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Περίληψη 
Η βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από διαφορετικά κομμάτια πληροφοριών, ιδίως πληροφοριών 

που έχουν  διαμορφωθεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για χρήση σε αναλύσεις ή στη  λήψη 

αποφάσεων. Η βάση δεδομένων υποστηρίζει την ολοκληρωμένη καταγραφή, διαχείριση και επιλογή 

ειδών για αστικό πράσινο με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και δυναμικού εργαλείου (περιβάλλον 
διεπαφής με το χρήστη-interface) με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Access 2007. Για τη 

διαχείριση της βάσεων δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα φιλικό απλό περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη 

που βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων ειδών αστικού πρασίνου με συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον διεπαφής, καταγραφή, διαχείριση, είδος δένδρου, δασοκομικά 

χαρακτηριστικά. 

 

 

 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια έχει 

καταστήσει την πληροφορία ως ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά. Iδιαίτερα κατά την 

οργάνωση και το χειρισμό μεγάλου όγκου περιβαλλοντικής πληροφορίας οι βάσεις 

δεδομένων αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

διακυβέρνησης και στη Δασική Υπηρεσία (Ανδρεοπούλου, 2000, Andreopoulou, 2007). 

Βάση δεδομένων είναι η συλλογή δεδομένων που οργανώνονται με τρόπο ώστε να 

εξυπηρετούν πολλές εφαρμογές κατά την ίδια χρονική στιγμή ενώ βρίσκονται καταχωρημένα 

– από λογική ή εικονική άποψη- σε ενιαίο μέσο αποθήκευσης, γεγονός που επιτρέπει τον 

αποτελεσματικό χειρισμό και διαχείρισή τους από έναν ή περισσότερους χρήστες 

ταυτόχρονα. (Mc Fadden et.al.-, 1999, Elmasri and Navathe-, 2005). Μια βάση δεδομένων 

είναι μία συλλογή όλων των πινάκων και όλων των αντικειμένων (π.χ. φορμών και 

αναφορών) που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των δεδομένων. (Andreopoulou-, 2009). Η 

πλήρης ενημερότητα της βάσης δεδομένων είναι μια θεμελιακή επιδίωξη και για το σκοπό 

αυτό διενεργούνται συνεχώς έλεγχοι στο περιεχόμενο και στην ακρίβεια των δεδομένων 

(Andreopoulou-, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το αστικό πράσινο, από μία μεγάλη μερίδα 

ανθρώπων, φαίνεται να μεγαλώνει τόσο σε επιστημονικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο. 

Έτσι, ενώ τα δέντρα αρχικά αποτελούσαν κυρίως ένα αισθητικό στοιχείο των πόλεων, η 

πολυλειτουργική τους αξία λαμβάνεται πλέον υπόψη, ως ένας παράγοντας της αειφόρου 

ανάπτυξης. Συμβάλλουν στη μείωση των θορύβων, φιλτράρουν τη σκόνη και άλλα 

αιωρούμενα στερεά σωματίδια καθαρίζοντας τον αέρα και δροσίζουν, στις ζεστές ημέρες του 

καλοκαιριού, με τη διαπνοή τους (Grey and Daneke, 1992, Ντάφης, 2001, Tsitsoni and Zagas, 

2001). Οι άνθρωποι συνήθως εκτιμούν την πρακτική, αισθητική και κοινωνική αξία του 

αστικού πρασίνου. (Dwyer et al. 1991, Lohr et al. 2004, Sommer et al. 1994, Wolf 2004). 

Σήμερα, η χρήση δενδροστοιχιών και πάρκων στις πόλεις, για τον εξωραϊσμό τους και τη 
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βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων τους, έχει καταστεί πρωταρχικό μέλημα των 

πολεοδόμων, επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένας ξεχωριστός κλάδος της Δασολογικής επιστήμης, 

η Δασοκομία πόλεων (Grey and Deneke 1992, Ντάφης 2001). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων (ΒΔ) η οποία θα 

δίνει πληροφορίες για ορισμένα είδη φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο αστικό 

πράσινο, ώστε να βοηθήσει το χρήστη στην κατάλληλη επιλογή του είδους σύμφωνα με τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά του. Η βάση δεδομένων υποστηρίζει την ολοκληρωμένη 

καταγραφή, διαχείριση και επιλογή ειδών για αστικό πράσινο στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. 

 

Μεθοδολογία 
Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη σχεδίαση του πίνακα της Εικόνας 1. είναι 

τα διάφορα είδη δένδρων και θάμνων που αποτελούν το αστικό πράσινο του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (Τσιτσώνη 

et al., 2005, Batala and Tsitsoni -, 2009, Samara & Tsitsoni, 2010, Samara and Tsitsoni-, 

2013). 

Με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Access 2007 για τη διαχείριση βάσεων 

δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα φιλικό απλό περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη που βοηθά 

στην επιλογή των κατάλληλων ειδών αστικού πρασίνου κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια. 

Ο πίνακας με το όνομα – «Είδη_δέντρων» περιλαμβάνει τα εξής πεδία: «Κωδ_Δέντρου», 

«Βοτανικό όνομα» (λατινικά), «Κοινό όνομα», «οικογένεια», «γένος», «είδος φυλλώματος», 

«κατηγορία φυτού» (δένδρο/θάμνος), «μέγιστο ύψος», «μέγιστο πλάτος», «σκιόφυτο», 

«απαιτήσεις», «κατάταξη».  

 

 

Εικόνα 1. Σχεδίαση πίνακα «Είδη Δέντρων» 

  

Πίνακας βάσης δεδομένων 
Η εφαρμογή βάση δεδομένων (ΒΔ) που υλοποιήθηκε, αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

πιλοτικό εργαλείο για την εύρεση του κατάλληλου είδους δένδρου ή θάμνου. Στην Εικόνα 3, 

βλέπουμε τη φόρμα εισαγωγής “Είδη_Δέντρων” με την οποία εισάγουμεδεδομένα στον 

Πίνακα “Είδη_Δέντρων”. Στην Εικόνα 2 φαίνεται η φόρμα εισαγωγής δεδομένων με τα οποία 

εισάγονται δεδομένα στον πίνακα. 
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Εικόνα 2. Φόρμα εισαγωγής δεδομένων 

 

 
Εικόνα 3. Πίνακας δεδομένων Είδη_Δέντρων 

 
Στην Εικόνα 4, παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του interface που σχεδιάστηκε. Σε μια 

απλή οθόνη ο χρήστης έχει να επιλέξει από 2 ενεργά κουμπιά/ πλήκτρα. Το  πλήκτρο 

“Είσοδος” οδηγεί στην οθόνη που περιλαμβάνει το βασικό μενού επιλογών για το χρήστη 

(Εικόνα 5).  

 

 

Εικόνα 4. Αρχική οθόνη: Παρουσίαση περιβάλλοντος επαφής με τον χρήστη (inteface) 
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Εικόνα 5. Βασικό μενού επιλογών 

 

Συζήτηση 
Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με τη μορφή ενός ευέλικτου 

και δυναμικού εργαλείου, με σκοπό την ολοκληρωμένη καταγραφή, διαχείριση και επιλογή 

ειδών για αστικό πράσινο στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Μετά απο αναζήτηση στο διαδίκτυο παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν και - κάποιες 

διαδικτυακές πύλες όπως η (MetNet Online) η οποίες παρέχουν πρόσβαση σε ένα 

κανονιστικό και μεταβολικό μονοπάτι μιας  βάσης δεδομένων φυτών. Η βάση δεδομένων και 

η διαδικτυακή πύλη πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν δεδομένα για πολλά γένη και είδη. 

Επιπλέον υπάρχουν και πολλές άλλες βάσεις δεδομένων όπως αυτή που αφορά το αστικό 

πράσινο της Μαδρίτης και ακολουθεί τη λογική των κλειδών 

(www.obrasocialcajamadrid.es/), η βάση δεδομένων για την ελληνική χλωρίδα  

(filotis.itia.ntua.gr/home/), η πρότυπη εφαρμογή βάσης δεδομένων δασικών ειδών με τη 

χρήση της visual C++, η περιβαλλοντική βάση δεδομένων με object – oriented methodology 

(Vassiliadou et al, 2006), και τέλος η ανάπτυξη εφαρμογής βάσεων δεδομένων φυτικών 

δειγμάτων για την ηλεκτρονική διαχείριση ερμπαρίου.  

Η βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει πολλαπλές κατηγορίες 

ή ακόμη και να πλοηγηθεί σε διάφορα μονοπάτια πατώντας απλά ένα κουμπί με την αναφορά 

(go) (Sucaet and Deva, 2011). 

Με την ανάπτυξη ερωτημάτων στη Βάση, φίλτρων και την ανάπτυξη έτοιμων αναφορών 

υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που χρειάζονται τη δεδομένη 

στιγμή, κατόπιν μιας μικρής και γρήγορης έρευνας σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται και 

επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζονται αυτά τα αποτελέσματα σε εκτυπώσιμη 

μορφή. 

 

Συμπεράσματα 
Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, είναι ότι όταν στο βασικό αρχείο “Είδη Δένδρων” 

προστεθούν, αφαιρεθούν ή τροποποιηθούν δεδομένα τότε ενημερώνονται αυτόματα και τα 

αποτελέσματα των ερωτημάτων. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι είτε κάποια διαγραφή, είτε 

κάποια προσθήκη, είτε και κάποια μεταποίηση δεδομένων. Έτσι, τα διάφορα ερωτήματα, 

φίλτρα και αναφορές που έχουν γίνει στο παρελθόν, ενημερώνονται αυτόματα για τυχόν 

επιπλέον στοιχεία, χωρίς καμία παρέμβαση. 

 

Αναγνώριση βοήθειας 
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας είναι 

βιβλιογραφικές αναφορές από ορισμένα βιβλία που αφορούν το αστικό πράσινο, 

διπλωματικές εργασίες που αναφέρονται στο αντικέιμενο της πληροφορικής αλλά και 

έρευνες που έχει κάνει το εργαστήριο Δασοκομίας και Δασικης Πληροφορικής. 
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Abstract 
The database is a collection of different pieces of information, particularly information that has been 

formatted in a particular way for use in analysis or decision making. The purpose of this paper was to 

develop a database useful and functional which involves information for certain types of plants that can 

be used as urban green, but also to help select the appropriate type of plant according to the desired 
characteristics. In this paper a database for the complete recording, management and species selection for 

urban green species in the area of Thessaloniki is developed. By using Microsoft Access 2007 for 

database management, a simple user friendly interface was created helping end-users to select the 
appropriate types of urban green under certain criteria. 

 

Key words: Interface, recording, management, tree species, silvicultural characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ntina.sofia@hotmail.com
mailto:randreop@for.auth.gr
mailto:tsitsoni@for.auth.gr
mailto:plefakis@for.auth.gr



