωνίας. 

• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των συνεργατών του CheeseCult στην 

Ελλάδα και την Αλβανία, βάσει των οποίων κατατάσσονται σε διαφορετικά 

επίπεδα (3 επίπεδα κριτηρίων σε σχέση με την κλίμακα ενδιαφέροντος για 

συμμετοχή στο project, χαρακτηριστικά / καταλληλότητα και σχετικότητα με 

το project). 

Στο σύνολό τους οι συνεργάτες ξεπερνούν τους 30. Μολαταύτα, για την ολοκληρωμένη 

απόδοση της πραγματικότητας των περιοχών του προγράμματος ήταν απαραίτητος ο 

εντοπισμός πρόσθετων στοιχείων περιβάλλοντος και πολιτισμού.  

Α2. Συλλεχθέντα δεδομένα από τον ανάδοχο 

Η ομάδα έργου ανέλαβε να διαμορφώσει μία βάση δεδομένων (σε 3 διαφορετικές 

γλώσσες) όπου περιλαμβάνονται: 

• Σημεία Πολιτισμικού και Ιστορικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και την 

Αλβανία. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, 

μνημεία, ναοί, θέατρα κ.λπ. Στο dashboard η κατηγορία εμφανίζεται ως 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Συλλέχθηκαν 67 σχετικά στοιχεία. 

• Πολιτισμικοί θησαυροί στην Ελλάδα και την Αλβανία. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται μουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα έρευνας κ.λπ. Στο dashboard η 

κατηγορία εμφανίζεται ως ΜΟΥΣΕΙΑ. Συλλέχθηκαν 60 σχετικά στοιχεία. 

• Γεφύρια στην Ελλάδα και την Αλβανία. Στο dashboard η κατηγορία 

εμφανίζεται ως ΓΕΦΥΡΙΑ. Συλλέχθηκαν 21 σχετικά στοιχεία. 

• Φυσικά Διαθέσιμα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται στοιχεία του περιβάλλοντος όπως Εθνικά πάρκα, φαράγγια, 

λίμνες, παραλίες κ.λπ. Στο dashboard η κατηγορία εμφανίζεται ως 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Συλλέχθηκαν 75 σχετικά στοιχεία. 
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• Κορυφαίοι Προορισμοί στην Ελλάδα και την Αλβανία. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται πόλεις, χωριά κ.λπ. Στο dashboard η κατηγορία εμφανίζεται 

ως ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ. Συλλέχθηκαν 16 σχετικά στοιχεία. 

Στο σύνολό τους απαριθμούνται σε παραπάνω από 180 συλλεχθέντα στοιχεία. Για κάθε 

ένα από αυτά καταγράφηκε μια συνοπτική περιγραφή, η σχετική βιβλιογραφική 

αναφορά από όπου προέρχεται η πληροφορία και οι συντεταγμένες χ και ψ για την 

ορθή εμφάνισή τους στον χάρτη. 

Επιπλέον συλλέχθηκαν και συνοδευτικές εικόνες για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία 

ώστε οι χρήστες να δύνανται να δουν τις εικόνες συνδυαστικά με τον διαδραστικό 

χάρτη των διαδρομών. Αντίστοιχα, εικόνες αναζητήθηκαν και προστέθηκαν και για 

τους συνεργάτες του CheeseCult. 

Β. Ανάλυση – επεξεργασία – αποσφαλματοποίηση 

Για να επιτευχθεί η ορθή αξιοποίηση των δεδομένων αρχικά έγιναν οι απαραίτητες 

διορθώσεις λαθών, έγινε ομαδοποίηση αυτών σε συγκεκριμένες στήλες στη βάση 

δεδομένων και εν τέλει πραγματοποιήθηκε σύνθεση πινάκων (join) για να συνδυαστεί 

όλη η πληροφορία. Στη συνέχεια, και εφόσον όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν 

στην ελληνική γλώσσα, έγιναν οι απαραίτητες μεταφράσεις στα αγγλικά και στα 

αλβανικά. 

Γ. Γεωαναφορά  

Για να αποτυπωθούν χωρικά όλα τα στοιχεία έγινε εντοπισμός των συντεταγμένων χ-

ψ από το google maps σε σύστημα συντεταγμένων WGS 84. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

η γεωαναφορά υλοποιήθηκε για όλα τα στοιχεία με κάποιες εξαιρέσεις καθώς σε 

κάποια από αυτά δεν ήταν εφικτός ο εντοπισμός του ακριβές σημείου. Αυτά τα στοιχεία 

αφορούν κατά βάση Αλβανούς συνεργάτες του έργου όπως το Εκθεσιακό Κέντρο, το 

Restorant "24 ore" και οι παραγωγοί Luljeta Xhebro, Vladimir Petro, Izet Bejkaj, Arben 

Stefanidhi και Albert Lipe. Στα παραπάνω ακολουθήθηκε η παραδοχή ότι οι 

συντεταγμένες χ-ψ ταυτίζονται με την ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιούνται οι εν 

λόγω συνεργάτες. 

Επιπλέον, για τα περισσότερα στοιχεία συλλέχθηκαν οι απαραίτητοι σύνδεσμοι για το 

street view της Google. Όπου ήταν εφικτό μέσω του google maps, έγινε εντοπισμός της 

τοποθεσίας και καταγραφή του σχετικού συνδέσμου και ως αποτέλεσμα οι χρήστες του 

διαδραστικού χάρτη έχουν πρόσβαση στο street view. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις 

όπου η Google δεν έχει κάνει καταγραφή (π.χ. σε περιβαλλοντικά στοιχεία όπως εθνικά 

πάρκα κ.λπ.) περιλαμβάνεται σχετικό link που οδηγεί τον χρήστη στην ευρύτερη 

περιοχή του στοιχείου στο google maps. 
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Δ. Οπτικοποίηση  

Με χρήση του προγράμματος Tableau εισήχθησαν τα δεδομένα και δημιουργήθηκαν 

σχετικά φύλλα εργασίας, τα οποία οπτικοποιήθηκαν σε διαδραστικούς πίνακες 

(dashboards). Εξ αρχής λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις για κάποιες κατ’ ελάχιστο 

δυνατότητες που έπρεπε να διατίθενται από το dashboard. Συγκεκριμένα επιτεύχθηκε: 

 Ταυτόχρονη θέαση γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας 

 Δυνατότητα εξειδίκευσης πληροφορίας, προσαρμογή όλων των στοιχείων 

βάσει των επιλογών του χρήστη 

 Διενέργεια πολύπλοκων και σύνθετων αναζητήσεων 

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης των dashboards σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα (copy-

paste embed code) 

 Δυνατότητα ελεύθερου διαμοιρασμού του dashboard σε οποιονδήποτε 

 Δυνατότητα επιλογής γεωγραφικών background 

 Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον 

 Δυνατότητα εμφάνισης του dashboard σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 

αλβανικά) 

 Δυνατότητα μεγάλης εστίασης (zoom) 

 Σύνδεση με το google street view 
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3. Γενικές Δυνατότητες του dashboard 

Στο πλαίσιο όλων των προαναφερθέντων, παρακάτω ακολουθούν οι πρακτικές 

δυνατότητες του dashboard. Αρχικά, στην Εικόνα 1 αποτυπώνεται η μπάρα επιλογών 

που βρίσκεται κάτω-δεξιά στον διαδραστικό πίνακα. Συγκεκριμένα, έχοντας κάνει 

κάποιες επεξεργασίες οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αναίρεση (undo), επανάληψη 

(redo) και επαναφορά (reset). Στη συνέχεια, μέσω του share δύναται να κοινοποιηθεί 

το dashboard αντιγράφοντας τον σύνδεσμο (link) που εμφανίζεται στο αναδυόμενο 

παράθυρο (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 1. Επιλογές διαχείρισης του dashboard. 

 

 

Εικόνα 2. Τρόποι κοινοποίησης dashboard. 

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν τα δεδομένα μέσω του Download στις εξής 

μορφές: εικόνα, pdf και powerpoint (Εικόνα 3). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα 

θέασης σε πλήρη οθόνη (Full Screen) κάνοντας πιο λειτουργική την ανάγνωση των 

δεδομένων. Να τονιστεί ωστόσο ότι το δεξί τμήμα της μπάρας επιλογών δεν είναι 

διαθέσιμο κατά την προβολή σε πλήρη οθόνη. 
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Εικόνα 3. Τρόποι αποθήκευσης αρχείου. 

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι πληροφορίες του διαδραστικού πίνακα 

παρέχοντας ενημέρωση για το πόσα άτομα έχουν δει το εν λόγω dashboard, το πότε 

εκδόθηκε και το πότε ενημερώθηκε (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Πληροφορίες για το dashboard. 

 

Εικόνα 5. Εργαλεία χάρτη. 

Στον κεντρικό χάρτη εμφανίζονται εργαλεία για την άμεση διαχείριση των στοιχείων 

(Εικόνα 5). Συγκεκριμένα οι χρήστες δύναται είτε να εστιάσουν στην περιοχή που 
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θέλουν (zoom in) είτε να απομακρυνθούν από την πολύ εστιασμένη θέαση (zoom out). 

Με την επιλογή zoom home ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του κλίμακα. Όσον 

αφορά τις δυνατότητες επιλογών, πατώντας στο βελάκι οι χρήστες έχουν ποικίλους 

τρόπους επιλογής των δεδομένων. Η πρώτη επιλογή (zoom area) εμφανίζει έναν 

μεγεθυντικό φακό με τον οποίο γίνεται η εστίαση στην επιθυμητή περιοχή, η δεύτερη 

επιλογή (pan) δίνει τη δυνατότητα στον κέρσορα του χρήστη να περιηγηθεί σε όλο τον 

χάρτη (κλικάροντας και μετακινώντας) με την κλίμακα να παραμένει ως έχει. Οι 

υπόλοιπες τρεις επιλογές (rectangle, radial, lasso) δίνουν τη δυνατότητα για 

προσαρμοσμένες επιλογές δεδομένων στον χάρτη. 
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4. Εγχειρίδιο χρήσης 

4.1. Αρχική καρτέλα 

Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 6), οι χρήστες καλωσορίζονται στην εφαρμογή και τους 

δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν. Η επιλογή αυτή τους 

οδηγεί στην κεντρική καρτέλα με το σύνολο της πληροφορίας για τις περιοχές μελέτης. 

 

Εικόνα 6. Αρχική σελίδα dashboard. 

Άλλος ένας τρόπος περιήγησης στα διαφορετικά μέρη του dashboard εντοπίζεται στο 

επάνω-αριστερό τμήμα όπου εμφανίζονται οι 7 καρτέλες που οδηγούν στο Βασικό 

μενού στα ελληνικά (GR), στο αντίστοιχο αγγλικό μενού (EN) και το αλβανικό μενού 

(AL). Στη συνέχεια οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις προτεινόμενες-ενδεικτικές 

διαδρομές στα ελληνικά (ROUTES GR), στα αγγλικά (ROUTES EN) και στα αλβανικά 

(ROUTES AL) (Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7. Διαθέσιμες καρτέλες. 
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4.2. Βασικό μενού 

4.2.1. Πεδία επιλογών 

Το βασικό μενού είναι πανομοιότυπο για κάθε μία από τις τρεις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται. Στην κεντρική καρτέλα του διαδραστικού πίνακα οι χρήστες έχουν 

πολλαπλές δυνατότητες όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Τα 6 βασικά σημεία επιλογών 

επεξηγούνται παρακάτω. 

 

Εικόνα 8. Στοιχεία κεντρικού dashboard. 

Αρχικά, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία που επιθυμούν να 

αποτυπωθεί στον χάρτη (σημείο 1 την Εικόνα 8). Το πεδίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

πολλαπλής επιλογής, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν όλα τα στοιχεία (All), 

ένα ή περισσότερα στοιχεία κλικάροντας στο σχετικό πεδίο.  

Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα ονόματα των σημείων ενδιαφέροντος (σημείο 2 στην 

Εικόνα 8). Εκεί οι χρήστες μπορούν είτε να αφήσουν να εμφανίζεται το σύνολο της 

πληροφορίας (All) είτε να αποεπιλέξουν όλα τα σημεία κλικάροντας το All και στη 

συνέχεια να επιλέξουν ένα ή περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος. 

Στο 3ο σημείο εντοπίζεται το πεδίο επιλογής χαρτογραφικού υποβάθρου. Οι χρήστες 

δύνανται να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων επιλογών όπως δορυφορικός χάρτης, 

γεωφυσικός χάρτης, χάρτης έντονων αντιθέσεων και χάρτης ήπιων αντιθέσεων (Εικόνα 

9 έως Εικόνα 12).  

1 

2 

5 

3 

4 

6 
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Εικόνα 9. Αλλαγή χαρτογραφικού υποβάθρου – γεωφυσικός χάρτης. 

 

Εικόνα 10. Αλλαγή χαρτογραφικού υποβάθρου – δορυφορικός χάρτης. 
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Εικόνα 11. Αλλαγή χαρτογραφικού υποβάθρου –χάρτης έντονων αντιθέσεων. 

 

 

Εικόνα 12. Αλλαγή χαρτογραφικού υποβάθρου – χάρτης ήπιων αντιθέσεων. 
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Στο σημείο 4 υπάρχει το πεδίο επιλογής για εμφάνιση της σχετικής εικόνας για κάθε 

σημείο ενδιαφέροντος. Ενεργοποιώντας το οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εικόνες που 

αναδεικνύουν το κάθε σημείο όπως στην Εικόνα 14. Τη θέση του πεδίου τότε παίρνει 

η επιλογή για απόκρυψη της εικόνας όπως φαίνεται στην Εικόνα 13.  

 

  

Εικόνα 13. Πεδίο επιλογής εμφάνισης/απόκρυψης εικόνας. 

 

 

Εικόνα 14. Εμφάνιση εικόνας. 

Στο σημείο 5 εμφανίζεται το υπόμνημα του χάρτη όπου επεξηγούνται τα εικονίδια που 

χρησιμοποιούνται στα σημεία ανά κατηγορία. Στην Εικόνα 15 αποτυπώνεται το 

υπόμνημα του χάρτη και φαίνεται μία επιπλέον επιλογή που υπάρχει στο επάνω δεξί 

τμήμα του πεδίου. Οι χρήστες μπορούν να κλικάρουν σε αυτό το οποίο τους επιτρέπει 

να απομονώσουν την κατηγορία που επιθυμούν επιλέγοντάς τη από το υπόμνημα. 

 

Εικόνα 15. Υπόμνημα χάρτη. 
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Τα πεδία που εμφανίζονται στο σημείο 6 αφορούν την απαρίθμηση των στοιχείων ανά 

κατηγορία συνεπώς οι χρήστες έχουν μία γενική εποπτεία αυτών. Κλικάροντας επάνω 

σε μία από αυτές τις κατηγορίες εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλογές 

Keep only και Exclude. Επιλέγοντας το Keep only σε μία από τις κατηγορίες ο χάρτης 

εστιάζει μόνο στα στοιχεία αυτής. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο 

επιλογής κατηγορίας. 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε σημείο που υπάρχει στον χάρτη από πίσω 

διατίθενται σημαντικές πληροφορίες. Για να τις δει ο χρήστης απλά πρέπει να 

μετακινήσει τον κέρσορα επάνω στο σημείο που τον ενδιαφέρει. Εκεί θα βρει 

περιγραφικές πληροφορίες και σχετικά link (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16. Αναδυόμενο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες ανά στοιχείο. 

Τέλος, για κάθε ένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στον χάρτη έχουν συλλεχθεί 

σχετικοί διαδικτυακοί σύνδεσμοι όπως και ο σύνδεσμος για το google street view. Οι 

χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους εφόσον κλικάρουν στο σημείο 

που τους ενδιαφέρει. Τότε εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο όπου 

περιλαμβάνονται τα σχετικά link όπως φαίνεται στην Εικόνα 17. 
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Εικόνα 17. Σχετικοί σύνδεσμοι και link για το Google street view. 

 

4.2.2. Παραδείγματα επιλογής διαδρομών 

Βάσει των σημείων ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στον χάρτη, ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει συγκεκριμένα σημεία που τον ενδιαφέρουν δημιουργώντας με 

αυτόν τον τρόπο τις δικές τους διαδρομές.  Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε από το μενού 

του χάρτη είτε επιλέγοντας παραμέτρους ενδιαφέροντος (Μουσεία, Πολιτισμός, 

Παραγωγοί, Περιβάλλον κ.α.). Έχοντας επιλέξει ως παραμέτρους ενδιαφέροντος για 

παράδειγμα τους τοπικούς παραγωγούς, τον πολιτισμό και το περιβάλλον θα μπορούσε 

να διαμορφωθεί μία διαδρομή η οποία να ξεκινάει με πεζοπορία στην Σκάλα Βίτσας, 

να συνεχίζει με επίσκεψη στην Παραγωγό Ρόκκα-Λένα Γεροθανάση, στο Γεφύρι 

Κλειδωνιάβιστας και στο Μπουραζάνι και τελικά να καταλήγει στον παραγωγό 

Βασίλειο Πορίκη & ΣΙΑ Ο.Ε. (βλ. Εικόνα 18). 
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Εικόνα 18. Παράδειγμα διαμόρφωσης διαδρομών από τους χρήστες (1). 

Ένα άλλο παράδειγμα πιθανής διαδρομής που θα μπορούσε να διαμορφωθεί από τον 

χρήστη προκύπτει από την επιλογή παραμέτρων ενδιαφέροντος σχετικά με το 

περιβάλλον και τους τοπικούς παραγωγούς. Συνεπώς ξεκινώντας από το χιονοδρομικό 

κέντρο στο Ανήλιο δύναται να συνεχίζει με επίσκεψη στο Μέτσοβο και στην 

Βλαχοτυροκομική Τσουτσοπλίδης Α.Ε., στην λίμνη των πηγών Αώου και τέλος στο 

Εθνικό πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου (βλ. Εικόνα 19). 
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Εικόνα 19. Παράδειγμα διαμόρφωσης διαδρομών από τους χρήστες (2). 

Τέλος, ένα ακόμη παράδειγμα διαδρομής που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τον 

χρήστη στην περιοχή της Αλβανίας σχετίζεται με την επιλογή παραμέτρων πολιτισμού, 

μουσείων, περιβάλλοντος και τοπικών παραγωγών. Ξεκινώντας με επίσκεψη στον 

παραγωγό Luljeta Xhebro ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει με επίσκεψη στο 

Εκθεσιακό κέντρο, στο Εθνικό Πολεμικό Μουσείο, στο Εθνογραφικό Μουσείο, στο 

σπίτι του Ismael Kadare, και τέλος στον τοπικό παραγωγό Izet Bejkaj (βλ. Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20. Παράδειγμα διαμόρφωσης διαδρομών από τους χρήστες (3). 

 

4.3. Καρτέλα ενδεικτικών διαδρομών 

Στην καρτέλα με τις προτεινόμενες διαδρομές οι χρήστες εντοπίζουν το ίδιο 

περιβάλλον με όσα προαναφέρθηκαν (Εικόνα 21), ενώ για κάθε μία από τις τρεις 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται οι επιλογές είναι ακριβώς οι ίδιες. Οι χρήστες δύνανται 

να επιλέξουν μεταξύ 7 προτεινόμενων διαδρομών στις περιοχές μελέτης ώστε να 

διαμορφώσουν αποτελεσματικά την επίσκεψή τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 22 οι 

χρήστες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε από τις 7 διαδρομές και αυτό οδηγεί στην 

εμφάνιση των συναφών σημείων ενδιαφέροντος στον χάρτη. 
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Εικόνα 21. Ενδεικτικά σημεία διαδρομών. 

 

Εικόνα 22. Επιλογή διαδρομών.  

Επιλέγοντας για παράδειγμα την δεύτερη διαδρομή, γίνεται εστίαση του χάρτη σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή (Εικόνα 23) με προτεινόμενα σημεία ενδιαφέροντος προς 

επίσκεψη. Συνεπώς ο χρήστης δύναται να εμβαθύνει σε κάθε στοιχείο της διαδρομής 

για να αποφασίσει που επιθυμεί να κατευθυνθεί (βλ. Εικόνα 24). 
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Εικόνα 23. Προτεινόμενη διαδρομή 2 – ελληνική εκδοχή. 

 

Εικόνα 24. Παράδειγμα εμφάνισης στοιχείων προτεινόμενης διαδρομής. 

Αντίστοιχα, η ίδια λογική συναντάται και στους αντίστοιχους διαδραστικούς χάρτες 

στα αγγλικά και στα αλβανικά. 
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Εικόνα 25. Προτεινόμενη διαδρομή 4 – αγγλική εκδοχή. 

 

Εικόνα 26. Προτεινόμενη διαδρομή 7 – αλβανική εκδοχή. 


