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1. Εισαγωγή 
 

 Ζούµε πλέον σε έναν κόσµο βασισµένο στην τεχνολογία, τους 

υπολογιστές και την ψηφιοποίηση των πληροφοριών από το πιο ασήµαντο 

πράγµα µέχρι το πιο σηµαντικό. Αυτή η εξάρτηση του ανθρώπου οδήγησε 

στην διείσδυση των υπολογιστών στις περισσότερες από τις καθηµερινές 

δραστηριότητες και συνήθειές του. Μια από τις πιο συναρπαστικές και 

πλούσιες εµπειρίες στον πραγµατικό κόσµο είναι η µουσική και όλα αυτά 

που την περιβάλουν. Η µουσική ανήκει και αυτή στις ‘δηµιουργικές’ 

συνήθειες του ανθρώπου και έτσι δεν θα ήταν δυνατό να µην εµπλακεί µε 

την τεχνολογία και τους υπολογιστές. Σήµερα, διεργασίες όπως η 

ψηφιοποίηση της µουσικής, η δηµιουργία τραγουδιών και συνθέσεων µε 

υπολογιστή είναι εφικτές και πραγµατοποιούνται καθηµερινά, εύκολα και 

γρήγορα. Μια απόδοση µουσικής — είτε πρόκειται για µια κλασική 

συναυλία µουσικής που εκτελείται από µια συµφωνική ορχήστρα ή µια 

rock συναυλία — προσφέρει πάντα µια µαγευτική εµπειρία. Η µουσική 

υποκινεί πολλαπλές αισθήσεις αµέσως. Ακούµε και αισθανόµαστε τις 

ηχητικές δονήσεις στο σώµα µας, και προσέχοντας την απόδοση 

συµπληρώνεται η εµπειρία. Κατά συνέπεια, καταλήγουµε να χοροπηδάµε, 

να χορεύουµε, ή διακριτικά να ακολουθούµε τον ρυθµό µε τα χέρια ή τα 

πόδια µας.  

1.1 Ορισµός εικονικής ορχήστρας 
 Η εικονική ορχήστρα είναι µια πολυµορφική αρχιτεκτονική 

συστηµάτων βασισµένη στο σύνθετο τρισδιάστατο ηχητικό περιβάλλον 

επεξεργασίας και µία συµπαγής διεπαφή για τον χρήστη. Η αρχιτεκτονική 

ενός συστήµατος που υλοποιεί µια εικονική ορχήστρα µπορεί να ποικίλει 

ανάλογα µε τις τεχνολογικές απαιτήσεις και επιλογές. Σε κάθε περίπτωση 

όµως θα πρέπει να υποστηρίζεται υψηλής ποιότητας διαχείριση του 

ηχητικού περιεχοµένου. 
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1.2 Λειτουργικός στόχος µιας εικονικής ορχήστρας 
 
 Στο πλαίσιο της παρούσας αναφοράς επιχειρείται η διερεύνηση και 

ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου συστήµατος εικονικής απόδοσης µουσικών 

εµπειριών. Έτσι, ο κύριος στόχος είναι να κατασκευαστεί µια εικονική 

σκηνή / ορχήστρα, η οποία να µπορεί να είναι εύκολα προσβάσιµη από  

πολλούς χρήστες µε διαφορετικούς ρόλους (π.χ. µαέστρο, επαγγελµατίες 

µουσικούς, επισκέπτες, κλπ). Όσο αφορά το περιεχόµενο που 

διαχειρίζονται οι χρήστες αυτοί µπορεί να ποικίλει καλύπτοντας ψηφιακές 

ακουστικές και τηλεοπτικές καταγραφές µιας συναυλίας, κοµµάτι κάποιας 

συµφωνικής ορχήστρας, ηχογραφηµένα αποσπάσµατα µουσικών 

εκδηλώσεων, κλπ. Οι καταγραφές προετοιµάζονται από µουσικούς µε τη 

χρήση υπολογιστή και κοινοποιούνται / διαµοιράζονται στο εικονικό χώρο 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον συνθέτη-

µαέστρο, ή άλλα µέλη επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο χαρακτηριστικών των 

samples της µουσικής όπως tempo, ένταση, διάρκεια και πολλά άλλα 

χαρακτηριστικά χρησιµοποιώντας διαφορετικές φόρµες αλληλεπίδρασης. 

Επιπλέον, το σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει σε ερασιτέχνες µουσικούς  

την ευκαιρία να διευθύνουν µια οµάδα µουσικών και να παράγουν ένα νέο 

είδος πολυµεσικής εµπειρίας, µε την βοήθεια κατάλληλων διαδραστικών 

τεχνητών (π.χ. συµβατική οθόνη ή οθόνη προβολής) όπου θα 

απεικονίζονται εικονικοί χαρακτήρες που παίζουν διαφορετικά όργανα και 

οι οποίοι προσαρµόζουν την απόδοσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες τους 

χρήστη. 

 Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε προφανώς να τύχει περαιτέρω 

αξιοποίησης. Έτσι, παραδείγµατος χάριν θα ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί 

προκείµένου να αυξήσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε ένα συγκεκριµένο  

είδος µουσικής (π.χ. κλασική µουσική) επεξηγώντας τους την ποικιλία και 

την οµορφιά της µουσικής κατά ένα τρόπο ευχάριστο. Με τον τρόπο αυτό τα 

παιδιά µπορούν να εξοικειώνονται µε διαφορετικούς ρόλους (π.χ. τον ρόλο 

ενός µαέστρου ορχήστρας ή ενός µουσικού) και έτσι να ανακαλύπτουν ότι η 
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κλασική µουσική µπορεί να γίνει πολύ διασκεδαστική µέσω της 

κατάλληλης διαδραστικής εµπειρίας. 

 

1.3 Επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας  
 
 Πριν παρουσιάσουµε εκτενώς τα συγκεκριµένα θέµατα που 

πραγµατεύεται η παρούσα πτυχιακή θα ήταν χρήσιµο να γίνει µια 

συνοπτική επισκόπηση προσφάτων δράσεων όπως αυτές υπάρχουν 

καταγεγραµµένες στη σχετική βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφική έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε κατέδειξε ότι υπάρχουν µερικά συστήµατα είτε 

υλοποιηµένα είτε υπό εξέλιξη για τη διαχείρισης µιας εικονικής ορχήστρας. 

Αν και δίνεται µεγάλη προσοχή στην ρεαλιστική οπτική αναπαράσταση, το 

animation των εικονικών µουσικών, και την µουσική που παράγουν (3D 

sound rendering), η διεπαφή των συστηµάτων αυτών δεν προσπαθεί να 

αναπαράγει ακριβώς τη σύνθετη αλληλεπίδραση που απαιτείται για τη 

διεύθυνση µιας ορχήστρας.  Αυτό συνήθως αφήνεται ως µελλοντική 

εργασία. Παρέχονται όµως διεπαφές ικανές να διερµηνεύσουν και 

επεξεργαστούν µερικώς επιλεγµένες χειρονοµίες του χρήστη χωρίς να 

αποδίδεται ακριβώς το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι διεπαφές αυτές 

συνδυάζονται µε τεχνολογίες εικονικής πραγµατικότητας VR (virtual reality) 

όπου ο χρήστης  διευθύνει µια εικονική ορχήστρα που παίζει σε µια 

τρισδιάστατη αίθουσα συναυλιών. ∆ιάφοροι ‘αυτόνοµοι’ εικονικοί µουσικοί 

παίζουν µουσικά κοµµάτια κωδικοποιηµένα ως αρχεία MIDI. Η διεύθυνση 

της απόδοσης συνήθως αφορά µεταβολές στην πιστότητα και τα 

χαρακτηριστικά του παραγόµενου ήχου όπως tempo και βάθος, σε 

πραγµατικό χρόνο, ενώ σπανιότερα επιτρέπεται στους χρήστες να 

διαµορφώσουν την ορχήστρα προσδιορίζοντας είδη οργάνων, θέση µέσα στο 

χώρο, κλπ. Ο µαέστρος-συνθέτης και το ακροατήριο µπορούν να δουν και 

να ακούσουν την εκάστοτε µουσική σύνθεση από οποιαδήποτε θέση στο 

τρισδιάστατο περιβάλλον—µε δυναµικά ακουστικά εφέ.  
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Ο χρήστης δεν απαιτείται να είναι επαγγελµατίας για να διευθύνει µια 

τέτοια εικονική ορχήστρα αφού όλες οι λειτουργίες και οι επιλογές είναι 

διαθέσιµες µέσω µιας απλής και λειτουργικής διεπαφής. Όµως προκύπτουν 

διάφορες προκλήσεις στην επίτευξη της ενσωµάτωσης των χρηστών (τον 

µαέστρο-συνθέτη και τον ακροατή) σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γι’ αυτό, το 

πρόβληµα συνήθως διαιρείτε σε τρία επιµέρους συνιστώσα τµήµατα: 3D 

sound rendering , διεπαφή χρήστη, και το εικονικό περιβάλλον και  

µουσικοί. 

3D sound rendering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο σκοπός ενός συστήµατος VR (Virtual Reality) είναι να

απεικονίσει όσο πιο καλά είναι δυνατό τον πραγµατικό κόσµο στις

ανθρώπινες αισθήσεις. Για να επιτευχθεί αυτή η αίσθηση, τα

συστήµατα  VR (Virtual Reality) πρέπει να παρέχουν περιεχόµενο

όπως γραφικά , την διεπαφή του χρήστη , και ήχο. Ο σκοπός του

3D sound rendering στην εικονική ορχήστρα είναι να αναπαράγει

τους ήχους των µουσικών οργάνων και να υπολογίζει το

ακουστικό αποτέλεσµα  που θα έβγαινε στην πραγµατικότητα αν

έπαιζε µια ορχήστρα. Τα τελευταία χρόνια όµως, η σύνθεση και η

επεξεργασία του τρισδιάστατου ήχου στις εφαρµογές VR (Virtual

Reality) δεν έχει εξελιχθεί όσο θα έπρεπε για τους παρακάτω

λόγους : 

1. Έλλειψη χώρου για τον φυσικό εντοπισµό τον

απαιτούµενων ηχητικών ρυθµίσεων. 

2. Η ιδέα ότι τα ηχητικά τµήµατα ενός συστήµατος VR

(Virtual Reality) δεν έχουν την υψηλότερη

προτεραιότητα. 

3. Το υλικό που απαιτείται για τον υπολογισµό σε

πραγµατικό χρόνο υψηλής ποιότητας ηχητικό

περιεχόµενο σε πολλαπλά ηχεία ήταν πολύ ακριβό ή

ανύπαρκτο. 
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∆ιεπαφή χρήστη 

Η διεπαφή χρήστη σε ένα εικονικό περιβάλλον (VE – Virtual

Environment) είναι βασικό συστατικό επικοινωνίας µεταξύ

χρήστη και συστήµατος. Το πρόβληµα µε την διεπαφή χρήστη

περιλαµβάνει το πώς να ρυθµίζεται η απόδοση  των εικονικών

µουσικών και να ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του

περιβάλλοντος τους. Γι’ αυτό τον λόγο επιλέχθηκε µια

εναλλακτική λύση. Το  (VE – Virtual Environment) προβάλλεται

σε µια µεγάλη οθόνη προβολής όπου διάφοροι χρήστες µπορούν

να δοκιµάσουν την προσοµοιώσει η οποία ενισχύεται από

τρισδιάστατες εικόνες που βλέπουν µε τρισδιάστατα γυαλιά.

Στόχος ήταν να δηµιουργηθεί µια πλήρως παραµετροποιήσηµη

εφαρµογή όπου οι προγραµµατιστές και οι πρώτοι χρήστες θα

µπορούσαν να τροποποιήσουν, οποιαδήποτε στιγµή, τις

περισσότερες ρύθµισης του περιβάλλοντος όπως η θέση της

κάµερας , η θέση των µουσικών , το κοµµάτι που παίζεται και

ούτω καθ’εξης. Επιπλέον χωρίστηκε η διεπαφή από την οθόνη

προσοµοίωσης ώστε να ελευθερωθεί η σκηνή από τα µενού και τα

άλλα γραφικά αντικείµενα , έπρεπε όµως να βρεθεί µια διεπαφή

που να παρέµενε απλή και χρηστική αφήνοντας παράλληλα τους

χρήστες να εκτελούν διάφορους στόχους µέσω µιας συσκευής

αλληλεπίδρασης. Αυτό οδήγησε στην επιλογή των φορητών

προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA’s) ως κύρια διεπαφή για το

VE (Virtual Environment) ώστε να εφαρµοστή µια κοινόχρηστη

προσοµοιώσει όπου ένας από τους χρήστες ενεργεί ως µαέστρος

ενώ ταυτόχρονα άλλοι απολαµβάνουν σαν θεατές το εικονικό

κονσέρτο.  
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Το εικονικό περιβάλλον και µουσικοί 

Εκτός από ρεαλιστικό τρισδιάστατο ήχο και µια απλή και

λειτουργική διεπαφή , η αναπαράσταση του εικονικού

περιβάλλοντος αποτελεί βασικό τµήµα του συστήµατος. Το

ρεαλιστικό animation των εικονικών µουσικών να υπακούουν

στον µαέστρο σε πραγµατικό χρόνο συµβάλει στο να γίνει το όλο

σύστηµα πιο ελκυστικό και πιστευτό. Ένα πρόβληµα µε το

εικονικό περιβάλλον και τους εικονικούς µουσικούς είναι η

καλύτερη δυνατή οπτική αναπαράσταση αυτών µιας και οι

εικονικοί µουσικοί πρέπει να παίζουν όπως θα έπαιζαν οι

πραγµατικοί—ο όρος αυτός αποκαλείτε αυτόνοµο animation.

Ένα παράδειγµα της τεχνικής αυτής : προσαρµόζουµε ένα

πρότυπο 3D µοντέλο τροποποιώντας τις ανάλογες παραµέτρους σε

πραγµατικό χρόνο ώστε π.χ. να δηµιουργήσουµε έναν εικονικό

φλαουτίστα όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα.     

 
                  Πρότυπο                                               Εικονικός Φλαουτίστας 
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 Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε ορισµένες από τις 

γενικές απαιτήσεις – τόσο λειτουργικές όσο και µη-λειτουργικές – που 

αφορούν την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης εικονικής ορχήστρας. Η 

ανάλυση είναι βασισµένη σε πρόσφατες εργασίες που έχουν δηµοσιευθεί 

στη σχετική βιβλιογραφία και αναµένεται να αποτελέσει ένα οδηγό για τον 

προσδιορισµό συγκεκριµένων προδιαγραφών που καλείται να αντιµετωπίσει 

το πειραµατικό σύστηµα e-Σκηνή και οι οποίες παρουσιάζονται στο 

επόµενο κεφάλαιο.      

1.3.1 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων 
 
 Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

του συστήµατος και του περιβάλλοντός του ανεξάρτητα από την εφαρµογή 

του. Το περιβάλλον περιλαµβάνει τον χρήστη και οποιαδήποτε άλλο 

εξωτερικό σύστηµα µε το οποίο το σύστηµα αλληλεπιδρά. Ένας 

ενδεδειγµένος τρόπος καταγραφής λειτουργικών απαιτήσεων είναι τα 

διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης τα οποία αποτυπώνουν χρήστες ή 

καλύτερα ρόλους χρηστών, λειτουργικότητα της εφαρµογής και 

διασυνδέσεις µεταξύ ρόλων και λειτουργικότητας. Ένα παράδειγµα 

µοντέλου περιπτώσεων χρήσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.  

 Για την περίπτωση µιας εικονικής ορχήστρας οι βασικοί ρόλοι χρηστών 

που πρέπει να υποστηρίζονται είναι οι εξής: 

 

• Ρόλος διαχειριστή 
• Ρόλος µαέστρου-συνθέτη 
• Ρόλος ακροατή 
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Εικόνα 1: Ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης  

 
 Σε ένα σύστηµα διαχείρισης ορχήστρας, ο διαχειριστής του συστήµατος 

συνήθως ρυθµίζει τις ηχητικές και τηλεοπτικές επιλογές, ρυθµίζει το µπάσο, 

την ένταση, προετοιµάζει και διεκπεραιώνει την ηχογράφηση του µαέστρου-

συνθέτη, κ.λ.π. Γενικά ο διαχειριστής εκτελεί καθήκοντα έτσι ώστε ο 

µαέστρος-συνθέτης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών 

τραγουδιών. Συνοπτικά τα λειτουργικά καθήκοντα ενός διαχειριστή 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 1. 

Πίνακας 1: Καθήκοντα διαχειριστή 

Αρχικά UserTasks (Στόχοι χρήστη) 
  

Ρύθµιση µπάσου, Ρύθµιση έντασης , 
Ηχογράφηση συνθέτη-µαέστρου 

Αρχικά UseCases (Σενάρια χρήσης) ∆ηµιουργία προεπιλεγµένων ρυθµίσεων, 
Έναρξη προγράµµατος, Αλλαγή σε 
administration mode,  Να χαµηλώνει 
την ένταση ενός µέρους της ορχήστρας 
(AM), αλλαγή έντασης (AM), Αλλαγή 
ταχύτητας τραγουδιού (AM), 
εγκατάσταση συστήµατος. 
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 Στην πλειοψηφία τους τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί και 

δηµοσιεύονται στη σχετική βιβλιογραφία εστιάζουν στο ρόλο του µαέστρου-

συνθέτη. Ο ρόλος αυτός σε γενικές γραµµές µπορεί να αναλαµβάνεται είτε 

από ερασιτέχνη µουσικό είτε από επαγγελµατίες του χώρου. Τα καθήκοντα 

που εκτελεί ένας µαέστρος-συνθέτης αφορούν την διεύθυνση της εικονικής 

ορχήστρας, την διαµόρφωση της ορχήστρας (προσθήκη / αφαίρεση 

οργάνων, η τοποθέτηση των µουσικών σε επιλεγµένες θέσεις της ορχήστρας, 

προσδιορισµός µουσικών κοµµατιών που θα εκτελεστούν, κλπ). Όσο αφορά 

δικαιώµατα πρόσβασης στον εικονικό χώρο, συνήθως ένας µαέστρος µπορεί 

να µετακινείται και να ελέγχει όλους τους χώρους της ορχήστρας. 

 Στο καθήκον της διεύθυνσης της ορχήστρας ο µαέστρος-συνθέτης θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εστιάσει σε κάποιον συγκεκριµένο µουσικό ή 

οµάδα µουσικών και να διαχειρίζεται παραµέτρους του παραγόµενου 

αποτελέσµατος όπως παραδείγµατος χάριν να µεταβάλει το τέµπο ή την 

ένταση των εικονικών µουσικών που έχει εστιάσει. Επίσης, ο µαέστρος-

συνθέτης µπορεί να µετακινείται µέσα στο εικονικό δωµάτιο καθώς οι 

εικονικοί µουσικοί παίζουν, ενώ η εικόνα και ο ήχος να αλλάζουν σύµφωνα 

µε την θέση του.     

 Στο καθήκον διαµόρφωση της ορχήστρας ο µαέστρος-συνθέτης θα 

πρέπει να µπορεί να τοποθετεί τους εικονικούς µουσικούς µέσα σε ένα 

εικονικό δωµάτιο µε τον τρόπο που θέλει, και έτσι να προσδιορίζει τα 

δοµικά χαρακτηριστικά της ορχήστρας. Ακόµη θα πρέπει να µπορεί να 

αποµακρύνει όποιον µουσικό θέλει ή να προσθέσει κάποιο νέο.  

 Τέλος, ο µαέστρος-συνθέτης θα πρέπει να µπορεί να κάνει επισκόπηση 

µιας ολοκληρωµένης έκδοσης της σύνθεσης του ώστε να κατανοήσει 

καλύτερα πώς αυτή πρέπει να ακούγεται. Συνοπτικά, τα βασικά λειτουργικά 

καθήκοντα ενός µαέστρου-συνθέτη συνοψίζονται στον Πίνακας 2.  
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Πίνακας 2: Λειτουργικά καθήκοντα συνθέτη 

Αρχικά UserTasks (Στόχοι χρήστη) 
  

Τοποθέτηση µουσικών, Σύνθεση, Να 
κινείται ανάµεσα στους µουσικούς.  

Αρχικά UseCases (Σενάρια χρήσης) Σύνθεση, Να ξεκινάει µια σύνθεση, Να 
σταµατάει µια σύνθεση, Να 
προετοιµάζει µια σύνθεση, Να αλλάζει 
το tempo και την ένταση µια σύνθεσης 
(CM), Να αλλάζει το tempo ενός µέρους 
της ορχήστρας (CM), Να χαµηλώνει την 
ένταση ενός µέρους της ορχήστρας  
 

 

 Στα συστήµατα που υπάρχουν ήδη καταγεγραµµένα στη σχετική 

βιβλιογραφία ο ακροατής είναι ο λιγότερο σηµαντικός  actor από όσους 

αναφέραµε. Μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος από ένα παιδί 

µέχρι έναν ηλικιωµένο ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, ενώ το βασικό 

λειτουργικό του καθήκον είναι να διαχειρίζεται το οπτικο-ακουστικό 

αποτέλεσµα των εκάστοτε συνθέσεων (βλέπε Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Καθήκον ακροατή 

Αρχικά UserTasks (Στόχοι χρήστη) 
  

-  

Αρχικά UseCases (Σενάρια χρήσης) Να ακούει και να βλέπει το αποτέλεσµα 
των εκάστοτε συνθέσεων. 
 

1.3.2 Ανάλυση µη-λειτουργικών απαιτήσεων 
 
 Οι µη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις πτυχές του συστήµατος 

που δεν σχετίζονται άµεσα µε την λειτουργική του συµπεριφορά. Συνήθως 

καταγράφονται υπό µορφή γενικών χαρακτηριστικών ενός συστήµατος και 

µπορεί να περιλαµβάνουν:  

 Ευχρηστία 
 Αξιοπιστία 
 Απόδοση 
 Υποστήριξης 
 Υλοποίηση  
 ∆ιεπαφή 
 Συσκευασία 
 Νοµιµότητα  
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 Η ευχρηστία είναι η ευκολία µε την οποία ένας χρήστης µπορεί να 

χειριστεί / λειτουργήσει το σύστηµα δηλαδή να εκτελέσει τα βασικά 

καθήκοντα που του αναλογούν και τα οποία καταγράφονται από τις 

λειτουργικές απαιτήσεις. Η ευχρηστία έχει πολλές πτυχές και αποτελεί 

σύνθετο σχεδιαστικό ζήτηµα. Συνήθως, προσδιορίζεται από επιµέρους 

στόχους ευχρηστίας όπως οι παρακάτω:   

 

 Ευκολία χρήσης: κάθε χρήστης µεγαλύτερος από 7 χρονών θα 
πρέπει να είναι ικανός να διευθύνει την εικονική ορχήστρα. 

 ∆ιεπαφή µαέστρου-συνθέτη πλήρης οθόνης: η διεπαφή χρήστη θα 
πρέπει να τρέχει σε όλη την οθόνη. 

 Φόρµες αλληλεπίδρασης: Ο µαέστρος-συνθέτης θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε το σύστηµα και µε χειρονοµίες , 
εκφράσεις προσώπου. 

 Παραθυρικό περιβάλλον διεπαφής διαχειριστή: Η διεπαφή του 
διαχειριστή θα πρέπει να είναι σε κλασικό παραθυρικό περιβάλλον. 

  

 Η αξιοπιστία είναι η δυνατότητα του συστήµατος ή ενός στοιχείου του 

να εκτελεί τις απαιτούµενες λειτουργίες κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες 

για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Παραδείγµατα παραµέτρων που 

αφορούν την αξιοπιστία ενός συστήµατος είναι:  

 Αποφυγή διακοπών του ήχου: Συνθήκες υψηλού επεξεργαστικού 
φόρτου δεν πρέπει να οδηγούν σε διακοπές του ήχου.  

 Σταθερή εφαρµογή: Η διεπαφή διαχειριστή και η διεπαφή µαέστρου-
συνθέτει δεν πρέπει ποτέ να κλείνουν χωρίς την χρήση ανάλογης 
εντολής κλεισίµατος.  

 Απόλυτος συγχρονισµός εικόνας/ήχου: Ο συγχρονισµός ήχου 
εικόνας πρέπει να είναι ακριβής όταν αλλάζει το tempo της 
µουσικής. 

 
 Οι απαιτήσεις απόδοσης είναι συνδεδεµένες µε ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του συστήµατος, όπως χρόνος απόκρισης, διαθεσιµότητα , 

ακρίβεια, κλπ. 

 Καλός χρόνος απόκρισης: Ο χρόνος απόκρισης µεταξύ µια ενέργειας 
και µιας αισθητής αντίδρασης από το σύστηµα πρέπει να είναι 
λιγότερη από 100ms.  

 Υψηλή ακρίβεια: 95% των διαφορετικών χειρονοµιών πρέπει να 
αναγνωρίζονται από το σύστηµα σωστά. 

 Μικρός χρόνος εκκίνησης: Ο χρόνος εκκίνησης του συστήµατος 
πρέπει να είναι µικρότερος από 1 λεπτό. 
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 Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει µέχρι και 80 µουσικούς. 
 

 Οι απαιτήσεις υποστήριξης είναι συνδεδεµένες µε την ευκολία των 

αλλαγών του συστήµατος µετά από κάποια επέκταση του, περιλαµβάνοντας 

για παράδειγµα προσαρµοστικότητα και συντηρησιµότητας. Ενδεικτικό 

παράδειγµα απαιτήσεων υποστήριξης είναι η δυνατότητα ενσωµάτωσης και 

διαχείρισης νέων προτύπων ήχου και εικόνας. 

 Οι απαιτήσεις υλοποίησης είναι περιορισµοί στην υλοποίηση του 

συστήµατος όπως για παράδειγµα η γλώσσα υλοποίησης (π.χ. objective-C, 

C και C++) και το ευρύτερο περιβάλλον εκτέλεσης του συστήµατος (π.χ. 

τύπος δικτύου 

 Οι απαιτήσεις διεπαφών είναι περιορισµοί που επιβάλλονται από 

εξωτερικά συστήµατα και αφορούν παραδείγµατος χάριν την δυνατότητα 

διαχείρισης πολυκάναλου ηχητικού συστήµατος για µπορέσει το σύστηµα 

να δουλέψει σωστά µε πλήρη λειτουργικότητα.   

 Οι απαιτήσεις συσκευασίας είναι περιορισµοί στην πραγµατική 

παράδοση του συστήµατος. Ενδεικτικές απαιτήσεις της κατηγορίας αυτής 

είναι η ύπαρξη ενός αρχείο DMG που να περιέχει όλη την εφαρµογή και η 

δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρµογής µε έυκολο και κατανοητό τρόπο 

π.χ. σέρνοντας τον φάκελο στον ανάλογο φάκελο. 

 Τέλος, οι νοµικές απαιτήσεις αφορούν τις χορηγήσεις αδειών και τα 

ζητήµατα πιστοποίησης.  

1.3.3 Ενδεικτικά σενάρια χρήσης 
 
 Από τα υπάρχοντα συστήµατα που έχουν µελετηθεί προκύπτουν σειρά 

ενδεδειγµένων σεναρίων χρήσης τα οποία συνήθως κατατάσσονται στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 Σενάρια χρήσης που αφορούν την σύνθεση                       
(Conducting Use Cases) 

 Σενάρια χρήσης που αφορούν την διαχείριση του συστήµατος 
(Administrative Use Cases)  

 Σενάρια χρήσης που αφορούν τον ακροατή της εικονικής ορχήστρας 
(Listening Use Cases) 

 

 Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα για τις παραπάνω κατηγορίες. 
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Σενάρια χρήσης που αφορούν την σύνθεση  (Conducting Use Cases) 

συνοψίζονται στο µοντέλο περιπτώσεων χρήσης στην Εικόνα 2 ενώ 

ακολουθούν σύντοµες περιγραφές των περιπτώσεων χρήσης του µοντέλου.    

 

Εικόνα 2: Use  Case diagram σύνθεσης 

 

Use Case: Πλοήγηση στο µενού 
Τύπος Σύνθεση 
 
 Ο µαέστρος-συνθέτης θέλει να επιλέξει κάποια από τις διάφορες 

επιλογές του µενού ή θέλει να αλληλεπιδράσει µε ένα στοιχείο της διεπαφής 

του χρήστη. 

 
Use Case: Αλλαγή του tempo (ταχύτητα που η ορχήστρα παίζει) 
Τύπος Σύνθεση 
 
 Ο µαέστρος-συνθέτης επιθυµεί να αλλάξει την ταχύτητα που παίζει η 

ορχήστρα και αλληλεπιδρά κατάλληλα µε το σύστηµα ώστε αυτό να 
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αναγνωρίσει την επιθυµία του (Μέσω κάποιας χειρονοµίας ή πατώντας το 

κατάλληλο κουµπί στην διεπαφή).  

 

Use Case: Αλλαγή tempo ενός µέρους της ορχήστρας 
Τύπος Σύνθεση 
 
 Αντίστοιχο σενάριο χρήσης µε το παραπάνω µε µόνη διαφορά το ότι ο 

µαέστρος-συνθέτης επιθυµεί να τροποποιήσει την ταχύτητα µέρους της 

ορχήστρας και όχι όλης όπως παραπάνω. 

 

Use Case: Αλλαγή έντασης 
Τύπος Σύνθεση 
 
 Ο µαέστρος-συνθέτης επιθυµεί να αλλάξει την ένταση της ορχήστρας 

και κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να αντιληφθεί αυτό που θέλει, το 

σύστηµα. 

 

Use Case: Αλλαγή έντασης ενός µέρους της ορχήστρας 
Τύπος Σύνθεση 
 
 Αντίστοιχο σενάριο χρήσης µε το παραπάνω µε µόνη διαφορά το ότι ο 

µαέστρος-συνθέτης επικεντρώνεται στο κοµµάτι της ορχήστρας στο οποίο 

επιθυµεί να τροποποιήσει την ένταση. Η αλλαγή της έντασης πλέον γίνεται  

µόνο στο επιλεγµένο κοµµάτι. 

 Σενάρια χρήσης που αφορούν την διαχείριση του συστήµατος 

(Administrative Use Cases) συνοψίζονται στην Εικόνα 3 και ακολουθούν 

σύντοµες περιγραφές.  
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Εικόνα 3: Use  Case diagram διαχείρισης συστήµατος 

 
Use Case: Αλλαγή tempo  
Τύπος ∆ιαχείριση  
 
 Αλλάζοντας το tempo ενός στοιχείου της εικονικής ορχήστρας µέσω της 

διεπαφής διαχείρισης. 

 
Use Case: Αλλαγή έντασης 
Τύπος ∆ιαχείριση  
 
 Αλλάζοντας την ένταση µέσω της διεπαφής διαχείρισης. 

 

Use Case: Μετακίνηση εικονικού µουσικού  
Τύπος ∆ιαχείριση  
 
 Ο διαχειριστής δεν χρειάζεται να µετακινεί έναν µουσικό κάνοντας 

χειρονοµίες ή άλλες σύνθετες διαδικασίες . Αντ’ αυτού θα πρέπει µε την 

βοήθεια του πληκτρολογίου να το κάνει, προσφέροντάς του σαφώς 

µεγαλύτερη ακρίβεια. 
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Use Case: Κλείσιµο έντασης  τµήµατος της εικονικής ορχήστρας 
Τύπος ∆ιαχείριση  
 
 Ο διαχειριστής µπορεί να κόψει την ένταση από οποιωνδήποτε 

εικονικό µουσικό θέλει.  

 Τέλος, σενάρια χρήσης που αφορούν την ακρόαση της εικονικής 

ορχήστρας (Listening Use Cases) συνοψίζονται στην Εικόνα 4 και 

ακολουθούν οι περιγραφές.  

 
Εικόνα 4: Use  Case diagram ακρόασης 

 
Use Case: Κίνηση ακροατή µέσα στο εικονικό δωµάτιο 
Τύπος Ακρόαση 
 
 Ο ακροατής έχει την δυνατότητα να κινείται στο εικονικό δωµάτιο και 

ανάλογα µε την θέση του να ακούει την ορχήστρα.  

Use Case: Επιλογή τµήµατος της ορχήστρας 
Τύπος Ακρόαση 
 
 Ο ακροατής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα τµήµα της ορχήστρας 

και να ακούσει µόνο αυτό.   

 

 Όλα τα στοιχεία που παραθέτονται παραπάνω αναφέρονται στην γενική 

έννοια του τι είναι µια εικονική ορχήστρα καθώς και πώς πρέπει να δοµηθεί 

σταδιακά µια τέτοια εφαρµογή, τι στόχους έχει, τι απαιτήσεις πρέπει να 

καλύπτει και πως, ποίοι είναι οι χρήστες και άλλες τέτοιες λεπτοµέρειες.  Οι 

απόψεις και λεπτοµέρειες αυτές είναι ενδεικτικές µιας και αναφέρεται από 



Πτυχιακή εργασία / Ρούσσος Μάριος  Εικονική ορχήστρα 
 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων – ΤΕΙ Κρήτης Σελίδα 17   

ένα µέρος της σχετικής µε το αντικείµενο βιβλιογραφίας στην οποία 

ανέτρεξα.      
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2. Μελέτη περίπτωσης: Το σύστηµα e-Σκηνή 
 

 Όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο αφορούν µια µόνο 

προσέγγιση για την δηµιουργία ενός συστήµατος εικονικής ορχήστρας που 

προσανατολίζεται και βασίζεται ως επί τον πλείστων στην οπτική 

αναπαράσταση µιας εικονικής ορχήστρας χωρίς σαφώς να αφήνει απέξω την 

σωστή και λειτουργική κατασκευή της όλης εφαρµογής. Στοχεύει πολύ στην 

οπτική αναπαράσταση ενός 3D δωµατίου µε τρισδιάστατους χαρακτήρες να 

αναπαριστούν τους µουσικούς και τον µαέστρο να µπορεί εικονικά µε τον 

κατάλληλο εξοπλισµό πάντα να περιηγηθεί στην εικονική σκηνή.  

 Στην περίπτωση της παρούσας πτυχιακής ο τεχνικός στόχος είναι λίγο 

διαφορετικός µιας και επιλέξαµε µια πιο απλή, από θέµα οπτικής 

αναπαράστασης υλοποίηση που δεν υπολείπεται ωστόσο καθόλου στην 

οργάνωση των δεδοµένων, την ευχρηστία, την λειτουργικότητα, την 

απλότητα και την σωστή προβολή των απαραίτητων πληροφοριών. ∆εν 

στηριζόµαστε στην τρισδιάστατη οπτική αναπαράσταση όλων αυτών που 

αναφέρονται στην εισαγωγή, αλλά σχεδιάζουµε µια απλή δισδιάστατη 

διεπαφή που παρέχει όµως όλες τις απαραίτητες πληροφορίες µε απλό 

τρόπο πάντα όµως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι, ο γενικός 

τεχνικός στόχος µας είναι «Μια εφαρµογή διαχείρισης µιας εικονικής 

µουσικής κοινότητας «Virtual Orchestra»  στην οποία οι χρήστες θα 

µπορούν να εισάγονται είτε ως : 

 Συνθέτες : οι οποίοι διαµορφώνουν την σκηνή ορίζοντας ποία όργανα 

απαιτούνται, ορίζουν σε ποια θέση βρίσκετε το κάθε όργανο καθώς 

και ποιος µουσικός το χρησιµοποιεί , διαχειρίζονται το forum 

(κοινότητα) της εφαρµογής, κλπ. 

 Μουσικούς : βλέπουν ποια θέση καταλαµβάνουν στην µουσική 

σκηνή, να εκτελούν στοιχειώδη µουσικά κοµµάτια , σε ποιες 

συναυλίες συµµετέχουν , κλπ. 
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 Παράλληλα µε όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει και ένα forum µέσω 

του οποίου οι µουσικοί θα µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις από τους 

συνθέτες για την εκάστοτε συναυλία, να συζητούν για τυχόν αλλαγές στην 

σύνθεση της ορχήστρας, να ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ τους κλπ.  

2.1. Απαιτήσεις εφαρµογής 
 
 Όπως γνωρίζουµε το πρώτο στάδιο δηµιουργίας µιας εφαρµογής  είναι 

ο προσδιορισµός των απαιτήσεων, δηλαδή προσδιορισµός των λειτουργιών 

που επιθυµούµε το σύστηµα να υλοποιεί. Κατά το στάδιο αυτό 

δηµιουργούµε µια λίστα όλων των απαιτήσεων του υπό ανάπτυξη 

λογισµικού ώστε να αρχίζουµε να σχηµατίζουµε µια πρώτη εικόνα για το τι 

µορφή θα έχει αρχικά η εφαρµογή µας. Η µελέτη των απαιτήσεων που 

πραγµατοποιήθηκε κατέληξε στις ακόλουθες:   

1. Να υπάρχουν δύο επίπεδα χρηστών. 

2. Να µπορεί ο µαέστρος να καταχωρεί, διαγράφει, τροποποιεί µια 

ορχήστρα. 

3. Να µπορεί ο µαέστρος να καταχωρεί, διαγράφει ένα όργανο. 

4. Να µπορεί ο µαέστρος να καταχωρεί, διαγράφει έναν µουσικό. 

5. Να µπορεί ο µαέστρος να τροποποιεί τα στοιχεία ενός µουσικού. 

6. Να µπορεί ο µαέστρος να επιλέξει την θέση που θα βρίσκεται ο 

κάθε µουσικός. 

7. Να µπορεί ο µαέστρος να στέλνει µαζικά e-mail στο forum της 

εφαρµογής. 

8. Να µπορεί να επιλέξει την θέση που θα βρίσκεται ένα όργανο. 

9. Να έχει την δυνατότητα να ακούσει εικονικά την πρόβα µιας 

ορχήστρας που δηµιούργησε. 

10. Να ενηµερώνεται ο µουσικός σε ποιες συναυλίες παίζει και σε 

ποια θέση. 

11. Να µπορεί ο µουσικός να δει ποιοι µουσικοί κάθονται γύρο του 

και τι όργανα παίζουν. 

12. Να µπορεί ο µουσικός µέσο της εικονικής κοινότητας να ρωτάει 

απορίες ή να ζητάει διευκρινήσεις από τον εκάστοτε µαέστρο. 
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13. Να µπορεί ο µουσικός µέσο της εικονικής κοινότητας να 

ανταλλάσσει απόψεις µε τους άλλους µουσικούς. 

14. Να µπορεί να ενηµερωθεί για αλλαγές τελευταίας στιγµής των 

συναυλιών. 

 Οι παραπάνω απαιτήσεις αναφέρονται ως αρχικές µιας και στην 

πορεία δηµιουργίας της εφαρµογής είναι πολύ πιθανό να τροποποιηθούν ή 

ακόµη και να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες. Με βάση 

αυτές τις απαιτήσεις θα αναπτύξουµε ενδεικτικά σενάρια χρήσης σε µορφή 

τίτλων που προκύπτουν από αυτές και θα παραθέσουµε ενδεικτικά και 

κάποια διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) καθώς και 

διαγράµµατα αλληλεπίδρασης για κάποια από αυτά τα σενάρια.  

2.2. Σενάρια χρήσης εφαρµογής 
 

 Ενδεικτικά σενάρια χρήσης που περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις που 

διατυπώθηκαν προηγούµενα είναι τα ακόλουθα: 

• Εισαγωγή χρήστη σε επίπεδο  adminstrator (είσοδος χρήστη). 

• Εισαγωγή χρήστη σε επίπεδο  adminstrator (είσοδος χρήστη στο 

forum). 

• Εισαγωγή χρήστη σε επίπεδο  µουσικού (είσοδος χρήστη στο forum). 

• Εισαγωγή χρήστη σε επίπεδο  µαέστρου (είσοδος χρήστη στο forum). 

• Εισαγωγή χρηστή σε επίπεδο  µουσικού (είσοδος χρήστη). 

• Εγγραφή χρήστη. 

• ∆ιαγραφή χρήστη. 

• ∆ηµιουργία συναυλίας. 

• ∆ιαγραφή συναυλίας. 

• Τροποποίηση συναυλίας. 

• Προβολή διάταξης συναυλίας. 

• Εισαγωγή µουσικού. 

• ∆ιαγραφή µουσικού. 

• Επιλογή θέσης µουσικού. 

• Επιλογή θέσης οργάνου. 
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• Ενηµέρωση µουσικού σε ποιες συναυλίες συµµετέχει. 

• Ενηµέρωση µουσικού σε ποια θέση κάθετε. 

• Προσθήκη µουσικού οργάνου. 

• ∆ιαγραφή µουσικού οργάνου. 

• Πρόβα εικονικής ορχήστρας. 

• Ενηµέρωση για αλλαγές τελευταίας στιγµής στην ορχήστρα. (forum) 

• Απορίες και διευκρινίσεις µαέστρων προς µουσικούς. (forum) 

• Ανταλλαγή απόψεων µε άλλους µουσικούς. (forum) 

2.3. ∆ιαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης 
 Τα παραπάνω σενάρια εξειδικεύτηκαν υπό µορφή µοντέλων 

περιπτώσεων χρήσης της UML και παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

2.3.1 Είσοδος µαέστρου 
 Μια κλασσική λειτουργική απαίτηση που ισχύει για την συντριπτική 

πλειοψηφία διαδικτυακών / κοινοτικών συστηµάτων είναι η δυνατότητα 

ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών. Έτσι λοιπόν είναι σηµαντικό οι 

χρήστες του συστήµατος να µπορούν να εξουσιοδοτούνται και ανάλογα να 

αποκτούν πρόσβαση σε λειτουργικές δυνατότητες. Στην Εικόνα 5 

παρουσιάζεται η λειτουργία της εξουσιοδότησης ενός µαέστρου µε µια 

εναλλακτική ροή για την περίπτωση εισαγωγής λανθασµένων στοιχείων.   

Συνθέτης

Ονοµα

Εξουσιοδότηση συνθέτη

Ακυρα στοιχεία<<extends>>

 

Εικόνα 5: Εξουσιοδότηση µαέστρου / συνθέτη 
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2.3.2 Εγγραφή χρήστη 
 
 Οι χρήστες του συστήµατός µας ‘εισέρχονται’ στην εικονική ορχήστρα 

µε διαφορετικούς ρόλους. Προαπαιτούµενο πρόσβασης είναι η εγγραφή του 

χρήστη η οποία συνοπτικά παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. Η εναλλακτική ροή 

αντιπροσωπεύει τις περιπτώσεις µη-επιτυχούς εγγραφής που συνήθως 

συµβαίνει όταν για κάποιο λόγο ο χρήστης δεν εισάγει τα απαιτούµενα 

στοιχεία.  

 

Μουσικός

Εγγραφή

Ελλειπή στοιχεία

<<extends>>

 

Εικόνα 6: Εγγραφή µουσικού 

2.3.3 ∆ιαχείριση ορχήστρας (από συνθέτη) 
 
 Μια από τις βασικότερες λειτουργικές απαιτήσεις ενός χρήστης µε το 

ρόλο µαέστρου είναι η διαχείριση της εικονικής ορχήστρας. Η διαχείριση 

της ορχήστρας από ένα µαέστρο είναι σύνθετη λειτουργικότητα που απαιτεί 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση (βλέπε Εικόνα 7). Με άλλα λόγια προϋποθέτει 

επιτυχηµένη εκτέλεση της λειτουργικότητας ‘εξουσιοδότηση συνθέτη’  πριν 

να γίνει δυνατή η διαχείριση της ορχήστρας. Για την περίπτωση όπου η 

εξουσιοδότηση εκτελείται επιτυχώς τα επιµέρους καθήκοντα στη διαχείριση 

ορχήστρας περιλαµβάνουν είτε την αρχική διαµόρφωση της ορχήστρας, είτε 

την επιλογή µουσικών οργάνων και µουσικών, είτε τη διαχείριση υλικού 

(βλέπε Εικόνα 8).  
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Ακυρα στοιχεία

Συνθέτης

Ονοµα

∆ιαχείριση ορχήστρας

Εξουσιοδότηση συνθέτη

<<extends>>

<<include>>

 

Εικόνα 7: ∆ιαχείριση ορχήστρας 

Ακυρα στοιχεία

∆ιαχείριση ορχήστρας

∆ιαµόρφωση ορχήστρας

Μουσικά όργανα
Μουσικοί

Συνθέτης Εξουσιοδότηση συνθέτη

<<extends>>

<<include>>

∆ιαχείριση υλικού

 

Εικόνα 8: Υπο-λειτουργίες της διαχείρισης ορχήστρας από συνθέτη 

 Κατά τη ‘διαµόρφωση της ορχήστρας’ ο συνθέτης θα πρέπει να µπορεί 

να αποφασίζει για το µέγεθος της ορχήστρας, τις κατηγορίες µουσικών 

οργάνων που θα συµµετέχουν και την διάταξή τους.  
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Η περίπτωση χρήσης ‘µουσικά όργανα’ αποδίδει τη δυνατότητα επιλογής 

µουσικών οργάνων και την προσθήκη ή αφαίρεση αυτών σε µια ορχήστρα. 

Η περίπτωση χρήσης ΄µουσικοί’ αφορά στην επιλογή µουσικών που θα 

καταλάβουν προδιαγεγραµµένες θέσεις της ορχήστρας. Τέλος, ‘διαχείριση 

υλικού’ αφορά την εισαγωγή / διαγραφή / διαµοιρασµό υλικού κυρίως υπό 

µορφή εγγράφων ή πολυµεσικού περιεχοµένου που αποσκοπεί στην 

υποστήριξη µιας πρόβας (βλέπε παρακάτω) ή µιας µουσικής εκτέλεσης.  

2.3.4 Πρόβα ορχήστρας και forum 
 
 ∆ύο επιπλέον βασικές λειτουργίες που πρέπει να είναι διαθέσιµες από 

την εικονική ορχήστρα είναι η δυνατότητα εκτέλεση πρόβας και 

συµµετοχής σε forum συζητήσεων. Όπως φαίνεται από την  Εικόνα 9 

δικαίωµα πρόσβασης και τις δύο αυτές λειτουργίες έχουν χρήστες µε 

ρόλους είτε µαέστρου είτε µουσικού.     

Συνθέτης

Πρόβα ορχήστρας

Forum

Μουσικός

<<extends>> Ακυρα στοιχεία

Εξουσιοδότηση συνθέτη

 

Εικόνα 9: Πρόβα και forum 

 

2.3.5 Σύνθεση λειτουργικών απαιτήσεων συστήµατος 
  

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω η Εικόνα 10 αποδίδει το γενικό µοντέλο 

περιπτώσεων χρήσης της εικονικής ορχήστρας. Στο µοντέλο έχει προστεθεί 

ένας επιπλέον ρόλος, αυτός του ακροατή, και µια περίπτωση χρήσης, αυτή 
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της ‘µουσικής εκτέλεσης’ για να αποδώσουν το στάδιο της εικονικής 

µουσικής απόδοσης ενός συνόλου µουσικών εκφράσεων.   

 

Εικόνα 10: Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης 

 

2.4. Ανάλυση περιπτώσεων χρήσης και διαγράµµατα 
δραστηριότητας 

2.4.1 Είσοδος µαέστρου 
 
 Αυτό το διαγράµµατα αλληλεπίδρασης αναφέρεται στην είσοδο ενός 

χρήστη γενικότερα είτε είναι µαέστρος , είτε είναι µουσικός , είτε είναι 

διαχειριστής (Η µόνη διαφορά για τους διάφορους χρήστες είναι το 

τελευταίο επίπεδο αυτό του µενού). 
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Εικόνα 11: ∆ιάγραµµα δραστηριότητας εισόδου µαέστρου 

2.4.2 Εγγραφή χρήστη 
 
 Αυτό το διαγράµµατα αλληλεπίδρασης αναφέρεται  στην όλη 

διαδικασία εγγραφής ενός µουσικού από τον µαέστρο δηλαδή στη 

δηµιουργία λογαριασµού από το διαχειριστή-µαέστρο).  

 

Εικόνα 12: ∆ιάγραµµα δραστηριότητας εγγραφής χρήστη 
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2.4.3 Προσθήκη µουσικού οργάνου 
 Αυτό το διαγράµµατα αλληλεπίδρασης αναφέρεται  στην όλη 

διαδικασία προσθήκης  ενός µουσικού οργάνου από τον µαέστρο 

(διαχειριστή).  

 
Εικόνα 13: ∆ιάγραµµα δραστηριότητας προσθήκης µουσικού οργάνου 

2.4.4 Είσοδος µαέστρου στο forum 
 Αυτό το διαγράµµατα αλληλεπίδρασης αναφέρεται στην είσοδο ενός 

χρήστη στο forum γενικότερα είτε είναι µαέστρος , είτε είναι µουσικός , είτε 

είναι διαχειριστής. 

 

Εικόνα 14: ∆ιάγραµµα δραστηριότητας forum 
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2.4.5 Καταχώρηση συναυλίας 
 

 Αυτό το διαγράµµατα αλληλεπίδρασης αναφέρεται  στην όλη 

διαδικασία καταχώρησης ενός µουσικού οργάνου από τον µαέστρο.  

 

Εικόνα 15: ∆ιάγραµµα δραστηριότητας καταχώρησης συναυλίας  
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3 Υλοποίηση συστήµατος 
 

3.1 Βάση δεδοµένων 
 
 Σε αυτή την φάση ανάπτυξης µπαίνουµε σε ένα από τα σηµαντικότερα 

στάδια ανάπτυξης της εφαρµογής µας  το οποίο είναι και η ραχοκοκαλιά 

του όλου συστήµατος , στην ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων. Όπως 

προέκυψε από την ανάλυση των απαιτήσεων, τα διαγράµµατα περιπτώσεων 

χρήσης και τα διαγράµµατα αλληλεπίδρασης χρειαζόµαστε έξι πίνακες ώστε 

να υλοποιήσουµε την εφαρµογή µας και να καλύψουµε πλήρως τις 

απαιτήσεις του συστήµατος , τόσο σε επίπεδο διασύνδεσης των δεδοµένων 

όσο και σε επίπεδο οργάνωσης αυτών.  

Οι πίνακες που θα δηµιουργήσουµε είναι : 

 

1. music (πίνακας µουσικών) 

2. instr (πίνακας οργάνων) 

3. categ (πίνακας κατηγοριών µουσικών οργάνων) 

4. position (πίνακας θέσης) 

5. comp (πίνακας συναυλιών) 

6. direct (πίνακας µαέστρων) 

7. orch (πίνακας ορχήστρας) 

3.1.1 Πίνακας music 
 Ο πίνακας αυτός αποτελείτε από δέκα πεδία στα οποία περιέχονται 

όλες οι βασικές πληροφορίες για τον κάθε µουσικό. Τα πεδία αφορούν το 

όνοµα , επώνυµο , κωδικό µουσικού οργάνου , διεύθυνση , πόλη , 

τηλέφωνο ,        e-mail , username , password του εκάστοτε µουσικού. Ως 

πρωτεύον κλειδί ορίσαµε τον κωδικό µουσικού. 

3.1.2 Πίνακας instr 
 Αυτός ο πίνακας αποτελείτε από τρία πεδία στο οποία καταχωρούνται 

τα στοιχεία κάθε οργάνου. Τα πεδία αφορούν το όνοµα του µουσικού 
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οργάνου , την κατηγορία στην οποία ανήκει καθώς και τον κωδικό του. Ως 

πρωτεύον κλειδί ορίσαµε τον κωδικό µουσικού οργάνου. 

3.1.3 Πίνακας categ 
 Ο πίνακας αυτός αποτελείτε από δύο πεδία στα οποία περιέχονται ο 

κωδικός της κάθε κατηγορίας µουσικών οργάνων και το όνοµα της κάθε 

κατηγορίας. Οι κατηγορίες είναι πνευστά , κρουστά , έγχορδα. Ως πρωτεύον 

κλειδί ορίσαµε τον κωδικό κατηγορίας µουσικού οργάνου. 

3.1.4 Πίνακας position  
 Ο πίνακας αυτός αποτελείτε από τέσσερα πεδία τα οποία περιέχουν τις 

απαραίτητες για την θέση του κάθε µουσικού πληροφορίες. Τα πεδία 

αφορούν τον κωδικό θέσης , τον αριθµό θέσης , το όνοµα φωτογραφίας της 

θέσης και την θέση στην συναυλία. Ως πρωτεύον κλειδί ορίσαµε τον κωδικό 

θέσης. 

3.1.5 Πίνακας comp 
 Ο πίνακας αυτός αποτελείτε από πέντε πεδία τα οποία περιέχουν της 

απαραίτητες πληροφορίες για την κάθε συναυλία. Τα πεδία αφορούν τον 

κωδικό συναυλίας , το όνοµά της , τον κωδικό µαέστρου, το όνοµα του 

συναυλιακού χώρου και την ηµεροµηνία που θα γίνει. Ως πρωτεύων κλειδί 

ορίσαµε τον κωδικό συναυλίας. 

3.1.6 Πίνακας direct 
 Αυτός ο πίνακας αποτελείτε από πέντε πεδία τα οποία περιέχουν όλα 

τα στοιχεία για τον κάθε µαέστρο. Τα πεδία αφορούν τον κωδικό µαέστρου , 

το όνοµα µαέστρου , το επώνυµο µαέστρου , το τηλέφωνο µαέστρου και το 

e-mail µαέστρου. Ως πρωτεύον κλειδί ορίσαµε τον κωδικό µαέστρου. 

Παρακάτω παρουσιάζουµε σε µορφή σχήµατος το περιεχόµενο κάθε πίνακα 

της βάσης καθώς και τις σχέσης µεταξύ των πινάκων αυτών. 

3.1.7 Πίνακας orch 
 Ο τελευταίος πίνακας αποτελείτε από τέσσερα πεδία τα οποία 

περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες της εκάστοτε ορχήστρας. Τα πεδία 

αφορούν τον κωδικό ορχήστρας , κωδικό συναυλίας , κωδικό µουσικού  και 



Πτυχιακή εργασία / Ρούσσος Μάριος  Εικονική ορχήστρα 
 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων – ΤΕΙ Κρήτης Σελίδα 31   

κωδικό θέσης. Ως πρωτεύον κλειδί ορίσαµε τον κωδικό ορχήστρας. Ο 

συγκεκριµένος πίνακας είναι ο βασικότερος από όλους µιας και είναι ο 

µόνος που εξαρτάτε από τρεις άλλους πίνακες για να προσφέρει τις 

πληροφορίες που θέλουµε , γεγονός που είναι ορατό στην Εικόνα 16 που 

δείχνει τις σχέσεις µεταξύ των πινάκων της βάσης. 

 

 

Εικόνα 16: ∆ιάταξη σχεσιακού σχήµατος βάσης 

 

3.2 Ανάλυση και σχεδιασµός διεπαφής 
 
 Έχοντας πλέον ξεκαθαρίσει µε βασικά ζητήµατα της εφαρµογής όπως ο 

προσδιορισµός των απαιτήσεων οι οποίες έχουν αναλυθεί και ελεγχθεί 

εκτενώς µε την βοήθεια των use case diagrams, τα σενάρια χρήσης τα 

οποία φροντίσαµε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν όλες τις πιθανές 
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χρήσεις της εφαρµογής καθώς και η κατασκευή της βάσης δεδοµένων , µας 

µείνει πλέον η κατασκευή της διεπαφής της εφαρµογής.  

 Η διεπαφή αναφέρεται στο look and feel της εφαρµογής το οποίο είναι 

σηµαντικό , αφού η όραση είναι µια από τις βασικές αισθήσεις µε την 

οποία ο άνθρωπος δέχεται ερεθίσµατα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η 

διεπαφή πρέπει να βασίζεται σε τρεις άτυπες αρχές, πρέπει να είναι 

λειτουργική , απλή  και εύχρηστη ανεξάρτητα από το που θα 

χρησιµοποιηθεί και από ποιους. 

 Για την εφαρµογή µας επιλέξαµε κάτι αρκετά δηµοφιλές και αρκετά 

απλό , το look and feel µιας δυναµικής ιστοσελίδας µε ένα κεντρικό µενού 

πλοήγησης στην οποία η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µε την χρήση mouse 

και πληκτρολογίου. Ακούγεται απλό αλλά αυτός ήταν και ο στόχος µας 

όπως προαναφέραµε η δηµιουργία µιας λειτουργικής , απλής , και 

εύχρηστης διεπαφής αν υπολογίσουµε και ότι µεγάλο ποσοστό ανθρώπων 

είναι χρήστες του διαδικτύου και είναι εξοικειωµένοι µε τέτοιου τύπου 

διεπαφές πετύχαµε την χρυσή τοµή.  

 Για την κατασκευή της εφαρµογής µας θα χρησιµοποιήσουµε 

προγράµµατα κατασκευής ιστοσελίδων όπως Microsoft Frontpage, 

macromedia dreamweaver, το notepad των windows για την δηµιουργία 

της βάσης σε MySQL, το πρόγραµµα phpBB για την δηµιουργία του 

Forum. Η αρχιτεκτονική στην οποία βασιζόµαστε για την δηµιουργία της 

εφαρµογής φαίνετε στην Εικόνα 17.  

Όπως είναι προφανές στηρίζεται σε ένα πρωτόκολλο Client/Server στο 

οποίο ο WebServer τρέχει την εφαρµογή τρέχοντας τα πρωτόκολλα HTML 

και PHP κάτω από τα οποία βρίσκεται η βάση δεδοµένων γραµµένη σε  

MySQL. Από την άλλη πλευρά ο Client τρέχει µόνο έναν πρόγραµµα 

προβολής ιστοσελίδων (Browser) όπως ο Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Opera ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρµογή µέσω του διαδικτύου.  

 Στην αρχική φάση δηµιουργίας της διεπαφής, σχεδιάσαµε στο χαρτί 

ένα αφηρηµένο σκαρίφηµά της που αναπαριστά το βασικό πλάνο πάνω στο 

οποίο θα δουλέψουµε. Στην Εικόνα 18 φαίνεται ότι χωρίσαµε την οθόνη σε 

τρία τµήµατα όπως θα κάναµε και µε µια κοινή ιστοσελίδα. Στο αριστερό 
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µέρος της οθόνης τοποθετήσαµε ένα µενού επιλογών (1) , στο πάνω δεξιά 

µέρος που τοποθετήσαµε ένα µενού πλοήγησης (2) και κάτω δεξιά η 

κεντρική οθόνη προβολής (3). 

 

Εικόνα 17: Αρχιτεκτονική εφαρµογής e-Σκηνή 

 
Εικόνα 18: Σκαρίφηµα διεπαφής 
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Η διεπαφή του µαέστρου και του µουσικού είναι πανοµοιότυπες µιας 

και δεν υπάρχει λόγος να κάνουµε διαφορετικές για τον καθένα εφόσον η 

µόνη διαφορά τους είναι το πλήθος των επιλογών που θα έχει πρόσβαση ο 

καθένας. 

 Το επόµενο βήµα µας είναι να αναπτύξουµε βάση του παραπάνω 

περιγράµµατος ένα πρωτότυπο της διεπαφής σχεδιασµένο στο χαρτί το 

οποίο στην συνέχεια θα το σχεδιάσουµε στον υπολογιστή ώστε τελικά να 

καταλήξουµε στην πρώτη BETA έκδοση της εφαρµογής µας.  
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Εικόνα 19: Πρωτότυπα διεπαφής µαέστρου και µουσικού 
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 Στην Εικόνα 19 βλέπουµε τα πρωτότυπα της διεπαφής του µαέστρου και 

του µουσικού σχεδιασµένα στο χαρτί. Αισθητές αλλαγές στην διεπαφή του 

µουσικού σε σχέση µε την διεπαφή του µαέστρου δεν υπάρχουν πέραν τον 

διαφορετικών επιλογών που είναι διαθέσιµες στον καθένα. 

 Φτάσαµε πλέον στην φάση της  ανάπτυξης στην οποία πρέπει να 

ψηφιοποιήσουµε σταδιακά όλα όσα σχεδιάσαµε στο χαρτί. Σαν αρχή θα 

φτιάξουµε το πρωτότυπο µας χωρίς την χρήση γραφικών µε απλά σχέδια 

και γραµµές τα οποία στην πορεία της ανάπτυξης θα αντικατασταθούν. 

3.2.1 Πρωτότυπο διεπαφής µαέστρου 
 
 Στα παρακάτω σχέδια στην Εικόνα 20 εµφανίζεται µόνο η διεπαφή του 

µαέστρου υπό µορφή οπτικής αναπαράστασης όπου ενώ σε επόµενο τµήµα 

της αναφοράς παρουσιάζεται ολοκληρωµένη και µε όλα τα γραφικά που θα 

έχουµε επιλέξει.    
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Εικόνα 20: Πρωτότυπη διεπαφή µαέστρου 

 

3.2.2 Πρωτότυπο διεπαφής µουσικού 
 
 Στα σχέδια που παρουσιάζονται στην Εικόνα 21 εµφανίζεται µόνο η 

διεπαφή του µουσικού στην τελική έκδοση θα παρουσιάζεται 

ολοκληρωµένη και µε όλα τα γραφικά που θα έχουµε επιλέξει.    
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Εικόνα 21: Πρωτότυπο διεπαφής µουσικού 

 
 Έχουµε φτάσει πλέον προς το τέλος της δηµιουργίας της εφαρµογής 

µας µιας και περνάµε στα τελευταία στάδια της ανάπτυξης. Με τα 

πρωτότυπα των διεπαφών µαέστρου και µουσικού ολοκληρωµένα µπορούµε 

να αρχίσουµε την κατασκευή της πρώτης BETA έκδοσης της εφαρµογής την 

οποία µια οµάδα χρηστών θα δοκιµάσει ώστε να εντοπίσει τυχόν λάθη κατά 

την χρήση της. Αυτά θα καταγραφούν και θα δοθούν στους 

προγραµµατιστές οι οποίοι θα κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να 

βγει η δεύτερη έκδοση BETA της εφαρµογής κλπ. Ακολουθεί µια σειρά 

εικόνων από την πρώτη BETA έκδοση στην οποία έχουν προστεθεί και τα 

απαραίτητα γραφικά και χρώµατα.      
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3.3 Σενάρια χρήσης 

3.3.1 e-Σκηνή BETA v.1 (Μουσικός) 
 
 Η βασική διεπαφή του µουσικού όταν αποκτά πρόσβαση εµφανίζεται 

στην Εικόνα 22. Επιλέγοντας τη διασύνδεση ‘Μουσικών’ παραπέµπεται στην 

Εικόνα 23. 

 

Εικόνα 22: Αρχική σελίδα Log-in 

 

Εικόνα 23: Φόρµα εισαγωγής στοιχείων µουσικού 

 Επιτυχηµένη εξουσιοδότηση ενός µουσικού εµφανίζεται τη διεπαφή 

στην Εικόνα 24. Η συγκεκριµένη διεπαφή περιλαµβάνει το µενού 

πλοήγησης µε τις βασικές επιλογές επάνω δεξιά καθώς και ένα δευτερεύων 

µενού επιλογών στο αριστερό µέρος. 
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Εικόνα 24:  Η κεντρική σελίδα του µουσικού 

 Επιλέγοντας ο µουσικός από το µενού πλοήγησης την επιλογή ‘Που 

παίζω’ ή τον σύνδεσµο της κεντρικής σελίδας που  λέει ‘Για να δείτε σε ποιες 

συναυλίες συµµετέχετε κάντε κλίκ εδώ’ (βλέπε Εικόνα 25), εµφανίζεται η 

σελίδα που δείχνει σε ποιες συναυλίες συµµετέχει, σε ποια θέση κάθετε, 

πότε παίζει , σε ποιο χώρο κλπ. (βλέπε Εικόνα 25). 

 

 

Εικόνα 25: Επιλογές µουσικού 

 Επιλέγοντας στην Εικόνα 25 τη θέση στην οποία παίζει , ο µουσικός  

µπορεί να δει µαρκαρισµένη την θέση που παίζει στην διάταξη της 

ορχήστρας (βλέπε Εικόνα 26). Επιπλέον του δίνεται η δυνατότητα να δει όλη 

την διάταξη της ορχήστρας πατώντας τον σύνδεσµο που εµφανίζεται κάτω 

από το σχήµα. 
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Εικόνα 26: Επισκόπηση θέσης µουσικού 

 Στην Εικόνα 27 ο µουσικός βλέπει την διάταξη όλης της ορχήστρας 

ποιος µουσικός παίζει , σε ποία θέση παίζει καθώς και τι όργανο παίζει. Το 

σύστηµα παραπέµπει τον χρήστη να µπει στο forum µέσο ενός συνδέσµου 

πάνω δεξιά στην σελίδα για να δει τις ενεργές συζητήσεις , να ρωτήσει 

απορίες για µια συναυλία κλπ.  

 

Εικόνα 27: Συνολική επισκόπηση ορχήστρας 
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Εικόνα 28: Κεντρική σελίδα forum 

 Ο µουσικός από το forum (βλέπε Εικόνα 28) επιλέγει τι θέλει να κάνει 

όπως το να συζητήσει µε άλλους µουσικούς , να ρωτήσει κάποια απορία 

έναν µαέστρο για µια συναυλία του κλπ. 

 

Εικόνα 29: Επιλογή «Μουσικοί» από κεντρικό µενού 

 Ο µουσικός από την κεντρική σελίδα της επιλογής «µουσικού» (βλέπε 

Εικόνα 29) µπορεί να δεί ποιοι άλλοι µουσικοί είναι εγγεγραµµένοι στο 

σύστηµα. Η παρουσίαση αυτών µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους είτε 

ταξινοµώντας τους βάση οργάνου είτε ταξινοµώντας τους αλφαβητικά. 
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Εικόνα 30: «Μουσικοί» : Εύρεση µουσικού ανά µουσικό όργανο 

 Επιλέγοντας από την Εικόνα 29 την εύρεση ανά µουσικό όργανο ο 

µουσικός βλέπει  µια λίστα µε τα καταχωρηµένα όργανα , ανάλογα ποιο θα 

πατήσει θα γίνει και η ανάλογη ταξινόµηση (βλέπε Εικόνα 30). 

 

 

Εικόνα 31: «Μουσικοί» : Εύρεση µουσικών που παίζουν µπάσο 

 Στην Εικόνα 31 βλέπουµε τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης βάση του 

µουσικού οργάνου µπάσου. Μας παρουσιάζονται µόνο οι µουσικοί που 

παίζουν µπάσο , επιπλέον µπορεί ο µουσικός να πατήσει στο όνοµα 

οποιουδήποτε µουσικού και να δει τα πλήρη στοιχεία του  
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Εικόνα 32: «Μουσικοί» : Εύρεση µουσικού αλφαβητικά 

 

 Ο µουσικός επιλέγει την εύρεση µουσικού αλφαβητικά από την Εικόνα 

29 όπου του εµφανίζεται (βλέπε Εικόνα 32 ) η λίστα µε τα γράµµατα του 

ελληνικού αλφαβήτου ώστε ανάλογα τι ταξινόµηση θέλει , να επιλέξει το 

κατάλληλο γράµµα. 

 

 

Εικόνα 33: Επιλογή «Συναυλίες» από το κεντρικό µενού 

 Ο µουσικός στην κεντρική σελίδα της επιλογής ‘Συναυλίες’ (βλέπε 

Εικόνα 33) του βλέπει όλες τις διαθέσιµες συναυλίες είτε συµµετέχει σε 

αυτές είτε όχι. Πατώντας στο όνοµα όποιας θέλει µπορεί να δει περισσότερες 

πληροφορίες (βλέπε Εικόνα 34). 
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Εικόνα 34: Επιλογή «Συναυλίες : Πλροφορίες για συναυλία ‘Μουσικές ∆ιαδροµές’ 

 Πατώντας ο µουσικός  στην Εικόνα 33 να δει περισσότερες πληροφορίες 

για την συναυλία ‘Μουσικές ∆ιαδροµές’ του εµφανίζονται όλες οι 

πληροφορίες όπως : ποιοι µουσικοί συµµετέχουν ταξινοµηµένοι ανά τύπο 

µουσικού οργάνου , σε ποια θέση καθώς και τι µουσικό όργανο παίζουν 

(βλέπε Εικόνα 34).  

 

Εικόνα 35: Επιλογή «forum» από το κεντρικό µενού 

 Ο µουσικός από την κεντρική σελίδα (βλέπε Εικόνα 24) επιλέγει να µπει 

στο forum και κατευθύνεται στην κεντρική σελίδα του όπου εµφανίζονται οι 

κεντρικές ενεργές συζητήσεις (βλέπε Εικόνα 35). 
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3.3.2 e-Σκηνή BETA v.1 (Μαέστρος) 
 Η διαδικασία εισαγωγής και εξουσιοδότησης ενός µαέστρου είναι 

παρόµοια µε αυτή που παρουσιάσαµε για τους µουσικούς (βλέπε Εικόνα 36 

και Εικόνα 37).   

 

 

Εικόνα 36: Αρχική σελίδα Log-in 

 

Εικόνα 37: Φόρµα εισαγωγής στοιχείων µαέστρου 

 

 Επιτυχηµένη εξουσιοδότηση ενός µαέστρου οδηγεί στην διεπαφή στην 

Εικόνα 38. Η συγκεκριµένη διεπαφή περιλαµβάνει το µενού πλοήγησης µε 

τις βασικές επιλογές επάνω δεξιά καθώς και ένα δευτερεύων µενού επιλογών 

στο αριστερό µέρος. 
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Εικόνα 38: Κεντρική σελίδα µαέστρου 

 Στην Εικόνα 38 βλέπουµε την κεντρική σελίδα του µαέστρου στην οποία 

στο κάτω µέρος εµφανίζεται ένα µήνυµα που παραπέµπει τον µαέστρο αν 

είναι νέος να καταχωρήσει το όνοµα του  στην βάση δεδοµένων του 

συστήµατος. 

 
Εικόνα 39: Επιλογή «Μουσικοί» από το κεντρικό µενού 

 Από την Εικόνα 38 (κεντρικό µενού) επιλέγουµε το «Μουσικοι» όπου 

εµφανίζονται οι βασικές ενέργειες που ο µαέστρος µπορεί να κάνει µε τους 

µουσικούς, δηλαδή ‘Προβολή, Εισαγωγή, Επεξεργασία, ∆ιαγραφή’ (βλέπε 

Εικόνα 39).  

 



Πτυχιακή εργασία / Ρούσσος Μάριος  Εικονική ορχήστρα 
 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων – ΤΕΙ Κρήτης Σελίδα 50   

 

Εικόνα 40: «Μουσικοί» : Εισαγωγή µουσικού 

 Στην Εικόνα 39 ο µαέστρος επιλέγει να κάνει εισαγωγή µουσικού. 

Πατώντας αυτή την επιλογή εµφανίζεται η φόρµα (βλέπε Εικόνα 40) για την 

εγγραφή νέου µουσικού στην οποία όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. (Σε 

αυτό το στάδιο ο µαέστρος δηµιουργεί το account  του νέου µουσικού. 

 

Εικόνα 41: «Μουσικοι» : Εύρεση µουσικού 

 Στην Εικόνα 39 ο µαέστρος επιλέγει την προβολή όπου εµφανίζονται οι 

δυο τρόποι εύρεσης µουσικών : ανά µουσικό όργανο ή αλφαβητικά (βλέπε 

Εικόνα 41). 
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Εικόνα 42: «Μουσικοί» : Εύρεση µουσικών ανα µουσικό όργανο 

 Ο µαέστρος επιλέγει την εύρεση µουσικού ανά µουσικό όργανο (βλέπε 

Εικόνα 41) και του εµφανίζεται (βλέπε Εικόνα 42) µια λίστα µε τα 

καταχωρηµένα στη βάση όργανα.   

 

Εικόνα 43:  «Μουσικοί» : Ταξινόµηση µουσικών που παίζουν βιολί 

 Επιλέγοντας ο µαέστρος το βιολί εµφανίζεται η λίστα στην Εικόνα 43 µε 

τους µουσικούς  που παίζουν το συγκεκριµένο όργανο. Επιπλέον ο 

µαέστρος έχει την δυνατότητα να πατήσει πάνω στο όνοµα του µουσικού 

ώστε να δει περισσότερες πληροφορίες.  
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Εικόνα 44: «Μουσικοί» : Εύρεση µουσικού αλφαβητικά 

 Ο µαέστρος επιλέγει την εύρεση µουσικού αλφαβητικά από την    

Εικόνα 41 όπου του εµφανίζεται  η λίστα µε τα γράµµατα του ελληνικού 

αλφαβήτου (βλέπε Εικόνα 44) ώστε ανάλογα τι ταξινόµηση θέλει , να επιλέξει 

το κατάλληλο γράµµα. 

 

Εικόνα 45: Επιλογή «Συναυλίες» από το κεντρικό µενού 

 Ο µαέστρος µέσα από αυτή τη σελίδα µπορεί να διαχειριστεί ότι αφορά 

τις συναυλίες. Μπορεί να δεί τις συναυλίες , να κάνει εισαγωγή νέας , 

επεξέργασία ,  καθώς και  διαγραφή (βλέπε Εικόνα 45). 
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Εικόνα 46: «Συναυλίες» : Προβολή συναυλίας 

 Ο µαέστρος επέλεξε την προβολή και εµφανίσθηκαν οι τρεις διαθέσιµοι 

τρόποι εύρεσης συναυλίας ανά µαέστρο, ανά ηµεροµηνία και ανά 

συναυλιακό χώρο όπως φαίνεται στην Εικόνα 46. (Θα αναλύσουµε 

ενδεικτικά µόνο την ταξινόµηση ανά ηµεροµηνία Εικόνα 47). 

 

Εικόνα 47: «Συναυλίες» : Εύρεση συναυλίας ανά ηµεροµηνία 

 Από την Εικόνα 47 βλέπουµε τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης ανά 

ηµεροµηνία. Πατώντας στο όνοµα της κάθε συναυλίας εµφανίζονται 

περισσότερες πληροφορίες για αυτή (βλέπε Εικόνα 48). 
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Εικόνα 48: «Συναυλίες» : Πληροφορίες συναυλίας 

 Ο µαέστρος έχει την δυνατότητα να δει όλη την ορχήστρα ‘Μουσικές 

∆ιαδροµές’ πατώντας το σύνδεσµο ‘Προβολή Ορχήστρας’ (βλέπε Εικόνα 48) 

που το οδηγεί στην Εικόνα 49. Εάν ο µαέστρος επιθυµεί να δεί πληροφορίες 

(ποιος µουσικός παίζει στην θέση , τι όργανο , το email του κλπ.) για µια 

συγκεκριµένη θέση πρέπει απλός να πατήσει το όνοµα της θέσης (βλέπε 

Εικόνα 50). 

 

 

Εικόνα 49:  «Συναυλίες» : Προβολή Ορχήστρας  
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Εικόνα 50: «Συναυλίες» : Πληροφορίες θέσης ορχήστρας 

 

 

Εικόνα 51: «Συναυλίες» : Εισαγωγή συναυλίας 

 Στην Εικόνα 51 ο µαέστρος µπορεί να κάνει εισαγωγή νέας συναυλίας. 

Συµπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που του ζητούνται και γίνεται η 

καταχώρηση. 

 

Εικόνα 52: «Συναυλίες» : Επεξεργασία συναυλίας 
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 Ο µαέστρος από την σελίδα διαχείριση συναυλιών µπορεί µέσα από 

την λίστα µε τις διαθέσιµες συναυλίες να επιλέγει να κάνει επεξεργασία µια 

από αυτές (βλέπε Εικόνα 52). 

 

 

Εικόνα 53:  «Συναυλίες» : Τρόποι επεξεργασίας συναυλίας 

 Από Εικόνα 52 πατώντας την συναυλία που επιθυµεί ο µαέστρος 

εµφανίζονται δύο υποεπιλογές ‘Επεξεργασία στοιχείων συναυλίας’ και 

‘Επεξεργασία της ορχήστρας της συναυλίας’ (βλέπε Εικόνα 53). Η πρώτη 

επιλογή αναφέρεται στην τροποποίηση των στοιχείων της συναυλίας σε 

αντίθεση µε την δεύτερη που αφορά την εισαγωγή και διαγραφή µουσικών 

από την εκάστοτε συναυλία. 

 

Εικόνα 54: «Συναυλίες» : Επεξεργασία της ορχήστρας της συναυλίας 
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 Ο µαέστρος επέλεξε ‘Επεξεργασία της ορχήστρας της συναυλίας’ (βλέπε 

Εικόνα 53)  και όπως παρατηρούµε από την Εικόνα 54 µέσα από αυτή 

προσθέτουµε , αφαιρούµε µουσικούς και γενικότερα τροποποιούµε την 

σύνθεση της κάθε συναυλίας. 

 

Εικόνα 55: «Συναυλίες» : Επεξεργασία της ορχήστρας της συναυλίας -> εισαγωγή 

µουσικού 

Από την Εικόνα 54 ο µαέστρος επέλεξε µια κενή θέση για να προσθέσει έναν 

µουσικό. Κάτω από το σχήµα της ορχήστρας που έχει µαρκαρισµένη την 

συγκεκριµένη θέση που θα γίνει η εισαγωγή του µουσικού (βλέπε Εικόνα 55) 

εµφανίζεται ένα drop down µενού. Αυτό περιέχει όλους τους µουσικού που 

παίζουν πνευστά όργανα εµφανίζοντας το όργανο που παίζουν 

ακολουθούµενο από το όνοµα τους. Ας σηµειωθεί ότι εµφανίζονται µόνο 

µουσικοί που παίζουν πνευστά γιατί έχουµε ορίσει από την βάση δεδοµένων 

ότι σε κάθε θέση θα παίζουν µουσικοί µε συγκεκριµένο τύπο µουσικού 

οργάνου πνευστά , κρουστά και έγχορδα).  
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Εικόνα 56: Επιλογή «Όργανα» από το κεντρικό µενού 

 Ο µαέστρος από αυτή την σελίδα (βλέπε Εικόνα 56) µπορεί να 

διαχειρίζεται τα µουσικά όργανα. Ο ενέργειες που µπορεί να κάνει ο 

µαέστρος είναι προβολή των καταχωρηµένων µουσικών οργάνων (βλέπε 

Εικόνα 57) , εισαγωγή νέου καθώς και διαγραφή µουσικού οργάνου. (Η 

διαγραφή µουσικού οργάνου εµφανίζει τα διαθέσιµα όργανα που είναι 

καταχωρηµένα όπως στην παραπάνω φωτογραφία και πατώντας αυτό που 

θέλει ο µαέστρος να διαγράψει του εµφανίζει το ερώτηµα αν είναι σίγουρος 

ότι θέλει να το σβήσει) 

 

Εικόνα 57: «Όργανα» : Προβολή µουσικών οργάνων 
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Εικόνα 58: «Όργανα» : Εισαγωγή µουσικού οργάνου 

 Ο µαέστρος από την Εικόνα 56  επιλέγει την εισαγωγή νέου µουσικού 

οργάνου. Το σύστηµα του ζητάει να επιλέξει την κατηγορία του οργάνου που 

επιθυµεί να καταχωρίσει (βλέπε Εικόνα 58) ώστε να του εµφανίζει την 

κατάλληλη φόρµα. Στην Εικόνα 59 ο µαέστρος επέλεξε να καταχωρήσει ένα 

έγχορδο όργανο και του ζητάει το σύστηµα να δώσει το όνοµά του. 

 

Εικόνα 59:  «Όργανα» : Εισαγωγή έγχορδου µουσικού οργάνου 
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Εικόνα 60: Επιλογή «Πρόβα» από το κεντρικό µενού 

 Ο µαέστρος από την κεντρική µενού Εικόνα 38 επιλέγει την «Πρόβα». Σε 

αυτή την σελίδα (βλέπε Εικόνα 60) βλέπει ποιους µουσικούς έχει τοποθετήσει 

σε ποια θέση καθώς και τι όργανο παίζουν. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι 

µπορεί να ακούσει το αποτέλεσµα µια συναυλίας που έχει φτιάξει εκείνη 

την ώρα είτε όλη την ορχήστρα είτε το κάθε όργανο χωριστά πατώντας την 

θέση που βρίσκεται το κάθε ένα (βλέπε Εικόνα 61). 

 

Εικόνα 61:  «Πρόβα» : Προεπισκόπηση µιας θέσης 
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 Στην Εικόνα 61 ο µαέστρος επέλεξε µια θέση στην οποία έχει 

καταχωρηθεί όργανο ώστε να ακούσει το κοµµάτι που παίζει αυτό.  

 

Εικόνα 62  Επιλογή «forum» από το κεντρικό µενού 

 Ο µαέστρος από το κεντρικό µενού Εικόνα 38 επιλέγει το forum. Από 

την κεντρική σελίδα αυτού µπορεί να συζητήσει µε άλλους µαέστρους , να 

ανταλλάξει απόψεις µε µουσικούς κλπ. 

 Κατά το testing της e-Σκηνή BETA v.1 εντοπίσθηκαν όπως ήταν 

αναµενόµενο αρκετά λάθη. Τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν σοβαρά , 

ήταν λάθη όπως δεν ελεγχόταν σε µια µάσκα συµπλήρωσης στοιχείων αν 

όλα τα πεδία ήταν συµπληρωµένα , δεν ελεγχόταν σε κάποιες καταχωρήσεις  

αν αυτές προϋπήρχαν στο σύστηµα , κατά την διαγραφή ενός µουσικού 

οργάνου δεν έλεγχε αν αυτό το έπαιζαν κάποιοι από τους εγγεγραµµένους 

µουσικούς . Άλλα λάθη που εντοπίσθηκαν ήταν λανθασµένο κείµενο πάνω 

σε κουµπί του µενού επιλογών , µη εµφάνιση του σε ποια καρτέλα 

βρίσκεται ο χρήστης την στιγµή εκείνη π.χ. στην καρτέλα των µουσικών 

οργάνων καθώς και ένα πρόβληµα µε την καταχώρηση των µουσικών 

οργάνων στην βάση δεδοµένων. 

 Όλα αυτά αντιµετωπίστηκαν και διορθώθηκαν στην   e-Σκηνή BETA 

v.2 η οποία πέρασε επιτυχώς όλα τα  test που κάναµε για τον εντοπισµό 

άλλων λαθών . 
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 Με την εξάλειψη όλων των λαθών στην δεύτερη δοκιµαστική έκδοση 

της εφαρµογής µας µπορούµε πλέον να δηµιουργήσουµε την τελική έκδοση 

του προγράµµατός µας.  
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4 Επίλογος  
 

Η εφαρµογή e-Σκηνή που δηµιουργήσαµε ακολουθώντας τα 

παραδοσιακά βήµατα για την κατασκευή µιας εφαρµογής µας οδήγησαν σε 

ένα επιτυχές τελικό αποτέλεσµα το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 

που αρχικά ορίσαµε. τόσο στο λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

οργάνωσης δεδοµένων.  

Το e-Σκηνή σχεδιάστηκε µε την δυνατότητα να γίνει δικτυακή 

εφαρµογή ώστε να επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στους 

χρήστες που θα το επιλέξουν, µιας και η πρόσβαση σε αυτή  είναι δυνατή 

από κάθε µέρος του πλανήτη, µε σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή πρόσβασης 

στο ∆ιαδίκτυο.  

Ακόµα, το e-Σκηνή παρέχει µια απλή , λειτουργική και εύχρηστη 

διεπαφή ώστε ο καθένας από τους χρήστες του, είτε είναι έµπειρος είτε 

άπειρος,  να µπορεί να το χρησιµοποιήσει το ίδιο εύκολα. 

Επιπλέον, η χρήση της e-Σκηνή βοηθάει στην σύνθεση συναυλιών µε 

µεγάλη ευκολία, την τροποποίηση αυτών καθώς και την ευκολότερη 

διαχείριση όλων των ενεργειών που χρειάζεται ένας µαέστρος και ένας 

µουσικώς να κάνουν ώστε να φτάσουν στον επιθυµητό σκοπό. 

Τέλος, λόγο της δικτυακής δυνατότητας που προσφέρει η e-Σκηνή, ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να συζητήσει µε τους συνεργάτες του ή τους 

συναδέλφους του για διάφορα θέµατα όπως: την σύνθεση µιας ορχήστρας, 

την χρήση νέων ιδεών ή αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων. Αυτό οδηγεί 

σε ένα ποιο αποδοτικό και αξιόπιστο αποτέλεσµα!    
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