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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  Η παρούσα διπλωματική έχει σκοπό τον σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρονικού 
καταλόγου και βάσης δεδομένων  για την οργάνωση και διαχείριση αρχείου μουσικής 
ελληνικής  παράδοσης  και σχετικού περιεχομένου και την έκδοσή του στον 
παγκόσμιο ιστό.    
  Μέσα από την διπλωματική αυτή προτείνεται ένας τρόπος για την αποθήκευση της 
μουσικής πληροφορίας στο διαδίκτυο, το  σχετικό υλικό που θα πρέπει να συνοδεύει 
ένα τραγούδι, τον τρόπο παρουσίασης του υλικού αυτού στον χρήστη της εφαρμογής, 
τις λειτουργίες αναζήτησής της και τον τρόπο αναπαραγωγής της.      
 Για τις ανάγκες της διπλωματικής έγινε και προτείνεται κατηγοριοποίηση των 
τραγουδιών με βάσης το είδος τους , δηλαδή το θέμα τους, και με βάση τον ρυθμό 
τους, δηλαδή της μουσικής τους. Επίσης προτείνεται και κατηγοριοποίηση για τα 
άρθρα. Οι δύο παραπάνω κατηγοριοποιήσεις αφορούν αποκλειστικά το ελληνικό 
δημοτικό τραγούδι.  
  Επίσης προτείναμε δομή ιστοσελίδας του WWW για την διάδοση την μουσικής 
παράδοσης που θα  είναι φιλική  για τον μέσο χρήστη του internet και θα κρατάει το 
ενδιαφέρον του. 
  Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας δημιουργήθηκε ο πληρέστερος στο 
διαδίκτυο οδηγός παραδοσιακής μουσικής της Πελοποννήσου και της Στερεάς 
Ελλάδας. Ωστόσο με ένα επιπλέον σύστημα που δημιουργήθηκε είναι δυνατή η 
προσθήκη επιπλέον υλικού από χρήστες που θα καλύψει όλες τις περιοχές της χώρας 
μας.       
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη ανάπτυξης και 
βελτίωσης τεχνολογιών και συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού, καθώς και εφαρμογής τους στα 
πεδία του πολιτισμού και της λαογραφίας. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι, σε 
αντίθεση με τους πρώτους ιστότοπους που απλά πρόβαλλαν πληροφορίες, οι εφαρμογές 
Παγκόσμιου Ιστού προσφέρουν ολοένα και περισσότερες και πιο σύνθετες δυνατότητες. 
Ειδικότερα, αποτελεσματικές μέθοδοι και τεχνικές είναι ουσιώδεις για την οργάνωση και 
ανάκτηση σχετικών με τον πολιτισμό της μουσικής παράδοσης τύπων δεδομένων, όπως 
μουσικά κομμάτια, κείμενα, έγγραφα, και σχετικές πηγές  

Από την πρώτη στιγμή εξάπλωσης του διαδικτύου, εμφανίστηκε το πρόβλημα της 
αναζήτησης πληροφορίας σε αυτό. Σήμερα, ο όγκος των ιστοσελίδων και των δεδομένων που 
δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, κάτι που 
αναμένεται να συνεχιστεί και στο προσεχές μέλλον. Η συνεχής ροή ειδήσεων και 
πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένας ακόμα παράγοντας που συμβάλλει στη 
ραγδαία αύξηση των δεδομένων του διαδικτύου αφού η πληροφορία μεταφέρεται σχεδόν 
άμεσα από τις ιστοσελίδες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο 
χρήστης αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει τη ροή της πληροφορίας, δεδομένου του 
σύγχρονου τρόπου ζωής και του περιορισμένου χρόνου που διαθέτει. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός  
συστήματος διάδοσης παραδοσιακής μουσικής, προσβάσιμου μέσω δικτυακής πύλης, όπου ο 
χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στην πλούσια ελληνική παραδοσιακή μουσική όπως 
ποτέ πριν δεν έχει γίνει. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στον ευέλικτο τρόπο πλοήγησης 
μέσω κατανοητών τρόπων αναζήτησης, και στο πλούσιο υλικό του καταλόγου, το οποίο για 
πρώτη φορά είναι τόσο πλούσιο και εκτενές για κάθε τραγούδι. Το περιεχόμενο του 
συστήματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκτενή δουλειά πάνω στο δημοτικό τραγούδι 
του κ. Σταμάτη Μακρή. 

Ο κύριος όγκος της εργασίας που ακολουθεί εστιάζει στην παρουσίαση της σχεδίασης και της 
κατασκευής του συστήματος. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην κατασκευή των σχετικών 
βάσεων δεδομένων, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και στην διαχείριση του 
συστήματος αυτού. Επίσης, παρουσιάζεται η δικτυακή πύλη μέσω της οποίας είναι 
προσβάσιμος το σύστημα «Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης», τα επιμέρους τμήματά της και ο 
τρόπος με τον οποίο ο επισκέπτης πλοηγείται στην πύλη. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν με γνώσεις, ιδέες, στήριξη και 
κατέστησαν δυνατή την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Πρώτα απ’ όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα καθηγητή της 
διπλωματικής εργασίας, κ.κ. Χρήστο Αλεξόπουλο, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής για την ουσιαστική καθοδήγηση, τις γνώσεις και την ηθική υποστήριξη 
που μου παρείχε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας. Εν συνεχεία θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον κ. Σταμάτη Μακρή για την ανιδιοτελή προσφορά των κειμένων του και την 
βοήθειά του σε θέματα παραδοσιακής μουσικής. 
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Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μου με το Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο και συμφοιτητή Σταύρο Μάλλιο, με τον οποίο είχαμε 
συνεργασία σε ιδέες, γνώσεις και συμβουλές σε τεχνικά θέματα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που με στήριξε σε κάθε δυσκολία καθ’ 
όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών και μου παρείχε κάθε εφόδιο ώστε να 
ανταπεξέλθω σε αυτές. Οι ευχαριστίες αυτές αποτελούν μία ελάχιστη απόδοση 
ευγνωμοσύνης για όλα όσα τους οφείλω. 

Πάτρα, Φεβρουάριος 2011 

Νούλας Γεώργιος
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ΚΕΦ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κεφάλαιο 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Προσδιορισμός του θέματος  

Η διπλωματική αυτή βρίσκει εφαρμογή στα on-line συστήματα διάδοσης της παραδοσιακής 
μουσικής αλλά και γενικότερα σε συστήματα και εφαρμογές που προβάλουν μουσικά 
κομμάτια και είτε έχουν διαθέσιμη μια ακουστική εκτέλεση, είτε δεν έχουν. Μέχρι σήμερα 
έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες στο χώρο των on-line συστημάτων διάδοσης της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής, χωρίς ωστόσο να έχουν τον κατάλληλο βαθμό πληρότητας ώστε ο 
χρήστης να είναι αποδέκτης χρηστικής πληροφορίας εύκολα προσβάσιμης.  Αυτό είχε 
αποτέλεσμα ο χρήστης να μην μένει πλήρως καλυμμένος από το υλικό που του 
παρουσιαζόταν και να μην παραμένει στον δικτυακό τόπο λόγω δυσχρηστίας του 
συστήματος.     

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας 
σύστημα διάδοσης παραδοσιακής μουσικής, το «Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης», 
προσβάσιμο στους χρήστες μέσω δικτυακή πύλης, που προβάλλει ελληνικά παραδοσιακά 
τραγούδια. Συγκεκριμένα προβάλει για κάθε ένα από τα τραγούδια που περιέχει τον τίτλο 
του, το είδος του, τον ρυθμό του, τους στίχους του, σχετικές εικόνες, σχετικούς συνδέσμους, 
πληροφορίες ιστορικές και άλλες και τέλος μια εκτέλεσή του μαζί με το όνομα του 
ερμηνευτή ή οργανοπαίχτη που κάνει τον παρών οδηγό να ξεχωρίζει. Επίσης το σύστημα 
αυτό προβάλλει άρθρα σχετικά με το δημοτικό μας τραγούδι. Για κάθε άρθρο παρουσιάζεται 
εκτός από τον τίτλο του, το όνομα του συγγραφέα, το σώμα κειμένου, σχετικοί συνδέσμοι και 
σχετικές φωτογραφίες. Ο οδηγός αυτός παρέχει την δυνατότητα σε μια κλειστή ομάδα 
χρηστών (διαχειριστές) να επεκτείνουν το υλικό του τόσο σε τραγούδια όσο και σε άρθρα. 
Κατά την υλοποίησή του εστιάσαμε κυρίως στην δημοτική μουσική παράδοση της 
Πελοποννήσου , λιγότερο της Στερεάς Ελλάδας και ακόμα λιγότερο στα άλλα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της χώρας μας.  

 

1.2 Περιεχόμενο του συστήματος 

Η πλοήγηση στη δικτυακή πύλη και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του υλοποιημένου 
μουσικού αυτού σύστημα επιτυγχάνεται μέσω εύχρηστων μορφών αναζητήσεως, 
υπερκειμένου και ευρετηρίου (για τα άρθρα). Μέσω αυτών των εικονικών περιηγήσεων, οι 
επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό σχετικό με την μουσική παράδοση 
της Ελλάδας  Συνεπώς, στο πλαίσιο της προσέγγισης που υιοθετήθηκε κατά το σχεδιασμό 
του παρόντος οδηγού, οι χρήστες του συστήματος (επισκέπτες της δικτυακής πύλης) μπορούν 
να πραγματοποιήσουν εικονικές διαδρομές με τρεις τρόπους: αναζητήσεων, υπερκειμένου ή 
ευρετηρίων. 

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, και ταυτόχρονα των Δρόμων Μοσυικής 
Παράδοσης, περιλαμβάνει: 
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• διεπαφή πλοήγησης μέσω αναζητήσεων, 
• πρόσβαση σε περιεχόμενο αναφερόμενο στην μουσική παράδοση σχετικό με 

μουσικά όργανα, μουσικές εκδηλώσεις, μουσικούς χορούς κτλ (περιλαμβάνονται 
ιστορικές, διαχρονικές, σύγχρονες πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό), 

• πρόσβαση στους στίχους, την εκτέλεση κτλ των τραγουδιών του  
• συνδέσεις με συλλογή σχετικών πηγών (ιστορικές και διαχρονικές πληροφορίες, 

σχετικά άρθρα και μελέτες , πολυμεσικό υλικό κλπ). 

Το περιεχόμενο του οδηγού είναι εξ ολοκλήρου οργανωμένο και αποθηκευμένο σε σχετικές 
βάσεις δεδομένων, καθιστώντας το σύστημα δυναμικό και δίνοντάς του δυνατότητες: 

• εύκολης ενημέρωσης, 
• τροποποίησης περιεχομένου, και 
• επέκτασής του. 

Το σύστημα, άλλωστε, στην παρούσα μορφή του συνιστά μία πιλοτική έκδοση του μουσικού 
οδηγού. Αποτελεί μελλοντική επιδίωξη η επέκτασή του, ώστε να περιλαμβάνει μουσική 
πληροφορία από όλο τον ελλαδικό χώρο. 

1.3 Σκοπός του έργου 

Το κίνητρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προβολής παραδοσιακής 
μουσικής είναι το ότι θα αποτελέσει μια ιστορική πηγή που θα διαδώσει στις νέες κυρίως 
γενιές το περιεχόμενό της, το ότι θα αποτελεί μια εκπαιδευτική πηγή αλλά και συνάμα έναν 
δικτυακό τόπο ψυχαγωγίας. Το έργο αυτό θα συμπληρώσει ένα κενό πληροφορίας που 
υπάρχει στο ελληνικό διαδίκτυο. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος για την διάδοση της 
παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, του δημοτικού μας τραγουδιού. Θέλουμε η παρούσα 
εργασία να συντελέσει στην προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής και μουσικής 
κληρονομιάς και του ελληνικού γλεντιού. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι: 

• η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του μεγάλου πλούτου της, 
• η ανάδειξη άγνωστων στο ευρύ κοινό τραγουδιών με πολιτιστικό, ιστορικό και 

λαογραφικό ενδιαφέρον, 
• η αποδοτική οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριακού υλικού σχετικά με την 

παραδοσιακή ελληνική μουσική, και 
• η προώθηση της μουσικής παράδοσης στις νέες γενιές, σε συνδυασμό με την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα παράδοσης και διατήρησης εθνικής ταυτότητας. 

1.4 Συνεισφορά της εργασίας 

Η εργασία αυτή για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργεί τα στάνταρ ενός διαδικτυακού 
οδηγού διάδοσης της μουσικής παράδοσης που είναι κυρίως προσανατολισμένος στους 
χρήστες. Θέτει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η παρουσίαση των τραγουδιών και 
δημιουργεί μια κατηγοριοποίηση της μουσικής που είναι κατανοητή σε όλους.  Καταγράφει 
σπάνια τραγούδια, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν αλλού στο διαδίκτυο και είναι από τους 
ελάχιστους δικτυακούς τόπους αφιερωμένους στο δημοτικό μας τραγούδι. Επίσης είναι και ο 
μοναδικός ιστότοπος όπου προσανατολίζεται στο « Τραγούδι= Εκτέλεση + στίχοι + 
πληροφορία ».    
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1.5 Δομή της εργασίας 

Η εργασία δομείται σε κεφάλαια ως εξής: 

• Στο κεφάλαιο 2 αναφερόμαστε σε γενικές πληροφορίες για το δημοτικό τραγούδι, 
κάνουμε αναφορά στο έργο του κ. Σταμάτη Μακρή, «Βίωμα και Μεράκι», και 
παρουσιάζουμε συναφείς δουλειές. 

• Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη της εργασίας αυτής όπως π.χ. οι τεχνολογίες php, mysql κ.α.. Επίσης 
αναφερόμαστε στο θέμα της κατηγοριοποίησης των τραγουδιών     

• Στο κεφάλαιο 4 αναφερόμαστε στην αρχιτεκτονική του συστήματος και 
συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οδηγός διάδοσης της 
παραδοσιακής μουσικής τόσο σε επίπεδο απλού χρήστη  όσο και σε επίπεδο 
διαχειριστή του οδηγού.  

• Στο κεφάλαιο 5 γράφουμε για την σχεδίαση του οδηγού σε επίπεδο υλοποίησης, 
δηλαδή τι δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του οδηγού όπως και για την βάση 
δεδομένων. 

• Στο κεφάλαιο 6 γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση του συστήματος που σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε, ενώ αναφέρεται και ο σκοπός ανάπτυξης του εν λόγω οδηγού και 
του συνολικού έργου, γενικότερα.  

• Στο κεφάλαιο 7 αναφέρονται κάποιες πιθανές επεκτάσεις του τρέχοντος συστήματος 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής εργασίας. 

• Το παράρτημα περιλαμβάνει screenshots του οδηγού και των προγραμμάτων 
ανάπτυξης. Επίσης περιλαμβάνει και κάποιες χρήσιμες ορολογίες.  

• Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει αναφορές, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικές, που 
συνετέλεσαν στην υλοποίηση και τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας. 
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ΚΕΦ 2. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 

Το δημοτικό τραγούδι είναι η ποιητική και μουσική έκφραση της λαϊκής ψυχής των Ελλήνων 
διαμέσου των αιώνων. Είναι το καταστάλαγμα της λαϊκής ευαισθησίας, που μέσα από τον 
ποιητικό και μουσικό λόγο εκφράζει μεγάλα και μικρά συναισθήματα, ανθρώπινες 
καταστάσεις, περιστατικά και γεγονότα που συγκινούν και αγγίζουν τον απλό λαό, όλα 
βγαλμένα από την ίδια τη ζωή. 

2.1 Λίγα λόγια για το δημοτικό τραγούδι και η αξία του 

Δημιούργημα του ίδιου του λαού, ανώνυμων και προικισμένων δημιουργών, συνταιριάζει 
στίχους, τραγούδι και χορό, για να επιστρέψει πάλι σ' αυτόν και να γίνει κτήμα του, κομμάτι 
της δικής του ζωής. Για να θυμίσει ή να υμνήσει συναισθήματα, αξίες και τη φύση, ν' 
αφηγηθεί ανθρώπινες καταστάσεις και γεγονότα, όλες τις πτυχές της ζωής. Και για να τον 
συντροφέψει σε λύπες και χαρές, στη δουλειά και στην ανάπαυση, σε γλέντια και γιορτές, 
στον πόλεμο και στο θάνατο. Και να του μεταδώσει ρυθμό στην ψυχή και στα πόδια, 
χορεύοντας τον παραδοσιακό χορό, τον καλαματιανό και τον τσάμικο, τον συρτό και τον 
μπάλο, και τους τόσους άλλους δημοτικούς χορούς της πατρίδας μας. 

Το δημοτικό τραγούδι, αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης, ζυμώθηκε με τη 
νεώτερη ελληνική ιστορία, με ιδιαίτερο σταθμό την περίοδο της ελληνικής επανάστασης του 
1821. Αποτέλεσε έτσι ένα πολύτιμο συστατικό της ιστορικής πορείας του τόπου, κρατώντας 
ζωντανή την εθνική μνήμη και αναλλοίωτη την εθνική συνείδηση. Και περνώντας από στόμα 
σε στόμα, από γενιά σε γενιά, διαμορφώθηκε, τροποποιήθηκε ή προσαρμόστηκε σύμφωνα με 
τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ιστορικές συγκυρίες, για να φτάσει μέχρι τις μέρες μας, 
παραμένοντας γνήσιο κτήμα, πνευματικό εργαλείο και αυθεντικός τρόπος έκφρασης του 
λαού. Για να επαληθευτεί έτσι, ότι αποτελεί το "αψευδές κάτοπτρο πάνω στο οποίο 
καθρεπτίζεται ο κατ ουσία ατομικός και ο εθνικός βίος ενός λαού". 

Για τους ανώνυμους πρωταρχικούς λαϊκούς δημιουργούς, ο καθηγητής και λαογράφος 
Νικόλαος Πολίτης λέει: «Εις των πολλών, έχων το χάρισμα της στιχουργικής δεξιότητας και 
το μουσικόν αίσθημα ανεπτυγμένον, υπείκων και εις εσωτερικήν ώθηση, εις στιγμήν 
εξάρσεως συνθέτει το άσμα, ταυτοχρόνως εξευρίσκων τον ρυθμόν και το μέλος ή 
προσαρμόζων εις γνωστά».  

Η αξία του δημοτικού τραγουδιού έχει αναγνωριστεί από κορυφαίους ξένους και Έλληνες 
μελετητές, λογοτέχνες και διανοούμενους. Πρώτοι την διαπίστωσαν οι Ευρωπαίοι τον 18ο 
και 19 αι. που άρχισαν τις πρώτες προσπάθειες καταγραφής και μελέτης. Η πρώτη 
συγκροτημένη έκδοση νεοελληνικών δημοτικών τραγουδιών - πρώτος μεγάλος σταθμός για 
τη διάσωση και καταγραφή του - έγινε από τον Γάλλο λόγιο και φιλέλληνα Claude Fauriel, 
αμέσως μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του 21 (1824). Ακολούθησαν 
μικρότερες συλλογές, κυρίως με ιστορικά τραγούδια της επανάστασης, των Brunet de Presle, 
Voutier (1826), Arnoldus Passow (1860) και Mich. Deffner, όπως και άλλες τοπικές 
Ανθολογίες. Μετά το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα ακολούθησαν οι περισσότερο 
συστηματικές των Kind, Tommaseo, Μανούσου, Ζαμπέλιου κ.ά. Στα μετέπειτα χρόνια 
κορυφαίοι Έλληνες μελετητές ασχολήθηκαν διεξοδικά με την καταγραφή, ανθολόγηση και 
μελέτη του δημοτικού τραγουδιού. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι Ν. Πολίτης (το έργο του 
και ειδικότερα το βιβλίο του "Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού" αποτέλεσε ένα 
δεύτερο μεγάλο σταθμό), Δ. Α. Πετρόπουλος, Γ. Αποστολάκης, Γ. Σπυριδάκης, Σ. 
Περιστέρης, Μ. Αυγέρης, Β. Ρώτας, Μ. Μιρασγέζη, Γ. Ιωάννου, Θ. Δημαράς, Π. Καλοδίκης, 
Α. Πολίτης, Γ. Σηφάκης, και άλλοι. Σημαντική είναι η επίδραση του δημοτικού τραγουδιού 
στην ελληνική λογοτεχνία. Εξέχοντες Έλληνες ποιητές, όπως ο Γ. Σεφέρης, Ο. Ελύτης, Γ. 
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Ρίτσος, Ν. Βρετάκος κ.ά., αναγνωρίζουν ότι σ' αυτό βρήκαν τις πηγές της ποίησης και της 
έμπνευσής τους. Και συμφωνούν στη διαπίστωση -που εξ' άλλου μοιράζονται και αρκετοί 
ξένοι διανοητές, όπως λ.χ. ο φιλόσοφος Ροζέ Γκαροντί - ότι μέσω του δημοτικού τραγουδιού 
επιβεβαιώνεται η αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και η διαχρονικότητα των 
αξιών του. Ο ποιητής Γ. Σεφέρης, κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας 
(1963), εξήγησε ότι οι πηγές από τις οποίες άντλησε την ποίησή του βρίσκονται στο δημοτικό 
τραγούδι, που είναι η αρχή και η συνέχεια της ιστορίας μας. Και χαρακτηριστικά, απάγγειλε 
το τραγούδι "Εγώ για το χατίρι σου...". Tο ίδιο αναγνώριζε και ο Οδυσσέας Ελύτης μερικά 
χρόνια αργότερα, ενώ έπαιρνε το ίδιο βραβείο (1979). Και αναφέρθηκε στο κατ' εξοχή 
επιγραμματικό τραγούδι "Κόκκινα χείλη φίλησα...".  

Αλλά και μεγάλοι Έλληνες μουσουργοί και συνθέτες εμπνεύσθηκαν από το δημοτικό 
τραγούδι. Ο Μανόλης Καλομοίρης (1883 -1962), στο γνωστό συμφωνικό του ποίημα «Ο 
θάνατος της Ανδρειωμένης», που γράφτηκε για να εξυμνήσει την αντίσταση στο Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, βασίστηκε στο μοτίβο του χορού του Ζαλόγγου. Ο Αντίοχος 
Ευαγγελάτος (1903 - 1981) στο έργο του «Παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα ελληνικό 
τραγούδι» που έγραψε στις αρχές του εμφυλίου πολέμου, στηρίχτηκε στο δημοφιλές 
κλέφτικο τραγούδι «Σαράντα παλικάρια». Στο περίφημο συμφωνικό έργο «36 ελληνικοί 
χοροί» του Νίκου Σκαλκώτα (1904 - 1949), δύο από τους χορούς βασίστηκαν σε δυο 
κλέφτικους σκοπούς , ενώ ένας τρίτος στηρίχτηκε στο χορό του Ζαλόγγου (και οι τρεις χοροί 
γράφτηκαν μεταξύ 1931-1936) . Τέλος και το έργο «Κλέφτικοι χοροί» του Πέτρου Πετρίδη 
(1892 - 1977) είναι εμπνευσμένο από γνωστά κλέφτικα δημοτικά μοτίβα.  

Στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι, σε όλα σχεδόν τα είδη του (παραλογές, της αγάπης, 
εργατικά, λατρευτικά, ακριτικά, κλέφτικα, ιστορικά, τραπεζίτικα, μαντινάδες, παιδικά, 
μοιρολόγια κλπ.), κυριαρχεί αυθεντική απλότητα και χάρη, όπως και ένας απαράμιλλος 
λυρισμός. Σήμερα είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι αποτελεί τον πρώτο μεγάλο σταθμό της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και ένα σημαντικό μνημείο του νεοελληνικού λυρισμού. 

Παράλληλα, σημαντική είναι και η ιστορική και η τεχνική του αξία από πλευράς μουσικής 
και ρυθμού. Οι ξένοι και οι Έλληνες ειδικοί εντυπωσιάζονται στη διαπίστωση της πλούσιας 
μουσικής βάσης, της ποιητικής φαντασίας και της ρυθμικής ποικιλίας που χαρακτηρίζουν τα 
δημοτικά μας τραγούδια. Ο πλούτος των ιδιωματισμών, η εύκολη εναλλαγή ρυθμών στο ίδιο 
τραγούδι, η αφθονία των επωδών, ο πλούτος και ή ιδιομορφία των χρησιμοποιούμενων 
κλιμάκων, η χρήση ρυθμών άγνωστων στην ευρωπαϊκή μουσική, η αποκοπή και η 
επανάληψη συλλαβών του κειμένου, η χαλαρή εξάρτηση των φθογγικών συμπλεγμάτων κατά 
την ερμηνεία από εκείνα της αρχικής μουσικής βάσης, ο στενός τύπος της φωνής και του 
ήχου, συνθέτουν ένα τέτοιο πολύπτυχο ιδιαιτεροτήτων, που καθιστούν το δημοτικό μας 
τραγούδι μοναδικό στο είδος του σε παγκόσμια κλίμακα. 

Για τον απλό λαό που τραγουδά και βιώνει το δημοτικό τραγούδι, η αξία του είναι πρώτιστα 
η αισθητική (από ποιητική και μουσική άποψη). Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται και η 
γλωσσική, ιστορική και λαογραφική αξία, που αποτελούν άλλωστε, μαζί με την αισθητική, 
κριτήρια για τη συστηματική του μελέτη.  

 

Ιδιαίτερη άνθηση και διάδοση γνώρισε το δημοτικό 
τραγούδι στις αγροτικές, ορεινές και απομονωμένες 
περιοχές της Ελλάδας. Ήταν λοιπόν φυσικό να 
ριζώσει βαθιά στην Πελοπόννησο και στην 
Αρκαδία, περιοχές στις οποίες έχει επικεντρώσει το 
σύστημα της εργασίας μας , όπου ως τις μέρες μας 
γνωρίζει πλατειά απήχηση, αν και δυστυχώς τα 
τελευταία χρόνια έχει υποστεί αρκετές αλλοιώσεις 
από πλευράς ερμηνείας. Το δημοτικά τραγούδια του 
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Μοριά ("μοραΐτικα") αποτελούν ένα ξεχωριστό και σημαντικό είδος δημοτικού τραγουδιού. 
Παρ' όλες τις διαφοροποιήσεις και αλλοιώσεις, διακρίνονται για το ύφος τους (πάθος, 
ένταση, έξαρση, τραχύτητα), τη γλώσσα (ντοπιολαλιά), τον ιδιαίτερο τρόπο και χρώμα στην 
απόδοση, τις συνήθως ψηλές μουσικές τους κλίμακες και τα μουσικά όργανα.  

Ιδιαίτερα για τα τελευταία, τα αυθεντικά όργανα που ακολούθησαν το μοραΐτικο τραγούδι σε 
όλο το δημιουργικό κύκλο του, μέχρι και τα μεταεπαναστατικά χρόνια, ήταν ο ταμπουράς και 
μετά το λαούτο (παραλλαγή του πρώτου), ο αυλός (φλογέρα), η πίπιζα και το νταούλι. Με 
την είσοδο του κλαρίνου (από τους τσιγγάνους) στη βόρεια Ελλάδα, γύρω στο 1835, άρχισαν 
να υποχωρούν σταδιακά τα παραδοσιακά πνευστά για να κυριαρχήσει τελικά το πρώτο (σε 
σιμπεμόλ ή λα κυρίως). Αργότερα εμφανίστηκε και το βιολί. Τα βασικά όργανα που τελικά 
επικράτησαν και αποτέλεσαν τη μουσική κομπανία στο Μοριά και στην Αρκαδία ήταν το 
κλαρίνο και το λαούτο. Παρ' όλα αυτά μέχρι και πριν από 20 χρόνια, η πίπιζα και το νταούλι 
εξακολουθούσαν να εμφανίζονται περιστασιακά... Τα τελευταία χρόνια, τα λαϊκά όργανα που 
παίζουν οι τοπικές κομπανίες στις μουσικές εκδηλώσεις στη Πελοπόννησο είναι: κλαρίνο, 
λαούτο (σαν βασικά) κιθάρα και κρουστά (ντράμς), πιανόργανο, ενίοτε βιολί και μπάσο 
κιθάρα. Κάποιο "ονειροπόλοι" ερμηνευτές (του "κέντρου") έχουν περιστασιακά επανεισάγει 
τη (ξεχασμένη...) φλογέρα και το νταούλι, όπως και το (άγνωστο στην Πελοπόννησο) 
τουμπερλέκι...  

2.2 Η Γνησιότερη Έκφραση της Ελληνικής Ψυχής 

Τι είναι το δημοτικό τραγούδι που εκφράζει τον Έλληνα περισσότερο από κάθε άλλη 
λογοτεχνική παραγωγή; 

Το δημοτικό μας τραγούδι είναι ποίηση και μουσική, είναι λόγος και μουσική. Αρχικά 
δημιουργήθηκε από το λαϊκό τραγουδιστή, πέρασε όμως στο στόμα του λαού, γιατί βρήκε 
ανταπόκριση στη λαϊκή ψυχή. Εξ' άλλου κάθε στοιχείο αντιποιητικό, όπως πλατειασμός, 
φραστικές αδεξιότητες, αποκρουστικές χασμωδίες κλπ. με την τριβή των χρόνων και το 
πέρασμα του τραγουδιού από χιλιάδες στόματα έχει αποβληθεί και έχει κατασταλάξει, έτσι 
όπως θέλει η λαϊκή ψυχή, για να εκδηλωθεί στις διάφορες πτυχές της. Τα δημοτικά τραγούδια 
μας αποβαίνουν το αψευδές κάτοπτρο πάνω στο οποίο καθρεπτίζεται ο κατ΄ ουσία ατομικός 
και ο εθνικός βίος ενός λαού. Οι αψευδέστερες μαρτυρίες και οι καλύτερες αποδείξεις της 
εθνικής μας ζωής είναι τα δημοτικά μας τραγούδια και οι εθνικές μας παραδόσεις. 

Η λέξη "τραγούδι" παράγεται από την αρχαία λέξη "τραγωδία" και το χρησιμοποιεί ο λαός 
για να δηλώσει κάθε είδους άσμα. Αν θελήσουμε ν' αναζητήσουμε τις πρώτες ρίζες του 
δημοτικού μας τραγουδιού, θα δούμε ότι αυτές χάνονται μέσα στο χρόνο. Ασφαλώς υπήρχε 
και πριν από τον Όμηρο, αποτέλεσε αυτό τι βάσεις και το υλικό που δημιουργήθηκαν τ' 
αθάνατα ομηρικά έπη. Γιατί, όπως γράφει ο Κ. Θ. Δημαράς στη "Νεοελληνική Λογοτεχνία", 
σ' αυτούς τους τόπους, σ' αυτά τα ξερά και γυμνά χώματα απάνω έζησαν, χάρηκαν, 
λυπήθηκαν, αγάπησαν, μίσησαν και πέθαναν γενεές και γενεές ανθρώπων, χωρίς καμιά 
διακοπή. Όπως είχε κλάψει η κόρη το χαμό της μάνας της, με όμοιο τρόπο έκλαψαν κι εκείνη 
λίγα χρόνια αργότερα τα παιδιά της. Τα τραγούδια που τραγουδούσε και χόρευε ο γιος στα 
γλέντια και στα πανηγύρια, τα ίδια αυτά μάθαινε αργότερα, γέρος, στ΄ αγγόνια του, για να 
συνεχισθεί έτσι αδιάκοπη η αλυσίδα του χτες με το σήμερα και το αύριο. Ο ρυθμός του 
μύλου που γύριζε και συνόδευε το τραγούδι του μυλωνά, ο παλμός των παλικαριών που 
τραβούσαν το κουπί, αλαφρώνοντας τον κόπο τους με το τραγούδι, έμειναν ίδιοι μέσα στους 
αιώνες και "ό,τι άπαξ ευρέθη, εδοκιμάσθη και ενεκρίθη υπό του λαού, δεν εγκαταλείπεται 
ευκόλως".  

Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το χορό. Σέρνω το χορό λέμε ακόμα στα χωριά μας, 
συρτός λέγεται ο επικρατέστερος από τους δημοτικού μας χορούς, που, όπως και ο τσάμικος, 
έχει αρχαία την προέλευση. Σε κάποιο μέρος της Βοιωτίας ένας πλούσιος γαιοκτήμονας θέλει 
να αναστήσει τα παλαιά έθιμα του τόπου του και να γυρίσει πίσω στην παράδοση. 
Βρισκόμαστε στη Ρωμαιοκρατία. Η προσπάθειά του αυτή έχει αποθανατιστεί σε μια 
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επιγραφή πάνω στην οποία αναγράφονται τα εξής: "Και την των συρτών πάτριον όρχησιν 
θεοσεβώς επετέλεσεν". Από τούτο συνάγεται ότι οι Έλληνες από τότε χόρευαν το συρτό, 
αλλά κι ήταν αυτός συνδεδεμένος με την παλαιή παράδοση και τα έθιμά τους.  

2.3 Σχετικές Εργασίες 

Στο διαδίκτυο οι ιστότοποι που αναφέρονται στο δημοτικό τραγούδι αν αναλογιστούμε την 
αξία και την διάδοσή του είναι ελάχιστοι. Πόσο μάλλον οι οδηγοί για την διάδοση του, είναι 
μετρημένοι στα δάκτυλα τους ενός χεριού. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις εργασίες  αυτές 
προϊόν όλες ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αν και θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να υπάρχει ένας 
εθνικός φορέας για την ανάδειξη, διάσωση και  διάδοση του δημοτικού τραγουδιού.  

2.3.1 Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέπλως Μερλιέ (2006)  

Δημιουργήθηκε το 1930-1931 μέσα σε λίγους μήνες, όταν, με πρωτοβουλία της Mέλπως 
Mερλιέ, ηχογραφήθηκαν σε 222 δίσκους 78 στροφών (ο κάθε δίσκος βγήκε σε ελάχιστα 
αντίτυπα μόνο για τη χρήση των μελετητών) περίπου 600 δημοτικά τραγούδια απ' όλη σχεδόν 
την Ελλάδα (και τα τότε υπό ιταλική κατοχή Δωδεκάνησα), αρκετά βυζαντινά μέλη, ο 
Βενιζέλος να τραγουδά ριζίτικα, ο Παλαμάς ν' απαγγέλλει ποιήματά του καθώς και δείγματα 
από διάφορες τοπικές διαλέκτους, όπως την Ποντιακή και την Τσακώνικη. 

Σήμερα η συλλογή αυτή περιλαμβάνει χιλιάδες ακόμα τίτλους (πάνω από 2.000 χιλιάδες 
μοναδικοί τίτλοι). Βρίσκεται κατά ένα μέρος της στο διαδίκτυο και πρόκειται για τον 
εκτενέστερο οδηγό μουσικής παράδοσης  προϊόν εργασίας πολλών επιστημόνων, όπως 
μουσικολόγων, προγραμματιστών και γραφιστών. 

Μειονέκτημα του οδηγού αυτού είναι η έλλειψη των στίχων από τα τραγούδια και οι λίγες 
εκτελέσεις που υπάρχουν και οι οποίες είναι δείγματα των 15 δευτερολέπτων μόνο. Επίσης 
αν και πρόκειται για μια ιδιαίτερα ακριβή εργασία , η σαφής κατηγοριοποίηση των 
τραγουδιών και οι πληροφορίες υστερούν σημαντικά σε σχέση με την δική μας δουλειά και 
την εργασία που θα παρουσιάσουμε παρακάτω. 

Διεύθυνση Ιστότοπου: http://www.mla.gr/ 

2.3.2 Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου (2010) 

Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου» είναι μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε το 1981 με κύριο στόχο τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής. 

Ο ιστότοπος αυτός είναι επίσης μια πολύ ακριβή δουλειά όπως ο προηγούμενος και 
αναφέρεται αποκλειστικά στο έργο της Δόμνας Σαμίου που αποτελεί έναν ζωντανό μύθο για 
το δημοτικό τραγούδι. Πρόκειται για τον καλύτερο οδηγό του διαδικτύου ο οποίος όμως 
στερείται σε περιεχόμενο (πλήθος τραγουδιών) και σε εκτελέσεις (μονό ενδεικτικές μερικών 
δευτερολέπτων). Η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιεί θεωρείται αρκετά καλή και είναι 
πολύ πιο κατανοητή στον χρήστη σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιεί το Μουσικό 
Λαογραφικό Αρχείο Μέπλως Μερλιέ. 

Στη Δισκογραφία παρουσιάζονται οι δίσκοι βινυλίου και ακτίνας (LP και CD)  που 
επιμελήθηκε και εξέδωσε η Δόμνα Σαμίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε με το 
Σύλλογό της είτε με άλλες δισκογραφικές εταιρείες. Η χρονική απόσταση που χωρίζει τις 
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συλλογές μεταξύ τους κάνει αισθητή την αλλαγή των αντιλήψεων γύρω από την 
παραδοσιακή μουσική, την ηχοληψία και την αισθητική στην έκδοση των δίσκων. 

Στα Τραγούδια περιέχονται όλα τα μουσικά κομμάτια της δισκογραφίας αλφαβητικά. Έχουν 
κατηγοριοποιηθεί και ταξινομηθεί με βάση βιβλιογραφικές πληροφορίες και τις πληροφορίες 
καταγραφής τους. Για κάθε τραγούδι υπάρχει μικρό ηχητικό δείγμα, οι στίχοι και 
τεκμηριωτικό υλικό. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει του τίτλου, των στίχων και του 
διαθέσιμου υλικού. 

Η ενότητα Συναυλίες περιλαμβάνει μια επιλογή από τις περίπου χίλιες συναυλίες που 
πραγματοποίησε η Δόμνα Σαμίου από το 1960 ως το 2005, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Παρουσιάζονται ομαδοποιημένες, ανάλογα με το χώρο και το θέμα τους, με όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες όπως προγράμματα, αφίσες, φωτογραφίες, σχετικές αναφορές στον 
Τύπο κ.ά. 

Στις Εκπομπές γίνεται αναφορά στη σειρά  «Μουσικό Οδοιπορικό», την οποία 
πραγματοποίησε η Δόμνα για την Ελληνική Τηλεόραση. Παρουσιάζεται με σχόλια ως προς 
το περιεχόμενό της και συνοδευτικό υλικό όπου υπάρχει. 

Στην ενότητα Συνεργάτες παρουσιάζονται όλοι όσοι συνεργάστηκαν κατά καιρούς με τη 
Δόμνα. Οι πληροφορίες για το βιογραφικό τους σημείωμα, το οποίο διαμορφώθηκε σύμφωνα 
με τις ανάγκες του ιστοχώρου, αντλήθηκαν είτε από τους ίδιους είτε από άλλες πηγές. Για τον 
κάθε συνεργάτη υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με τις συνεργασίες του, σχετικά 
δημοσιεύματα και φωτογραφίες.  

Η ενότητα Δημοσιεύματα περιέχει το σύνολο των άρθρων από τον ελληνικό και ξένο Τύπο 
και αποσπάσματα από τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις της Δόμνας Σαμίου που 
φιλοξενούνται στο παρόντα ιστοχώρο. Όλοι οι τίτλοι συνοδεύονται από το διαθέσιμο 
τεκμηριωτικό υλικό και έχουν εμπλουτισθεί με συνδέσεις (link), ανάλογα με τις αναφορές 
τους, για να διευκολύνεται η πλοήγηση και η αναζήτηση της πληροφορίας από τον 
επισκέπτη. 

Διεύθυνση Ιστότοπου: http://www.domnasamiou.gr/   

 

2.3.3 Μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη»  

Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο πάνω στην ελληνική μουσική αλλά στην ουσία δεν 
παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον για την διάδοση του δημοτικού τραγουδιού. Επίσης λόγω της 
δυσχρηστία του δεν ενδείκνυται για τους μέσους χρήστες. Προσανατολίζεται περισσότερο 
για άλλα είδη τραγουδιών όπως λαϊκά και έχει κυρίως ερευνητικό χαρακτήρα.  

Διεύθυνση Ιστότοπου: http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=20   

 

Τέλος να αναφέρουμε κάποιους τόπους του διαδικτύου που καταγράφουν στίχους και 
πληροφορίες για το δημοτικό τραγούδι όπως ο δικτυακός τόπος της Αρκαδίας του 
πανεπιστημίου Πατρών http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/index.html και ο τόπος της 
Βιβής Κανελλάτου http://www.kanellatou.gr/ .  
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Παρατηρώντας τις παραπάνω σχετικές εργασίες επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για την 
κατασκευή ενός συστήματος διάδοση της μουσικής παράδοσης με τον τρόπο τον οποίο το 
υλοποιούμε εμείς. Ένα σύστημα εύχρηστο, διασκεδαστικό, με ολόκληρες εκτελέσεις 
μουσικών κομματιών και πλήρεις στίχους. Συνεπώς η εργασία αυτή έρχεται για να καλύψει 
και να συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό διαδίκτυο.  
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ΚΕΦ 3.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συστήματος ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για  
αξιόπιστο, εύκολα προσβάσιμο και ταυτόχρονα ευχάριστο στον απλό χρήση σύστημα 
διάδομος παραδοσιακής μουσικής. Γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι επιλεγμένες 
τεχνολογίες συμβάλουν στον σκοπό αυτό του μουσικού συστήματος. Επίσης, 
περιλαμβάνονται στοιχεία για το θεωρητικό κομμάτι των δημοτικών τραγουδιών που ήταν 
απαραίτητα για την κατονοησή τους ώστε να μπορούν να ενταχθούν με χρηστικό τρόπο μέσα 
στο σύστημα της παρούσας διπλωματικής. Το ίδιο γίνεται και για τα άρθρα του δημοτικού 
τραγουδιού.  

3.2 Τεχνολογίες για την υλοποίηση της διπλωματικής 

Ελέγχοντας τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας και με γνώμονα την δυνατότητα χρήσης της 
τεχνολογίας αυτής. Σημαντικά επίσης κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών 
είναι η ύπαρξη σταθερών εκδόσεων και αναβαθμίσεων, ενώ θα πρέπει να μπορούν να 
εκτελεστούν σε λειτουργικό σύστημα UNIX.  

 

3.2.1  HTML και PHP  

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. Η html δεν 
είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup language), 
δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο 
HTML χρησιμοποιώντας απλώς εναν επεξεργαστή κειμένου. Aποτελεί υποσύνολο της 
γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την IBM 
προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα 
υπολογιστικά συστήματα. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις 
εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο 
διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Η html χρησιμοποιεί τις 
ειδικές ετικέτες (τα tags) να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον browser. Τα tags είναι 
εντολές που συνήθως ορίζουν την αρχή ή το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται 
πάντα μεταξύ των συμβόλων < και >. Π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case insensitive, δεν 
επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML 
πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html. Μπορεί ωστόσο να διαβαστεί και μέσα από άλλα αρχεία 
(π.χ. .php) 

Για να μπορούν οι browser να ερμηνεύουν σχεδόν απόλυτα σωστά την html έχουν θεσπιστεί 
κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως προδιαγραφές. Επομένως σχεδόν κάθε 
είδος υπολογιστή μπορεί να δείξει το ίδιο καλά μια ιστοσελίδα. Οι πρώτες προδιαγραφές 
ήταν η html 2.0 το 1995 ωστόσο η ιδέα ειχε ξεκινήσει το 1980 σε ερευνητικό πρόγραμμα του 
CERN και οι πρώτη επίσιμη παρουσιασή της είχε γίνει το 1991  . Πρόβλημα προέκυψε όταν 
η Μicrosoft και η Νetscape πρόσθεσαν στην html τέτοιες δυνατότητες που στην αρχή 
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τουλάχιστον ήταν συμβατές μόνο με συγκεκριμένους browser. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν 
διαφορές στην απεικόνιση κάποιας σελίδας από διαφορετικούς browsers. Ιδιαίτερο είναι το 
πρόβλημα όταν η ιστοσελίδα, εκτός απο "καθαρή" HTML περιλαμβάνει και εφαρμογές 
Javascript. 

Η σημερινή έκδση και αυτή η οποία χρησιμοποιήσαμε στην διπλωματική είναι η HTML 4.01 
η οποία έχει πρωταθεί από το 2000. Σήμερα σε άνοδο βρίσκοντα οι γλώσσες οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με την HTML και οι οποίες έχουν δώσει πολύ βοήθεια 
στους προγραμματιστές.    

Τα πλεονεκτήματα για την οποία χρησιμοποιήσαμε την HTML για να έχουμε οπτική 
αναπαράσταση του συστήματος είναι : 

• εύκολη χρήση, 
• σύνταξη loose(επιτρέπει σφάλματα) 
• Ευρεία χρήση, σχεδόν σε όλους τους ιστότοπους 
• Πολύ όμοια σύνταξη με την XML, η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο 

στην αποθήκευση δεδομένων   
• Η ανάπτυξη γίνεται σε δωρεάν εργαλεία και δεν απαιτεί εγκατάση μεγάλων 

προγραμμάτων 
• Εύκολη στην εκμάθηση ακόμα και για αρχάριους προγραμματιστές 
 

Έχει ωστόσο και κάποια μειωνεκτήματα για τα οποία γίνεται επιτακτική η χρήση και άλλων 
γλωσσών όπως η php. 

 
Μειονεκτήματα:  

• είναι στατική γλώσσα και δεν παράγει δυναμική έξοδο από μόνη της. 
• Μερικές φορές η δομή της HTML είναι δύσκολο να διορθωθεί 
• πολλές φορές το προσδοκόμενο οπτικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό λόγω 

της χρήσης αρχείων διαμόρφωσης (π.χ. CSS)  
• τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προσφέρει είναι πολύ περιορισμένα  

Για να λύσουμε τα δύο συμαντικότερα προβλήματα που ανιμετοπίζαμε με την HTML , 
ασφάλεια και δυναμικό περιεχόμενο, χρησιμοποιήσαμε την Mysql βάση που περιγράφεται 
παρακάτω και την php γλώσσα προγραμματισμού που θα δούμε εδώ. 

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό 
περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του 
Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό 
περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα 
HTML.  

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, για 
προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα 
άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε 
και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. 
Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 
1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και 
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αριθμώντας περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα 
την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, 
βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία 
θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν 
την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα 
την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον 
Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες 
δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει να 
τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις 
εκδόσεις 4 και 5 της PHP. Η έκδοση 5 έιναι αυτή που χρησιμοποιούμε.  

Βασικά πλεονεκτηματά της είναι ότι πρόκειται για server side γλώσσα προγραμματισμού το 
οποίο σημαίνει οτι ο χρήστης βλέπει μόνο το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του κώδικα (το 
οποίο είναι σε HTML ώστε να είναι οπτικά αναγνωρίσιμο). Αυτό σημαίνει επίσης και 
ασφάλεια καθώς υπάρχει κεντρικός έλεγχος των αποτελεσμάτων αλλά και ταχύτητα χωρίς 
κατάλωση πόρων του δικτύου λόγω μιας ποιο συνθετης εποικοινωνίας χρήστη-διακομιστή. 
Επίσης λόγω της τεχνολογίας πάνω στην οποία τρέχει (πλατφόρμα προγραμματισμένη σε C) 
είναι πολύ γρήγορη στην εκτέλεση και δεν καταναλώνει τους πόρους του διακομιστή(στην 
συγκεκριμένη υλοποίηση του arcadia.ceid.upatras.gr). 

3.2.2 CSS 

H Cascading Style Sheets (CSS) είναι μια γλώσσα μοργοποίησης εγγράφου που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σημασιολογία παρουσίασης (την εμφάνιση και τη 
μορφοποίηση) ενός εγγράφου γραμμένο σε μια γλώσσα σήμανσης (HTML) . Η εφαρμογή της 
είναι η πιο συνηθισμένη για την δημιοργία του στυλ σε ιστοσελίδες γραμμένες σε HTML, 
αλλά η γλώσσα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος XML εγγράφου.  

Η CSS έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει κυρίως το διαχωρισμό του περιεχομένου ενός 
εγγράφου (γραμμένο σε HTML ή παρόμοια γλώσσα σήμανσης) από την παρουσίαση του 
εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όπως η διάρθρωση , τα χρώματα και οι 
γραμματοσειρές. Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να βελτιώσει το περιεχόμενο της 
προσβασιμότητας , παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και τον έλεγχο των προδιαγραφών των 
χαρακτηριστικών παρουσίασης, ώστε πολλές σελίδες να έχουν όμοια μορφοποίηση (αφού 
ανήκουν και στον ίδιο σύστημα), καθώς και να μειώσει την πολυπλοκότητα και την 
επανάληψη του διαρθρωτικού περιεχομένου (π.χ. παρέχοντας τη δυνατότητα για tableless 
σχεδιασμό ιστοσελίδων). Η  CSS μπορεί επίσης να επιτρέψει στην ίδια σελίδα να πάρει 
διαφορερικά στυλ για τις διάφορες μεθόδους επεξεργασίας , όπως παρουσίαση επί της 
οθόνης, σε έντυπη μορφή, σε μέθοδο Μπράιγ βάσης κ.α. Αν και ο συντάκτης ενός εγγράφου 
συνδέει συνήθως  το έγγραφο αυτό σε ένα CSS φύλλο στυλ, οι αναγνώστες μπορούν να 
χρησιμοποιούν διαφορετικό φύλλο στυλ, με τον υπολογιστή τους να αγνοεί αυτό που ο 
συγγραφέας έχει καθορίσει.  

Η έκδοση που χρησιμοποιείται είναι η CSS level 2 revision 1 του 2005 η οποία από το 2009 
υποστηρίζεται σε όλους τους περιηγητές ιστοσελίδων. 

 

3.2.3 Mysql 

Η MySQL αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συστήματος διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (RDBMS), που λειτουργεί ως server παρέχοντας σε πολλούς χρήστες 
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πρόσβαση σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων. Ο πηγαίος κώδικας, διατίθενται στο πλαίσιο 
των όρων της GNU General Public License , καθώς και υπό διάφορες αποκλειστικές άδειες. 
Ξεκίνησε να αναπτύσσεται το Μάιο του 1995 ως μια εναλλακτική λύση για μικρές βάσεις 
δεδομένων και εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να καλύψει πλέον ανάγκες 
συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Εξακολουθεί να είναι πιο συχνά χρησιμοποιούμενη σε 
μικρές έως μεσαίου μεγέθους servers, αφού ένα μεγάλο μέρος της προσφυγής στη MySQL 
προέρχεται από την απλότητά και τη σχετική ευκολία χρήσης. Στην ευκολία χρήσης, 
συμβάλλουν και εργαλεία ανοικτού κώδικα, που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 
(frontends). Άλλος ένας παράγοντας που ενισχύει τη δημοφιλία της MySQL είναι η ευκολία 
εγκατάστασης και περαιτέρω παραμετροποίησης που συχνά απαιτείται για την προσαρμογή 
της ασφάλειας και της βελτιστοποίησης των ρυθμίσεων.  

Όταν η MySQL εφαρμόζεται σε μεγάλης κλίμακας συστήματα, τότε υπάρχουν όρια στην 
απόδοση και απαιτείται η χρησιμοποίηση πολλών διακομιστών. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί 
να περιλαμβάνει μια κεντρική βάση δεδομένων (master) που χειρίζεται τα δεδομένα τις 
λειτουργίες εγγραφής και πολλές δευτερεύουσες διεργασίες (slaves) που χειρίζονται όλες τις 
λειτουργίες ανάγνωσης. Περαιτέρω βελτιώσεις στην απόδοση μπορούν να επιτευχθούν με 
την προσωρινή αποθήκευση των αποτελεσμάτων από τα ερωτήματα βάσης δεδομένων στη 
μνήμη, χρησιμοποιώντας μια cache, ή διασπώντας τη βάση δεδομένων σε μικρότερα 
κομμάτια.  

Σήμερα, η MySQL παρέχει δύο εκδόσεις, μια εμπορική και μια έκδοση ανοιχτού κώδικα. Η 
προεπιλεγμένη μηχανή αποθήκευσης είναι η InnoDB, που υποστηρίζει ασφάλεια στις 
συναλλαγές και είναι συμβατή με commit, rollback, crash recovery και low-level locking 
διαδικασίες. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της τελευταίας σταθερής έκδοσης είναι: 

 Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων (cross-platform) 
 Αποθηκευμένες διεργασίες (stored procedures) 
 Σκανδαλιστές (triggers) 
 Κέρσορες (cursors) 
 Τύποι GIS για χωρικά δεδομένα και υποστήριξη γεωγραφικών ερωτημάτων 
 Ασφαλείς συνδέσεις με SSL 
 Εμφωλευμένα ερωτήματα 
 Ανεξάρτητες μηχανές αποθήκευσης (MyISAM για ταχύτερη ανάγνωση, InnoDB για 

ακεραιότητα συναλλαγών) 
 Caching των ερωτημάτων, για ταχύτερη εκτέλεση 
 Ενσωμάτωση βασικών βιβλιοθηκών για μεγαλύτερη απόδοση και μικρότερη 

κατανάλωση πόρων στους διακομιστές 
 Δεικτοδότηση πλήρους κειμένου 
 Αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ server και client μέσα από ένα καινούριο πρωτόκολλο 

τύπου 2 Phase Commit 
Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται ένα σύνολο από δυνατότητες οι οποίες είναι καινοτόμες 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων, όπως: 

 Πολλαπλές μηχανές αποθήκευσης σε μία βάση δεδομένων (εγγενείς μηχανές, 
μηχανές αναπτυγμένες από συνεργάτες ή από κοινότητες, κτλ.) 

 Ομαδοποίηση συναλλαγών (commit grouping)  
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3.2.4 XML 

H XML (Extensible Markup Language) είναι μία γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα 
σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων. Ορίζεται, κυρίως, στην 
προδιαγραφή XML 1.0 (XML 1.0 Specification), που δημιούργησε ο διεθνής οργανισμός 
προτύπων W3C (World Wide Web Consortium), αλλά και σε διάφορες άλλες σχετικές 
προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων. 

Η XML σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στην απλότητα, τη γενικότητα και τη χρησιμότητα 
στο Διαδίκτυο.  Είναι μία μορφοποίηση δεδομένων κειμένου, με ισχυρή υποστήριξη Unicode 
για όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αν και η σχεδίαση της XML εστιάζει στα κείμενα, 
χρησιμοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση αυθαίρετων δομών δεδομένων, που 
προκύπτουν για παράδειγμα στις υπηρεσίες ιστού. 

Υπάρχει μία ποικιλία διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, που μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές, για να προσπελαύνουν δεδομένα XML, αλλά και 
διάφορα συστήματα σχημάτων XML, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν στον 
ορισμό γλωσσών, που προκύπτουν από την XML. 

Στην διπλωματική αυτή η XML χρησιμοποιήθηκε από την ανάγκη να ελέγχουμε σαν 
διαχειριστές με εύκολο τρόπο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο σύστημα. Η χρήση της 
συνδιάστηκε με την χρήση CSS ώστε να είναι και οπτικά σωστή η αναπαράσταση.  

3.2.5 Javascript 

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή 
δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε 
ιστοσελίδες. To πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται 
ECMAscript. 

Όπως και η PHP, η Javascript έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του κώδικά της 
στη γλώσσα προγραμματισμού C, με την οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες. Όμως ενώ η 
PHP είναι μια server side γλώσσα προγραμματισμού, η Javascript είναι client side. 

Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού 
περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στον server, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης 
των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για καθεμιά 
από τις δύο γλώσσες. Συγκεκριμένα, η Javascript δεν έχει καμία απαίτηση από πλευράς 
δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί (επεξεργαστική ισχύ, συμβατό λογισμικό 
διακομιστή), αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του browser των επισκεπτών. Επίσης μπορεί 
να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της είναι 
σημαντικά μικρότερες από αυτές της PHP και δεν παρέχει συνδεσιμότητα με βάσεις 
δεδομένων. 

Στην διπλωματική αυτή χρησιμοποιήσαμε javascript ώστε να γίνεται η εκτέλεση των 
τραγουδιών στον υπολιστή του χρήστη.  
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3.2.6 Flash  

Η τεχνολογία flash χρησιμοποείται για την την εισαγωγή βίντεο, γραφικών και 
διαδραστικότητας σε ιστότοπους του διαδικτύου. Η αναπτυξη αυτού του πολυμεσικού 
μοντέλου είναι στην δικαιοδοσία της Adode μετα την αγορά του από την Macromedia 
Πρωτοεμφανίστηκε το 1995 και συνεχώς εμφανίζονται νέες εκδόσεις. 

Για την διπλωματική χρήση flash έγινε στην εισαγωγική σελίδα όπου εμφανίζεται ένας 
γραφικός, διαδραστικός video player και στην εκτέλεση των τραγουδιών με τον επίσης 
γραφικό και διαδραστικό audio player. (διαδραστηκότητα εννοούμε την δυνατότητα έναρξης, 
παύσης, αυξομείωσης της έντασης και επιλογής χρονικής στιγμής ). Με την χρήση flash 
τέλος ο χρήστης δεν αποκτά το υλικό (δεν είναι σε μορφή ετοιμή για download) το οποίο 
υπόκεινται σε ιδιωτική άδεια χρήσης.      

3.2.7 MP3, JPEG 

Το MPEG-1 Audio Layer 3 (3ο Επίπεδο Ήχου [του προτύπου] MPEG-1), γνωστό και ως 
ΜΡ3 (προφέρεται έμ-πι-θρί), είναι ένα δημοφιλές πρότυπο ψηφιακής κωδικοποίησης ήχου, 
το οποίο βασίζεται στην απωλεστική συμπίεση αρχείων μέσω ενός αλγορίθμου σχεδιασμένου 
να μειώνει δραστικά το πλήθος των ψηφιακών δεδομένων που απαιτούνται για την 
αποθήκευση και ορθή αναπαραγωγή του ήχου, ο οποίος ωστόσο συνεχίζει να ακούγεται σαν 
πιστή αναπαραγωγή του αρχικού ασυμπίεστου περιεχομένου από τους περισσότερους 
ακροατές. Εφευρέθηκε από μία ομάδα Γερμανών μηχανικών του Ιδρύματος Fraunhofer, 
εργαζομένων στα πλαίσια του προγράμματος EUREKA 147 DAB το οποίο έκανε έρευνα 
επάνω στο ψηφιακό ραδιόφωνο, και τυποποιήθηκε με βάση το πρότυπο ISO/IEC το 1991. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυχάνουμε να μειώσουμε σε τεράστιο βαθμό την ποσότητα 
πληροφορίας που απαιτείται για να ακουστεί ένα τραγούδι στο διαδύκτιο με αποτέλεσμα το 
συστημά μας να εκτελεί άμεσα χωρίς καθυστέρηση ένα μουσικό κομμάτι της επιλογής του 
χρήστη. 

Ότι ακριβώς κάνει το mp3 για την μουσική κάνει το Jpeg (Joint Photographic Experts Group) 
για τις φωτογραφίες, και προφανώς για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στον 
οδηγό μας.Σήμερα το Jpeg τείνει να γίνει το μοναδικός τύπος αποθήκευσης φωτογραφιών 
στο διαδίκτυο.  
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3.2.8 Λοιπές τεχνολογίες 

Για το βίντεο της εισαγωγής του οδηγού χρησιμοποιήθηκε ο τύπος flash video (.flv) οποίος 
υποστηγίζεται από την την τεχνολογία του Adobe Flash Player που έχουμε ενσωματώσει. 
Έχουν υλοποιηθεί και κάποιες διαδικασίες ώστε να αποφεύγεται το spam 
(αυτοματοποιημένα μυνήματα) προς τους διαχειρηστές με τα σχόλια των χρηστών και τις 
παρατηρήσεις τους. Τέλος μέσα από την τεχνολογία της php γίνεται χρήση της τεχνολογίας 
των cookies για ώστε να παρέχεται έγκριση πρόσβασης καθ΄ όλη την δειάρκεια συντήρησης 
και επέκτασης του οδηγού από τον διαχειρηστή.   

 

3.3 Ανάλυση απαιτήσεων στην κατηγοριοποίηση των τραγουδιών και των άρθρων   

Μετά από αιώνες αφάνειας, ανάμεσα στον 8ο και 9ο αιώνα η δημοτική ποίηση 
επανεμφανίζεται με την ίδια κοινωνική συμπτωματολογία της ανώνυμης ποίησης που 
ανιχνεύουμε στην αρχαιότητα. Το δημοτικό τραγούδι γίνεται και πάλι ο εκπολιτιστικός 
καρπός μιας κοινωνίας που χαρακτηριζόταν από την πατριαρχική της οργάνωση και την 
κλειστή αγροτική οικονομία της. 

3.3.1 Ανάλυση απαιτήσεων στην κατηγοριοποίηση των τραγουδιών  

Ο βασικός πυρήνας των δημοτικών τραγουδιών περιλαμβάνει στοιχεία κυρίως μη 
αφηγηματικά, στα οποία κυριαρχεί το συναίσθημα και οι άμεσες αναφορές στην καθημερινή 
ζωή, τις χαρές τις λύπες του λαού που τα δημιουργεί και τα χρησιμοποιεί. Τόσο στον κύκλο 
της ζωής (νανουρίσματα, ταχταρίσματα, μοιρολόγια, γάμου, ξενιτιάς) όσο και στον κύκλο 
του χρόνου (κάλαντα, αποκριάτικα) τα δημοτικά τραγούδια είναι αλληλένδετα με τα σχετικά 
έθιμα. 

Από τις ανωτέρω κατηγορίες, βάση της ταξινόμησης των ελληνικών τραγουδιών που 
επιχειρεί ο Ν. Πολίτης, ξεχωρίζουν για τη σύνδεσή τους με την ιστορία και την 
αφηγηματικότητά τους τα επικά τραγούδια. Στα επικά ανήκουν τα «ακριτικά», τα παλαιότερα 
δημιουργήματα της δημοτικής ποίησης του Πόντου και της Καππαδοκίας, που αφηγούνται τις 
δοκιμασίες των ακριτών της βυζαντινής περιόδου, αλλά αντλούν το υλικό τους από την 
αρχαιότερη παράδοση της ευρύτερης ιρανοαφγανικής επικράτειας και τις επικές αφηγήσεις 
των πεχλιβά(νηδων) ακριτών της επαρχίας του Σεϊστάν. 

Από την ίδια κατηγορία των επικών προβάλλουν τα «κλέφτικα», που τραγουδούν την αγωνία 
του ελληνισμού στα χρόνια της σκλαβιάς και τα «ιστορικά», που παραθέτουν ιστορικά 
γεγονότα, αλώσεις πόλεων, μάχες, πολιορκίες και γενναίες πράξεις αγωνιστών. Ορισμένα 
από τα «ιστορικά» τραγούδια αναφέρονται και σε γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, 
της περιόδου 1881-1913, της μικρασιατικής καταστροφής, του β’ παγκόσμιου πόλεμου και 
του εμφυλίου. 

Ο  Ν.Γ.Πολίτης διαίρεσε,( και όπως είναι γνωστό η διαίρεση την οποία έκανε, έγινε κατά το 
πλείστον η πιο αποδεκτή), την δημοτική ποίηση-τραγούδι στις κατηγορίες: Ακριτικά, 
Παραλογές, Ιστορικά, Κλέφτικα, Ερωτικά η της αγάπης, Νυφιάτικα, της ξενιτιάς, 
Μοιρολόγια ή του Χάρου, Κάλαντα, Βαΐτικα,  Ναναρίσματα, Βλάχικα, Εργατικά, Καμπίσια, 
Περιγελαστικά και τέλος Γνωμικά.  
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Η κατηγοριοποίηση αυτή όμως αν και είναι η πιο αποδεκτή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
οδηγού αυτού για απλότητα και κατανόηση του είδους του τραγουδιού από τον απλό χρήστη. 
Έτσι μελετήσαμε και την κατηγοριοποίηση των Σ. Μακρή , Δ. Σαμίου και  Αθ. Χονδραλή για 
να καταλήξουμε σε μια τελική. 

Η Δόμνα Σαμίου κατηγοριοποιεί τα τραγούδια ως προς το είδος τους ως εξής:  

• Αθυρόστομο 
• Ακριτικό 
• Αποκριάτικο 
• Αριθμητικό 
• Για την αναβροχιά 
• Εθνικοί θρύλοι και θρήνοι 
• Εκκλησιαστικός ύμνος 
• Εργατικό 
• Ευχετικό 
• Ηρωικό 
• Ιστορικό νεότερο 
• Κάλαντα Λαζάρου 
• Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 
• Κάλαντα Φώτων 
• Κάλαντα Χριστουγέννων 
• Κλέφτικο 
• Λατρευτικό 
• Μελαγχολικό και παραπονιάρικο 
• Μοιρολόι 
• Νανούρισμα 
• Παιδικό 
• Παιδικό διδακτικό 
• Παραλογή 
• Πατινάδα γάμου 
• Σκωπτικό 
• Στα ζυμάρια 
• Σύγχρονη σύνθεση 
• Της Μ. Εβδομάδας 
• Της Σαρακοστής 
• Της Σταυροπροσκυνήσεως 
• Της άνοιξης 
• Της αγάπης 
• Της θάλασσας και των ναυτικών 
• Της κούνιας 
• Της νύφης 
• Της ξενιτιάς 
• Της παρέας 
• Της φυλακής 
• Της φύσης 
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• Τοπικό 
• Τοπικό επεισόδιο 
• Του Άι Γιάννη του Κλήδονα 
• Του Πάσχα 
• Του Χάρου 
• Του γάμου 
• Του γαμπρού 
• Των βοσκών 
• Των θεριστάδων 
• Φιλοσοφικό 

 

Πρόκειται για μια πολύ λεπτομερή κατηγοριοποίηση ως προς το είδος η οποία είναι ναι μεν 
σαφής κατά την αποψή μας αλλά περριτή και έχει κυρίως χαρακτήρα απλά αναφορικό και όχι 
πρακτικό. 

Ο Αθανάσιος Χονδραλής(εκπαιδευτικός) μας έδωσε την παρακάτω κατηγοριοποίηση. 

• Εργατικά 
• Λατρευτικά 
• Παιδικά 
• Ακριτικά 
• Τραγούδια της αγάπης (ερωτικά) 
• Παραλογές 
• Ιστορικά 
• Κλέφτικα 

Αυτή η κατηγοριοποίηση αποτελεί μια πολύ συνοπτική προσέγγιση. Εξετάζοντας όλες τις 
παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και κουβεντιάζοντας με τον Σταμάτη Μακρή, λαμβάνοντας 
υπόψην τις ανάγκες που έχουμε θέσει ότι πρέπει να εξυπηρετεί το σύστημα «Δρόμοι 
Μουσικής Παράδοςης», καταλήξαμε στην παρακάτω κατηγοριοποίηση. 

Είδη Τραγουδιών: 

• Ιστορικά: Αυτά δημιουργήθηκαν κυρίως από το 16ο μέχρι και το 19ο αιώνα. 
Τραγουδούν γεγονότα, θρύλους, εθνικές καταστροφές, θεομηνίες κ.λ.π. Έχουν 
περισσότερο ιστορική παρά αισθητική αξία, ενώ μας δίνουν και χρήσιμες 
πληροφορίες. 

• Ακριτικά: Αυτά δημιουργήθηκαν πρώτα στις ακριτικές περιοχές του Βυζαντίου. Η 
γλώσσα τους περιέχει και λόγια στοιχεία. Τα ακριτικά μας δίνουν συχνά πολύτιμες 
ιστορικές πληροφορίες. Το έμμετρο μυθιστόρημα του Διγενή Ακρίτα έχει ιστορική 
σημασία. Τα γνωρίσματα των τραγουδιών αυτών είναι ο ηρωισμός και η έξαρση της 
ανδρείας και της παλικαριάς. Επειδή σ' αυτά εξαίρεται το ηρωικό στοιχείο, 
παρουσιάζουν πολλές υπερβολές. Οι ήρωες δεν είναι συνήθως στα ανθρώπινα 
μέτρα, αλλά δείχνονται σαν υπεράνθρωπες τιτανικές δυνάμεις. Τα όπλα τους δεν 
μπορεί να σηκώσει ανθρώπινο χέρι, τ' άλογά τους μετέχουν κι αυτά στο 
υπερφυσικό:  
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"Του Κώστα τρώει σίδερα, 
τ' Αλέξη τα λιθάρια 
και του μικρού βλαχόπουλου 
τα δέντρα ξεριζώνει" 

Ένας ήρωας του ακριτικού τραγουδιού δεν παλεύει ποτέ με έναν και με δύο 
εχθρούς:  

Δεν ήταν μήτε πέντε, μήτε δεκαχτώ,  
Εφτά χιλιάδες ήταν κι εγώ αμοναχός.  

Το έπος του Διγενή Ακρίτα ήταν αρχικά λόγιο, ύστερα τραγουδήθηκε. 

• Κλέφτικα : Τα κλέφτικα τραγούδια τα συναντάμε κυρίως κατά το 17ο, 18ο και 19ο 
αιώνα. Εκφράζουν περισσότερο το νεοελληνικό χαρακτήρα. Δεν μιλούν μόνο για την 
ηρωική Πλευρά, αλλά και για τις δυσκολίες που είχε ο κλέφτης, για τα παράπονά 
του, τις ταλαιπωρίες του κ.λ.π. 
 

• Ξενιτιάς : Ο ξενιτεμός ήταν βαρύς κι αβάσταχτος. Ο κόσμος τότε δεν πολυταξίδευε, 
ήταν άμαθος και δεν άντεχε τα ξένα. Ο αποχωρισμός ήταν σκληρος. 
 
Την ξενιτιά, την ξιπολισιά,  
την πείνα, την ορφάνια, 
τα τέσσερα τα ζύγισαν,  
βαρύτερα ειν' τα ξένα 
 
Αυτά έλεγε ο λαός μας, γιατί την ξενιτιά την είχε βαρύτερη κι απ' το θάνατο. Κι 
ακόμα λέει. 
 
Παρηγοριά 'χει ο θάνατος  
και λησμοσύνη ο χάρος  
ο ζωντανός ο χωρισμός  
παρηγοριά δεν έχει. 
 
Η ξενιτιά έχει βάσανα, πίκρες, καημούς και πόνους. Μαγεύει, ξελογιάζει, πικραίνει 
τους γονιούς μαραίνει τις νιές, χωρίζει τα ζευγάρια. Ο πόνος ξεχύνεται σ' αυτά τα 
τραγούδια, τα ωραιότερα της δημοτικής μας φιλολογίας. 
 
Αχ! η ξενιτιά το χαίρεται  
Τζιβαέρι μου  
το μοσχολούλουδό μου,  
σιγανά, σιγανά και ταπεινά... 
 
 
Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο  
πουλί χαμένο που να σταθώ... 

• Παραλογές: Παραλογή είναι το δημοτικό τραγούδι που έχει έντονο αφηγηματικό 
χαρακτήρα και πλέκεται με στοιχεία λυρικά. Ο όρος "παραλογή" προέρχεται από 
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απλολογία από το αρχαίο "παρακαταβολή". Η παρακαταβολή είναι μελοδραματική 
μορφή τραγουδιού, που τραγουδιόταν στην αρχαιότητα. Οι παραλογές ονομάζονται 
αλλιώς επύλλια και απαντώνται σ' όλους τους πολιτισμένους λαούς με το όνομα 
μπαλάντες. Η κατηγορία αυτή έχει τα καλύτερα δημοτικά τραγούδια. Μας 
συγκινούν περισσότερο σαν σύγχρονους αναγνώστες. Τραγουδούν ανθρώπινα πάθη 
και σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους.  

Στα τραγούδια αυτά βλέπει κανείς το ελεύθερο παίξιμο της φαντασίας. 
Αναφέρονται στην κοινωνική, οικογενειακή κ.λ.π. ζωή και συγκινούν ιδιαίτερα. Η 
συγκίνηση δε προέρχεται μόνο από τη ποίηση, αλλά και από τον έντονο δραματικό 
χειρισμό μιας ιστορίας. Συναντάμε σ' αυτά πόνο και αγάπη, ανθρωπιά και αδικία, 
όπως συμβαίνει στη ζωή. Η συγκίνηση προέρχεται από το εσωτερικό τρικύμισμα 
των παθών, όπως γράφει ο καθηγητής Απόστολος Σαχίνης. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκει το πολύ γνωστό τραγούδι "της Άρτας το γεφύρι". 

• Λιανοτράγουδα: Είναι δίστιχα λαϊκά στιχουργήματα της στιγμής, δημιουργήματα 
δηλαδή «λαϊκών ποιητών» και όχι «γραμματισμένων» (παρόλο που και 
γραμματισμένοι, γνώστες της παράδοσης, έχουν γράψει, και γράφουν λιανοτράγουδα 
ανάλογα με εκείνα των λαϊκών δημιουργών –καθώς βέβαια και πολύστιχες ρίμες). 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι μαντινάδες. 

• Αγάπης: Ο όρος προέρχεται από το λαό, είναι τα τραγούδια της αγάπης, τα ερωτικά 
τραγούδια. Ο όρος ερωτικά τραγούδια θα πρέπει να προτιμηθεί, αφού η λέξη 
"αγάπη" σημαίνει κάτι πολύ πιο ψηλό, πολύ πιο πνευματικό, πολύ πιο ανθρώπινο, 
από τη λέξη "έρωτας". Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πολύστιχα και δίστιχα 
ερωτικά τραγούδια. Πολλά δίστιχα απατούνται στη νησιωτική Ελλάδα. Τα 
περισσότερα είναι χορευτικά (τραγουδιούνται και χορεύονται συγχρόνως). Τα 
πρώτα δείγματα νεοελληνικής ερωτικής ποίησης εμφανίζονται στους τελευταίους 
χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ονομάζονται καταλόγια.  

• Νυφιάτικα(του γάμου): Είναι τραγούδια της αγάπης και της οικογένειας  αυτών που 
θα παντρευτούν, τραγουδισμένα από σπίτι σε σπίτι, στους δρόμους του χωριού, με 
συνοδεία οργάνων. 
 
Σήμερα γάμος γίνεται, σ' ωραίο περιβόλι, 
σήμερα αποχωρίζεται η μάνα από την κόρη... 
 

• Νανουρίσματα(ταχταρίσματα): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τραγούδια παιδικά, 
τα ταχταρίσματα (τα έλεγαν οι μανάδες με τα μικρά παιδιά στα πόδια) και τα 
τραγούδια που τα έλεγαν για να κοιμηθούν τα μωρά, 
 

• Μοιρολόι: Είναι θρηνητικά τραγούδια που αποτελούν φόρο στους νεκρούς. Έχουν 
οργανικό σκοπό, ελεύθερου ρυθμικού τύπου. Τα παίζουν εναλλάξ το κλαρίνο και το 
λαγούτο και μ' αυτά κατά κανόνα αρχίζει η διασκέδαση, 

• Σκωπτικά: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αποκρίατικα , τα αθυρόστομα και και 
γενικά τα περιπεκτικά τραγούδια με το τολμηρο περιεχόμενο, 
 

• Λυστρικά:  Αναφέρονται στην ζωή των ληστών και των αμαρτωλών, 
 

• Άλλο-Ν/Α: Σε όσα τραγούδια δεν είχαμε κατηγορία ή δεν ανήκαν σε κάποια από 
αυτές τα αντάξαμε εδώ(π.χ τα κάλαντα). 
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Εξετάζοντας την κατηγοριοποίηση με βάση τον ρυθμό του τραγουδιού (πως χορεύεται) 
αποφασίσαμε για λόγους ευχρηστίας και ευρείας αναγνώρισής της από τους χρήστες να 
συμπεριλάβουμε μόνο τους πολύ γνωστούς ρυθμούς και να αφήσουμε τους τοπικούς ρυθμούς 
εκτός της λίστας. Με την ίδια φιλοσοφία έγινε και η κατηγοριοποίηση που αφορά την 
περιοχή προέλευσης του τραγουδιού με την διαίρεση να γίνεται στα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της χώρας και ότι άλλο (π.χ. Πόντος) να αναφέρετε ως «άλλη περιοχή». Τέλος 
ότι άλλα στοιχεία μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα τραγούδι αποφασίστηκε να μπουν στην 
περιγραφή του και όχι ως κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή να κάναμε ξεχωριστή αναφορά. Προέκυψε 
λοιπόν για τον ρυθμό και την περιοχή η παρακάτω κατηγοριοποίηση.  

    

Ρυθμός τραγουδιού:  

• Καλαματιανό 
• Τραπεζίτικο-Της τάβλας 
• Τσάμικο 
• Αργό – Παρέας 
• Στα τρία 
• Τσιφτετέλι 
• Άλλο-Ν/Α(ζωναράδικος,πυρίχιος  κτλ.) 

Περιοχή προέλευσης: 

• Θράκης 
• Μακεδονίας 
• Ηπείρου 
• Θεσσαλίας 
• Στερεάς Ελλάδας 
• Πελοποννήσου 
• Νησιών Αιγαίου 
• Νησιών Ιονίου 
• Κρήτης 
• Άλλο-Ν/Α(Κύπρος, Μ.Ασία κτλ.) 

 

3.3.2 Ανάλυση απαιτήσεων στην κατηγοριοποίηση των άρθρων  

Για την κατηγοριοποίηση των άρθρων δεν υπήρχε κάποια πρότυπη κατηγοριοποίηση όπως με 
τα τραγούδια. Για το λόγο αυτό μετά από ανάλυση των απαιτήσεων που θα μπορούσε να έχει 
ένας ιστότοπος διάδοσης την παραδοσιακής δημοτικής μουσικής καταλήξαμε στην 
παρακάτω: 

• Το δημοτικό τραγούδι: Θέματα - άρθρα  που αφορούν το δημοτικό τραγούδι γενικά, 
όπως ιστορικά αρχεία και πηγές και λαογραφικές πληροφορίες, 

• Μουσικά Παραδοσικά Όργανα: Άρθρα για ό,τι έχει να κάνει με το μουσικά όργανα 
που χρησιμοποιούνται στα δημτικά τραγούδια, τεχνικές αυτών και η κατασκευή τους, 
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• Παραδοσιακοί Χοροί: Άρθρα για το πώς χορεύονται τραγούδια για τα είδη χωρών 
και για τους κατά τόπους παραδοσιακόυς χορούς, 

• Ερμηνευτές και Οργανοπαίχτες: Αναφορά σε σπουδαίους καλλιτέχνες του δημοτικού 
μας παραδοσιακού τραγουδιού,  

• Εκδηλώσεις – Ενημέρωση: Άρθρα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση σχετικά 
με κάποια εκδήλωση και ενημέρωση για νέα θέματα σχετικά με το σύστημα «Δρόμοι 
Μουσικής Παράδοσης». 
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ΚΕΦ 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε την αρχιτεκτονική του συστήματος δηλαδή τι είναι αυτό που 
προσφέρει το σύστημα, πότε το προσφέρει και πως χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες του. 
Επίσης παρουσιάζουμε γραφικά όλες τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει 
κάποιος που χρησιμοποιεί τον οδηγό (σχεδιάγραμμα πλοήγησης)  ώστε να έχουμε μια πλήρη 
αντίληψη της δομής του οδηγού σε επίπεδο χρήστη. Το σύστημά μας αποτελείται από δύο 
δομικές μονάδες , την εφαρμογή χρήστη και την εφαρμογή διαχειριστή. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το σύστημα δρόμοι μουσικής παράδοσης, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι προσβάσιμος μέσω δικτυακής πύλης, η κατασκευή 
της οποίας αποτελεί, επίσης, αντικείμενο της εργασίας. Η εν λόγω δικτυακή πύλη (ή portal) 
συνιστά ένα διαδραστικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη για την παρουσίαση παραδοσιακών 
δημοτικών τραγουδιών (στίχοι, πληροφορίες και τραγούδι) και την παρουσίαση θεμάτων για 
την παραδοσιακή μουσική. Μέσω της χρήσης του το σύστημα επιτρέπει στους επισκέπτες 
την πρόσβαση στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων του συστήματος και την ανάκτηση 
πληροφορίας σχετικά με το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. 

Συγκεκριμένα, η δικτυακή πύλη προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε: 

• ευέλικτο περιβάλλον πλοήγησης, 
• ψηφιοποιημένα μουσικά κομμάτια, 
• εύχρηστους τύπους αναζήτησης και προβολής των τραγουδιών 
• ιστορικές και σύγχρονες πληροφορίες σχετικές με το κάθε τραγούδι, 
• φωτογραφικό υλικό, 
• συλλογή συνδέσμων ιστορικού και διαχρονικού ενδιαφέροντος για κάθε τραγούδι και 

άρθρο, και 
• σε εγκεκριμένους χρήστες την δυνατότητα εισαγωγής υλικού στην βάση δεδομένων. 

Γενικά, ο επισκέπτης του portal έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού, με αρκετούς τρόπους 
αναζήτησης: αναζήτηση με λέξεις κλειδιά, αναζήτηση με βάση το είδος, αναζήτηση με βάση 
των ρυθμό, αναζήτηση με βάση την περιοχή προέλευσης και αλφαβητική. 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν αναφέρονται στους τρόπους που οι επισκέπτες μπορούν να 
πλοηγηθούν εντός του portal και να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του οδηγού. 

4.2 Περιγραφή συστήματος 

Στην αρχή περιγράφουμε το σύστημα από την μεριά του απλού χρήστη, δηλαδή το κομμάτι 
του συστήματος στο οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης. Έπειτα περιγράφουμε το κομμάτι 
εκείνο του συστήματος στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ένας εγκεκριμένος χρήστης. Για την 
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πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο η διεύθυνση που χρειάζεται να εισάγουμε είναι η  
http://arcadia.ceid.upatras.gr/tragoudi/ . 

4.2.1 Πρόσβαση και πλοήγηση απλού χρήστη στο σύστημα  

Η πρώτη οθόνη που αντικρίζει  ένας χρήστης όταν επισκέπτεται  το σύστημα είναι η 
εισαγωγική σελίδα (intro page) που τον προϊδεάζει για το τι πρόκειται να δει στην συνέχεια 
δηλαδή τι είναι αυτό που θα του προφέρει το σύστημα. Οι επισκέπτες της δικτυακής πύλης 
έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τραγούδια, στίχους (ποίηση) πολυμεσικό υλικό, 
άρθρα και άλλες πληροφορίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και αναζητήσεις τους.  

 

Εικ. Η εισαγωγική σελίδα (οθόνη) του συστήματος 

 

Αφού ο χρήστης δει το εισαγωγικό βίντεο (αν θέλει) επιλέγοντας ‘είσοδος’ μεταβαίνει στην 
κεντρική (αρχική) σελίδα του συστήματος. Εκεί μπορεί να βρει ένα μικρό ενημερωτικό 
κείμενο για το δημοτικό και ένα κείμενο με τις που θα τον βοηθήσει στην πλοήγηση. Για το 
βίντεο δίνεται η δυνατότητα «παγώματος και εκκίνησης», η επιλογή χρονικής στιγμής, η 
αυξομείωση της έντασης και η δυνατοότητα προβολής σε πλήρη οθόνη. Επίσης από την 
σελίδα αυτή και μετά έχει πρόσβαση σε όλες τις καρτέλες και του συστήματος.  
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Εικ. Η αρχική σελίδα του συστήματος 

 

Στην συνέχεια βλέπουμε τις πιθανές άμεσες μεταβάσεις  που μπορεί να κάνει από την αρχική 
σελίδα και αναλύουμε τι προσφέρει η κάθε μία από τις επιλογές αυτές. Οι μεταβάσεις αυτές 
προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα πλοήγησης του χρήστη στην εφαρμογή.  

 

Εικ. Άμεσες μεταβάσεις από την αρχική σελίδα 

Εδώ να μπει το κεντρικό μενού , πλευρικό και το footer 

 

 

Εικ. Οι επιλογές του κεντρικού μενού 
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Εικ. Οι επιλογές του βοηθητικού μενού 

 

 

Εικ. Οι επιλογές στο κάτω μέρος κάθε σελίδας 

Τραγούδια 

Επιλέγοντας την μετάβαση στα τραγούδια, ο επισκέπτης μεταβαίνει στη σελίδα που 
απεικονίζεται στην επόμενη εικόνα. Πρόκειται για την ουσιαστικότερη σελίδα του 
συστήματος γιατί διαμέσου αυτής ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο κύριο μέρος αυτής της 
διπλωματικής εργασίας που είναι τα τραγούδια. Στην σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να 
αναζητήσει με λέξεις κλειδιά ένα τραγούδι , να τα προβάλει με βάση το ρυθμό, το είδος ή την 
περιοχή προέλευση τους και επιπλέον να τα προβάλει αλφαβητικά. Με αυτό τον τρόπο ο 
χρήστης μπορεί να βρει ένα τραγούδι που τον ενδιαφέρει και να δει την σελίδα του.  

 

Εικ. Η σελίδα αναζήτης των τραγουδιών 
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Αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει μια αναζήτηση αυτομάτως μεταβαίνει στην σελίδα με τα 
αποτέλεσμα της σελίδας όπου επιλέγοντας το μπορεί να μεταβεί στην σελίδα για το τραγούδι 
αυτό. 

  

 

Εικ. Η σελίδα που εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης ενός τραγουδιού 

Φτάνοντας τελικά ο χρήστης στην σελίδα ενός τραγουδιού εκτός από τον τίτλο του 
τραγουδιού μπορεί να δει τα εξής στοιχεία: είδος, ρυθμός, περιοχή προέλευσης, τους στίχους 
του τραγουδιού, επιπλέον πληροφορίες για το τραγούδι όπως ιστορικές και λαογραφικές, να 
ακούσει το τραγούδι, να δει σχετικούς με το συγκεκριμένο τραγούδι συνδέσμους(με 
ιστορικό, λαογραφικό και πολυμεσικό υλικό) και τέλος να δει κάποιες σχετικές φωτογραφίες. 
Στην σελίδα του τραγουδιού φαίνονται οι μικρογραφίες των φωτογραφιών στις οποίες αν 
κάνουμε ‘κλικ’ πάνω τους μεταβαίνουμε στην σελίδα που είναι σχεδιασμένη για την προβολή 
τους. Στην σελίδα αυτή εκτός από την φωτογραφία σε μέγεθος 460x400 pixel φαίνεται και η 
περιγραφή της (η περιγραφή εμφανίζεται και όταν περνάμε το ποντίκι πάνω από το 
thumbnail). Για να ακούσει το τραγούδι υπάρχει στην σελίδα τραγουδιού ένας ειδικός player 
(αναπαραγωγέας) και ο χρήστης αρκεί να πατήσει το ‘play’.  Έπειτα μπορεί να το σταματήσει 
πατώντας το ‘pause’ να αυξομειώσει την ένταση αλληλεπιδρώντας χρησιμοποιώντας το 
ποντίκι με το διάγραμμα έντασης του ήχου και να διαλέξει την χρονική στιγμή του 
τραγουδιού που θέλει να ακούσει χρησιμοποιώντας την σχετική μπάρα του player. Η μπάρα 
επιλογής χρονικής στιγμής είναι άσπρη αλλά όσο αναπαράγεται το τραγούδι αρχίζει να 
γίνεται γκρι από δεξιά για να δείξει το ποσοστό που έχει διανυθεί. Παρακάτω βλέπουμε 
φωτογραφίες από το πώς εμφανίζεται η σελίδα με τις φωτογραφίες, η επεξήγηση του player 
ένα τραγούδι (κύριο σώμα της σελίδας τραγουδιού ). 
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Εικ. Η εμφάνιση μια φωτογραφίας με την περιγραφή της(κύριο σώμα σελίδας για τις φωτογραφίες) 

 

 

Εικ. O player πριν ο χρήστης πατήσει το ‘play’ (το τρίγωνο) 

 

 

Εικ. Ο player όταν έχει ξεκινήσει να αναπαράγει το τραγούδι 
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Εικ. Η εμφάνιση ενός τραγουδιού (κύριο σώμα σελίδας για το τραγούδι) 

 

Άρθρα  

Αν ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να μεταβεί και να διαβάσει κάποιο άρθρο τότε θα επιλέξει 
την καρτέλα ‘Άρθρα’ από την αρχική σελίδα ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο που έχουμε 
βρεθεί με την πλοήγησή μας. 

Αφού είμαστε πλέον στην σελίδα που είναι αφιερωμένη στα άρθρα θα δούμε έναν πίνακα με 
τις κατηγορίες των άρθρων, των αριθμό άρθρων της κάθε κατηγορίας και ένα σύνδεσμο ώστε 
να προβάλουμε τα άρθρα κάθε κατηγορίας. Επιπλέον θα στην σελίδα αυτή θα βρούμε έναν 
πίνακα με  τα 5 πιο πρόσφατα άρθρα που έχουν ανέβει στην βάση δεδομένων. Υπάρχει 
επιπλέον και μια φόρμα αναζήτησης όπου με χρήση λέξεων κλειδιών ο χρήστης μπορεί να 
βρει ένα άρθρο που τον ένδιαφέρει. 
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Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας άρθρων 

 

 

 

Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας που προβάλει τα άρθρα κάποιας κατηγορίας 

 

Επιλέγοντας ένα άρθρο από τον πίνακα με τα 5 πιο πρόσφατα ή ένα από τα άρθρο από την 
σελίδα που προβάλλονται τα άρθρα κάθε κατηγορίας ή από την λίστα με τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης μεταβαίνουμε πλέον στην σελίδα που παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο 
άρθρο. Στην σελίδα αυτή εκτός από το προφανές, δηλαδή τον τίτλο του άρθρου, βλέπουμε 
την κατηγορία του, τον συγγραφέα του, το σώμα κειμένου του άρθρου, σχετικούς με το 
άρθρο συνδέσμους και τέλος κάποιες φωτογραφίες για αυτό. Παρακάτω βλέπουμε ενδεικτικά 
πως παρουσιάζεται ένα άρθρο. Η εμφάνιση των φωτογραφιών γίνεται με το ίδιο τρόπο όπως 
στην σελίδα προβολής ενός τραγουδιού, δηλαδή ως μικρές εικόνες (thumbnails) οι οποίες 
μετά από κλικ ανοίγουν στην σελίδα φωτογραφίας μαζί με την περιγραφή τους. 
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 Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας που προβάλει ένα συγκεκριμένο άρθρο 

Πληροφορίες 

Όταν ο χρήστης επιλέξει να προβάλει τον σύνδεσμο ‘πληροφορίες’ από οποιοδήποτε σημείο 
θα εμφανιστεί η καρτέλα που φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία. Στην καρτέλα αυτή ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα να διαβάσει τον σκοπό της δημιουργίας του συστήματος αυτού, 
να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες του και για τις τεχνολογίες που ενσωματώνει, να 
ενημερωθεί για το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων του συστήματος και για την ποιότητα 
του υλικού που αυτή περιέχει όπως επίσης και για τα κύρια χαρακτηρίστηκα του συστήματος 
‘Διάδοσης Μουσικής Παράδοσης’ που το καθιστούν καινοτόμο και θέτουν τις βάσεις για να 
γίνει ένας πολυσύχναστος δικτυακός τόπος. 

 

 

Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας Πληροφορίες 
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Σύνδεσμοι 

Επιλέγοντας κάποιος να προβάλει την καρτέλα αυτή του συστήματος ενημερώνεται για 
σχετικές την παρούσα διπλωματική εργασίες και για εργασίες ή δικτυακούς τόπους σχετικούς 
με τον ευρύτερο τομέα του παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού ή των παραδόσεων, της 
λαογραφίας και της ιστορίας της Ελλάδας. 

 

 

Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας Σύνδεσμοι 

 

About   

Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες σχετικά με το ποιός εργάστηκε 
για υλοποίηση του συστήματος αυτού, ποιοι πρόσφεραν βοήθεια και επιστημονική 
υποστήριξη  και τι έκανε ο καθένας από του παραπάνω. Επίσης ενημερώνεται για την 
ιδιοκτησία αυτού του συστήματος. Το σύστημα αυτό ανήκει στο Εργαστήριο Αναγνώρισης 
Προτύπων της Πολυτεχικής Σχολής Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Τέλος διαμέσου της σελίδας αυτής ένας εγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει 
πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης των Δρόμων Μουσικής Παράδοσης. Το σύστημα 
παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο 
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Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας About(Σχετικά) 

 

Επικοινωνία  

Επιλέγοντας ο χρήστης να προβάλει την καρτέλα έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με 
τους εγκεκριμένους χρήστες μέσω μια φόρμας επικοινωνίας. Για να είναι δυνατή η 
επικοινωνία ο χρήστης πρέπει να εισάγει μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ένα θέμα και το σώμα κειμένου που θέλει να στείλει, στα κατάλληλα πεδία. Αφού η 
διαδικασία γίνει σωστά με το πάτημα του κουμπιού ‘Στείλε’ θα του εμφανιστεί μήνυμα 
επιτυχίας αλλιώς θα υπάρξει μήνυμα αποτυχίας και θα τον παραπέμπει πάλι στην σελίδας 
επικοινωνίας. 

Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας Επικοινωνίας 
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Όροι χρήσης 

Στους όρους χρήσης περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 
το υλικό (πολυμεσικό και μη) του συστήματος ‘Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης’ , δηλαδή τι 
δικαιώματα έχει πάνω σε αυτό. Χρήση του συστήματος ‘Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης’ 
συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των όρων που περιγράφονται αναλυτικά στην καρτέλα ‘ 
Όροι χρήσης’.  

 

    Εικ. Η εμφάνιση της σελίδας Όροι χρήσης 

4.2.1 Πρόσβαση και πλοήγηση εγκεκριμένου χρήστη στο σύστημα 

Ο εγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όσα είδαμε παραπάνω αλλά επιπλέον 
έχει πρόσβαση και στο υποσύστημα την διαχείρισης του συστήματος ‘Δρόμοι Μουσικής 
Παράδοσης’.  Το υποσύστημα αυτό βρίσκεται κάτω από το κεντρικό σύστημα στην δικτυακή 
διεύθυνση:  http://arcadia.ceid.upatras.gr/tragoudi/admin/index.php . Επίσης μπορεί κάποιος 
να φτάσει - πλοηγηθεί μέχρι το υποσύστημα διαχείρισης και μέσω της καρτέλας ‘about’ που 
παρουσιάσαμε προηγουμένως.  

Όταν ο χρήστης προσπελάσει την διεύθυνση αυτή θα αντικρίσει την εισαγωγική σελίδα του 
υποσυστήματος όπου μέσω μιας φόρμας μπορεί να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων του και 
να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες του υποσυστήματος. Για την επιβεβαίωση ο χρήστης 
χρησιμοποιεί  το e-mail και τον κωδικό που έχει δηλώσει στο σύστημα. Στην παρούσα φάση 
οι δηλώσεις στο σύστημα είναι κλειστές με πρόβλεψη να ανοίξουν στο μέλλον.    
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Εικ. Η εμφάνιση της εισαγωγικής σελίδας του υποσυστήματος διαχείρισης όπου κάνει επιβεβαιώσει των 
στοιχείων τους ένας εγκεκριμένος χρήστης 

 

 

Παρακάτω βλέπουμε τι περιλαμβάνει αυτό το υποσύστημα και πως μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει. 

 

Εικ. Οι προφερόμενες δυνατότητες από το υποσύστημα διαχείρισης του ‘Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης’ 
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Αρχική  

Μετά την επιτυχή επιβεβαίωση των στοιχείων κάποιου εγκεκριμένου χρήστη στην 
εισαγωγική σελίδα ο χρήστης αυτός ανακατευθύνεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του 
υποσυστήματος διαχείρισης. Αν τα στοιχεία επιβεβαίωσης δεν ήταν σωστά θα παραμείνει 
στην εισαγωγική σελίδα και ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί. Η αρχική σελίδα 
καλωσορίζει τον συνδεδεμένο πλέον με το σύστημα χρήστη και εμφανίζει το πλήρες όνομα 
του. Επιπλέον από την στιγμή που ο χρήστης είναι συνδεδεμένος του εμφανίζονται όλες οι 
διαθέσιμες ενέργειες.  

 

Εικ. Οι αρχική σελίδα του υποσυστήματος διαχείρισης 

 

 

Επεξεργασία Τραγουδιών 

Όπως και στο σύστημα που είχαν πρόσβαση μόνο οι απλοί χρήστες έτσι και εδώ ο κύριος και 
βασικότερος τομέας είναι αυτός που αφορά τα τραγούδια. Επιλέγοντας την καρτέλα 
‘επεξεργασία τραγουδιών’ και ανοίγει η σελίδα που μας παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες : 
‘Εισαγωγή νέου τραγουδιού’ ,  ‘Διαγραφή υπάρχοντος τραγουδιού’ και ‘ Κατέβασμα λίστας 
με του τίτλους των τραγουδιών’.  
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Εικ. Οι αρχική σελίδα του υποσυστήματος διαχείρισης 

 

Ξεκινάμε αναλύοντας την απλούστερη περίπτωση. Όταν ο χρήστης επιλέγει να κατεβάσει την 
λίστα με του τίτλους των τραγουδιών τότε ανοίγει μία σελίδα που περιέχει μια λίστα σε 
μορφή κατάλληλη για απ’ ευθείας εκτύπωση με τα τραγούδια με βάση την σειρά που έχουν 
εισαχθεί στην βάση όπως φαίνεται παρακάτω. 

Titles of the songs  

Λούλιος     

Αμάραντος   

Διαμαντούλα 

Μωρ’ περδικούλα του Μοριά 

… . 

 

Όταν ο εγκεκριμένος χρήστης επιλέξει ότι θέλει να διαγράψει κάποιο τραγούδι χρησιμοποιεί  
τον σχετικό σύνδεσμο που εμφανίζεται δίπλα από το κάθε τραγούδι, σε ένα πίνακα που 
περιέχει όλα τα τραγούδια και είναι προσβάσιμο μέσω της επιλογής  ‘Διαγραφή υπάρχοντος 
τραγουδιού’ . Μετά την χρήση του συνδέσμου διαγραφή εμφανίζεται σε περίπτωση 
επιτυχούς διαγραφής κατάλληλο μήνυμα. Στις δύο παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε την 
διαδικασία διαγραφής ενός τραγουδιού.  

 

 

   

Εικ. Σελίδα του υποσυστήματος διαχείρισης από την οποία μπορούμε να διαγράψουμε ένα τραγούδι 
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Εικ. Μήνυμα επιτυχούς διαγραφής τραγουδιού 

 

Η πιο σύνθετη από τις τρείς δυνατότητες πάνω στα τραγούδια είναι αυτή της εισαγωγής ενός 
στην βάση δεδομένων του συστήματος. Με την εισαγωγή πρέπει να καλύψουμε όλα τα πεδία 
που εμφανίζονται στην σελίδα εμφάνισης ενός τραγουδιού που είδαμε προηγουμένως. Η 
εισαγωγή αυτών γίνεται σε 3 βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο εισάγουμε τον τίτλο, περιοχή 
προέλευσης, είδος, ρυθμό, στίχους, πληροφορίες διάφορες και σχετικούς συνδέσμους. Στο 
δεύτερο στάδιο εισάγουμε το μουσικό κομμάτι (εκτέλεση) και τον ερμηνευτή και στο τρίτο 
στάδιο αφού εισάγουμε τις φωτογραφίες μαζί με την περιγραφή τους αφού καθορίσουμε 
πρώτα τον αριθμό που θα εισάγουμε. Τα στάδια αυτά ακολουθεί το ένα το άλλο και η 
ολοκλήρωση τους έχει αποτέλεσμα την σωστή εισαγωγή  ενός τραγουδιού στην βάση 
δεδομένων του συστήματος. Να αναφέρουμε ότι το μόνο υποχρεωτικό πεδίο για να 
συμπληρωθεί είναι ο τίτλος για προφανής λόγους και ότι οι φωτογραφίες ότι δύνεται η 
δυνατότητα τερματισμού της διαδικασίας πριν ολοκληρωθεί το τρίτο στάδιο. 

Παρακάτω βλέπουμε screenshots με τα στάδια εισαγωγής ενός τραγουδιού. 

 

 

Εικ. Πρώτο στάδιο εισαγωγής τραγουδιού 
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Εικ. Δεύτερο στάδιο εισαγωγής τραγουδιού 

 

 

Εικ. Τρίτο στάδιο, α’ μέρος,  εισαγωγής τραγουδιού 

 

Εικ. Τρίτο στάδιο, β’ μέρος,  εισαγωγής τραγουδιού 

 

Εικ. Με την επιτυχή εισαγωγή τραγουδιού παίρνουμε το παραπάνω μήνυμα 
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Επεξεργασία Άρθρων 

Η καρτέλα επεξεργασίας άρθρων παρέχει της εξής δυνατότητες : εισαγωγή νέου άρθρου, 
ανάγνωση και διαγραφή εν συνεχεία του άρθρου, κατέβασμα λίστας με τον τίτλο, την 
κατηγορία και τον συγγραφέα κάθε άρθρου και τέλος κατέβασμα της παραπάνω λίστας αλλά 
μαζί και με το κείμενο του άρθρου.  

Ξεκινάμε την περιγραφή από την απλούστερη περίπτωση, κατέβασμα λίστας με τον τίτλο, 
την κατηγορία και τον συγγραφέα κάθε άρθρου. Όταν ο χρήστης επιλέξει την παραπάνω 
ενέργεια τότε εμφανίζεται σε μία νέα σελίδα η λίστα σε μορφή εύκολα εκτύπωση και 
αναγνωρίσιμη. Όμοια συμβαίνει και όταν ο χρήστης επιλέξει την λίστα με που εμφανίζει 
επιπλέον και το κείμενο του άρθρου. 

 

Εικ. Λίστα που περιέχει τίτλο, συγγραφέα και κατηγορία 

 

 

Εικ. Λίστα που περιέχει τίτλο, συγγραφέα, την κατηγορία και το κείμενο του άρθρου 

 

Όταν ο χρήστης θέλει να διαγράψει ένα άρθρο τότε πρέπει να επιλέξει την επιλογή να 
διαβάσει ένα άρθρο. Με την επιλογή αυτή θα μεταβεί σε σελίδα που θα είναι ορατά όλα τα 
στοιχεία του άρθρου εκτός από τις φωτογραφίες. Εκεί, κάτω από το άρθρο,  θα του 
εμφανίζεται η επιλογή να το διαγράψει.  
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Εικ. Οθόνη ανάγνωσης άρθρου από εγκεκριμένο χρήστη και η επιλογή διαγραφής του 

 

 Εικ. Μήνυμα για την επιτυχία στην διαγραφή ενός άρθρου 

 

Η εισαγωγή νέου άρθρου γίνεται με παρόμοιο τρόπο που γίνεται και η εισαγωγή ενός νέου. 
Συγκεκριμένα γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εισάγουμε το όνομα του άρθρου, το 
όνομα του συγγραφέα, το κείμενο του άρθρου, του σχετικούς συνδέσμους και επιλέγουμε και 
την κατηγορία στην οποία ανήκει. Το δεύτερο στάδιο χωρίζεται σε δύο μέρη , στο πρώτο 
επιλέγουμε τον αριθμό των φωτογραφιών που θέλουμε να εισάγουμε και στο δεύτερο 
εισάγουμε τις φωτογραφίες μέσω φόρμας μαζί με την περιγραφή τους. Μετά την εισαγωγή 
των προηγουμένων παίρνουμε μήνυμα επιτυχίας.  
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Εικ. Πρώτο στάδιο εισαγωγής νέου άρθρου 

 

 

Εικ. Δεύτερο στάδιο εισαγωγής νέου άρθρου(α’ μέρος) 

 

Εικ. Δεύτερο στάδιο εισαγωγής νέου άρθρου(β’ μέρος) 
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Σχόλια χρηστών 

Όταν ο εγκεκριμένος χρήστης όταν επιλέξει την καρτέλα ‘σχόλια χρηστών’ θα μπορεί να 
διαβάσει τα σχόλια, ερωτήσεις ή ότι άλλο έχουν στείλει οι απλοί χρήστες μέσω της φόρμας 
επικοινωνίας που περιγράψαμε προηγουμένως. Συγκεκριμένα στην καρτέλα αυτή 
εμφανίζεται μια λίστα με τον αποστολέα και το θέμα  του μηνύματος και η επιλογή να 
διαβάσουμε κάποιο από τα μηνύματα αυτά. Αφού επιλέξουμε να διαβάσουμε κάποιο μήνυμα 
στην συνέχεια μπορούμε να το διαγράψουμε αλλά μπορούμε  και να απαντήσουμε με μήνυμα 
στην διεύθυνση που έχει δώσει ο χρήστης κατά την αποστολή του μηνύματος. 

 

Εικ. Η σελίδα με τα σχόλια των χρηστών 

 

Εικ. Ανάγνωση μηνύματος χρήστη και επιλογές απάντησης και διαγραφής 

Help 

Εδώ μπορεί να βρει ο εγκεκριμένος χρήστης κάποια θέματα βοήθειας σχετικά με την 
διαχείριση και στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω απορίες. 

Αποσύνδεση  

Με την επιλογή αυτή ο εγκεκριμένος χρήστης εγκαταλείπει την εφαρμογή διαχείρισης και 
δεν έχει πλέον τα δικαιώματα να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Ανακατευθύνεται 
αυτόματα στην εισαγωγική σελίδα του υποσυστήματος διαχείρισης των ‘Δρόμων της 
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Μουσικής Παράδοσης’ . Για να ξαναχρησιμοποιήσει το υποσύστημα αυτό θα πρέπει να κάνει 
πάλι επιβεβαίωση των στοιχείων του (login) όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.    

 

4.3 Σχεδιάγραμμα πλοήγησης σε όλο το σύστημα 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα βλέπουμε τις διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένας 
χρήστης, εγκεκριμένος και μη, στο σύστημα και κυριότερες επιλογές που έχει σε όλα τα 
σημεία της διαδρομής του. 

 

 

Εικ. Σχεδιάγραμμα Πλοήγησης στο σύστημα 

 

 

 

 



ΚΕΦ 5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

ΚΕΦ 5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Κάθε σύστημα, από το πιο πολύπλοκο μέχρι το πιο απλό, ορίζει τις δικές του προδιαγραφές 
που θα πρέπει να πληρεί το υπολογιστικό σύστημα στο οποίο θα εκτελείται. Στην περίπτωση 
των μηχανισμών που αναπτύσσουμε, επειδή εντάσσονται σε ένα μεγαλύτερο σύστημα, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα διάφορα υποσυστήματα να μην 
αλληλοαναιρούν τις απαιτήσεις που θέτονται. Οι απαιτήσεις δεν αναφέρονται μόνο στις 
ελάχιστες ικανότητες του υλικού που θα πρέπει να διαθέτει το μηχάνημα στο οποίο θα 
εκτελείται ο μηχανισμός, αλλά και στο εγκατεστημένο λογισμικό του. Στην παρούσα ενότητα 
παρουσιάζουμε τους μηχανισμούς που μας ενδιαφέρουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία του συστήματος μας. 

5.1 Τα αρχεία του συστήματος 

Για τις ανάγκες του συστήματος και δεδομένου την απαίτηση αυτό να είναι προσβάσιμο 
μέσω διαδικτύου, δηλαδή να μπορεί να εκτελεστεί στον διαθέσιμο server του 
arcadia.ceid.upatras.gr τα αρχεία κώδικα που δημιουργήσαμε ήταν php. Τα αρχεία αυτά 
βρίσκονται κάτω από τον φάκελο τραγούδι(tragoudi) της περιοχής ιστοσελίδων του server 
και είναι στην ουσία τα αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την πλοήγηση ενός απλού 
χρήστη. Το υποσύστημα διαχείρισης περιέχεται σε φάκελο μέσα στον προηγούμενο και 
περιέχει τα αρχεία php που δίνουν την δυνατότητα διαχείρισης σε εγκεκριμένο χρήστη. Ο 
κύριος τρόπος διασύνδεσης μεταξύ των αρχείων αυτών πέρα της χρήσης απλών συνδέσμων 
είναι το πέρασμα ορισμάτων μέσω της γραμμής διεύθυνσης που εκμεταλλεύεται την 
δυνατότητα των αρχείων php να την διαβάζουν να πράττουν ανάλογα με τα ορίσματα που 
διαβάζουν από την γραμμή διευθύνσεων και την δυνατότητα αποστολής δεδομένων από 
φόρμα. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε τις διαδεδομένες μεθόδους $_POST και 
$_GET που παρέχει η php.   

Η ενσωματωμένη λειτουργία $_POST χρησιμοποιείται για να συλλέγει τιμές από μία φόρμα 
που χρησιμοποιεί την μέθοδο «method="post"». Η πληροφορία που στέλνεται από μία φόρμα 
με την μέθοδο post είναι μη ορατή στους χρήστες και δεν έχει κάποιο όριο στο μέγεθος της 
πληροφορίας που στέλνει. Παρατήρηση: υπάρχει ένα όριο των 8 Mb μέγεθος αρχείου για την 
μέθοδο αυτή από ορισμού της, το οποίο μπορεί να οριστεί σε άλλη τιμή θέτοντας το 
post_max_size στο αρχείο php.ini του server). Η μέθοδος αυτή χρησίμευσε κυρίως στην 
διαχείριση για το ανέβασμα τραγουδιών, φωτογραφιών, στίχων και των άλλων πληροφοριών. 

Η ενσωματωμένη λειτουργία $_GET χρησιμοποιείται για να συλλέγει τιμές από μία φόρμα 
που χρησιμοποιεί την μέθοδο «method="get"». Σε αντίθεση με πριν η πληροφορία που 
στέλνεται μέσω της φόρμας είναι ορατή σε όλους (φαίνεται στην μπάρας διεύθυνσης του 
περιηγητή ) και δεν έχει κάποιο όριο στο μέγεθος της πληροφορίας που στέλνεται. Την 
χρησιμοποιήσαμε κυρίως στην προβολή τραγουδιού ώστε να απεικονίζουμε το τραγούδι που 
ο χρήστης επιλέγει και στις επιλογές αναζήτησης. 
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Η επικοινωνία απλού χρήστη με το σύστημα υλοποιείται στο υποφάκελο contact του 
συστήματος.  

Επίσης υπάρχει κάτω από τον αρχικό φάκελο ο φάκελος με Mp3 που περιέχει τα τραγούδια 
του συστήματος ονομασμένα με τον κωδικό που παίρνουν (αυτόματα) όταν τα εισάγουμε 
στην βάση. Επίσης υπάρχει ο φάκελος με τις φωτογραφίες (photos) που έχει τις φωτογραφίες 
των άρθρων και των τραγουδιών (σε ξεχωριστό υποφάκελο). Όμοια οι φωτογραφίες έχουν το 
όνομα του κωδικού που παίρνουν αυτόματα κατά την εισαγωγή τους. Υπάρχει επίσης ο 
φάκελος videos που περιέχει το βίντεο της εισαγωγής και στον οποίο θα μπορούμε να 
βάζουμε και άλλα που πιθανόν θα χρειαστούν μέσω ftp σύνδεσης. Υπάρχει και ο φάκελος pdf 
στον οποίο θα μπορούν να ανεβαίνουν pdf άρθρα πάλι μέσω ftp σύνδεσης. Τα βίντεο και pdf 
άρθρα θα είναι προσβάσιμα μέσω σαν άρθρα , αλλά για να γίνει αυτό ο εγκεκριμένος 
χρηστής θα πρέπει όταν κάνει δημιουργία νέου άρθρου να ενσωματώσει μέσω της 
τεχνολογίας embed της HTML. Ο φάκελος audio περιέχει την πληροφορία για τον τρόπο 
εμφάνισης και τις δυνατότητες του music player που χρησιμοποιήσαμε. Η αντίστοιχη 
πληροφορία για τον αναπαραγωγέα βίντεο βρίσκεται στον κεντρικό φάκελο του συστήματος. 
Τέλος όπου συναντάμε τον φάκελο images, αυτός περιέχει πληροφορίες μορφοποίησης των 
σελίδων του συστήματος όπως εικόνες, banners και φυσικά το css αρχείο. 

 

5.2 Η βάση δεδομένων    

Η βάση δεδομένων αποτελεί το κύριο αποθηκευτικό μέσο του συστήματος και παράλληλα 
λειτουργεί ως ο διασυνδετικός κρίκος ανάμεσα στα διάφορα υποσυστήματα. Δηλαδή, σχεδόν 
κάθε μέρος του συστήματος ‘Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης’, χρησιμοποιεί τη βάση 
δεδομένων είτε για είσοδο είτε για έξοδο. Όπως έχουμε αναφέρει, σε κάθε επίπεδο του 
συστήματος χρησιμοποιείται η MySQL. Η απαίτηση που τίθεται από το σύνολο των 
υποσυστημάτων είναι η χρήση της έκδοσης 5.0 ή μεγαλύτερης, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης.  

Η βάση δεδομένων διαθέτει μια συγκεκριμένη δομή η οποία θα πρέπει να διατηρείται 
ανεξαρτήτως των υλοποιήσεων των διαφόρων υποσυστημάτων για να εξασφαλίζεται η 
συνέπεια των δεδομένων και η σωστή λειτουργία όλου του συστήματος. Αυτός είναι και ο 
λόγος που απαιτείται αρκετός χρόνος για τον σχεδιασμό, την διόρθωση και την τελική 
έκδοση μιας βάσης δεδομένων πάνω στο οποίο θα στηριχτεί ένα σύστημα και μελλοντικές 
επεκτάσεις του. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν διαμοιραζόμενοι πίνακες της ΒΔ, όπως 
εκείνοι οι πίνακες που αποτελούν τη διασύνδεση δυο διαφορετικών υποσυστημάτων, τότε η 
αλλαγή της δομής ενός πίνακα είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει την κατάρρευση κάποιου 
μηχανισμού. Γίνεται λοιπόν προφανές ότι η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι ορισμένη με 
σαφήνεια και να διατηρεί μια συγκεκριμένη δομή προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει 
τους ‘Δρόμους Μουσικής Παράδοσης’. 

Όπως έχουμε αναφέρει η βάση δεδομένων αποτελεί το κύριο αποθηκευτικό μέσο του 
συστήματος. Στις παρακάτω υποενότητες παρουσιάζουμε τη δομή των πινάκων που 
χρησιμοποιούνται από το σύστημα που αναπτύσσουμε. Η βάση ονομάστηκε dim_paradosi. 
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Εικ. Η βάση dim_paradosi και οι πινακές της 

 

5.2.1 Ο πίνακας Song 

Πρόκειται για τον κυριότερο πίνακα του συστήματος και της βάσης δεδομένων. Αποθηκεύει 
την γραπτή πληροφορία και έναν μοναδικό κωδικό που χαρακτηρίζει κάθε τραγούδι και 
χρησιμοποιείται για να το συνδέει με το μουσικό κομμάτι (mp3) και με το τις φωτογραφίες 
(συγκεκριμένα με τον πίνακα της βάσης που σχετίζεται με τις φωτογραφίες) 

• id(primary key) : Μοναδικό αναγνωριστικό πρωτεύον κλειδί για το συγκεκριμένο 
πίνακα. Είναι ξένο κλειδί στον πίνακα με photos. 

• Title : Περιέχει τον τίτλο του τραγουδιού και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του.   

• Eidos : Περιέχει μία από τις τιμές που μπορεί να πάρει το είδος (αγάπης, 
κλέφτικο,…) κατά την διαδικασία εισαγωγής του τραγουδιού στο σύστημα 

• Rythmos : Περιέχει μία από τις τιμές που μπορεί να πάρει ο ρυθμός (τσάμικο, 
καλαματιανό,…) κατά την διαδικασία εισαγωγής του τραγουδιού στο σύστημα 

• Perioxi : Περιέχει μία από τις τιμές που μπορεί να πάρει η περιοχή προέλευσης 
(Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία,…) κατά την διαδικασία εισαγωγής του τραγουδιού στο 
σύστημα 

• Lyrics : Περιέχει τους στίχους του τραγουδιού μαζί με την όποια πληροφορία 
μορφοποίηση του κειμένου αυτού(π.χ. <br>)  

• Text : Στο πεδίο αυτό αποθηκεύεται η όποια πληροφορία (ιστορική, λαογραφική, ..) 
μπορεί να ακολουθεί ένα τραγούδι. 

• Singer : Εδώ αποθηκεύεται ο τραγουδιστής ή οργανοπαίκτης του μουσικού 
κομματιού (mp3) 

• Links : Στο πεδίο αυτό έχουμε τους σχετικούς συνδέσμους που ακολουθούν ένα 
τραγούδι 
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Εικ. Ο πίνακας song της βάσης 

 

5.2.2 Ο πίνακας article 

Πίνακας article περιέχει τα άρθρα του συστήματος ‘Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης’  και έναν 
μοναδικό κωδικό για κάθε ένα από αυτά που χρησιμεύει στην σύνδεση του άρθρου με τις 
φωτογραφίες.  

• Id(primary key) : είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα αυτού που ξεχωρίζει αλλά 
και ξένο κλειδί στον πίνακα photos  

• Title : Ο τίτλος του άρθρου 

• Text : Το  κείμενο του άρθρου  

• Writer : Ο συγγραφέας του άρθρου 

• Category : Περιέχει μία από τις τιμές που μπορεί να πάρει η κατηγορία του άρθρου 
(Το δημοτικό τραγούδι, Παραδοσιακά όργανα,..) κατά την διαδικασία εισαγωγής του 
τραγουδιού στο σύστημα  

 

Εικ. Ο πίνακας article της βάσης 

 

5.2.3 Ο πίνακας photos 

Πίνακας photos περιέχει ένα τρόπο σύνδεσης των φωτογραφιών ενός άρθρου ή ενός 
τραγουδιού με τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο φάκελο photos που αναφέραμε 
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προηγουμένως. Η σύνδεση αυτή γίνεται με τον εξής τρόπο, αναγνωρίζεται το id του 
τραγουδιού ή του άρθρου συνδέεται με τον πίνακα photos. Από εκεί με βάση τον αν είναι 
άρθρο ή τραγούδι αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε επιλέγονται τα κατάλληλα αρχεία 
φωτογραφιών που έχουν σαν όνομα τα id_photo που επιλέγονται.    

• Id_photo(primary key) : είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και δίνει την 
ονομασία στα αρχεία εικόνας (jpg) 

• Type : Παίρνει αυτόματα δύο τιμές (άρθρο ή τραγούδι) κατά την διαδικασία 
εισαγωγής τραγουδιού ή άρθρου. 

• sid : Το sid παίρνει και αυτό τιμή αυτόματα κατά την διαδικασία εισαγωγής ενός 
άρθρου ή ενός τραγουδιού που στην ουσία συνδέει τους προηγούμενους πίνακες με 
αυτόν 

• perigrafi : εδώ αποθηκεύεται η περιγραφή μιας φωτογραφίας  

 

Εικ. Ο πίνακας photos της βάσης 

5.2.4 Ο πίνακας mails 

Ο πίνακας mails αποθηκεύει τα σχόλια , κείμενα κλπ (μηνύματα) που στέλνει ένας απλός 
χρήστης χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που του παρέχεται.   

• Id (primary key) : είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και χρησιμεύει στο να 
έχουμε μια χρονολογική σειρά σε αυτά που στέλνουν οι χρήστες 

• mail : περιέχει το e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αυτού που στέλνει 
το μήνυμα.     

• subject : εδώ αποθηκεύεται το θέμα του μηνύματος που έστειλε ο χρήστης  

• text : είναι το κυρίως κείμενο του μηνύματος που στέλνει ο χρήστης  

 

Εικ. Ο πίνακας mails της βάσης 
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5.2.5 Ο πίνακας admins 

Ο πίνακας admins αποθηκεύει τα σχόλια , κείμενα κλπ (μηνύματα) που στέλνει ένας απλός 
χρήστης χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που του παρέχεται.   

• Id (primary key) : είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και χρησιμεύει στο να 
ξεχωρίζουμε δύο ίδιες καταχωρίσεις, 

• Name : το μικρό όνομα του εγκεκριμένου χρήστη     

• Surname  : το επίθετο του εγκεκριμένου χρήστη  

• Mail  : αποθηκεύεται το e-mail που δηλώνει ο χρήστης και χρησιμοποιείται μαζί με 
τον κωδικό για την επιβεβαίωση των στοιχείων (login) στο υποσύστημα διαχείρισης 
των ‘Δρόμων μουσικής παράδοσης’. Κάθε e-mail πρέπει να είναι ξεχωριστό από 
κάποιο άλλο.   

• Password: εδώ αποθηκεύεται ο κωδικός του εγκεκριμένου χρήστη αφού πρώτα 
κωδικοποιηθεί σε md5 ώστε κάποιος με πρόσβαση στην βάση να μην έχει και 
πρόσβαση στους κωδικούς χρηστών, για λόγους ασφαλείας. 

 

Εικ. Ο πίνακας admins της βάσης 

 

Αυτοί ήταν οι πίνακες της βάσης dim_paradosi. Η επιλογή του τύπου δεδομένων για κάθε 
πεδίο όπως αυτά φαίνονται στις προηγούμενες εικόνες έγινε με προφανή κριτήρια. Όλα τα id 
είναι προφανών ακέραιοι αριθμοί άρα int και επειδή δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε 
εκατομμύρια καταχωρήσεις θέσαμε ints(11). Όπου δεν είχαμε ανάγκη για μεγάλο κείμενο 
π.χ. name, subject, writer, category χρησιμοποιήσαμε varchar(255). Θα μπορούσαμε να 
είχαμε σε όλα text όπως στις περιπτώσεις των lyrics, perigrafi κτλ αλλά αυτό δεν είναι καλή 
πρακτική καθώς επιβραδύνει την βάση και συνεπώς το σύστημα ολόκληρο. 

 

5.2.6 Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΟΣ) (ΕR diagram) 

Το σχεσιακό διάγραμμα δίνει μια οπτική αναπαράσταση και κάνει την κατανόηση της βάσης 
δεδομένων στον πραγματικό κόσμο πιο εύκολη. 
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Εικ. Σύνοψη του συμβολισμού των διαγραμμάτων ΟΣ. 

 

 

Εικ. Το διάγραμμά Οντοτήτων Συσχετίσεων. 
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5.3 Η Ανάπτυξη του συστήματος 

Το σύστημά μας μπορεί να χαρακτηριστεί ως οpen source καθώς για την αναπτυξή του 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο προγράμματα του τύπου αυτού (ανοικτού λογισμικού). Η ανάπτυξη 
έγινε στα εξής στάδια.  

• Συγκέντρωση του υλικού που περιλάμβανε τραγούδια, στίχους και πλυροφορίες για 
αυτά. 

• Μελέτη θεμάτων της παραδοσικής δημοτικής μουσικής και δημιουργία 
κατηγοριοποιήσεων των τραγουδιών. 

• Ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος που θα δημιουργούσαμε (Δρόμοι 
Μουσικής Παράδοσης). 

• Αντιστοίχισει των απαιτησεών μας στην βάση δεδομένων και σε επίπεδο αρχείων 

• Σχεδιασμός και προγραμματιστική ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος και του 
υποσυστήματος διαχείρισης.  

• Εμπλουτισμός του υλικού με φωτογραφίες και σχετικούς συνδέσμους 

• Πέρασμα του υλικού και προσθήκη στοιχείων μορφοποίησης στο συστήματος.    

5.3.1. Προγράμματα ανάπτυξης του συστήματος 

Το ελεύθερο λογισμικό όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software 
Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, 
τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. Η ελευθερία από τέτοιους περιορισμούς 
είναι βασικό στοιχείο στην ιδέα του "ελεύθερου λογισμικού", έτσι ώστε το αντίθετο του 
ελεύθερου λογισμικού είναι το ιδιόκτητο λογισμικό, και όχι το λογισμικό που πωλείται για 
κέρδος, όπως το εμπορικό λογισμικό. Το ελεύθερο λογισμικό ορισμένες φορές αναφέρεται 
και σαν ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα αλλά οι δύο έννοιες δεν είναι 
ταυτόσημες. Σύμφωνα με τον Richard Stallman δεν είναι κάθε λογισμικό ελεύθερο μόνο και 
μόνο επειδή είναι ανοιχτού κώδικα. 

Για την συγγραφή του κώδικα χρησιμοποιήθηκε ο freeware editor notepad++ . Για την 
κωδικοποίηση των αρχείων ήχου , εικόνας και βίντεο χρησιμοποίηθηκαν επίσης δωρεάν 
προγράμματα. O αναπαραγωγέας βίντεο και μουσικής είναι open source προγράμματα που 
ωστόσο χρησιμοποιούν μια δωρεάν υπηρεσία (flash).  

Το κυρίως μέρος της ανάπτυξης έγινε στον στον phpmyadmin για την βάση δεδομένων και 
στον Apache HTTP server με δυνατότητες PHP 5.3.0 για τον κώδικα του συστήματος. 

Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο ελεύθερου λογισμικού, γραμμένο σε PHP, με σκοπό τη 
διαχείριση MySQL βάσεων δεδομένων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού[21]. Οι λόγοι που 
οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου ΣΔΒΔ είναι[22]: 

• πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο υπό την άδεια GPL[23], 
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• τρέχει σε Windows και Linux, επιτρέποντας την εγκατάστασή του στο SUSE Linux 
server, 

• διαχειρίζεται MySQL βάσεις δεδομένων, και 
• προσφέρει περιβάλλον διεπαφής χρήστη μέσω web browser. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρει το phpMyAdmin είναι: 

• διαχειρίζεται MySQL βάσεις δεδομένων και υποστηρίζει τα περισσότερα 
χαρακτηριστικά τους, όπως: 

 δημιουργία, αντιγραφή, διαγραφή, μετονομασία και τροποποίηση βάσεων 
δεδομένων, οντοτήτων και γνωρισμάτων, 

 συντήρηση server, βάσεων δεδομένων και οντοτήτων, σύμφωνα με τη 
διαμόρφωση του server, 

 εκτέλεση και επεξεργασία MySQL επερωτήσεων, 
 διαχείριση των χρηστών της MySQL και των προνομίων τους, και 
 διαχείριση αποθηκευμένων διαδικασιών. 

• προσφέρει ένα εύχρηστο web περιβάλλον διεπαφής χρηστών, 
• επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από SQL αρχεία, 
• επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε πλήθος 

αρχείων, μεταξύ των οποίων και SQL αρχεία, και 
• μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικούς servers. 

 Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου 
ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης 
(browser) επικοινωνεί με έναν διακομιστή (server) μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος 
παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. O Apache είναι ένας 
από τους δημοφιλέστερους, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα 
Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Συντηρείται τώρα από μια κοινότητα 
ανοικτού κώδικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software 
Foundation). 

Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνεργαζόμενος με 
συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL.  

 H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό 
περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του 
Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό 
περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα 
HTML. 

 

 

5.3.2 Κωδικοποίηση αρχείων 

Σε όλα τα αρχεία κώδικα που δημιουργήσαμε αλλά και στην βάση χρησιμοποιήσαμε Unicode 
κωδικοποίηση (UTF-8) (Unicode Transformation Format) ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε 
όποιο σύστημα και αν τα χρησιμοποιήσουμε και με όποιον browser προβάλουμε το σύστημα. 
Η κοινοπραξία Unicode με έδρα την Καλιφόρνια, αναπτύσσει το πρότυπο Unicode. 
Οποιαδήποτε οργάνωση ή ιδιώτης μπορεί να γίνει μέλος της εφόσον πληρώσει συνδρομή. 
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Στα μέλη συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες τις μεγάλες εταιρίες λογισμικού και υλικού που 
ενδιαφέρονται σχετικά όπως οι Apple, Microsoft, IBM, Xerox, HP, Adobe Systems και 
πολλές άλλες. 

Η κοινοπραξία δημοσίευσε πρώτη φορά Το πρότυπο Unicode(ISBN 0-321-18578-1) το 
1991,και συνεχίζει να αναπτύσσει πρότυπα βασισμένα στην αρχική αυτή εργασία.Η 
κοινοπραξία Unicode αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 
ISO,και το πρότυπό της μοιράζεται το σύνολο χαρακτήρων της με το πρότυποISO/IEC 
10646. Το Unicode και το ISO/IEC 10646 είναι ισοδύναμα σαν κωδικοποιήσεις χαρακτήρων 
αλλά το Unicode παριέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες για προγραμματιστές που το 
υλοποιούν ,καλύπτοντας σε βάθος θέματα όπως κωδικοποίηση βασισμένη σε μπιτ, Unicode 
collation αλγόριθμοι, και γραφική απόδοση. Το Unicode απαριθμεί αρκετές ιδιότητες 
χαρακτήρων,περιλαμβάνοντας και αυτές που χρειάζονται για BiDi υποστήριξη. Τα δυο 
πρότυπα χρησιμοποιούνε μερικώς διαφορετική ορολογία. 

Το UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) είναι ένα μη-απωλεστικό σχήμα 
κωδικοποίησης χαρακτήρων μεταβλητού μήκους για το πρότυπο Unicode που 
δημιουργήθηκε από τους Ken Thompson και Rob Pike. Χρησιμοποιεί ομάδες από bytes για 
να αναπαραστήσει τα κωδικά σημεία του Unicode.Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μετάδοση 
δεδομένων σε 8bit συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί ένα μέχρι τέσσερα bytes ανά χαρακτήρα ανάλογα με το σύμβολο 
και το κωδικό του σημείο. Για παράδειγμα μόνο ένα UTF-8 byte χρειάζεται για την 
κωδικοποίηση των 128 ASCII χαρακτήρες στο διάστημα του Unicode U+0000 μέχρι 
U+007F. 

 

5.4  Έλεγχος Συστήματος 

Για να ελένξουμε το σύστημα ως προς την αξιοπιστία και την ταχύτητα, βασικά συστατικά 
ενός επιτυχημένου συστήματος, πραγματοποιήσαμε ταυτόχρονες προσπελάσεις και αιτήσεις 
μέσω αρκετών διαφορετικών υπολογιστών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
πραγματικού κόσμου. Το τεστ αυτό έδωσε αποτελέσματα θετικά και διαπιστώθηκε ότι μπορεί 
να εξυπηρετήσει παραπάνω από την κίνηση στις σελίδες του από αυτή που θεωρήσαμε 
πιθανή.   
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Το σύστημα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας συνιστά μία προσπάθεια για την διάδοση και δίασοση της δημτοτικής Ελληνικής 
Μουσικής παράδοσης. Παράλληλα, αποτελεί αντικείμενο του έργου η προώθηση εκτός από 
τραγούδια, στίχων, άρθρων δημοτικής μουσικής και σχετικού περιεχομένου, μέσω της 
δυνατότητας πρόσβασης και πλοήγησης σε αυτό, που προσφέρει σχετική δικτυακή πύλη. Το 
σύστημα αυτό αποτελεί μια μηχανή αναζήτησης για την εύρεση πληροφορίας μουσικής 
Ελληνικής παράδοσης. 

Στα πλαίσια του παραπάνω συστήματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατάλληλο σύστημα 
βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση του περιεχομένου του συστήματος, καθώς και 
σχετική δικτυακή πύλη για την προβολή του περιεχομένου. Εξετάζοντας συνολικά το 
σύστημα, διαπιστώνουμε ότι αυτό συνιστά μία εύχρηστη, φιλική και ελκυστική εφαρμογή για 
το μέσο χρήστη του Διεθνούς Ιστού, που του επιτρέπει να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο του 
συστήματος και να ανακτήσει αξιόλογο και αυθεντικό υλικό. 

Ειδικότερα, το σύστημα που αναπτύχθηκε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίστηκαν 
και στις ανάγκες των χρηστών, ως εξής: 

• Προσφέρει μία διαδραστική διεπαφή πλοήγησης μέσω αναζητήσεων και συνδέσμων. 
Μέσω της προσέγγισης που ακολουθείται, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται  
εκτός από τα τραγούδια και θέματα ιστορίας λαογραφίας και άλλα 

• Προσφέρει τη δυνατότητα σε εγκεκριμένους χρήστες να επεκτήνουν το σύστημα και 
να δημιουγήσουν την μεγαλύτερη μουσική βιβλιοθήκη της Ελλάδος με μουσικό-
ακουστικό υλικό. Με εκκίνηση τα την προβολή τραγουδιών και άρθρων οι 
επισκέπτες, μέσω παραπομπών, μπορούν να οδηγηθούν σε περιγραφές και 
πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους. Δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα αλλά 
την ευκολία αναζήτησης και την πληρότητα του συστήματος.  

• Δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην επιθυμητή πληροφορία, μέσω των 
ευρετηρίων, με την κατηγορίοποίηση και τον ορισμό που κάναμε για ένα σύστημα 
‘Δρομων Μουσικής Παράδοσης’. 

• Αποτελεί μία δυναμική εφαρμογή, υλοποιημένη με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, 
που προσφέρει διαδραστική πλοήγηση και ευκολία στον εντοπισμό και την ανάκτηση 
της επιθυμητής πληροφορίας. 

• Συγκεντρώνει το περιεχόμενο του οδηγού σε βάσεις δεδομένων με σαφή δομή, 
ευκολία στην ανανέωση της πληροφορίας που περιέχουν και δυνατότητα επέκτασης 
σε όλη την μουσική παράδοση της Ελλάδας. 

Πέρα από τα όρια της διπλωματικής εργασίας, το έργο έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στο σεβασμό προς τις παραδόσεις. Η 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε μπορεί να διευκολύνει τους πραγματικούς ή εικονικούς 
επισκέπτες, όπως πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και γενικότερα 
όσους ενδιαφέρονται για την μουσική, πολιτιστική-ιστορική ή για την διασκαδασή τους να 
ανακαλύψουν (ξανά) την παράδοση της Ελλάδας καθως και τον ελληνικό πολιτιστικό και 
λαογραφικό και μουσικό πλούτο. Επιπλέον, η προώθηση του συστήματος για την διάδοση 
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και την διάσοση την μουσικής μας παράδοσης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της 
συνείδησης της εθνικής μας ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς και να προβάλλει στο 
εξωτερικό την ελλήνική μουσική, κυριώς σε παιδιά μεταναστών, και να συμβάλει ενεργά 
στην δημιουργεία ανθρώπων που θα αγαπήσουν και θα προβάλλουν την μουσικής παράδοση, 
άτομα που τα έχουμε ανάγκη σήμερα πιο πολύ από ποτέ. 
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Πιθανές επεκτάσεις πάνω στον σύστημα Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης, που σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής εργασίας. Ακολούθως αναφέρονται κάποιες από 
αυτές. 

7.1 Ενσωμάτωση σε GIS 

Μια εκτενέστερη έρευνα σε τραγούδια τοπικά και όχι τόσο γνωστά στο πανελλήνιο θα 
μπορούσε να έχει ως συνέπεια την δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα υποστίζεται 
ενσωματομένους ψηφιακούς GIS  χάρτες πάνω στους οποίος θα σημειώνονταν τοποθεσίες 
για τις οποίες υπαρχει καταγεγραμμένο τραγούδι ή μουσική εκδήλωση(π.χ πανηγύρι) ή 
αξιόλογος μουσικός καλλιτέχνης.   

7.2 Εγκεκριμένοι χρήστες 

Το περιεχόμενο του πολιτιστικού-αρχαιολογικού οδηγού, στην παρούσα έκδοσή του, μπορεί 
να ανανεωθεί, να συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, μόνο από το διαχειριστή αυτού, και μόνο από μία ομάδα ατόμων που εμείς έχουμε 
ορίσει. Μία ενδιαφέρουσα επέκταση του συστήματος είναι η δυνατότητα διαχείρισης του 
περιεχομένου του από εξειδικευμένους χρήστες, ώστε καθένας να επιμελείται δεδομένα 
αντίστοιχα του τομέα ενασχόλησης του. Δηλαδή το σύστημα να ανοίγει και σε άλλους 
χρήστες κατόπιν αίτησής τους ή δικιά μας πρόσκλησης   

Ειδικότερα, μία ομάδα από τους νέους χρήστες θα μπορούσε να διαχειρίζεται πληροφορία 
σχετική την εισαγωγή νέων τραγουδιών. Μία άλλη ομάδα χρηστών θα μπορούσε να 
ενήμερώνει το σύστημα με εκδηλώσεις που θα γίνονται και θα σχετίζονται με το δημοτικό 
τραγούδι. Γενικά, η διαχείριση του περιεχομένου από εγκεκριμένους χρήστες συντελεί στη 
συγκέντρωση μεγαλύτερου εύρους δεδομένων και διασφαλίζει την ποιότητα και την ακρίβεια 
της παρεχόμενης πληροφορίας. 

7.3 Κινητές συσκευές 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία κινητών συσκευών. 
Συνεχώς καταφθάνουν στην αγορά νέα μοντέλα φορητών συσκευών, μεταξύ των οποίων τα 
λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), κινητά τελευταίας γενιάς με πολλαπλές 
εφαρμογές και ασύρματο internet και οι ψηφιακοί ασύρματοι βοηθοί (Personal Digital 
Assistants, PDAs), επίσης γνωστοί ως υπολογιστές παλάμης (palmtop computers). Η εξέλιξη 
αυτή έχει συντελέσει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληθώρας εφαρμογών που 
προορίζονται αποκλειστικά για τις συσκευές αυτές. 

Χαρακτηριστική κατηγορία αυτών των εφαρμογών αποτελούν όσες σχετίζονται με την 
πλοήγηση μέσω χαρτών ή τον εντοπισμό της θέσης κάποιου σημείου. Αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα των εφαρμογών αυτών είναι το λογισμικό Google Maps for Mobile και τα 
συστήματα GPS, αντίστοιχα. 
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Το σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα 
μπορούσε να επεκταθεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποτελέσει μία εφαρμογή της 
παραπάνω κατηγορίας. Ειδικότερα, μπορεί να δοθεί έμφαση στη διεπαφή πλοήγησης μέσω 
χαρτών, η οποία θα προσφέρει δυνατότητες όπως: 

• εντοπισμός και αναγνώριση της θέσης των χρηστών μέσω συστήματος GPS, 
• παροχή οδηγιών για την μουσική παράδοση και τις εκδηλώσεις της περιοχής, 
• ενημέρωση των χρηστών και παροχή σχετικής πληροφορίας κατά την άφιξη τους σε 

κάποια τοποθεσία του οδηγού. 
• Ενσωμάτωση των Δρόμων Μουσικής Παράδοσης στον οδηγό Διαδρομών του 

Παυσανία του arcadia.ceid.upatras.gr project για την προβολή πολιτιστικού υλικού 
και θεματικών διαδρομών μαζί με την μουσική πληροφορία. 

Οι δυνατότητες της εφαρμογής δεν περιορίζονται στις παραπάνω, αλλά επαφίενται στην 
κρίση και τη δημιουργικότητα των προγραμματιστών. 

Μία, επίσης, δυνατή επέκταση του συστήματος περιλαμβάνει μία ομάδα χρηστών του 
συστήματος, με διευρυμένα προνόμια σε σχέση με τους απλούς χρήστες, μπορούν να 
χρησιμοποιούν κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, για να ανεβάζουν απ’ ευθείας 
τραγούδια και βίντεο που κάπου άκουσαν ή είδαν όπως σε μια γιορτή κρασιού ή ένα γλεντι 
σε κάποιο σπίτι όπου σπάνια τραγούδια λέγονται με το στόμα. Με τον τρόπο αυτό 
αποσκοπούμε σε μια ολοκλήρωση στο περιεχόμενο του συστήματος, με χιλιάδες τραγούδια, 
στίχους και εκτελέσεις.  

7.4 Σύστημα Σημασιολογικού Ιστού 

Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι ένα σύνολο μεθόδων και τεχνολογιών που επιτρέπουν στις 
μηχανές να κατανοήσουν τη σημασία της πληροφορίας του Παγκόσμιου Ιστού. Σύμφωνα με 
την αρχική θεώρηση, η διαθεσιμότητα αναγνώσιμων από τις μηχανές μεταδεδομένων θα 
επέτρεπε σε αυτοματοποιημένους πράκτορες και λοιπό λογισμικό να προσπελαύνουν το 
Διεθνή Ιστό με ένα ευφυέστερο τρόπο. Οι πράκτορες θα ήταν σε θέση να εκτελέσουν 
διαδικασίες αυτόματα και να εντοπίσουν τη σχετική πληροφορία για λογαριασμό του χρήστη. 

Όσο αφορά το σύστημα που αναπτύχθηκε, η ανάκτηση του περιεχομένου από τα κύρια 
θέματα και τις ιδιότητες των διαφόρων θεματικών τμημάτων θεωρείται ότι είναι το 
αντικείμενο ενός υποσυστήματος του σημασιολογικού ιστού. Ειδικότερα, μέσω μεθόδων του 
Σημασιολογικού Ιστού, είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση περιεχομένου που 
σχετίζεται με συγκεκριμένα τραγούδια και άρθρα, όπως κάποια τοποθεσία, κάποιο ιστορικό 
θέμα κλπ. Η προσφορά του Σημασιολογικού Ιστού και των τεχνολογιών του έγκειται στην 
εύκολη εύρεση της πληροφορίας που επιθυμεί ο χρήστης, και η οποία σχετίζεται με τις 
μουσικές διαδρομές, χωρίς να χρειαστεί να την αναζητήσει ο ίδιος. 
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