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Καλώς ήλθατε στην παρουσίαση 
του έργου SmartGov
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Γενικά για το έργο SmartGov

SmartGov: Μια πλατφόρµα βασισµένη στη γνώση για την 
ανάπτυξη υπηρεσιών δοσοληψίας για το δηµόσιο τοµέα
Θεµατική Περιοχή: IST 2001 - Action I.3.1. Ευφυή 
περιβάλλοντα για τους εργαζόµενους σε όλα τα επίπεδα του 
δηµόσιου τοµέα
Αντικείµενο (από το Call for Proposals): 
Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των 
υπαλλήλων σε κυβερνητικά τµήµατα ή υπηρεσίες 
ώστε να µπορέσουν να προσφέρουν καλύτερες 
υπηρεσίες στους χρήστες.

Στόχος: Ο στόχος του έργου SmartGov είναι ο ορισµός, 
σχεδιασµός, υλοποίηση, εγκατάσταση και αξιολόγηση µιας 
βασισµένης στη γνώση πλατφόρµας που θα βοηθά 
υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα να δηµιουργήσουν 
υπηρεσίες δοσοληψίας, απλοποιώντας την ανάπτυξη, 
συντήρηση και ενοποίηση µε υπάρχοντα πληροφορικά 
συστήµατα. 
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Γενικά για το έργο SmartGov

Έναρξη: 1η Φεβρουαρίου, 2002

∆ιάρκεια: 24 µήνες

Χρηµατοδότηση ΕΕ: 1.950.000 €

Συνολικός προϋπολογισµός: 3.202.328 €

Ποσό ΕΚΠΑ: 340.000 €
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The Consortium

• T-Systems Nova GM B H

•Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Archetypon Α.Ε.
•Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική 
Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων•Indra Sistemas S.A.

• Napier University
• City Of Edinburgh Council 
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Αποδόµηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία έχει…

… µια περιγραφή

… κάποιες φόρµες … µε πεδία … οµάδες πεδίων … οδηγίες

… ελέγχους 
εγκυρότητας

… δηµιουργία 
στατιστικών

… και επικοινωνία µε 
άλλα συστήµατα

Ανάπτυξη

∆οκιµήΛειτουργία

Αξιολόγηση
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Η πρόταση του SmartGov

Μια ολοκληρωµένη βασισµένη στη γνώση πλατφόρµα για την ανάπτυξη και 
επιχειρησιακή λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε ίδιους πόρους
Αποτελείται από δύο συστατικά

Περιβάλλον Ανάπτυξης
Συνήθως βρίσκεται σε ένα Intranet, το χρησιµοποιούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι
Οι έµπειροι υπάλληλοι του τοµέα χρησιµοποιούν µια διεπαφή γραφικών 
(SmartGov Front-end) για να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αντικείµενα της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας δηλ. Αντικείµενα Υπηρεσίας ∆οσοληψίας (Transaction 
Service Elements-TSEs), Μονάδες Γνώσης (Knowledge Units-KUs), για να 
προσθέσουν απλούς ελέγχους εγκυρότητας κ.λ.π.
Οι σχεδιαστές γραφικών χρησιµοποιούν ένα τυποποιηµένο πρόγραµµα 
επεξεργασίας σελίδων διαδικτύου (π.χ. Macromedia Dreamweaver) ή τον 
ενσωµατωµένο επεξεργαστή HTML, για να δηµιουργήσουν φόρµες
Το προσωπικό πληροφορικής χρησιµοποιεί τη διεπαφή για να ολοκληρώσουν 
την υπηρεσία προσθέτοντας πολύπλοκους ελέγχους, στατιστικά, διασύνδεση µε 
εγκατεστηµένα συστήµατα, κ.λ.π.
Όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία µπορεί να περάσει αυτόµατα σε επιχειρησιακή 
λειτουργία

Περιβάλλον Επιχειρησιακής Λειτουργίας
Συνήθως βρίσκεται στο Internet, προσπελαύνεται από τους τελικούς χρήστες
Η υπηρεσία εγκαθίσταται αυτόµατα σε ένα καθορισµένο δικτυακό τόπο
Οι τελικοί χρήστες χρησιµοποιούν την υπηρεσία
Τα διασυνδεδεµένα τρίτα συστήµατα ενηµερώνονται αυτόµατα



7

Γενικά για την πλατφόρµα SmartGov

Περιβάλλον ανάπτυξης

Βάση 
Γνώσης

∆ιευθυντής

Προσωπικό 
πληροφορικής

Έµπειρος τοµέα

Εγκατεστηµένα 
συστήµατα
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Ηλ. Υπηρεσία

∆ηµιουργία και διαχείριση TSE

∆ηµιουργία και διαχείριση KU

∆ηµιουργία και διαχείριση
Κανόνων

Σχεδιασµός/διαχείριση 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Προσθήκη στατιστικών

∆ηµιουργία/επιχειρησιακή 
λειτουργία ηλ. υπηρεσίας

Περιβάλλον επιχειρησιακής λειτουργίας

Πράκτορας 
επικοινωνίας

Χρήση

Τελικός χρήστης
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Τεχνική επισκόπηση

Η λειτουργικότητα περιλαµβάνει:
Βασισµένο σε γνώση αποθετήριο XML
Πύλη ανάπτυξης

διακρίβωση ταυτότητας χρηστών
λειτουργίες υποστήριξης του κύκλου 
ζωής της γνώσης και της 
επιχειρησιακής λογικής
προσωπική προσαρµογή βάσει ρόλων

Σύστηµα µεταγλώττισης και θέσης σε 
λειτουργία υπηρεσιών (Integrator)
Πρόσβαση τελικών χρηστών στις 
υπηρεσίες

Υποβολή νέων εγγράφων
Προβολή και (εφ’ όσον επιτρέπεται) 
διόρθωση υποβληθέντων εγγράφων

Επικοινωνία µε τρίτα συστήµατα
Συλλογή και προβολή στατιστικών
Υποστήριξη πολυγλωσικότητας

Χρήστης
πλατφόρµαςΠύλη ανάπτυξης

Database
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Τελικοί χρήστες υπηρεσιών

Τρίτα συστήµατα
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Λογισµικό και τεχνολογίες του 
SmartGov

Development environment

Apache Tomcat

JSP Java XML StrutsCastor JDBC

XML repository

RDBMS

Java
XML
JDBC

Ant

Deployment environment

Apache Tomcat

JSP Java XML StrutsCastor JDBC
Service#1

Authorisation

Service logic

Service#2

Authorisation

Service logic

Service#3

Authorisation

Service logic

Communication facilities Back-end
System

IIG &
plug-ins

Java
XML

Υπόµνηµα: SmartGov component OEM/Open software Technology used

Authorisation and personalisation

KUM
Integrator

Management modules
TSM TSEMFRMM TSEGM
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Ανάπτυξη Υπηρεσίας µε το SmartGov

Σχεδιασµός Φόρµας
∆ηµιουργία TSE
∆ηµιουργία οµάδας TSE
∆ηµιουργία KU
∆ηµιουργία Φόρµας
∆ηµιουργία οπτικού µέρους Φόρµας
Επιχειρησιακή λειτουργία υπηρεσίας
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Σχεδιασµός φόρµας (1/2)
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Σχεδιασµός φόρµας (2/2)
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∆ηµιουργία TSE (1/2)
Προβολή λίστας και δηµιουργία νέου αν απαιτείται
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∆ηµιουργία TSE (2/2)
∆ηµιουργία νέου TSE



15

∆ηµιουργία οµάδας TSE (1/2)
Καθορισµός των TSE που µετέχουν στην οµάδα
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∆ηµιουργία οµάδας TSE (2/2)
∆ηµιουργία ελέγχου εγκυρότητας για τα TSE της οµάδας
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∆ηµιουργία KU
Εισαγωγή περιεχοµένου και καθορισµός ακροατηρίου
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Σύνδεση KU
KUs συνδέονται µε τα κατάλληλα TSE, οµάδες TSE κ.ο.κ.
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∆ηµιουργία φόρµας (1/2)
Καθορισµός TSE και οµάδων TSE που µετέχουν στη φόρµα
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∆ηµιουργία φόρµας (2/2)
Εισαγωγή κανόνων εγκυρότητας για τα πεδία της φόρµας 
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∆ηµιουργία οπτικού µέρους φόρµας (1/2)
Καθορισµός διάταξης πεδίων και µέριµνα αισθητικής

Όνοµα φόρµας

Ονόµατα πεδίων

Περιοχές εισόδου
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∆ηµιουργία οπτικού µέρους φόρµας (2/2)
Εισαγωγή tags για περιεχόµενο που διαµορφώνεται 
δυναµικά (πολυγλωσσικά κείµενα, µηνύµατα λάθους) 
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∆ηµιουργία και επιχειρησιακή 
λειτουργία της υπηρεσίας
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∆ιασύνδεση µε τρίτα πληροφοριακά 
συστήµατα

Κάθε εκτελούµενη υπηρεσία µπορεί να συνδεθεί µε τρίτα 
πληροφοριακά συστήµατα (µητρώα, βάσεις δεδοµένων 
κ.λπ.)
Η επικοινωνία γίνεται µε προτυποποιηµένο τρόπο, µε 
χρήση µηνυµάτων XML

Τα µηνύµατα XML εισάγονται σε/εξάγονται από συστήµατα που 
δεν υποστηρίζουν άµεσα XML µέσω µικρών τµηµάτων κώδικα 
(wrappers – έχουν δηµιουργηθεί templates που µπορούν να 
προσαρµοσθούν)
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Χρήση της υπηρεσίας
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Τρέχον πληροφοριακό περιεχόµενο 
πλατφόρµας

361KUs για την πλατφόρµα (οδηγίες χρήσης, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.)

45KUs για τις υπηρεσίες (βοήθεια για τους χρήστες των υπηρεσιών, 
εσωτερική τεκµηρίωση των χρηστών της πλατφόρµας ανάπτυξης)

103TSE

19Οµάδες TSE

11Φόρµες

4Υπηρεσίες


