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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης
διαδικτυακής εφαρµογής στην οποία θα είναι διαθέσιµες όλες οι πληροφορίες που έχουν
συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου στους δασικούς υπαλλήλους αλλά και στους
απλούς επισκέπτες. Επιπλέον θα πρέπει να είναι λειτουργική και εύκολη ως προς τη χρήση
τόσο για τον απλό χρήστη-επισκέπτη (user) της ιστοσελίδας όσο και σε επίπεδο διαχειριστή
(administrator). Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει:
•

Γενικές πληροφορίες για το έργο ΕΠα∆.

•

Πληροφορίες για τις ειδικές δράσεις του ΕΠα∆.

•

Την επισκόπηση, αναζήτηση και διάθεση των ψηφιακών δασικών διαχειριστικών
µελετών στους χρήστες του ΕΠα∆. Η αναζήτηση θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο
µέσω

ειδικής

φόρµας

η

οποία

θα

αναζητεί

µελέτες

ανά

∆ιοικητική

περιφέρεια/∆ιεύθυνση ∆ασών/∆ασαρχείο όσο και µε την επιλογή χωρικών δεδοµένων
(πολυγώνων) σχετικών µε τις µελέτες.
•

Την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη κατάσταση (status) κάθε διαχειριστικής
µελέτης (σε ισχύ, πρόσφατες κλπ).

•

∆υνατότητα ενσωµάτωσης της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρµογής (ΕΠα∆ WEBGIS) του έργου, η οποία θα παρέχει πρόσβαση, σε πιθανούς χρήστες, στα
οµογενοποιηµένα πρωτογενή δεδοµένα, καθώς και στα αποτελέσµατα της ανάλυσης
επιλεγµένων στοιχείων που προήλθαν από τις διαθέσιµες µελέτες (π.χ. ιδιοκτησιακό
καθεστώς, όνοµα συµπλέγµατος, ξυλαπόθεµα, είδος βλάστησης).

•

Την αξιοποίηση της γεωγραφικής βάσης δεδοµένων που κατασκευάστηκε για το ΕΠα∆
WEB-GIS.

•

Απεικόνιση και δυναµική επιλογή χωρικών δεδοµένων που σχετίζονται µε επιλεγµένεςδοκιµαστικές δασικές περιοχές µε υπόβαθρο δορυφορικά δεδοµένα όπως Google,
Κτηµατολόγιο, OpenStreet Map, Bing Maps, κ.λ.π.

•

Προβολή επιλεγµένων στοιχείων των δασικών διαχειριστικών µελετών των ανωτέρω
περιοχών.

•

∆υνατότητα επικοινωνίας ενός απλού χρήστη της ιστοσελίδας µε τους υπεύθυνους
της δράσης, µέσω ειδικής φόρµας επικοινωνίας.

•

Πληροφορίες που αφορούν τα µέλη της οµάδας εργασίας του ΕΠα∆ (σύντοµα
βιογραφικά, κ.λ.π.)

•

∆υνατότητα ελεύθερης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων σχετικών µε τη
λειτουργία του ΕΠα∆ µέσω της δηµιουργίας σχετικής πλατφόρµας επικοινωνίας
(forum).

•

Συντήρηση και ενηµέρωση της εφαρµογής ως και το τέλος του έργου.

Χρονοδιάγραµµα εργασιών: Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Στη συνέχεια
αναφέρεται το χρονοδιάγραµµα εργασιών σε κάθε φάση του έργου.

Φάσεις του έργου: Το έργο αποτελείται από τέσσερις φάσεις που θα αποτελούν και τα
παραδοτέα του έργου.
-1η Φάση: Φάση ανάλυσης.
∆ιάρκεια φάσης: Ένας (1) µήνας.
-Οι εργασίες που θα γίνουν κατά την 1η φάση θα είναι:
-Ανάλυση και κατανόηση των αναγκών: ποιοι είναι οι στόχοι της διαδικτυακής εφαρµογής.
-Λειτουργική ανάλυση: ποια είναι η µορφή και η λειτουργία των εφαρµογών της διαδικτυακής
εφαρµογής και ανάλογα µε το ρόλο του χρήστη (διαχειριστής/απλός επισκέπτης).
-Ανάλυση της αρχιτεκτονικής των πληροφοριών και της εργονοµίας: πώς είναι οργανωµένο το
περιεχόµενο της διαδικτυακής εφαρµογής. Πώς ανταποκρίνεται αυτή η ιεράρχηση στις
ανάγκες του επισκέπτη.

-Τεχνολογική ανάλυση: ποιες τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
της διαδικτυακής εφαρµογής. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε
τεχνολογίας που ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθεί.
-∆ηµιουργική Ανάλυση: ποιος είναι ο καταλληλότερος σχεδιασµός (design).
-2η Φάση: Φάση υλοποίησης.
∆ιάρκεια φάσης: Πέντε (5) µήνες.
Η φάση αυτή θα περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη των σελίδων (pages)
της διαδικτυακής εφαρµογής, την ανάπτυξη του εικαστικού θέµατος και άλλων, κατά
περίπτωση, δηµιουργικών στοιχείων, τη «µετάφραση» του περιεχοµένου σε γλώσσα
προγραµµατισµού (π.χ. κώδικας PHP, HTML, κλπ) και την ενσωµάτωση των στοιχείων στο
εργαλείο διαχείρισης περιεχοµένου, αν είναι απαραίτητο.
-3η Φάση: ∆οκιµή και έναρξη παραγωγής.
∆ιάρκεια φάσης: ∆ύο (2) µήνες. Οι εργασίες της φάσης αυτής µπορούν να γίνουν
παράλληλα µε τις εργασίες της 2ης Φάσης.

Η φάση αυτή θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία της τοποθεσίας, τόσο στο ορατό τµήµα της
(π.χ. σελίδες και εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο χρήστης) όσο και στο αόρατο τµήµα της (π.χ.
εργαλείο διαχείρισης περιεχοµένου). Παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν δοκιµές για τον χρόνο
απόκρισής της ιστοσελίδας σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας (όπως και διάφορα
προγράµµατα περιήγησης στο Web) και θα γίνει έλεγχος ότι όλα τα σφάλµατα της εφαρµογής
έχουν ανιχνευθεί και καθοριστεί. Επίσης θα εξεταστεί το ενδεχόµενο να γίνει τελική δοκιµή µε
τη βοήθεια ενός πάνελ χρηστών, που θα είναι αντιπροσωπευτικό της οµάδας-στόχος στην
οποία απευθύνεται η διαδικτυακή τοποθεσία. Ανάλογα µε τα δικά τους σχόλια (feedback),
µπορούν να γίνουν οι τελευταίες προσαρµογές πριν βγει στον «αέρα» η τελική έκδοση της
διαδικτυακής εφαρµογής.
-4η Φάση: Συντήρηση, ενηµέρωση και τελική δοκιµή
∆ιάρκεια φάσης: Ένας (1) µήνας. Οι εργασίες της φάσης αυτής µπορούν να γίνουν
παράλληλα µε τις εργασίες της 3ης Φάσης.

Αφού η τοποθεσία «ανέβει» στο Internet, θα ενηµερωθεί, θα προστεθούν τυχόν νέες
λειτουργίες (εφόσον κριθεί απαραίτητο), καθώς και θα διορθωθούν τα ενδεχόµενα σφάλµατα
που δεν εντοπίστηκαν στη φάση των δοκιµών.
Η υπηρεσία µπορεί να αναληφθεί από ∆ασολόγο/∆ασοπόνο µε ειδίκευση στη δασική
πληροφορική και στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και εµπειρία στην κατασκευή
ιστοσελίδων σχετικών µε τη διαχείριση των δασών.

