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«Εγχειρίδιο χρήσης της διαδικτυακής εργαλειοθήκης 
IMNC» 

Εισαγωγή 
Ο «Πίνακας INCREAte για τις διασυνδέσεις Φύσης-Πολιτισμού (INCREAte Matrix for Nature-
Culture links - IMNC)» είναι μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη που διευκολύνει την αξιολόγηση 
και καταγραφή των διασυνδέσεων μεταξύ φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων. 

Η εργαλειοθήκη IMNC βοηθά τους χρήστες να εφαρμόσουν το Βήμα 4ο της «προσέγγισης 
INCREAte»1 (αναγνώριση και αξιολόγηση των διασυνδέσεων φύσης-πολιτισμού). Οι διασυν-
δέσεις/συσχετισμοί απεικονίζονται σε έναν πίνακα, στον οποίο ο άξονας Χ περιέχει τα στοιχεία 
των φυσικών/περιβαλλοντικών πτυχών και ο άξονας Υ περιέχει τα στοιχεία των πολιτιστικών 
πτυχών. Στους άξονες αυτούς παρέχεται ένα πρότυπο βασικών κατηγοριών φύσης και πολιτι-
σμού, το οποίο μπορεί να εξειδικεύεται ή να τροποποιείται με διάφορους τρόπους από τον 
χρήστη. Οι διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού και η σημαντικότητα τους απεικονίζονται με τη 
χρήση χρωμάτων και αριθμών αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση της γραφικής παράστασης, 
υπολογίζεται αυτόματα η εκτίμηση της σχετικής και απόλυτης σημαντικότητας (σχετική και 
απόλυτη βαρύτητα) κάθε συνόλου στοιχείων.  

Σε γενικές γραμμές, ο πίνακας, σε συνδυασμό με την Ασαφή Γνωστική Χαρτογράφηση (Fuzzy 
Cognitive Mapping - FCM), μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές φυσικού περιβάλλοντος να 
παρουσιάσουν γρήγορα και με περιεκτικό τρόπο όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με πι-
θανές διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού, ώστε να σχεδιάζουν και, εντέλει, να εφαρμόζουν κα-
λύτερες στρατηγικές διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη IMNC 
μειώνει τον κίνδυνο εσφαλμένης καταγραφής κατά τη διάρκεια της συστηματικής επισκόπη-
σης και δίνει τη δυνατότητα στους κύρια ενδιαφερόμενους φορείς να λάβουν γνώση μιας σα-
φούς, πλήρους και διαφανής έκθεσης για τις διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού. 

Μέσω της διαδικτυακής εργαλειοθήκης IMNC, κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό 
του πρόγραμμα, να προσδιορίσει τα φυσικά και πολιτιστικά αγαθά της περιοχής του και να 
συνεργαστεί σε πραγματικό χρόνο με άλλους χρήστες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας εξαι-
ρετικά εξατομικευμένος πίνακας και μια χαρτογραφική ανάλυση δικτύων (Fuzzy Map) των δι-
ασυνδέσεων φύσης-πολιτισμού.  

 

   

                                                            
1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση INCREAte, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://increate.med‐ina.org  
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Ορισμός της ομάδας εργασίας για την εργαλειοθήκη IMNC. 
Τις περισσότερες φορές, οι διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, 
να περιγραφούν και να αξιολογηθούν. Αυτή η δυσκολία δεν προκύπτει μόνο από τη γενικότε-
ρη δυσκολία αναγνώρισης αυτών των διασυνδέσεων, αλλά και από τους διαφορετικούς επι-
στημονικούς τομείς και τη διαφορετική κατάρτιση εκείνων που τις περιγράφουν και τις αξιο-
λογούν. Επομένως, ανάλογα με το επιστημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία του καθενός, η 
αναγνώριση και αξιολόγηση αυτών των διασυνδέσεων μπορεί να γίνονται με διαφορετικό 
τρόπο. Έτσι, η σχετική αντίληψη ενός διαχειριστή φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να είναι αρ-
κετά διαφορετική από αυτή ενός πολιτιστικού εμπειρογνώμονα ή ενός χρήστη μιας περιοχής 
που δεν έχει σχετικές επιστημονικές γνώσεις. Επομένως, προκειμένου να μειώνεται η υποκει-
μενικότητα, τόσο η αναγνώριση, όσο και η αξιολόγηση αυτών των διασυνδέσεων πρέπει να 
γίνονται από μια πολυεπιστημονική ομάδα, ώστε να συμπληρώνονται τα κενά στη γνώση. Ε-
πιπλέον, η αξιολόγηση των διασυνδέσεων θα πρέπει επίσης να φιλτράρεται μέσω της συμμε-
τοχής της τοπικής κοινωνίας, όπου είναι εφικτό.  
 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή εργαλειοθήκη IMNC 
 
Εγγραφή στην Πλατφόρμα INCREAte  
Προτού χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή εργαλειοθήκη IMNC, πρέπει να εγγραφείτε στην 
πλατφόρμα INCREAte του MedINA (http://increate.med-ina.org). Μετά την εγγραφή σας, θα 
μεταφερθείτε στην «Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης» και θα εμφανιστεί στην οθόνη σας 
μια σελίδα παρόμοια με αυτή που απεικονίζεται στην Εικόνα 1. 
 
Η «Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης» είναι η προσωπική σελίδα του χρήστη/μέλους στην 
πλατφόρμα INCREAte. Από εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο ή να συμμετάσχετε 
σε ένα υφιστάμενο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα διαδραστικά εργαλεία 
(εργαλειοθήκη IMNC) και να επεξεργαστείτε τα έργα και τον λογαριασμό σας. Η πλατφόρμα 
INCREAte έχει σχεδιαστεί για διαδραστική και εξ αποστάσεως εργασία πολλαπλών χρηστών. 
Αυτό σημαίνει ότι δέχεται περισσότερους από έναν χρήστες στο ίδιο έργο, ταυτόχρονα, από 
όπου κι αν βρίσκονται. 
 
Σημειώνεται ότι όταν πολλοί χρήστες εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο έργο, ίσως 
χρειαστεί να «ανανεώσετε» τη σελίδα για να δείτε τις αλλαγές που έγιναν από τους 
άλλους χρήστες. 
 

 
Συμβουλή 

Η λειτουργία αντιγραφής-επικόλλησης με δεξί κλικ δεν υφί-
σταται στα πλαίσια κειμένων της πλατφόρμας INCREAte. 
Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Ctrl+C 
και Ctrl+V απευθείας από το πληκτρολόγιό σας. 
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Εικόνα 1: Περιοχή χρήστη/μέλους της πλατφόρμας INCREAte. 
 
 
Δημιουργία νέου έργου  
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», εμφανίζεται στην οθόνη σας μια νέα σελίδα, 
παρόμοια με αυτήν που απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να κατα-
χωρήσετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα για το οποίο θα χρησιμοποιήσετε 
την εργαλειοθήκη IMNC. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Αν θέλετε να δημιουργή-
σετε μια ανάλυση IMNC σε περισσότερες από μία γλώσσες, τότε θα πρέπει να έχετε ενεργο-
ποιημένη την καρτέλα «AVAILABLE» σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες με τις οποίες επιθυμείτε 
να εργαστείτε. Ως προεπιλογή, η καρτέλα ενεργοποιείται μόνο στα αγγλικά, επομένως αν θέ-
λετε να έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε δεδομένα σε περισσότερες γλώσσες, θα πρέ-
πει να ενεργοποιήσετε τις καρτέλες στη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιήσετε. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έχετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες εργα-
σίας, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε, τουλάχιστον, τα υποχρεωτικά πεδία σε κά-
θε επιλεγμένη γλώσσα για να δημιουργήσετε το έργο σας. 
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Εικόνα 2: Δημιουργία νέου έργου 
 
Όταν ένα έργο δημιουργείται επιτυχώς, αυτό θα εμφανιστεί στην περιοχή χρήστη στο πλαίσιο 
με τον τίτλο: «Διιαθέσιμη Λίστα Έργων». Από εκεί μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
την εργαλειοθήκη IMNC και επίσης να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που καταχωρήσατε για 
το έργο σας. Να έχετε υπόψη ότι το κάθε έργο δημιουργεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδι-
κό (GUID) ο οποίος απαιτείται για οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να έχει πρόσβαση στο εν λό-
γω έργο. 
 
Συμμετοχή σε υφιστάμενο έργο  
Για να εργαστείτε σε ένα υφιστάμενο έργο, πρέπει να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Συμμετοχή 
σε υπάρχον Έργο». Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσετε τον μοναδικό αναγνωριστικό κω-
δικό (GUID) του εν λόγω έργου. Ο κωδικός GUID είναι διαθέσιμος για τον δημιουργό (creator) 
του έργου και μπορείτε να τον βρείτε στο πλαίσιο «Διαθέσιμη Λίστα Έργων», επιλέγοντας το 
έργο που σας ενδιαφέρει. Ο δημιουργός του έργου πρέπει να δώσει τον αναγνωριστικό κωδι-
κό GUID σε άλλους για κοινή εργασία σε ένα έργο. 
 
 
Προτού χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη IMNC για πρώτη φορά  
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εργαλειοθήκη IMNC, πρέπει να κάνετε κλικ στην καρ-
τέλα «Δημιουργία IMCN πίνακα» (που βρίσκεται στο πλαίσιο «Διαθέσιμη Λίστα Έργων»), στο 
συγκεκριμένο έργο που σας ενδιαφέρει. Η πλατφόρμα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ένα έτοιμο πρότυπο πίνακα IMNC για να προχωρήσουν στη δημιουργία του δικού 
τους πίνακα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου IMNC, όπου οι 
χρήστες ερωτούνται αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα «πρότυπο που παρέχεται από το 
MedINA». Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω επιλογή, ένας πίνακας IMNC έτοι-
μος προς χρήση εμφανίζεται στο μενού «IMNC πίνακας». Τα στοιχεία του πίνακα μπορούν 
στη συνέχεια εύκολα να τροποποιηθούν από το μενού «Δένδρο Κόμβων». Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξετε στα βήματα που θα ακολουθήσουν. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το έ-
τοιμο πρότυπο πίνακα IMNC, πρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας πίνακα, όπως εξηγείται 
στα παρακάτω βήματα. 
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Πληροφορίες 

Ο «Πρότυπος Πίνακας IMNC" περιλαμβάνει τυποποιημένες (σταθερές) ταξι-
νομήσεις και στους δύο άξονες. Αυτές οι ταξινομήσεις ομαδοποιούνται σε δύο 
επίπεδα στοιχείων για κάθε άξονα.  

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του πρώτου επιπέδου για τη φύση είναι τα 
εξής: Γεωμορφολογία, Υδρολογία, Γεωλογία, Κλίμα, Φυσικές περιο-
χές, Ημι-φυσικές περιοχές, Χλωρίδα και Πανίδα. Παρομοίως, τα στοι-
χεία του πρώτου επιπέδου για τον πολιτισμό είναι τα εξής: Παραδοσιακές 
πρακτικές στον πρωτογενή τομέα, Παραδοσιακές πρακτικές στον 
δευτερογενή τομέα, Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 
Υλικές πολιτιστικές πτυχές και Άυλες πολιτιστικές πτυχές. 

Στο δεύτερο επίπεδο (σειρά για το φυσικό περιβάλλον ή στήλη για το πολιτι-
στικό περιβάλλον) έχουν εισαχθεί πρόσθετα στοιχεία ή ομάδες στοιχείων για 
κάθε κύριο επίπεδο, ενώ η τρίτη σειρά ή στήλη μπορεί να δημιουργηθεί από 
τους χρήστες σύμφωνα με τα εντοπισμένα φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, η εργαλειοθήκη IMNC παρέχει στους χρήστες 
τη δυνατότητα να προσθέτουν στοιχεία και έτσι να αναπτύσσουν και να εξει-
δικεύουν περαιτέρω τις λίστες του κάθε άξονα. 

Αν και τα δευτερεύοντα στοιχεία ακολουθούν μια αποδεκτή επιστημονική 
ομαδοποίηση, το περιεχόμενό τους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περι-
οχή μελέτης. Συνεπώς, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν 
στοιχεία ή ομαδοποιήσεις, ή ακόμα και να τα διαφοροποιήσουν πλήρως μέσω 
του μενού «Δένδρο Κόμβων», χωρίς να αλλάξουν τη λειτουργικότητα του 
πίνακα (δείτε τα παρακάτω βήματα).  

Τα τυποποιημένα στοιχεία που αφορούν τη φύση προέρχονται από τις κύριες 
βιοφυσικές κατηγορίες που απαριθμούνται στην οδηγία 92/2011 της ΕΕ και 
τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση μελετών περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων. Από την άλλη, η αναγνώριση των πολιτιστικών στοιχεί-
ων που χρησιμοποιούνται στα δυο σχετικά επίπεδα του άξονα του πολιτισμού 
ήταν μια πιο περίπλοκη προσπάθεια, για την οποία διεξήχθη συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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Το μενού της εργαλειοθήκης IMNC 
Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα IMNC, το ακόλουθο μενού εμφανίζεται στην οθόνη σας. 

 
Μέσα από αυτό το μενού, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε το δικό σας έργο 
IMNC Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα υπομενού/καρτέλες και να κάνετε παρεμβάσεις ανά πάσα 
στιγμή. 
 
 

 
Στο «Κυρίως μενού» μπο-
ρείτε να καταχωρήσετε 
έναν τίτλο και μια σύντομη 
περιγραφή του δικού σας 
έργου IMNC.  
 

 
 
 
 

 
Μέσω του μενού «Δένδρο Κόμβων» μπορείτε να δη-

μιουργήσετε τους δικούς σας άξονες X και Y που 
τροφοδοτούν τον τελικό πίνακα (πίνακας IMNC) και 
το δίκτυο των συνδέσεων (Fuzzy Map). Ο πίνακας 
IMNC αποτελείται από δύο άξονες στους οποίους 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές της φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής. Τα 

στοιχεία των φυσικών/περιβαλλοντικών πτυχών και τα στοιχεία των πολιτιστικών πτυχών πα-
ρουσιάζονται οριζοντίως (σειρά - άξονας Χ) και καθέτως (στήλη - άξονας Υ), αντίστοιχα. Η 
συμπλήρωση των δύο αξόνων γίνεται μέσω του μενού «Δένδρο Κόμβων», όπου μπορείτε να 
προσθέσετε/αφαιρέσετε, καθώς και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας και να δημιουργήσετε 
σταδιακά τη δομή ενός δένδρου δεδομένων, η οποία να ταιριάζει στο έργο σας. Για να προ-
σθέσετε ένα νέο στοιχείο, θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε ένα υφιστάμενο στοιχείο και να 
επιλέξετε «Νέο Κόμβο». Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε (drag and drop) όλα τα στοι-
χεία του πλαισίου «IMNC Κόμβοι» σε οποιονδήποτε φάκελο/υποφάκελο και με οποιαδήποτε 
σειρά. Αν θέλετε να διαγράψετε/αφαιρέσετε ένα στοιχείο, θα πρέπει επίσης να κάνετε δεξί 
κλικ σε ένα υφιστάμενο στοιχείο και να επιλέξετε «Διαγραφή» (Remove) (σημειώνεται ότι 
μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία μόνο με ιεραρχικό 
τρόπο, δηλαδή τα δευτερεύοντα στοιχεία θα πρέπει να 
διαγραφούν πρώτα και, στη συνέχεια, τα βασικά στοιχεία). 
Για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο, αρκεί να κάνετε διπλό 
κλικ σε αυτό. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα μενού στα 
δεξιά της οθόνης σας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 
όλα τα δευτερεύοντα στοιχεία (εάν υπάρχουν) κάνοντας 
διπλό κλικ σε ένα στοιχείο (Εικόνα 3). Στο μενού, μπορείτε 
να προσθέσετε μια ετικέτα και μια περιγραφή για αυτό. Το 
πλαίσιο κειμένου για την περιγραφή μπορεί επίσης να είναι 
χρήσιμο στη διατύπωση ενός τελικού συμπεράσματος για 
όλα τα στοιχεία ή για ορισμένα από αυτά (ειδικά για τα 
στοιχεία που είναι υψηλότερα στην ιεραρχία των δέντρων 
δεδομένων). 
 

Συμβουλή 

Κάθε αλλαγή που κάνετε με τη χρή-
ση του γρήγορου μενού , κάνοντας 
δεξί κλικ, αποθηκεύεται αυτόματα. 
Αντιθέτως, κάθε αλλαγή που κάνετε 
χρησιμοποιώντας το  μενού με διπλό 
κλικ χρειάζεται επιβεβαίωση, κάνο-
ντας κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση» 
(Update) που βρίσκεται στο κάτω 
δεξιά μέρος της οθόνης σας.  

Συμβουλή 

Αν επιλέξετε το έργο σας να είναι πολύγλωσ-
σο, τότε κάθε κείμενο που εισάγετε θα πρέπει 
να το πληκτρολογήσετε σε όλες τις επιλεγμέ-
νες γλώσσες για να εμφανιστεί στην ανάλυση. 
Τα «κουμπιά-σημαίες» (πχ. ) θα σας 
καθοδηγήσουν σε όλες τις περιπτώσεις που θα 
πρέπει να προσθέσετε κείμενο σε περισσότε-
ρες από μία γλώσσες. 
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Εικόνα 3: Το μενού Δένδρο Κόμβων 
 

 
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πίνακας IMNC», θα δείτε 
τον πίνακα που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την επε-
ξεργασία που έχετε κάνει στο μενού «Δένδρο Κόμ-
βων». Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση του 
πίνακα χρησιμοποιώντας τις 
διαθέσιμες επιλογές στην επά-
νω δεξιά γωνία της οθόνης 

σας. Μπορείτε επίσης να απομονώσετε συγκεκριμένες στήλες χρησι-
μοποιώντας το αριστερό και δεξί βέλος κάτω από τον τίτλο «Δεδο-
μένα Εγγραφής» και μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μόνο συγκε-
κριμένες στήλες από το μενού «Κρυφοί Κόμβοι» που βρίσκεται στα 
αριστερά της οθόνης σας (Εικόνα 4). Τέλος, μπορείτε επίσης να α-
ποκρύψετε ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία απευθείας από τον πίνακα, κάνοντας δεξί κλικ σε 
ένα στοιχείο. Το παραπάνω φιλτράρισμα μπορεί επίσης να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο όταν ερ-
γάζεστε με μια πολυεπιστημονική ομάδα εξ αποστάσεως. Αν ισχύει αυτό, τότε ίσως είναι ευ-
κολότερο να κάνετε «αποκοπή και κοινοποίηση» (cut and share) των στηλών του πίνακα, 
σύμφωνα με τον κάθε επιστημονικό κλάδο που αντιπροσωπεύουν τα μέλη της ομάδας. 
 

 

 
Εικόνα 4: Επιλογή συγκεκριμένων στηλών του πίνακα IMNC. 
  

Συμβουλή 

Ο πίνακας εμφανίζεται 
καλύτερα στο πρό-
γραμμα περιήγησης 
Chrome. 
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Στα κελιά του πίνακα, οι διασυνδέσεις φύσης-πολιτισμού και η σημαντικότητά τους απεικονί-
ζονται με τη χρήση χρωμάτων και αριθμών αντίστοιχα. Τα χρώματα απεικονίζουν συσχετι-
σμούς και δείχνουν το βαθμό στον οποίο είναι θετικοί, αρνητικοί ή προσδιορίζονται με βάση 
τα συγκεκριμένα σχετιζόμενα στοιχεία. Μέσα σε κάθε κελί, το χρώμα στα αριστερά αφορά την 
επίδραση ενός φυσικού στοιχείου σε ένα πολιτιστικό, ενώ το χρώμα στα δεξιά είναι το αντί-
στροφο. Η αρίθμηση αντανακλά τη σημασία κάθε συσχετισμού, με τιμές που κυμαίνονται από 
το 1 έως το 3 (1: χαμηλή σημαντικότητα, 2: μέτρια σημαντικότητα, 3: υψηλή σημαντικότη-
τα). Η έννοια της σημαντικότητας έχει να κάνει με το πόσο ισχυρή είναι η επίδραση του ενός 
στοιχείου στο άλλο μέσα σε κάθε συσχετισμό, σύμφωνα με την ομάδα που συμπληρώνει τον 
πίνακα. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι κανόνες και προτάσεις για την αξιολόγηση κάθε συ-
σχετισμού και έτσι η "σημαντικότητα", σε κάθε περίπτωση, βασίζεται στην υποκειμενικότητα 
της άποψης της ομάδας. 
 
Αρχίστε την ανάλυσή σας    
Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε την ανάλυση των διασυνδέσεων φύσης-πολιτισμού. Για να 
προχωρήσετε, κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε κελί θέλετε να δημιουργήσετε μια διασύνδε-
ση/συσχετισμό. Όταν το κάνετε αυτό, ένα μενού παρόμοιο με αυτό στο Σχήμα 5 εμφανίζεται 
στην οθόνη σας. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, αξιολογήθηκε και κατα-
γράφηκε η σχέση ανάμεσα στην «Παραδοσιακή γεωργία» στη Λήμνο και στο «Κιρκινέζι» 
(Falco naumanni). Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί, το διαδικτυακό εργαλείο εγκαθιστά μια 
προεπιλεγμένη σύνδεση, η οποία «υπάρχει αλλά είναι ακαθόριστη". Εάν δεν υπάρχουν άλλες 
πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη διασύνδεση φύσης-πολιτισμού, τότε μπορείτε να 
αφήσετε αυτή την προεπιλεγμένη επιλογή και να κάνετε κλικ στο κουμπί «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» στο 
κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. Αν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, τότε το συγκεκριμένο 
κελί θα αλλάξει χρώμα από άσπρο σε κίτρινο, χωρίς να εμφανίζονται άλλες πληροφορίες.  
 

 
Εικόνα 5: Δημιουργία σύνδεσης IMNC (αρχικό μενού).   
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Στο παράδειγμα της συγκεκριμένης περίπτωσης, υπήρχε ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στο 
«Κιρκινέζι» και την «Παραδοσιακή γεωργία» στη Λήμνο, καθώς το κιρκινέζι τρέφεται με έντο-
μα και άλλα είδη που είναι επιβλαβή για τις καλλιέργειες. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι όταν οι 
αγρότες καίνε τα υπολείμματα των καλλιεργειών τους, συχνά τα κιρκινέζια κυνηγούν έντομα, 
ποντίκια και σαύρες που προσπαθούν να διαφύγουν. Έτσι, υπάρχει μια διασύνδεση από τη 
Φύση (δηλαδή το κιρκινέζι) προς τον Πολιτισμό (δηλαδή την παραδοσιακή γεωργία), ο αντί-
κτυπος της οποίας είναι θετικός και η σημαντικότητά της είναι μέτρια (δηλαδή το κιρκινέζι που 
τρέφεται με είδη τα οποία είναι επιβλαβή για τις καλλιέργειες). Από την άλλη, στην περίπτωση 
διασύνδεσης από τον Πολιτισμό προς τη Φύση, η διασύνδεση έχει επίσης θετικό αντίκτυπο 
μεγάλης σημασίας, καθώς η παραδοσιακή γεωργία παρέχει τις κύριες πηγές τροφής και γενικά 
ενδιαιτήματα στο κιρκινέζι. Η παραπάνω διασύνδεση, ακολουθώντας τη διαδικασία των μενού, 
θα εμφανιστεί όπως στις Εικόνες 6 και 7. 
 

 
Εικόνα 6: Δημιουργία σύνδεσης IMNC (όλες οι επιλογές). 
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Εικόνα 7: Παράδειγμα πίνακα IMNC με καθορισμένες συνδέσεις. 
 
 
Στην Εικόνα 7, παρατηρούνται τρεις επιπλέον συνδέσεις του πίνακα, δηλαδή: 

 Η διασύνδεση/αντίκτυπος των κουνελιών στην παραδοσιακή γεωργία στη Λήμνο (αρ-
νητική επίδραση μεγάλης σημασίας, καθώς τα κουνέλια τρέφονται στις καλλιέργειες, 
προκαλώντας μεγάλη ζημιά λόγω του υπερπληθυσμού τους). 

 Η διασύνδεση/αντίκτυπος της παραδοσιακής γεωργίας  στα κουνέλια (θετική επίδρα-
ση μέτριας σημασίας καθώς παρέχει τροφή στα κουνέλια). 

 Η διασύνδεση/αντίκτυπος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα κιρκινέζια (θετική ε-
πίδραση μεγάλης σημασίας, καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 
παραδοσιακών κτιρίων διευκολύνουν τα κιρκινέζια στο φώλιασμα). 

 
Με την ολοκλήρωση της γραφικής παράστασης, υπολογίζεται αυτόματα η εκτίμηση της σχετι-
κής και απόλυτης σημαντικότητας (σχετική και απόλυτη βαρύτητα) κάθε συνόλου στοιχείων. 
Η ανάλυση της σχετικής και απόλυτης βαρύτητας αναδεικνύει τα στοιχεία στα οποία πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαχείρισης. Ο υπολογι-
σμός της σχετικής βαρύτητας γίνεται με το άθροισμα των βαθμών της γενικής κατάταξης και, 
στη συνέχεια, διαιρώντας το αποτέλεσμα με το συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων. Παρο-
μοίως, ο υπολογισμός της απόλυτης βαρύτητας γίνεται με τον υπολογισμό του μέσου όρου 
και των δύο βαθμολογιών (επίδραση φύσης προς τον πολιτισμό και αντίστροφα). Και στις δυο 
τελικές βαθμολογίες, δεν λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο οι διασυνδέσεις έχουν αρνητική ή 
θετική επίδραση. Ως προεπιλογή, σημαντικότερα στοιχεία θεωρούνται εκείνα που έχουν βαθ-
μολογία/βάρος (σχετικό ή απόλυτο) μεγαλύτερο από 1,5. Στις περιπτώσεις της σχετικής βαρύ-
τητας, αυτοί οι αριθμοί σημειώνονται με έντονα γράμματα (bold), ενώ στην περίπτωση της 
απόλυτης βαρύτητας, τα κελιά σημειώνονται με μπλε χρώμα. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν την 
επιλογή να επιλέξουν φίλτρα για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα 
που παρέχονται στη μέση της σελίδας «Πίνακας IMNC» (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8: Το μενού με τα επιπλέον φίλτρα για τα αποτελέσματα της ανάλυσης IMNC. 
 
 
Ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της ανάλυσής σας, μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα σας 
σε μορφή αρχείου Excel. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσετε περαιτέρω τα δεδομένα 
σας, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Excel. Μπορείτε 
επίσης να δημιουργήσετε μια φόρμα αναφοράς, χρησιμοποιώντας την καρτέλα «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», η οποία βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης σας. Μπορείτε να κάνετε μια προεπι-
σκόπηση html της αναφοράς, ή να την κατεβάσετε σε μορφή αρχείου Word. Οι απεικονιζόμε-
νες συνδέσεις σε αυτήν την αναφορά περιλαμβάνουν και μια ένδειξη για το αν έχουν δημι-
ουργηθεί μέσω του πίνακα IMNC (imnc indication) ή μέσω του FCM (fuzzy indication). 
 

 
 
 
 
 Ασαφής Γνωστική Χαρτογράφηση (Fuzzy Cognitive Mapping‐FCM)  

 
Η χαρτογραφική ανάλυση δικτύων (ή ασαφής γνωστι-
κή χαρτογράφηση) είναι μια πιο δυναμική αναπαρά-
σταση του Πίνακα IMNC με βάση το «Δέντρο Κόμ-
βων» που δημιουργήθηκε προηγουμένως. Επιπλέον, 
μέσω της Ασαφούς Γνωστικής Χαρτογράφησης, μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε νέες συνδέσεις μεταξύ στοι-

χείων της ίδιας κατηγορίας (πχ. πολιτισμός <-> πολιτισμός ή φύση <-> φύση), κάτι που δεν 
γίνεται με τις αναλύσεις του πίνακα IMNC.  
 
Μόλις ολοκληρωθεί ο πίνακας, κάντε κλικ στην καρτέλα «Fuzzy Mapping». Το μενού που εμ-
φανίζεται στην οθόνη είναι παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 9. Στην επάνω δεξιά 
πλευρά, η καρτέλα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ FUZZY MAP» σάς παρέχει τη δυνατότητα να δείτε τον πλή-
ρη Ασαφή Γνωστικό Χάρτη Φύσης-Πολιτισμού, με βάση τις καταχωρημένες συσχετίσεις (Εικό-
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να 10). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση του χάρτη χρησιμοποιώντας τον τροχό 
κύλισης του ποντικιού σας. Αν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο στο χάρτη, όλες οι σχετικές δια-
συνδέσεις του θα επισημανθούν. 
 
 

 
Εικόνα 9: Το κυρίως μενού της Ασαφούς Χαρτογράφησης.  
 

 
Εικόνα 10: Παράδειγμα ενός Ασαφούς χάρτη. 
 
Η επισημασμένη (χρωματισμένη) διαδρομή στην Εικόνα 10 δείχνει πώς αυτά τα στοιχεία αλ-
ληλοσυνδέονται. Τα σημαντικότερα στοιχεία της Φύσης και του Πολιτισμού εμφανίζονται στο 
κέντρο. Δεδομένου ότι ο ασαφής χάρτης δημιουργείται αυτόματα με βάση τις πληροφορίες 
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που καταχωρούνται στον πίνακα, η κλίμακα, καθώς και το χρώμα και το μέγεθος κάθε βέλους 
υπάρχουν ήδη. Ωστόσο, στην επάνω αριστερή πλευρά του βασικού μενού Fuzzy Mapping, ο 
πίνακας «Επιλογή Κόμβων» (Εικόνα 9) δίνει στους χρήστες την επιλογή να εξερευνήσουν όλες 
τις πιθανές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών στοιχείων. Αυτή η επιλογή έχει μεγάλη σημασία, κα-
θώς δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες διασυνδέσεις μεταξύ στοιχείων 
της ίδιας κατηγορίας, κάτι που δεν γίνεται στον πίνακα IMNC. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να 
δημιουργήσουν διασυνδέσεις μεταξύ δύο υποκατηγοριών είτε του «Πολιτισμού» (πχ. Παρα-
δοσιακή Γεωργία και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική) ή της «Φύσης» (πχ. Κιρκινέζια και Κουνέλι-
α). Επιπλέον, μέσω του μενού Fuzzy Mapping, όλες οι συσχετίσεις μπορούν (εάν χρειάζεται) 
να επανεκτιμηθούν ή/και να καταχωρηθούν νέες τέτοιες διασυνδέσεις. Μπορείτε να εξερευνή-
σετε τις διασυνδέσεις οποιωνδήποτε δύο στοιχείων, χωρίς να χρειάζεται να τα αναζητήσετε 
στον πλήρη Ασαφή Γνωστικό Χάρτη Φύσης-Πολιτισμού. Τέλος, μπορείτε να τα κάνετε όλα 
αυτά χωρίς να ανησυχείτε για τον πίνακα IMNC, καθώς θα ενημερώνεται αυτόματα όταν ενη-
μερώνετε τα δεδομένα από την περιοχή εργασίας Fuzzy Mapping (σημειώνεται ότι ο πίνακας 
IMNC μπορεί να χρειαστεί μια «ανανέωση» για να εμφανίσει τα νέα δεδομένα).  
 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των «Κιρκινεζιών» και της «Παραδοσιακής 
Γεωργίας», οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να «επεξεργαστούν τη σύνδεση» από το πτυσ-
σόμενο μενού που βρίσκεται στη σχετική σειρά «ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ» του πίνακα. Με 
αυτόν τον τρόπο, το σχετικό μενού επεξεργασίας εμφανίζεται στην οθόνη. Από εκεί, οι χρή-
στες μπορούν να κάνουν αλλαγές ή/και τροποποιήσεις, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ό-
πως και στην περίπτωση του πίνακα IMNC. Στη συνέχεια, αφού κάνετε κλικ στην καρτέλα 
«Ανανέωση», ο πίνακας θα ενημερωθεί αυτόματα και το ίδιο θα συμβεί και στον πλήρη Ασα-
φή Γνωστικό Χάρτη Φύσης-Πολιτισμού (Εικόνες 11-14). 
 

 
Εικόνα 11: Το αρχικό μενού επεξεργασίας για τη συσχέτιση «Παραδοσιακή γεωργία -> Κιρκι-
νέζι». 
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Εικόνα 12: Αλλαγές στο αρχικό μενού επεξεργασίας για τη συσχέτιση «Παραδοσιακή γεωργία 
-> Κιρκινέζι». 
 
 
 

 
Εικόνα 13: Ο αρχικός πίνακας IMNC για το πρόγραμμα της Λήμνου.  
   



[15] 

 

 

Εικόνα 14: Ο πίνακας IMNC για το πρόγραμμα της Λήμνου, μετά την επεξεργασία που έγινε 
στην περιοχή εργασίας Fuzzy Mapping. 
 
 


