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∆ιπλωµατική Εργασία 

Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής εφαρµογής 
προσανατολισµένης στις κινητές συσκευές για την 

υποστήριξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 

 

του 

ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑ ΣΟΚΟΛΗ 

 

Επιβλέπων Καθηγητής 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 



ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ 
� Σκοπός: 

� Φορητές συσκευές και οι τεχνολογίες τους (∆ίκτυα 
∆ιακίνηση δεδοµένων, browsers, OS κλπ.) 

� Φορητές συσκευές στην εκπαιδευτική διαδικασία (m-
learning) 

� Εκπαίδευση σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
µέσα από φορητές συσκευές 

 

� Στόχος: 

� ∆ηµιουργία εφαρµογής µε πλήρη συµβατότητα για 
φορητές συσκευές που θα εκπαιδεύει – ευαισθητοποιεί σε 
θέµατα περιβαλλοντικής συνείδησης – ανακύκλωση. 



Γιατί Φορητές Συσκευές; 

� Η ζωή στις µεγαλουπόλεις απαιτεί ταχύτητα. 

� Απόκτηση - επεξεργασία δεδοµένων. ∆ιανοµή ή 
αποθήκευση πληροφορίας κάθε στιγµή. 

� Φορητότητα Laptop -> Netbook -> Tablet -> 
Smartphones 

� “Κάποια µέρα δύο µε τρία δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι θα έχουν κινητά τηλέφωνα και δεν 
πρόκειται όλοι αυτοί να έχουν προσωπικό 
υπολογιστή... διότι το κινητό τηλέφωνο θα γίνει ο 
βοηθός σε κάθε ψηφιακή ανάγκη τους” 
(Attewell, 2005).  



Λειτουργικά Συστήµατα 
� Windows Mobile – Phone της Microsoft 

� Windows Media player, Office, Υποστήριξή 
AJAX, Javascript, XML DOM, .net framework 
2.0 

� Meego 
� Moblin Linux  Intel - Nokia  
� Χιλιάδες εφαρµογές του linux µεταφέρονται στο 

Meego 

� Symbian 
� 2001 Συµβιαν 6 πλατφόρµα S60 υποστήριξη 

java midp, python, C++, Adobe Flash 
� Το Symbian λογισµικό ανοιχτού κώδικα 

(Symbian^3): Full HD, 2D και 3D γραφικά, 
Webkit Browser 

� Κλειστά λειτουργικά συστήµατα εταιρειών 
� Yποστήριξη JAVA midp  

 



State of the Art στα OS 

� Iphone OS – iOS της Apple  

� Applestore 

 

� Android OS της Google 

� Android Market 

 

� Microsoft Windows Phone 7 

� Windows Phone Marketplace 

 

� Blackberry OS της RIM 



Φορητές συσκευές και 
συνδεσιµότητα µε το διαδίκτυο 

� 2G  

� Συνοµιλίες 
κωδικοποιούνται 

� Μεγαλύτερο πλήθος 
κινητών τηλεφώνων  

� SMS 

� GSM 9,6 Kbps  

� GPRS 48 Kbps 

� EDGE 171 Kbps 

 

 

� 3G 

� δυνατότητα πρόσβασης 
διαδικτύου µε ταχύτητες και 
υπηρεσίες σαν H/Y 

� UMTS 14Mbps – 
CDMA2000 14,7Mbps 

� HSPA+ 56Mbps 

� Κρυπτογράφησης 
δεδοµένων 

� Mobile TV, Video on 
demand 

� Υπηρεσίες περιοχής � Wifi 802.11x 
� a 54Mbps – b/g 24Mbps  

� ∆ίκτυα Κυψέλης 



State of the Art σε Συνδεσιµότητα 

� Femtocellls 
� Χαµηλή κατανάλωση 

� Βελτίωση πρόσβασης 

� Αποτελεσµατική χρήση 
ραδιοφάσµατος 

� WiMax 
� 1Gbps 

� Κάλυψη χιλιοµέτρων 

� Wifi 802.11n  
� 108Mbps 

� 4G 
� 100Mbps έως 1Gbps (ακίνητο) 



Mobile Learning 

«Η εκµετάλλευση των  φορητών τεχνολογιών, µαζί 
µε τα ασύρµατα δίκτυα και τα δίκτυα  κινητής 

τηλεφωνίας, για να διευκολύνουµε, να 
υποστηρίξουµε, να ενισχύσουµε και να 

επεκτείνουµε την διαδικασία της διδασκαλίας και 
της εκπαίδευσης» (M-learning.org) 

 

� ΗΠΑ, διείσδυση κινητών 40% σε γυµνάσια και 
75% λύκεια (NOP World 2005). ∆ιείσδυση 90% 
στα κολέγια των ΗΠΑ (Kinzie 2005) 

 



Λειτουργίες  που συµβάλουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

� Φωνή και ήχος 
� Ξενάγηση στο Minute Man National Historical Park 

(Ηνωµένο Βασίλειο) 
 

� SMS 
� Princeton Review, Kaplan, και το Go Test Go - ερωτήσεις  

για το Scholastic Achievement Test και άλλα 
 

� Κάµερα και Βίντεο 
� Sri Lankan – Βιολογία - οι µαθήτριες κλήθηκαν να 

συλλάβουν πέντε εικόνες  
 

� Γραφικά 
� Bryan Edwards Publishing παρέχει animations για 

φορητές συσκευές σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 

� ∆υνατότητα κατεβάσµατος νέων προγραµµάτων 
� Χιλιάδες νέες εφαρµογές 

 

� GPS 
� Papageorgiou et al. 2000 - εικονική ανακατασκευή των 

ερειπίων διαφόρων µνηµείων της περιοχής 
 

� Οθόνη Αφής 
 



Μειονεκτήµατα 

� Μειωµένη προσοχή 

 

� Όχι ανατροφοδότηση  

 

� Μικρές οθόνες  

 

� Υψηλό κόστος διακίνησης δεδοµένων 

 

� Ασφάλεια δεδοµένων 



Προστασία του Περιβάλλοντος 

� Η «παραγωγή» αποβλήτων αποτελεί µορφή 
ρύπανσης και ταυτόχρονα σπατάλη φυσικών 
πόρων 

� Ανάγκη διαχείρισης αποβλήτων:  ανακύκλωση,  
καύση, κοµποστοποίηση 

� ∆εν φτάνει µόνο η διαχείριση χρειάζονται  
αλλαγές στις κοινωνικές  συµπεριφορές και 
νοοτροπίες 

� 2010 η χώρα µας καταδικάζεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοµισιόν για 250 ανεξέλεγκτες 
χωµατερές. Ηµερήσιο πρόστιµο το οποίο θα 
αγγίζει τα 30.000 ευρώ ανά χωµατερή εφόσον 
δεν κλείσουν (Tvxsteam, 2010) 



Πυραµίδα διαχείρισης αποβλήτων 

 



Πληροφοριακά συστήµατα  για  
στη προστασία του περιβάλλοντος 

� http://gis.kalamaria.gr/ 
� http://dimotis-online.fm100.gr/main/ 

� ∆ήλωση προβληµάτων ανά περιοχή 
 

� «RECYCLING DECISION  SUPPORT SYSTEM:DESIGN 
AND  DEVELOPMENT  OF A WEB-BASED DSS» του 
Clayton G. Tettelbach 

� «A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MANAGEMENT OF 
WASTE LUBE OILS RECYCLING OPERATIONS» 
(REPOUSSIS, PARASKEUOPOULOS, ZOBOLAS, 
TARANTILIS, & IOANNOU, A DECISION SUPPORT 
SYSTEM FOR MANAGEMENT OF WASTE LUBE OILS 
RECYCLING OPERATIONS, 2003) 



Εφαρµογές για  στη προστασία του 
περιβάλλοντος 

� ‘Recycle Guide’ 

 

� Eco Mania   

 

� RecyclePix 

� Κοινωνικό δίκτυο 

� Φωτογραφίες 
&φόρουµ 

� ∆ηµιουργός 
Greenpolis 



Το πρότυπο για τη δηµιουργία του 
EWC – Lockerz.com 

� E-market και σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης 

� Υπηρεσίες 
� Βίντεο - τραγούδια, συνεντεύξεις 

καλλιτεχνών, διαφηµίσεις 
προϊόντων, γνωστές σειρές της 
τηλεόρασης ή του internet  

� E-market 

� Ερωτήσεις ηµέρας 

� 2009-2010 16 εκατοµµύρια µέλη 
µονάχα µέσω αναφοράς δια 
στόµατος και συζητήσεων στο 
internet 



EWC: Λειτουργίες 

� Νέα 

� Νέα για το περιβάλλον - ∆ράσεις 

� Ερώτηση της Ηµέρας 

� Ερωτήσεις για συνήθειες 

� Βίντεο Quiz 

� Εκπαιδευτικά Βίντεο και ερωτήσεις για 
ανατροφοδότηση 

� Εισαγωγή κωδικού 

� Κωδικός από σταθµούς συλλογής ανακυκλώσιµων 

� SOS 

� ∆ήλωση προβλήµατος σε τοποθεσία 



Εισαγωγή Κωδικού 

� Έξυπνοι κάδοι συλλογής 
ανακυκλώσιµων 

� Σύνδεση στο διαδίκτυο 

� Κωδικός που αναλογεί σε 
πόντους ανάλογαµε το ποσό 
ανακυκλώσιµης ύλης 

 

� Υπάρχουν έξυπνα σηµεία 
συλλογής ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε 
(http://www.antapodotiki.gr)  



Αρχιτεκτονική EWC 
� Web εφαρµογή Javascript, PHP, 

XHTML, MySQL 

� Συµβατότητα µε όλες τις συσκευές 

� Joomla! CMS 

� To CMS διαχειρίζεται το περιεχόµενο 

� Joomla! επεκτάσεις και 
Components 

� Νέες λειτουργίες µέσω components 

� MVC Model-View-Control 

� Παρέχει µέθοδο για την λογική 
οργάνωση του κώδικα 

� Codecreateredeem, Mobiforms, 
Reedem Prize, GeoSOS 

 



Αρχιτεκτονική EWC (συν.) 
� Mobile Joomla! 

� Προηγµένη ανίχνευσης User Agent  

� Προηγµένη προσαρµογή µεγέθους εικόνας 

� Πρότυπα εµφάνισης (templates) 

� Παραµετροποιήσιµο  

� Συµβατότητα µε τις επεκτάσεις τρίτων  

� Tera-WURLF 
� Βάση αναγνώρισης φορητής συσκευής και 

δυνατοτήτων της (Steve Kamerman) 

� Wall4PHP 

� GeoIP 
� Βάσεις συσχέτισης IP - τοποθεσίας 



Συµπεράσµατα και Προτάσεις  

� Πολυεργαλείο βρίσκεται καθηµερινά στις τσέπες 
µας χωρίς να αξιοποιείται το “smart” µέρος του 
παρά µόνο το “phone”. 

 

� EWC Μελλοντικά:  

� Μεγάλος αριθµός χρηστών, λειτουργίες κοινωνικής 
δικτύωσης 

� ∆ηµιουργία εφαρµογής για Android, Windows 
Phone 7 και Apple IOS 

� Κέρδος σε ταχύτητα 

� Περισσότερες λειτουργίες 



Συµπεράσµατα και Προτάσεις (συν.)  

� ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε  Τ.Θ. 60497 - 57001 ΘΕΡΜΗ  

� Υπεύθυνος κ. Τσιφτελίδη ∆ηµήτριο(MSc Engineer of 
Pollution Control Technologies, Department of 
Environment )  

� Υπεύθυνοι για αποκοµιδή, διαχωρισµό, 
πακετοποίηση ανακυκλώσιµων – µπλε κάδοι 

 

� Σελίδας ενηµέρωσης - εκπαίδευσης σε 
περιβαλλοντικά θέµατα 

 

� Έµφαση στο περιβαλλοντικό όφελος τέτοιων 
δράσεων 

 

Εταιρίες παραγωγής προϊόντων να πάρουν 



Ευχαριστώ! 


