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«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη δύο (2) διαδικτυακών εφαρμογών / εργαλείων» 

στα πλαίσια του Έργου 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ 

ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (BIO2CARE) 

 



 

Γενικά 

Η εφαρμογή Bio2care Calc Tool είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να υπολογίσουν τιμές Φέρουσας Ικανότητας, Οικολογικού Αποτυπώματος, 
Ανθρακικού Αποτυπώματος, Βιοχωρητικότητας μιας προστατευόμενης περιοχής.  

Η εφαρμογή ενσωματώσει σε ένα διαδραστικό εργαλείο τη μεθοδολογία που 

περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 3.2 όπως αυτό είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του 
Έργου: https://bio2care.eu/en . 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει: 

1. Εισαγωγική σελίδα (οθόνη) με γενικές πληροφορίες για το εργαλείο 

2. Δημιουργία νέου σεναρίου. Επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τα απαραίτητα για τον 
υπολογισμό στοιχεία (inputs) ή να επεξεργάζονται τα παρεχόμενα βιβλιογραφικά 

δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς (assumptions) ή τις παραμέτρους 
εφαρμογής των μοντέλων (πχ συντελεστές βαρύτητας) μέσα από διαδικτυακές φόρμες. 

Τα στοιχεία εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανάλογα με το είδος τους. Η καταχώρηση 

γίνεται με τη χρήση κατάλληλων αντικειμένων που εξασφαλίζουν την ακεραιότητά τους. 
Επιπλέον εφαρμόζονται κανόνες επικύρωσης (αποδεκτοί τύποι δεδομένων, αποδεκτά 

όρια τιμών κλπ.).  

3. Εκτέλεση του μοντέλου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της 
εισαγωγής των απαραίτητων δεδομένων και την επιβεβαίωση των παραμέτρων 

εκτέλεσης. Οδηγεί στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας, του οικολογικού 

αποτυπώματος, καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα παραγόμενα 
αποτελέσματα (καθώς και τα δεδομένα εισόδου) αποθηκεύονται σε πίνακες της βάσης 

δεδομένων για να είναι διαθέσιμα προς θέαση και ανάλυση. 

4. Επιλογή ιστορικού σεναρίου. Η εφαρμογή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέγουν ένα ιστορικό (αποθηκευμένο) σενάριο. Οι χρήστες μπορούν να δουν τόσο τις 

παραμέτρους εισόδου, όσο και τα αποτελέσματα. 

5. Βοήθεια στην εκτέλεση του εργαλείου. Παρέχεται μέσα από επεξηγηματικό κείμενο που 

είναι διαθέσιμο σε κάθε επιμέρους ενότητα της υπολογιστικής διαδικασίας.  

 

Η εφαρμογή αποθηκεύει τα δεδομένα σε βάση δεδομένων Postgresql. H βάση δεδομένων 
Postgresql είναι ανοικτού κώδικα, υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες και χρησιμοποιείται 

από ένα μεγάλο αριθμό χρηστών για την υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών που απαιτούν 

την οργάνωση / διαχείριση της πληροφορίας σε βάση δεδομένων σχεσιακής μορφής.  

 

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από πιστοποιημένους εγγεγραμμένους χρήστες και το 

περιεχόμενό της είναι στην αγγλική γλώσσα. Η εφαρμογή βρίσκεται στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://calctool.getmap.gr 

 

  

https://bio2care.eu/en
https://calctool.getmap.gr/


 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

H αρχική σελίδα της εφαρμογής παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για το έργο bio2care 

καθώς και για τις λειτουργίες που παρέχονται από το συγκεκριμένο εργαλείο. 

 

 
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της διαδικτυακής εφαρμογής 

Στο άνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα μενού λειτουργιών, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην 

αρχική σελίδα, στα σενάρια, στον οδηγό χρήσης καθώς και στη σελίδα πιστοποίησης του 

χρήστη. 

Στα σενάρια έχουν πρόσβαση μόνο πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι συνδέονται με το 

σύστημα με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να δοθούν σε 

χρήστες από το διαχειριστή του συστήματος. 

 

 
Εικόνα 2: Η φόρμα πιστοποίησης χρηστών 



 

 

Οι βασικές επιλογές της εφαρμογής παρέχονται από τη σελίδα των σεναρίων (εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3: Η οθόνη διαχείρισης των σεναρίων 

Οι βασικές λειτουργίες που παρέχονται είναι: 

 

1. Προσθήκη (δημιουργία) σεναρίου 

Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα, στην οποία ο χρήστης δίνει ένα όνομα για το νέο σενάριο. 
Στη συνέχεια επιλέγει αποθήκευση. 

 

 
Εικόνα 4: Η Δημιουργία νέου σεναρίου 

2. Αναζήτηση σεναρίου 

Ο χρήστης συμπληρώνει το πεδίο και η εφαρμογή ενημερώνει 

τη λίστα με τα σενάρια ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης 

 

3. Εμφάνιση λίστας με τα σενάρια  

Η εφαρμογή εμφανίζει σε πίνακα όλα τα διαθέσιμα σενάρια του χρήστη. Ο πίνακας εμφανίζει 

την κατάσταση, την ημερομηνία δημιουργίας καθώς και την ημερομηνία της τελευταίας 

τροποποίησης 



 

 
Εικόνα 5: Λίστα σεναρίων χρήστη 

4. Αντιγραφή (κλωνοποίηση) ενός σεναρίου 

Με την επιλογή του η εφαρμογή δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου 
σεναρίου. Η συγκεκριμένη επιλογή υπάρχει για να μπορεί ο χρήστης να 

ξεκινήσει την εφαρμογή ενός σεναρίου χρησιμοποιώντας ως βάση ένα άλλο σενάριο. 

 

5. Εμφάνιση / επεξεργασία ενός σεναρίου 

Είναι η βασική διεπαφή για τη συμπλήρωση των δεδομένων ενός σεναρίου. Η συγκεκριμένη 

λειτουργία θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

6. Αλλαγή του ονόματος ενός σεναρίου 

Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το όνομα ενός σεναρίου. Η φόρμα είναι 

αντίστοιχη με αυτή της δημιουργίας νέου σεναρίου. 

 

Επεξεργασία δεδομένων σεναρίου 

H εφαρμογή εμφανίζει τα δεδομένα που πρέπει να συμπληρωθούν. Αυτά αφορούν στοιχεία 

που πρέπει να επιβεβαιώσει ή να παρέχει ο χρήστης (πχ assumptions, inputs) ή δεδομένα 

που υπολογίζονται αυτόματα με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του έργου. Τα 

δεδομένα που μπορεί ο χρήστης να αλλάξει εμφανίζονται σε πλαίσια κειμένου με 

δυνατότητα επεξεργασίας, ενώ αυτά που υπολογίζονται από την εφαρμογή είναι χωρίς 

δυνατότητα επεξεργασίας. 

 
Εικόνα 6: Φόρμα διαχείρισης δεδομένων assumptions. 



 

Σε πολλά από τα δεδομένα η εφαρμογή εμφανίζει προτεινόμενες τιμές. Ο χρήστης μπορεί να 

συνεχίσει την εκτέλεση του μοντέλου με αυτές ή να τις αλλάξει.  

 

Με στόχο την ευκολότερη διαχείριση των δεδομένων, η εφαρμογή ομαδοποιεί τις 

παραμέτρους σε κατηγορίες, οι οποίες εμφανίζονται με τη μορφή «ακορντεόν». Για 
παράδειγμα η φόρμα με τα δεδομένα assumptions έχει τις υποκατηγορίες households, 

tertiary, municipal buildings, public lighting, private transportation, public transportation, 

tourism. 

 

Επίσης η εφαρμογή καθοδηγεί το χρήστη καθώς, με την ολοκλήρωση ενός βήματος (επιλογή 

του SAVE),  αυτόματα εμφανίζεται το επόμενο βήμα που απαιτείται να ολοκληρωθεί για την 

τελική ολοκλήρωση του σεναρίου. 

 

 
Εικόνα 7: Φόρμα διαχείρισης δεδομένων inputs 

H εφαρμογή παρουσιάζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης με δύο τρόπους: 

 

1. Με την εμφάνιση της διαδρομής στο πάνω μέρος της οθόνης, όπου εμφανίζεται ως: 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ \ ΣΕΝΑΡΙΟ \ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2. Με σύμβολα στη λίστα στα αριστερά της σελίδας. Η συγκεκριμένη λίστα 
χρησιμοποιείται και για τη πλοήγηση του χρήστη στις επιμέρους ενότητες δεδομένων. 

 

Στην περίπτωση που σε μια φόρμα γίνονται υπολογισμοί, εμφανίζεται το button CALCULATE 

στο τέλος αυτής. Με αυτό πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί και ενημερώνονται τα σχετικά 

αποτελέσματα στη φόρμα. Σημειώνεται ότι κάθε φορά, όταν φορτώνει μια φόρμα 

πραγματοποιούνται υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν κάθε φορά σε αυτήν 

(την πρώτη φορά με τις προτεινόμενες τιμές).  



 

 
Εικόνα 8: Φόρμα υπολογισμού του ecological footprint 

 
Εικόνα 9: Φόρμα υπολογισμού του biocapacity 

 
Εικόνα 10: Φόρμα υπολογισμού του population 



 

 
Εικόνα 11: Φόρμα υπολογισμού του carrying capacity 

 
Εικόνα 12: Φόρμα υπολογισμού του carbon footprint 

Σε κάθε φόρμα, με την επιλογή του print (πάνω δεξιά) η εφαρμογή παράγει αναφορά με το 

σύνολο των στοιχείων της φόρμας, για αποθήκευση ή εκτύπωση. 

  



 

Προηγμένες λειτουργίες. 

Οι διαχειριστές του συστήματος μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα της εφαρμογής στο 

επίπεδο της βάσης δεδομένων.  

 

Για το σκοπό αυτό για τη βάση δεδομένων (PostgreSQL) χρησιμοποιείται η τελευταία έκδοση 

του λογισμικού PGAADMIN (4.19). 

 

 
Εικόνα 13: Το περιβάλλον διαχείρισης της βάσης δεδομένων του PGADMIN 

 

Τα στοιχεία σύνδεσης, για λόγους ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται στο παρών εγχειρίδιο.  

 

 


