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Περίληψη 
 
Οι Web εφαρμογές αποτελούν σύγχρονα πολύτιμα εργαλεία σε πληθώρα 

περιπτώσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση η χρήση τους στη διαχείριση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων με σκοπό την προστασία του πληθυσμού και την 

αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Η εξέλιξη τους επομένως αποκτάει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης  της ποιότητας του αέρα.  

 
Μια τέτοια εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας για το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής 

του ΤΕΙΔΜ, ως τμήμα ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

του Αέρα στην περιοχή της Δυτική Μακεδονίας. 

 

Περιλαμβάνει συγκεκριμένα την άμεση ενημέρωση των χρηστών σε μετεωρολογικές 

και περιβαλλοντικές πληροφορίες παλαιοτέρων (ιστορικό μετρήσεων) και τρεχουσών 

ημερών (στιγμιαίες μετρήσεις) στην περιοχή ενδιαφέροντος που εφαρμόζεται με 

φιλικό ως προς τον χρήστη τρόπο. Αποτελείται από ένα κατηγοριοποιημένο σύστημα 

πρόσβασης χρηστών με σκοπό την ελεγχόμενη πρόσβαση σε κάθε τμήμα της 

εφαρμογής. Επίσης η εφαρμογή διαθέτει σύστημα διαχείρισης μετρήσεων για την 

άμεση και δυναμική παρέμβαση στις πληροφορίες. 

 

Επιπλέον  οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για την κατάσταση 

του καιρού και της ρύπανσης των επομένων ημερών (με βάση την τρέχουσα ημέρα) 

στην Δυτική Μακεδονία. Τέλος οι μετρήσεις πρόβλεψης προβάλλονται στον χρήστη 

με φιλικό τρόπο όπως η δυναμική παρουσίαση γραφημάτων και οπτική απεικόνιση 

ρύπανσης σε μια περιοχή υπό μορφή χάρτη. 
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Εισαγωγή 
 
Η ταχύτατη εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες δίνει τη δυνατότητα 

ανάλογης εξέλιξης των περιβαλλοντικών συστημάτων αυτών κάνοντας τα 

περισσότερο ευέλικτα, με περισσότερες δυνατότητες και φιλικότερα στο χρήστη. 

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας 

δυναμικής web εφαρμογής μέσω του οποίου οι χρήστες θα μπορούν να 

ενημερώνονται άμεσα για την κατάσταση της ρύπανσης και του καιρού σε μια 

περιοχή ενδιαφέροντος της Δυτικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση έγινε για το 

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ.-

ΠΕ.ΦΥ.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, χρησιμοποιώντας πραγματικές μετρήσεις.  
 
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που επηρεάζουν το περιβάλλον. Επίσης 

γίνεται περιγραφή στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας του 

αέρα, καθώς και η εφαρμογή τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

   

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 

υλοποίηση της εφαρμογής . 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η βάση δεδομένων και αναλύονται οι πίνακες της 

βάσης που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής. Επίσης, αναλύονται 

τα επιμέρους στοιχεία των πινάκων και γίνεται μια σύντομη περιγραφή της 

λειτουργίας τους 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή, όπου με τη βοήθεια εικόνων 

γίνεται προσπάθεια να κατανοήσει ο χρήστης τον τρόπο λειτουργίας της ώστε να 

μπορέσει να  εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από το σύστημα. 

 
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται κάποια βασικά κομμάτια κώδικα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην διπλωματική εργασία. 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.1 To Πρόβλημα της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
 

Γενικά 
 
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει περάσει από το στάδιο της 

διαπίστωσης και της μελέτης στο στάδιο αντιμετώπισης και της διαχείρισης. Έτσι μια 

μεγάλη ποσότητα στοιχείων ποιότητας ατμόσφαιρας, που προέρχονται από 

μετρήσεις, ή άλλες καταγραφές, καθώς και από στατιστικές αναλύσεις και 

προσομοιώσεις, χρήζουν αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης με στόχο την 

υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας Ατμόσφαιρας 

(ΔΠΑ). [1] 

 

Η σύγχρονη ΔΠΑ αποσκοπεί στο να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει 

ένα σύνολο περιβαλλοντικών πληροφοριών σε σχέση με το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την διερεύνηση των 

«εργαλείων» λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να προκύψει ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα (συνδυασμός λογισμικού και κατάλληλου εξοπλισμού) 

που να μας επιτρέψει να ικανοποιήσουμε πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες ΔΠΑ. Η 

«απάντηση» που δίνεται οριοθετεί τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης 

Ποιότητας Ατμόσφαιρας (ΟΣΔΠΑ). [1], [2], [3] 

 

1.2 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες 
 
Ατμοσφαιρική ρύπανση νοείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή ουσιών 

σε ποσότητα και διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές, και 

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για επιθυμητές χρήσεις .[4] 

 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση και 

διαχείριση της ποιότητας αέρα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Στην κατηγορία Ι 

εντάσσονται οι ρύποι που καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα 
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της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτοί οι ρύποι είναι το διοξείδιο του θείου, το 

διοξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια διαφόρων μεγεθών, ο μόλυβδος, και 

το όζον. Στην κατηγορία II ανήκουν οι λοιποί ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως: το 

βενζόλιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, 

το κάδμιο, το αρσενικό, το νικέλιο και ο υδράργυρος. Άλλες σχετικές ενώσεις που 

ελέγχονται από την Ελληνική Νομοθεσία είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, οι ουσίες 

που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και οι έμμονοι οργανικοί ρύποι 

(persistent organic pollutants). [40], [41], [5] 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και παρουσιάζεται εντονότερη σε αστικές περιοχές. Οι 

δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται την εκπομπή αέριων ρύπων. Στην ατμόσφαιρα, 

οι ρύποι αυτοί μεταφέρονται λόγω κίνησης των αερίων μαζών, ενώ παράλληλα είναι 

δυνατό να υποστούν φυσικούς ή χημικούς μετασχηματισμούς. Το είδος και η 

ποσότητα των ρύπων που προσεγγίζει τους διάφορους «αποδέκτες» (που μπορεί να 

είναι άνθρωποι αλλά και άλλοι ζώντες οργανισμοί ή υλικά) προσδιορίζει τα επίπεδα 

ρύπανσης, είναι δηλαδή καθοριστικό για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. [6] 

 

Το πρόβλημα της διαχείρισης της ποιότητας ατμόσφαιρας καθορίζεται (συνοπτικά) 

από τα ακόλουθα σημεία: 

1 Παρακολούθηση της ΠΑ στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

2 Διακριτοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ΠΑ. 

3 Μελέτη κάθε μίας από τις παραπάνω παραμέτρους. 

4 Παραγωγή πληροφοριών κατάλληλα «κωδικοποιημένων» για την 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ΠΑ στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. 

5 Άμεση ενημέρωση των πολιτών με την χρήση των web τεχνολογιών. [6] 

 

Η διαχείριση της ποιότητας ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές γίνεται μέσω ενός 

ΟΣΔΠΑ, το οποίο κάνει εκτεταμένη την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 

πληροφορικής. [6]  
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1.3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Αέρα 
(ΟΣΔΠΑ) 
 
Η ποιότητα του αέρα είναι μεταξύ των πλέον σημαντικών παραμέτρων, όταν γίνεται 

αναφορά στην ποιότητα του περιβάλλοντος. [7]  

 

Η πολυπλοκότητα του προβλήματος και η ανάγκη αντιμετώπισης του, οδήγησε στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας του αέρα 

(ΟΣΔΠΑ), που ξεκινούν από την παρακολούθηση και αποτίμηση των επιπέδων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων  για 

τη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου του προβλήματος, την διάχυση 

τη περιβαλλοντικής πληροφορίας και την ενημέρωση του κοινού. [8]  

 

Σήμερα, ο συνδυασμός των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών δημιουργεί 

ένα πλαίσιο ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων ολοένα εξελισσόμενο. [7], [8], [9] 

Κατηγορίες ΣΔΠΑ 
 
Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογικές εφαρμογές και επιτεύξεις, τα ΟΣΔΠΑ δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν από μία σαφή προϊστορία και ιστορική εξέλιξη, μια και 

ουδέποτε είχαν (ούτε ακόμη απέκτησαν απόλυτα) διακριτή οντότητα και 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πάντοτε σχετιζόταν με την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές (χώρες 

και τόπους) εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα ωρίμαζαν (και ωριμάζουν) ως έννοια και ως 

«εργαλεία», παράλληλα με τις επιστημονικές περιοχές αλλά και του σχετικού νόμου 

και θεσμικού πλαισίου. Παρόλα αυτά, μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος των 

Συστημάτων Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Πληροφοριών (ΣΔΠΠ) τα οποία 

σχετίζονται με ένα ευρύ περιβαλλοντικό πεδίο που αρχικά περιελάμβανε οικιστικές 

και πολεοδομικές εφαρμογές και αργότερα θέματα ποιότητας υδάτων και αέρα 

(Hushon, 1990). Ταυτόχρονα, αποτελούν μέρος των Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας Αέρα (ΣΔΠΑ). [2] 

Γι’ αυτό παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες κατηγορίες ΣΔΠΑ: 

 

 

 



 11

Α. Συστήματα παρακολούθησης: Τα συστήματα αυτά αποτελούν τα πρώτα που 

αναπτύχθηκαν και απαρτίζονται από ένα δίκτυο σταθμών παρακολούθησης ποιότητας 

αέρα και από διοικητικές δομές και πόρους που διαχειρίζονται το δίκτυο αυτό. Στόχος 

τους είναι η αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση με την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Τα πρώτα συστήματα αυτού του είδους παρέμεναν σε 

επίπεδο διαπίστωσης περιβαλλοντικών προβλημάτων ποιότητας αέρα, ενώ τα 

μεταγενέστερα προχωρούν σε μέτρα θεραπείας. [10].  

 

Β. Συστήματα περιορισμού εκπομπών: Τα συστήματα αυτά αποτελούν παραλλαγή 

των προηγουμένων και προέκυψαν από την ανάγκη για παρεμβάσεις που 

δημιουργήθηκε από τα εξαγόμενά τους. Βασίζονται σε καταγραφές εκπομπών, έτσι 

ώστε να μπορούν να δώσουν επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με μέτρα και 

στρατηγικές στην κατεύθυνση της μείωσής τους (π.χ. Greater Vancouver Regional 

District-Air Quality Management Plan, πόλη του Μεξικού). [11]  

 

Γ. Συστήματα που επικεντρώνονται στη χρήση μοντέλων διασποράς: Τα 

συστήματα αυτά προέκυψαν από την ανάγκη προσομοίωσης εναλλακτικών 

παρεμβάσεων προς όφελος των αποφασιζόντων, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για πιο 

εξελιγμένα συστήματα λήψης αποφάσεων σε προβλήματα ποιότητας αέρα. Τυπική 

περίπτωση τέτοιου συστήματος είναι το Models-3, που αναπτύχθηκε από την 

Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και προσφέρεται για 

ανάλυση σεναρίων παρεμβάσεων και διερεύνησης στρατηγικών προστασίας 

ποιότητας της ατμόσφαιρας. Το models-3 είναι φιλικό προς τον χρήστη και δόθηκε 

από την EPA σε βιομηχανίες, υπηρεσίες και Πανεπιστήμια. [12] 

 

Δ. Συστήματα βραχυπρόθεσμης διαχείρισης που βασίζονται στην καταγραφή 

ρύπανσης και υποβοηθούν στην λήψη έκτακτων μέτρων. Χαρακτηριστική περίπτωση 

τέτοιων συστημάτων είναι: 

 To SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) στο Los 

Angeles. Εκεί η πρόγνωση των επιπέδων ρύπανσης υποστηρίζεται από 

σύστημα συνεχούς παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων και 

παραμέτρων ποιότητας αέρα. Τα αποτελέσματα του μετεωρολογικού 

μοντέλου πρόγνωσης καθώς και τα στοιχεία της ποιότητας αέρα της 
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προηγούμενης ημέρας, χρησιμοποιούνται για την λήψη των αποφάσεων 

σχετικά με την τελική πρόγνωση. [42] 

 

Ε. Συστήματα παρακολούθησης και πληροφόρησης ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος: Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό αυτοματοποίησης και από υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικά λύσεων σε 

επίπεδο υπολογιστικής υποδομής λογισμικού. [13] 

 

1.5 ΟΣΔΠΑ σε εξωτερικό και Ελλάδα 
 

Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά ΟΣΔΠΑ τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, 

τυπικές περιπτώσεις τέτοιων συστημάτων είναι: 

 

a) Το σύστημα ENSIS (Environmental Surveillance and Information System): 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα που αναπτύχθηκε στη Νορβηγία από μία ομάδα 

Ινστιτούτων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική και υδάτινη ρύπανση και με 

θέματα διαχείρισης δεδομένων, τεχνολογιών πληροφορικής και Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η υιοθέτηση της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιτρέπει στο χρήστη όχι μόνο να έχει άμεση 

πρόσβαση στα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να τα χρησιμοποιήσει άμεσα 

για την αποτίμηση και των σχεδιασμό μέτρων και στρατηγικών. Η χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών πληροφορικής μαζί με μεθοδολογίες τηλεμετρίας και τηλεμετάδοσης 

παίζουν ρόλο κλειδί στην αυτοματοποίηση της λειτουργίας του συστήματος. [42]  

Το μέρος του συστήματος ENSIS που εστιάζει σε θέματα ποιότητας αέρα είναι το 

AirQUIS. Το σύστημα  AirQUIS έχει εγκατασταθεί στην πόλη του Όσλο το 1996 

όπου και λειτουργεί με επιτυχία προσφέροντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα της πόλης μέσω διαδικτύου. [44], [45]  

Η βασική δομή του συστήματος ENSIS παρουσιάζεται στην εικόνα 1.1, ενώ η βασική 

δομή του συστήματος AirQUIS παρουσιάζεται στην εικόνα 1.2. 
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Εικόνα 1.1: Βασική δομή του συστήματος ENSIS 

 

 

Σχήμα 1.2: Βασική δομή του συστήματος AirQUIS 
 

b) AirWare: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ΣΔΠΑ, που περιλαμβάνει ένα ΓΣΠ, 

μία αντικειμενοστραφή βάση δεδομένων για τον χειρισμό στοιχείων εκπομπών 

μετεωρολογίας και ποιότητας αέρα, ένα έμπειρο σύστημα που διασυνδέεται με τα 

στοιχεία εκπομπών για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων σε σχέση με μέτρα 

και στρατηγικές αντιρρύπανσης και ένα σύνολο μοντέλων διασποράς. Το σύστημα 
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αυτό έχει αναπτυχθεί από την Environmental Software and Services (Αυστρία) και 

χρησιμοποιείται στην περιοχή της Γενεύης, της Βιέννης, της Μάλτας, της Κροατίας, 

της Κύπρου και σε άλλες Χώρες. [46] 

Παρακάτω στην εικόνα 1.4 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο του ΟΣΔΠΑ της Κύπρου. 

 

Εικόνα 1.3: Στιγμιότυπο Διαχείρισης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στην Κύπρο 

 
 

c) AIRTHESS: Πρόκειται για ένα σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης των πολιτών για 

την ποιότητα της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης, βάσει σύγχρονων μεθοδολογιών 

συστημάτων πληροφορικής, με έμφαση στο διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία. Το 

περιβαλλοντικό πληροφοριακό σύστημα βασίζεται σε μια δικτυακή πύλη 

(www.airthess.gr) όπου είναι προσπελάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Μια ενδεικτική 

σελίδα πληροφόρησης του AIRTHESS στο διαδίκτυο παρουσιάζεται στην εικόνα 1.4. 

 

 



 15

 
Εικόνα 1.4: Σελίδα πληροφόρησης του συστήματος AIRTHESS στο διαδίκτυο 

 

d) AirLab: Πληροφοριακό σύστημα με την κωδική ονομασία ΕΑΡ-1 που 

αναπτύχθηκε από το ΕΑΡ – ΠΕΦΥ (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 

Περιβαλλοντικής Φυσικής/ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) και λειτούργησε στη Δυτική 

Μακεδονία σε πρώτη μορφή από το 2002 (Εικόνα 1.5). Το σύστημα έχει την 

δυνατότητα να πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο το κοινό μέσω του διαδικτύου για 

την ποιότητα του αέρα και τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται από ένα δίκτυο σταθμών μέτρησης 

ατμοσφαιρικών ρύπων και μετεωρολογικών παραμέτρων (Εικόνα 1.6). 

Στα τέλη του 2004 το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα εξελίχτηκε (κωδική ονομασία 

ΕΑΡ-2) παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα 

του αέρα μέσω κατάλληλα σχεδιασμένης ιστοσελίδας αλλά και SMS και με 

δυνατότητα επέκτασης ως προς το πλήθος των σταθμών και παροχής ιστορικού 

μετρήσεων. [14]  
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Εικόνα 1.5: Πληροφοριακό σύστημα (ΕΑΡ-1) για την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
 

 

 
 

Εικόνα 1.6: Η αρχική σελίδα του ΕΑΡ-1 
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Το 2010 δημιουργήθηκε το νέο δυναμικό πληροφοριακό σύστημα ποιότητας της 

ατμόσφαιρας (Εικόνα 1.7) με την κωδική ονομασία «ΕΑΡ-3» η οποία περιλαμβάνει: 

α) σύγχρονες τεχνικές μεταφοράς δεδομένων (πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό 

χρόνο δεδομένων) μεταξύ των τερματικών σταθμών παραγωγής δεδομένων σε 

κεντρικό σταθμό βάσης, β) σύγχρονες μεθοδολογίες συστημάτων πληροφορικής, με 

έμφαση στο διαδίκτυο γ) την αξιοποίηση – ενσωμάτωση των πλεονεκτημάτων της 

σύγχρονης υπηρεσίας  της google, δ) την επέκταση της παρεχόμενης πληροφορίας με 

στοιχεία πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης των 

επόμενων επτά ημερών. Η συλλεγόμενη ή δημιουργούμενη περιβαλλοντική 

πληροφορία  προωθείται στο διαδίκτυο, σε κατάλληλα σχεδιασμένη δυναμική 

ιστοσελίδα με  δυνατότητα πλοήγησης σε χάρτη τύπου Google Map. [13], [14], [15] 

 Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://airlab.teikoz.gr ή http://www.airlab.edu.gr 

(Εικόνα 1.8).  

 
 

Εικόνα 1.7: Διάγραμμα ροής του συστήματος ΕΑΡ-2 
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Σχήμα 1.8: Η αρχική σελίδα του ΕΑΡ-2 
 

1.6 Διαδίκτυο και Περιβάλλον 
 

Είναι δεδομένο ότι πολίτες καλά ενημερωμένοι για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

συμβάλουν στην εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής προστασίας, με στόχο την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και την αειφορική ανάπτυξη. Το δικαίωμα εξάλλου 

πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία έχει θεσμοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο με τη βοήθεια κατάλληλων νομοθετημάτων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί 

στην αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία. Εστιάζοντας στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, η 

διαρκής και άμεση ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα αέρα αποτελεί 

ένα από τα βασικά σημεία του σύγχρονου Ευρωπαϊκού και Ελληνικού 

περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου και έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια σε  σχετικές 

νομοθετικές οδηγίες. [16], [17], [18], [19], [20]  
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Οι συμβατικές μέθοδοι για τη διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών 

περιελάμβαναν την υποβολή έκθεσης, ανακοινώσεις από το ραδιόφωνο, την 

εφημερίδα και την τηλεόραση. Σήμερα οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν το 

περιβάλλον μπορούν να διαδοθούν από το διαδίκτυο γρήγορα, on-line, με πρόσθετες 

πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία μέσω μιας ιστοσελίδας και με τρόπο 

απλουστευμένο και κατανοητό από το πλατύ κοινό στο οποίο απευθύνεται. [14]  
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Κεφάλαιο 2 
 

Εργαλεία ανάπτυξης της παρούσας διπλωματικής εργασίας  
 

2.1 HTML 
 

Τα αρχικά HTML προέρχονται από 

τις λέξεις HyperText Markup 

Language. Η html δεν είναι μια 

γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια 

γλώσσα σήμανσης (markup 

language), δηλαδή ένας ειδικός 

τρόπος γραφής κειμένου. Ο καθένας 

μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο 

HTML χρησιμοποιώντας απλώς έναν 

επεξεργαστή κειμένου. Αποτελεί 

υποσύνολο της γλώσσας SGML 

(Standard Generalized Markup 

Language) που επινοήθηκε από την 

IBM προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων 

στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο 

γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας 

ιστοσελίδας. Η html χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες (τα tags) για να δώσει τις 

απαραίτητες οδηγίες στον browser. Τα tags είναι εντολές που συνήθως ορίζουν την 

αρχή ή το το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων 

< και >. Π.χ. Οι οδηγίες είναι case insensitive, δεν επηρεάζονται από το αν έχουν 

γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm 

ή html. [21] 

Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το εργαστήριο φυσικής της Γενεύης, 

δημιούργησε ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται κάθε 

είδος αρχείων και αντικειμένων μέσα από το Internet. Το πρωτόκολλο αυτό 

ονομάστηκε HTTP (HyperText Transfer Protocol) και σηματοδότησε την αρχή του 
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WWW όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι σελίδες που ήταν η βάση του WWW ήταν 

γραμμένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσα HTML. 

Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0 από ένα διεθνή οργανισμό (Internet 

Engineering Task Forse). H επόμενη έκδοση η 3.0 δεν έγινε αποδεκτή από τις 

Microsoft και Netscape οπότε γρήγορα αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2 (1996). 

Η τελευταία περιελάμβανε πολλές από τις σημάνσεις (tags) που είχαν εισάγει οι δύο 

εταιρίες. Η έκδοση 4.0 παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1997, ενώ η τελευταία 

αναθεώρηση του HTML προτύπου είναι η HTML5. [22] 

 

Για να μπορούν οι browser να ερμηνεύουν σχεδόν απόλυτα σωστά την html έχουν 

θεσπιστεί κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως προδιαγραφές. Οι 

πρώτες προδιαγραφές ήταν η html 2.0. Πρόβλημα προέκυψε όταν η Μicrosoft και η 

Νetscape πρόσθεσαν στην html τέτοιες δυνατότητες που στην αρχή τουλάχιστον ήταν 

συμβατές μόνο με συγκεκριμένους browser. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφορές 

στην απεικόνιση κάποιας σελίδας από διαφορετικούς browsers. Ιδιαίτερο είναι το 

πρόβλημα όταν η ιστοσελίδα, εκτός απο "καθαρή" HTML περιλαμβάνει και 

εφαρμογές Javascript. [23] 

Σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που δημιουργούν μια ιστοσελίδα σε κάποιο πρόγραμμα 

που επιτρέπει την δημιουργία χωρίς την συγγραφή κώδικα. Η κοινή άποψη πάνω στο 

θέμα όμως είναι ότι κάτι τέτοιο είναι αρνητικό επειδή ο δημιουργός δεν έχει τον 

απόλυτο έλεγχο του κώδικα με αποτέλεσμα πολλές φόρες να υπάρχει οπτικό χάος 

στην προσπάθεια του browser να εμφανίσει την ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό έχει 

δημιουργηθεί ειδικό λογισμικό, που επιτρέπει το "στήσιμο" της σελίδας οπτικά, χωρίς 

τη συγγραφή κώδικα, δίνει όμως τη δυνατότητα παρέμβασης και στον κώδικα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το λογισμικό Dreamweaver της Adobe και το FrontPage 

της Microsoft.[24] 
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2.2 Cascading Style Sheets (CSS) 
 

Τα Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (CSS, 

Cascading Style Sheets) είναι μια 

γλώσσα στυλ που μας βοηθάει να 

ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη 

ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα 

εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία 

στην ιστοσελίδα μας. Μπορούν να 

μας γλυτώσουν από πολύ χρόνο και 

κόπο και μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε τις ιστοσελίδες μας με μια 

εντελώς καινούργια φιλοσοφία. Η κατανόηση των CSS απαιτεί να υπάρχει κάποια 

βασική εμπειρία με την HTML. Επιπλέον, υποστηρίζονται απ’ όλους τους 

φυλλομετρητές. [47] 

Παλαιότερα, συνηθίζονταν να διαμορφώνεται κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας 

ξεχωριστά, σε κάθε μία ξεχωριστή σελίδα. Η μεγάλη ευκολία που προσφέρει η 

χρήση ενός CSS, είναι ότι οι ενδεχόμενες αλλαγές, γίνονται μόνο σε ένα έγγραφο και 

αυτόματα εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδες που το χρησιμοποιούν. Έτσι μία 

ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί CSS, μπορεί πολύ ευκολότερα να αλλάξει όψη. [47] 

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα των CSS που αποτέλεσαν επανάσταση στον κόσμο του 

Web design είναι τα εξής : 

 Δυνατότητα για τον ταυτόχρονο έλεγχο της διάταξης (layout) πολλών 

εγγράφων από ένα μόνο φύλλο στυλ (style sheet). 

 Πιο ακριβής έλεγχος της διάταξης (layout) των ιστοσελίδων. 

 Εφαρμογή διαφορετικής διάταξης σε διαφορετικές εξόδους, όπως 

screen, print κ.ά. 

 Αναρίθμητες προηγμένες και εξεζητημένες τεχνικές. [25] 

 

Η διαφορά ανάμεσα στην HTML και CSS είναι ότι η πρώτη χρησιμοποιείται για να 

δομήσει το περιεχόμενο (content), ενώ  η δεύτερη χρησιμοποιείται για τη 

διαμόρφωση ή μορφοποίηση (formatting) του δομημένου περιεχομένου. [25] 
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Τα πλεονεκτήματα της χρήσης CSS έναντι της μορφοποίησης μέσω HTML είναι τα 

εξής: 

 Πολύ μεγαλύτερη ευελιξία: Το CSS κατέστησε εφικτές μορφοποιήσεις 

οι οποίες ήταν αδύνατες ή πολύ δύσκολες με την κλασσική HTML. 

 Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων: Η εμφάνιση ενός 

ολόκληρου site μπορεί να ελέγχεται από ένα μόνο εξωτερικό αρχείο 

CSS. Έτσι, κάθε αλλαγή στο στυλ της ιστοσελίδας μπορεί να γίνεται 

με μια μοναδική αλλαγή σε αυτό το αρχείο, αντί για την επεξεργασία 

πολλών σημείων σε κάθε σελίδα που υπάρχει στο site. 

 Μικρότερο μέγεθος αρχείου: Δεδομένου ότι ο κάθε κανόνας 

μορφοποίησης γράφεται μόνο μια φορά και όχι σε κάθε σημείο που 

εφαρμόζεται. 

 Καλύτερο SEO (Search engine optimization): Οι μηχανές αναζήτησης 

δεν «μπερδεύονται» ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη μορφοποίηση 

του, έχουν την δυνατότητα πρόσβασης μόνο στο περιεχόμενο, οπότε 

είναι πολύ ευκολότερο να το καταγράψουν και να το αρχειοθετήσουν 

(indexing). 

 Γρηγορότερες σελίδες: Όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικό αρχείο CSS o 

browser την πρώτη φορά που θα φορτώσει κάποια σελίδα του site το 

αποθηκεύει στην cache, οπότε δεν χρειάζεται να κατέβει ξανά κάθε 

φορά που πραγματοποιείται λήψη σελίδας. [25] 

 

2.3 JavaScript 
Η JavaScript είναι μια γλώσσα 

συγγραφής σεναρίων (scripting 

language) που χρησιμοποιείται για να 

προσθέσει εφέ και διαλογικότητα 

(αλληλεπίδραση, διαδραστικότητα, 

interactivity) στις ιστοσελίδες μας και 

είναι ανταγωνιστική της γλώσσας 

προγραμματισμού VBScript. 
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Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape και το αρχικό της όνομα ήταν LiveScript. 

Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε από στη γλώσσα προγραμματισμού C, αν 

και έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. [48] 

Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε καθαρό κείμενο (ASCII μορφή) και 

ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML, μπορεί δε να εκτελεστεί αμέσως ή 

όταν λαμβάνει χώρα ένα συμβάν (event). Δεν γίνεται μεταγλώττιση (compilation) του 

κώδικα της JavaScript, αρκεί μόνο ο φυλλομετρητής (browser) να υποστηρίζει την 

JavaScript. [48], [26] 

Χρησιμοποιείται για προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client), 

χαρακτηρίζοντάς την ώς client-side γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η 

επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML 

δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των 

επισκεπτών, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. [50] 

Ορισμένες βασικές δυνατότητες που δίνει η JavaScript είναι: 

 Έλεγχος στο περιεχόμενο και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων. 

 Έλεγχος της συμπεριφοράς και των λειτουργιών του browser. 

 Αλληλεπίδραση με φόρμες HTML. 

 Αλληλεπίδραση με το χρήστη με τη βοήθεια γεγονότων. 

 Δυνατότητα εναλλαγής εικόνων. [27] 

Αν και ακούγονται ίδιες, η Java και η JavaScript δεν έχουν καμία απολύτως σχέση 

μεταξύ τους, ούτε στη σύνταξή τους σαν γλώσσες προγραμματισμού ούτε και στις 

εφαρμογές που χρησιμοποιούνται. [27] 
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2.4 PHP 
 
Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal 

Home Page (προσωπική αρχική 

σελίδα), αλλά άλλαξε σύμφωνα με 

την σύμβαση GNU και τώρα 

σημαίνει PHP Hypertext 

Preprocessor (προεπεξεργαστής 

κειμένου PHP). Πρόκειται για μία 

γλώσσα συγγραφής σεναρίων 

(scripting language) που 

ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα 

της HTML και εκτελείται στην 

πλευρά του server (server-side 

scripting). Επίσης είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικα όπου υπάρχει πρόσβαση στον 

κώδικα προέλευσης. [51], 28] 

 

Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας PHP είναι οι εξής γλώσσες προγραμματισμού : ASP 

(Active Server Pages) της εταιρείας Microsoft, CFML (ColdFusion Markup 

Language) της εταιρείας Allaire και JSP (JavaServer Pages) της εταιρείας Sun. Το 

μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής της, η PHP το έχει δανειστεί από την C, την Java και 

την Perl και διαθέτει και μερικά δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Ο σκοπός της 

γλώσσας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους web developers να δημιουργούν 

δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες. [29] 

Στο πιο βασικό επίπεδο, η PHP μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα προγράμματα της 

τεχνολογίας CGI, όπως επεξεργασία των δεδομένων μιας φόρμας, δημιουργία 

δυναμικού περιεχομένου ιστοσελίδων ή αποστολή και λήψη cookies. Ίσως το 

δυνατότερο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της PHP είναι η υποστήριξη που 

παρέχει σε μια ευρεία γκάμα από βάσεις δεδομένων. Έτσι, το να δημιουργήσουμε μια 

ιστοσελίδα που να παρέχει υποστήριξη σε βάσεις δεδομένων είναι απίστευτα απλό. 

Υποστηρίζει τις εξής βάσεις δεδομένων: MySQL, Oracle, PostgreSQL, Solid, Sybase, 

Velocis, Unix dbm. Η PHP παρέχει επίσης υποστήριξη για συνομιλία μ’ άλλες 
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υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως τα IMAP, SNMP, NNTP, POP3 ή και 

το HTTP. [30] 

Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου , του Rasmus 

Lerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από τρεις 

βασικές εκδόσεις. Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντε 

εκατομμύρια τομείς παγκοσμίως. Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 5, οι 

περισσότεροι ιστότοποι σήμερα  χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP. 

[51], [31] 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ΡΗΡ είναι τα εξής : 

 Δυναμικότητα ιστοσελίδων. 

 Υψηλή απόδοση. 

 Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων. 

 Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web διαδικασίες. 

 Χαμηλό κόστος. 

 Ευκολία μάθησης και χρήσης. 

 Μεταφερσιμότητα. 

 Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης. [31] 

 

2.4 MySQL 
 

 
Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και 

αποτελεσματικό, σχεσιακό σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

(RDBMS) που τρέχει ως διακομιστής 

(server). Η MySQL πήρε το όνομά της 

από την SQL (Structured Query 

Language) που είναι η τυπική γλώσσα 

ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων 

παγκοσμιώς. Επίσης, διατίθεται υπό τους όρους της GNU (General Public License), 

καθώς και κάτω από μια ποικιλία άλλων συμφωνιών ιδιοκτησίας. Η MySQL ανήκει 

και επιχορηγείται από τη μία και μόνη κερδοσκοπική επιχείρηση, την σουηδική 
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εταιρεία MySQL AB, που τώρα ανήκει στην Oracle Corporation. Μερικοί από τους 

κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL, Microsoft SQL και Oracle. 

Είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορία της ξεκινά από το 1979. [32] 

 

Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση, ταξινόμηση και 

ανάκληση των δεδομένων αποτελεσματικά. Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την 

πρόσβαση στα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να δουλεύουν πολλοί 

χρήστες σε πολλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα, να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και 

να διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. [33]  

 
H MySQL έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως: 
 

o Παρέχει ευκολίες backup. 

o Είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδομένων. 

o Είναι συμβατή και μεταφέρσιμη σε διάφορες πλατφόρμες και για διάφορα 

εργαλεία ανάπτυξης. 

o Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

o Κατάλληλη για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet). 

o Πολύ καλή απόδοση σε μεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδομένων. [52] 

 

2.5 XML 
 
Λόγω της τεράστιας εξάπλωσης του παγκόσμιου 

ιστού, η ανάγκη για ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και 

πλατφορμών έγινε επιτακτική. Το κύριο 

πρόβλημα είναι ότι η μορφή και ο τύπος των 

δεδομένων ποικίλλει (Αρχεία κειμένου, 

δεδομένα βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένα 

κ.α.). Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός κοινού προτύπου αναπαράστασης και 

ανταλλαγής δεδομένων, κοινό για όλες τις πλατφόρμες. [34]  

 
Εξ’ αιτίας των παραπάνω αναγκών δημιουργήθηκε η XML που ονομάστηκε από τα 

αρχικά των ΕXtensive Markup Language. Πρόκειται για ένα σύνολο από κανόνες 

 



 28

για τη δημιουργία ετικετών (tags) που περιγράφουν τα δεδομένα ενός εγγράφου 

καθώς και προσδιορίζουν τα διάφορα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα έγγραφο. 

Είναι μια μεταγλώσσα, με την οποία μπορούμε να ορίσουμε άλλες γλώσσες 

σήμανσης. Με την XML έχει την δυνατότητα ο προγραμματιστής να δημιουργήσει 

ένα σύνολο από ετικέτες και να τις χρησιμοποιήσει όπως αυτός επιθυμεί. [34], [35]  

 
Η ανάπτυξη του XML ξεκίνησε το 1996 και το 1998 εντάχθηκε στο W3C. Βασίζεται 

στην SGML (Standard Generalized Markup Language) και είναι ένα υποσύνολό της. 

Διατήρησε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, αλλά απέβαλε τα στοιχεία εκείνα που 

την έκαναν δύσχρηστη στο προγραμματισμό. 

Τα πλεονεκτήματα της XML είναι τα εξής: 
 

 Κοινό πρότυπο μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών. 

 Αυτο-περιγραφική γλώσσα. 

 Αποθήκευση σε ASCII κείμενο. 

 Ευελιξία στη δομή καθώς ο καθένας δημιουργεί όσες και όποιες ετικέτες 

επιθυμεί. 

 Ευανάγνωστα αρχεία. 

 Πληθώρα τεχνολογιών και εργαλείων. 

 Οι περισσότερες εφαρμογές υποστηρίζουν την εξαγωγή και εισαγωγή 

στοιχείων από έγγραφα XML. [34] 

 
Μερικά παραδείγματα χρήσης XML είναι τα εξής: 
 

o Επιχειρηματικά δεδομένα (πωλήσεις, τιμολόγια, παραγγελίες). 

o Στοιχεία από βάσεις δεδομένων (όλα τα σύγχρονα RDBMS υποστηρίζουν  

εξαγωγή και εισαγωγή από XML). 

o Δημιουργία γλωσσών σήμανσης σχετικά με έναν τομέα. 

o Οικονομικά δεδομένα (οικονομικές και λογιστικές εφαρμογές). 

o Human Resources XML (HR-XML). [36] 

 
Τα χαρακτηριστικά, τα οποία βοήθησαν στην ραγδαία εξάπλωση της XML είναι: 
 
 Ευκολία χρήσης. 

 Δεν ορίζονται τύποι στα δεδομένα της. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στον τρόπο μετάδοσης των XML εγγράφων. 
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 Περιγράφει τη δομή και το περιεχόμενο των δεδομένων και όχι τον τρόπο 

παρουσίασης τους. 

 Οι ετικέτες του εγγράφου συνήθως σχετίζονται με την οντότητα στην οποία 

αναφέρονται. [37] 

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα XML: 
 

Μια βάση δεδομένων με τους συνδρομητές ενός email newsletter: 

<?xml version=“1.0”?> 
<record> 
<firstname>Γιώργος</firstname> 
<lastname>Θεοφίλου</lastname> 
<email>gtheof@ect.gr</email> 
</record> 
</xml> 

 

2.6 phpMyAdmin 

Το εργαλείο phpMyAdmin είναι μια 

εφαρμογή για τη διαχείριση 

εξυπηρετητών MySQL. Γραμμένο σε 

PHP και προσβάσιμο μέσω ενός 

περιηγητή ιστοσελίδων, η 

phpMyAdmin προσφέρει ένα γραφικό 

περιβάλλον για εργασίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Η phpMyAdmin 

υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δράσεων με MySQL όπως:  

o Διαχείριση βάσεων δεδομένων (Δημιουργία, διαγραφή, Συντήρηση). 

o Διαχείριση πινάκων (Δημιουργία, διαγραφή, τροποποίηση, μετονομασία). 

o Εκτέλεση sql ερωτημάτων. 

o Διαχείριση κλειδιών σε πεδία. 

o Εισαγωγή δομής πίνακα και δεδομένων από αρχεία. 

o Εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές: CSV, XML, PDF, LATEX.  

o Διαχείριση πολλών διακομιστών. 

o Διαχείριση MySQL χρηστών και δικαιωμάτων. 

o Υποστήριξη πινάκων σε InnoDB και ξένα κλειδιά. 
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o Έλεγχος της αναφορικής ακεραιότητας των δεδομένων MyISAM. 

o Υποστήριξη mysqli (Πρόκειται για βελτιωμένη επέκταση της MySQL). 

o Επικοινωνία σε 57 διαφορετικές γλώσσες. [53] 

 

2.7 XAMPP 

Το XAMPP είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου 

λογισμικού με μηδενικό κόστος. Αποτελείται 

κυρίως από τον Apache HTTP Server, MySQL 

βάση δεδομένων και μεταγλωττιστές σεναρίων 

γραμμένους στις γλώσσες προγραμματισμού 

PHP και Perl.  

Το όνομα XAMPP είναι αρκτικόλεξο (ακρωνύμιο) και σημαίνει:  

 Χ (σημαίνει πως είναι χιαστή πλατφόρμα) 

 Apache HTTP Server  

 MySQL 

 PHP 

 Perl  

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί κάτω από την άδεια χρήσης GNU (General Public 

License) και συμπεριφέρεται σαν ένας web server χωρίς κόστος, ικανό να φιλοξενεί 

πολλές δυναμικές ιστοσελίδες. Το XAMPP είναι διαθέσιμο στα Microsoft Windows, 

Linux, Solaris, και Mac OS X, και είναι κυρίως χρήσιμο για ανάπτυξη web projects. 

[53] 

2.8 EditPlus 

Ο EditPlus είναι ένας 32-bit 

κειμενογράφος για το λειτουργικό 

σύστημα Microsoft Windows, που 

αναπτύχθηκε από το Sangil του ES-

Computing. Περιέχει εργαλεία για 

προγραμματιστές, όπως διόρθωση, έλεγχο 
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ορθογραφίας του κώδικα κ.α. Ακόμα, υποστηρίζει πλήρως τη σύνταξη με Unicode. 

Τα αρχεία μπορούν να παραμετροποιηθούν και να ελεγχθούν σε διαφορετικές 

καρτέλες (tabs), ενώ υπάρχει στο λογισμικό, ένας εσωτερικός φυλλομετρητής 

διαδικτύου (browser). [55] 
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Κεφάλαιο 3 
 

Περιγραφή Βάσης Δεδομένων της Εφαρμογής 
 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής, δημιουργήθηκε μια 

βάση δεδομένων, η οποία αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα μιας ιστοσελίδας με περιεχόμενο που ανανεώνεται δυναμικά, κάθε φορά 

που τροποποιούνται τα στοιχεία της βάσης. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη η 

διαχείριση και η προβολή του περιεχομένου της εφαρμογής. Η βάση δεδομένων 

ονομάζεται airlab και δημιουργήθηκε στην MySQL μέσω της phpmAdmin (ver. 

3.2.4.). Η κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε είναι η UTF-8 Unicode καθώς 

αποτελείται πλέον στάνταρ για τις σύγχρονες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Η βάση 

δεδομένων έχει συνολικά 27 πίνακες. Επίσης, η web εφαρμογή χρησιμοποιεί 

πραγματικές μετρήσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά 

δεδομένα, με την άδεια χρήσης του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 

Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ-ΠΕ.ΦΥ.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι πίνακες που απαρτίζουν την εφαρμογή παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

  

Εικόνα 3.1: Πίνακες Βάσης Δεδομένων 
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Βάση Δεδομένων airlab 

Όνομα Πίνακα Περιγραφή 

city_info Πληροφορίες για τον Δήμο 

points Λεπτομέρειες για την περιοχή του Δήμου 

points_categories Τύπος σταθμού μέτρησης 

s001t05 Μέση πεντάλεπτη μέτρηση ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών δεδομένων 
(Σταθμός: Κοζάνη) 

s001t60 Μέση εξηντάλεπτη μέτρηση ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών δεδομένων 
(Σταθμός: Κοζάνη) 

s002t05 Μέση πεντάλεπτη μέτρηση μετεωρολογικών δεδομένων (Σταθμός: TEI 
Δυτικής Μακεδονίας) 

s002t60 Μέση εξηντάλεπτη μέτρηση μετεωρολογικών δεδομένων (Σταθμός: TEI 
Δυτικής Μακεδονίας) 

s003t05 Μέση πεντάλεπτη μέτρηση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών δεδομένων 
(Σταθμός: Νέα Χαραυγή) 

s003t60 Μέση εξηντάλεπτη μέτρηση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών δεδομένων 
(Σταθμός: Νέα Χαραυγή) 

s004t05 Μέση πεντάλεπτη μέτρηση περιβαλλοντικών δεδομένων (Σταθμός: Ζώνη 
Ενεργού Πολεοδομίας) 

s004t60 Μέση εξηντάλεπτη μέτρηση περιβαλλοντικών δεδομένων (Σταθμός: Ζώνη 
Ενεργού Πολεοδομίας) 

stations Πληροφορίες σταθμών 

sensors Πεδία μέτρησης σταθμού 

mamynteo Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Αμύνταιο) 

mgrevena Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Γρεβενά) 

mkastoria Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Καστοριά) 

mkkomi Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Κάτω Κώμη) 

mkozani Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Κοζάνη) 

mnpedio Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Νότιο Πεδίο) 

mpetrana Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Πετρανά) 

mpontokomi Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Ποντοκώμη) 

mptl Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Πτολεμαΐδα) 

mservia Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Σέρβια) 

msiatista Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Σιάτιστα) 

mflorina Μετρήσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων (Περιοχή: Φλώρινα) 

news Περιέχει πληροφορίες για τα «νέα» της web εφαρμογής 

site_members Στοιχεία εγγεγραμμένων χρηστών και διαχειριστή ιστοσελίδας 
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3.1 Οι πίνακες σταθμών μετρήσεων (Περιβάλλον - Καιρός)  
  
Οι 8 πίνακες (s001t05, s001t60, s002t05, s002t60, s003t05, s003t60, s004t05, 

s004t60) περιέχουν μετρήσεις που συλλέγονται από τους σταθμούς μέτρησης, 

χρησιμοποιούνται στα reports και  στο δυναμικό σύστημα παρακολούθησης 

ποιότητας αέρα της εφαρμογής, υπό μορφή διαδραστικού χάρτη της Google. 

Οι πίνακες αυτοί έχουν την ίδια δομή και περιέχουν μετρήσεις ρύπων και 

μετεωρολογικών παραμέτρων για την κάθε περιοχή ενδιαφέροντος. Σε ότι αφορά την 

ονοματολογία των 8 πινάκων, όπου s00X είναι o σταθμός X (π.χ. Σταθμός 1 = 

Κοζάνη, Σταθμός 2 = ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ.οκ.) και t05 ή t60 είναι το βήμα 

μέτρησης (μέση πεντάλεπτη μέτρηση ή μέση εξηντάλεπτη μέτρηση). 

 
Οι πίνακες περιλαμβάνουν τα εξής πεδία: 
 
Date_Time: Είναι το πρωτεύων κλειδί και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή 

των πινάκων. 

 

Value1 έως Value32: Για κάθε πεδίο μέτρησης, αποθηκεύεται ως τιμή η μέση 

πεντάλεπτη ή μέση εξηντάλεπτη μέτρηση. Συγκεκριμένα σε κάθε σταθμό μιας 

περιοχής ενδιαφέροντος υπάρχουν αισθητήρες που συλλέγουν και αποθηκεύουν 

πληροφορίες για την κατάσταση των ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων σε κάθε πεδίο μέτρησης. Τέλος, το μέγιστο πλήθος αισθητήρων και 

συνεπώς των πεδίων μέτρησης κάθε πίνακα είναι 32. 

 

Status1 έως Status32: Προσδιορίζει την κατάσταση του πεδίου μέτρησης και 

χρησιμοποιείται για να ελέγξει την εγκυρότητα των μετρήσεων ενός πεδίου 

μέτρησης. Συγκεκριμένα, κάθε πεδίο μέτρησης (ValueX) έχει το αντίστοιχο πεδίο 

κατάστασης (StatusX), όπου παίρνει τρείς τιμές (0 ή 1 ή 2). Με αυτό τον τρόπο όταν 

σε κάποιο πεδίο μέτρησης δεν υπάρχουν μετρήσεις μιας συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου, τότε στο StatusX αποθηκεύεται η τιμή 0.  Αν όμως σε κάποιο πεδίο οι 

μετρήσεις είναι λανθασμένες εξ’ αιτίας διαφόρων παραγόντων, τότε το πεδίο StatusX 

αποθηκεύει την τιμή 2. Τέλος, αν οι μετρήσεις ενός πεδίου μέτρησης είναι έγκυρες, 

το πεδίο StatusX παίρνει την τιμή 1.  
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Εικόνα 3.2: Δομή πινάκων σταθμών μετρήσεων (Περιβάλλον – Καιρός) 
 

 

3.2 Οι πίνακες μετρήσεων πρόγνωσης καιρού στην Δυτική 
Μακεδονία 
 
Η δυναμική web εφαρμογή χρησιμοποιεί δώδεκα πίνακες (mamyntaio, mgrevena, 

mkastoria, mkkomi, mkozani, mnpedio, mpetrana, mpontokomi, mptl, mservia, 

msiatista, mflorina) που σκοπό έχει την καταγραφή δεδομένων (μέση ωριαία 

μέτρηση) πρόγνωσης καιρού σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Όλοι οι 

πίνακες έχουν την ίδια δομή και κάθε πίνακας αντιπροσωπεύει μια περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας. Χρησιμοποιώντας τους δώδεκα πινάκες, προβάλλονται 

δυναμικά γραφήματα πρόγνωσης καιρού των επομένων επτά ημερών στις περιοχές 

της Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Αναλυτικά τα πεδία των πινάκων είναι: 
 
DΑΤΕ, HOUR: Είναι το πρωτεύων κλειδί των πινάκων που χαρακτηρίζει μοναδικά 

την κάθε εγγραφή. 

 
WSPD: Αντιστοιχεί στην ταχύτητα ανέμου  
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WDIR: Αποθηκεύει την διεύθυνση ανέμου  
 
TEMP: Καταγράφει την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας 
 
RHUM: Εκφράζει την σχετική υγρασία μιας περιοχής 
 
TSR: Καταγράφει την ολική ηλιακή ακτινοβολία 
 
ZMIX: Εκφράζει το στρώμα ανάμειξης 
 
RAIN: Αποθηκεύει τιμές του ύψους βροχής σε χιλιοστά (mm) 
 
 

 

 

 
 

 
Εικόνα 3.3: Δομή πινάκων πρόγνωσης καιρού στην Δυτική Μακεδονία 

 

3.3 Ο πίνακας stations 
 
Ο πίνακας αυτός περιέχει πληροφορίες για τους σταθμούς μετρήσεων που 

χρησιμοποιούνται από την διαδικτυακή εφαρμογή με σκοπό την προβολή ημερήσιων, 

εβδομαδιαίων, μηνιαίων και κατ’ επιλογή του χρήστη αναφορών (reports). Επίσης η 

εφαρμογή χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο πίνακα στο δυναμικό σύστημα 

παρακολούθησης ποιότητας αέρα. 

 
Αναλυτικά τα ακόλουθα πεδία του πίνακα είναι: 

LabelStation, RealNameStation: Είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα και 

προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε έγγραφή του πίνακα. Το πρώτο πεδίο είναι το όνομα 

του σταθμού (π.χ. Κοζάνη), ενώ το δεύτερο πεδίο εκφράζει τον πίνακα στον οποίο 

είναι αποθηκευμένες οι μετρήσεις (π.χ. s001t05) ενός σταθμού. 

 
ImageStation: Αποθηκεύεται η εικόνα του κάθε σταθμού. 
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InformationStation: Εκφράζει γενικές πληροφορίες για τον κάθε σταθμό μέτρησης. 

 

 
 

Εικόνα 3.4: Δομή πινάκα stations 

 

3.4 Ο πίνακας sensors 
 
Κάθε έγγραφή του πίνακα sensors περιέχει τα ονόματα των μετεωρολογικών και 

περιβαλλοντικών παραμέτρων ([Αιωρούμενα Σωματίδια=ΑΣ] π.χ. ΑΣ10, ΑΣ2.5 

κ.ο.κ.), τα ονόματα των πεδίων μέτρησης (ValueX) καθώς και τα ονόματα για την 

κατάσταση (StatusX) των πεδίων που απαρτίζουν ένα σταθμό μετρήσεων. Ο πίνακας 

sensors χρησιμοποιείται στην εφαρμογή για την προβολή αναφορών και δυναμικού 

συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας αέρα μέσω χάρτη της Google.  

 

Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο του συγκεκριμένου πίνακα: 

 

Πίνακας sensors 

LabelSensor 

Ρύπος 

RealNameSensor 

Πεδίο Μέτρησης 

StatusNameSensor 

Πεδίο Κατάστασης 

Station 

Όνομα Σταθμού Μέτρησης 

pm10 Value1 Status1 Όνομα Σταθμού 

   

Στον πίνακα sensors παρατηρούμε ότι υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
LabelSensor: Εκφράζει το όνομα περιβαλλοντικής και μετεωρολογικής παραμέτρου. 
 
RealNameSensor: Εκφράζει το όνομα του πεδίου μέτρησης. 
 
StatusNameSensor: Εκφράζει την κατάσταση του πεδίου μέτρησης. 
 
Station: Εκφράζει το όνομα σταθμού. 
 
LabelSensor, RealNameSensor, StatusNameSensor, station: Είναι το πρωτεύων 

κλειδί και προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή του πίνακα. 
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Εικόνα 3.5: Δομή πίνακα sensors 

 

3.5 Ο πίνακας site_members 
 
Ο πίνακας site_members περιέχει τους εγγεγραμμένους χρήστες και τα στοιχεία που 

οι ίδιοι καταχωρούν κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα. 

 

 
 

Εικόνα 3.6: Δομή πίνακα site_members 
 
Τα πεδία από τα οποία αποτελείται είναι: 
 
id_user: Πρωτεύων κλειδί που χαρακτηρίζει μοναδικά την κάθε εγγραφή του πίνακα. 

Επίσης το πεδίο id_user παίρνει αυτόματα τιμή, ορίζοντας τον τύπο πεδίου  ως 

«αυτόματη αρίθμηση». 

 
username: Είναι το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιεί το εγκεκριμένο μέλος κατά 

την σύνδεση του στην σελίδα της εφαρμογής. 

 
password: Πρόκειται για τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης 

κατά την σύνδεση του στην σελίδα της εφαρμογής. 

 
fname: Εκφράζει το όνομα που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην σελίδα.  
 
lname: Αντιπροσωπεύει το επίθετο που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην 

σελίδα.  
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email: Είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγει ο χρήστης 

κατά την εγγραφή του στην σελίδα. 

 
phone: Πρόκειται για τον αριθμό σταθερής τηλεφωνίας που εισάγει ο χρήστης κατά 

την εγγραφή του στην σελίδα. 

 
mobile: Πρόκειται για τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που εισάγει ο χρήστης κατά 

την εγγραφή του στην σελίδα. 

 
typeof: Παίρνει τιμές 0 ή 1 και καθορίζει τον τύπο πρόσβασης στην εφαρμογή. 

Συγκεκριμένα η τιμή 0 αντιπροσωπεύει τα «Μέλη», ενώ η τιμή 1 τον «Διαχειριστή» 

της web εφαρμογής. 

3.6 Ο πίνακας city_info 
 
Ο πίνακας city_info αποθηκεύει πληροφορίες που αφορά την περιοχή όπου είναι 

εγκατεστημένος ο κάθε σταθμός μέτρησης, ώστε να αποτυπωθεί ως σημείο στον 

δυναμικό χάρτη GoogleMap. 

 
 

 
 

Εικόνα 3.7: Δομή του πίνακα city_info 
 
 
Στον πίνακα city_info παρατηρούμε ότι υπάρχουν τα εξής πεδία: 
 
id: Αποθηκεύει τον κωδικό της περιοχής. 
 
Title: Αντιστοιχεί στο όνομα της περιοχής. Επίσης αποτελεί πρωτεύων κλειδί που 

χαρακτηρίζει μοναδικά την κάθε εγγραφή του πίνακα.  

 
en_title: Αντιστοιχεί στο όνομα της περιοχής με λατινικούς χαρακτήρες. 
 
lat: Αποτελεί το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. 
 
log: Αποθηκεύει το γεωγραφικό μήκος της περιοχής. 
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3.7 Ο πίνακας points_categories 
 
Ο πίνακας points_categories αποθηκεύει τον τύπο σταθμού μέτρησης 

(Μετεωρολογικός, ρύπανσης, μετεωρολογικός και ρύπανσης). 

 
 

 
 

Εικόνα 3.8: Δομή του πίνακα points_categories 
 
 
Τα πεδία από τα οποία αποτελείται είναι: 
 
id: Εκφράζει την κατηγορία του σταθμού μέτρησης. 
 
title: Είναι το πρωτεύων κλειδί που καθορίζει μονοσήμαντα την κάθε εγγραφή του 

πίνακα. Πρόκειται για το όνομα της κατηγορίας του σταθμού μέτρησης.  

 
en_title: Είναι το λατινικό όνομα της κατηγορίας του σταθμού μέτρησης.  
 

3.8 Ο πίνακας points 
 
Στον πίνακα points ορίζονται τα σημεία (περιοχές) με τις επιπλέον πληροφορίες στον 

χάρτη της Google. 

 

 
 

Εικόνα 3.9: Δομή του πίνακα points 
 
Τα πεδία του πίνακα points είναι τα εξής: 
 
id: Είναι ο κωδικός του σημείου. 
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category: Αποτελεί την κατηγορία σταθμού μέτρησης. 
 
city: Αντιστοιχεί  στην περιοχή του σημείου. 
 
en_city: Αντιστοιχεί  στην περιοχή του σημείου με λατινική ονομασία. 
 
address: Πρόκειται για την διεύθυνση του σταθμού μέτρησης. 
 
title: Περιέχει το όνομα του σταθμού μέτρησης. Επίσης αποτελεί το κύριο κλειδί του  

πίνακα. 

description: Αποθηκεύει γενικές πληροφορίες του σταθμού μέτρησης. 
 
lat: Αποτελεί το γεωγραφικό πλάτος του σημείου. 
 
log: Αποτελεί το γεωγραφικό μήκος του σημείου. 
 
thumb: Πρόκειται για την εικόνα του σταθμού σε μορφή προεπισκόπησης. 
 
image: Πρόκειται για την εικόνα του σταθμού που προβάλλεται στον Google χάρτη. 
 

3.9 Ο πίνακας news 
 
Ο πίνακας news αποθηκεύει τα νέα με σκοπό την άμεση ενημέρωση των επισκεπτών, 

μελών και διαχειριστή για περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

 
 

Εικόνα 3.10: Δομή του πίνακα news 
 
Τα πεδία από τα οποία αποτελείται είναι: 
 
id_news: Είναι το πρωτεύων κλειδί που χαρακτηρίζει μοναδικά την κάθε εγγραφή 

του πίνακα.  

title: Εκφράζει τον τίτλο του νέου. 
 
topdate: Αντιστοιχεί στην ημερομηνία δημιουργίας του νέου. 
 
toptime: Αντιστοιχεί στην ώρα δημιουργίας του νέου. 
 
textbody: Πρόκειται για το περιεχόμενο κειμένου του νέου. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Παρουσίαση Εφαρμογής 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια λειτουργική περιγραφή της web εφαρμογής. Θα 

δούμε το περιβάλλον διεπαφής της ιστοσελίδας για τις ομάδες χρηστών που τις 

χρησιμοποιούν, καθώς και τις δυνατότητες που δίνει η καθεμία από αυτές. 

 

Η εφαρμογή προορίζεται για τη δημιουργία μιας web εφαρμογής, μέσω του οποίου οι 

χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για την κατάσταση της 

ποιότητας αέρα και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές του  

Δήμου Κοζάνης. Επίσης άλλο ένα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παρεχόμενη 

πληροφορία σχετικά με την πρόγνωση μετεωρολογικών παραμέτρων  των επομένων 

επτά ημερών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής, η ιστοσελίδα υποστηρίζει τρείς κατηγορίες 

χρηστών: 

 Απλός επισκέπτης 

 Εγκεκριμένο μέλος 

 Διαχειριστής 

 

Ο Απλός επισκέπτης έχει την δυνατότητα να βλέπει τις εξής πληροφορίες:  

 

 Αρχική Σελίδα 

 Υπηρεσίες 

 Προσωπικό 

 Εξοπλισμός 

o Συσκευές – Υποδομή 

o Οπτικό Υλικό 

 Χρήσιμα 

o Όρια Συγκεντρώσεων Ρύπων 

o Δείκτες Ποιότητας Αέρα 

o Δείκτης Δυσφορίας 

o Όροι Χρήσης 
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 Νέα 

 Μετρήσεις 

 Εύρεση γεωγραφικού μήκους-πλάτους μιας περιοχής 

 Υπολογισμοί 

 Air Quality Index 

 Δείκτης Ψυχρότητας 

 Δορυφορικές Εικόνες 

 Επικοινωνία 

 Σύνδεσμοι 

 
Το εγκεκριμένο μέλος μπορεί να βλέπει τις πληροφορίες όπως του απλού επισκέπτη, 

με την μόνη διαφορά ότι έχει επιπρόσθετες λειτουργίες οι οποίες είναι οι εξής: 

 
 Προσθήκη Νέων 

 Πρόγνωση 

o Καιρού 

o Ρύπανσης 

 Αναφορές 

o Ημερήσια 

o Εβδομαδιαία 

o Μηνιαία 

o Περιοδική 

 Διαχείριση 

o Νέων 

 
Ο διαχειριστής (admin) είναι μία ειδική κατηγορία χρήστη, όπου μπορεί να βλέπει 

όλες τις πληροφορίες της εφαρμογής, όπως του απλού επισκέπτη και του 

εγκεκριμένου μέλους. Επίσης έχει την δυνατότητα πρόσθετων ειδικών λειτουργιών 

που αφορούν την εισαγωγή, την διαγραφή και την ενημέρωση των πληροφοριών στην 

εφαρμογή. 

Οι επιπλέον λειτουργίες του διαχειριστή είναι οι εξής: 

 Εγγραφή Χρήστη 
 Διαχείριση 

o Χρηστών 
o Google-Maps 
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4.1 Περιήγηση εφαρμογής  από την πλευρά των επισκεπτών  
 

 
Εικόνα: 4.1: Αρχική σελίδα 

 

Πρόκειται για την αρχική ιστοσελίδα της εφαρμογής, με γενικές πληροφορίες που 

αφορούν το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής 

(Ε.Α.Ρ.-ΠΕ.ΦΥ.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η εφαρμογή εμφανίζει επάνω δεξιά 

γωνία την κατηγορία του χρήστη, ενώ o επισκέπτης έχει την δυνατότητα να κάνει 



 46

εγγραφή ή είσοδο ως εγκεκριμένο μέλος. Τέλος, κάτω από το κεντρικό μενού, 

εμφανίζεται javascript image gallery, όπου εναλλάσσονται αυτόματα εικόνες που 

αφορούν την εφαρμογή.   

 

Το κεντρικό μενού του επισκέπτη περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:   

Υπηρεσίες 
 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται στον επισκέπτη οι υπηρεσίες που παρέχει 

αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια και επιχειρήσεις το Εργαστήριο 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ.-ΠΕ.ΦΥ.). 

 
 

 
 

Εικόνα 4.2: Υπηρεσίες 

 

Προσωπικό 
 
Στην ενότητα προσωπικό, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει μέσω 

e-mail με τους συνεργάτες του εργαστηρίου. Πατώντας τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί 

στον συνεργάτη, εμφανίζει παράθυρο αποστολής μηνύματος που προορίζεται για το 

συγκεκριμένο μέλος του εργαστηρίου.  
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Εικόνα 4.3: Προσωπικό - Συνεργάτες 

 

Εξοπλισμός/Συσκευές – Υποδομή 
 
Στην ενότητα συσκευές – υποδομή του μενού εξοπλισμός, παρουσιάζεται στον 

επισκέπτη υπό μορφή πίνακα ο εξοπλισμός που διαθέτει το εργαστήριο, καθώς και η 

ανάλογη χρήση που έχει η κάθε συσκευή. Μέσω κατάλληλου συμβάντος της 

javascript, όταν ο δείκτης περάσει επάνω από την κάθε γραμμή του πίνακα, αλλάζει 

αυτόματα  χρώμα. 
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Εικόνα 4.4: Εξοπλισμός/Συσκευές - Υποδομή 

 

Εξοπλισμός/Οπτικό Υλικό 
 
Η ενότητα οπτικό υλικό του μενού εξοπλισμός, περιέχει εικόνες με τον υπάρχον 

εξοπλισμό του εργαστηρίου. Πρόκειται για ξεχωριστή εφαρμογή τύπου image 

gallery, κατασκευασμένη με το Adobe Flash 12.  

 

Στον επισκέπτη προβάλλονται με αυτόματο και σειριακό τρόπο εικόνες που 

περιλαμβάνουν το υλικό του εργαστηρίου. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα της 

άμεσης επιλογής μιας εικόνας που ενδιαφέρει τον επισκέπτη.   
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Εικόνα 4.5: Εξοπλισμός/Οπτικό Υλικό 

 

Χρήσιμα/Όρια Συγκεντρώσεων Ρύπων 
 
Στην ενότητα όρια συγκεντρώσεων ρύπων του μενού χρήσιμα, παρουσιάζεται στον 

επισκέπτη τα κριτήρια που καθορίζουν τα όρια συγκεντρώσεων ρύπων.  

 
 

 
 

Εικόνα 4.6: Χρήσιμα/Όρια Συγκεντρώσεων Ρύπων 
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Χρήσιμα/Δείκτες Ποιότητας Αέρα 
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Εικόνα 4.7: Χρήσιμα/Δείκτες Ποιότητας Αέρα 
 
 
Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται στον απλό επισκέπτη διάφοροι  

περιβαλλοντικοί δείκτες (με βάση την διεθνή βιβλιογραφία) που έχουν ως 

αντικειμενικό σκοπό την παροχή πληροφοριών ώστε να καταστούν χρήσιμες για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη λήψη των κατάλληλων 

αποφάσεων. Με τη χρήση javascript   event, η κάθε γραμμή αλλάζει αυτόματα 

χρώμα, όταν ο δείκτης του ποντικιού περάσει επάνω. 
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Χρήσιμα/Δείκτης Δυσφορίας 
 
Στην ενότητα δείκτης δυσφορίας του μενού χρήσιμα, εμφανίζεται στον επισκέπτη ο 

τρόπος υπολογισμού των τιμών του δείκτη δυσφορίας. 

   
 

 
 

Εικόνα 4.8: Χρήσιμα/Δείκτης Δυσφορίας 
 

Χρήσιμα/Όροι Χρήσης 
 
 
Όπως σε κάθε web εφαρμογή, έτσι και εδώ η συγκεκριμένη ενότητα όροι χρήσης, 

περιγράφει την νόμιμη λειτουργία και την διασφάλιση των υπηρεσιών στους 

επισκέπτες της. 

 

 
 

Εικόνα 4.9: Χρήσιμα/Όροι Χρήσης 
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Νέα 
 
Μέσα από την ενότητα νέα, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για τις 

δραστηριότητες του εργαστηρίου σε θέματα περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 

ειδικότερα με περιβαλλοντικές μελέτες, περιβαλλοντικές μετρήσεις, καθώς επίσης και 

σε εκπαιδευτικά θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμφανίζεται πίνακας με τον 

τίτλο, την συνοπτική περιγραφή, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του κάθε νέου 

(Εικόνα 5). Επίσης τα νέα είναι ταξινομημένα με βάση τα πιο πρόσφατα 

(λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία και ώρα).  

 

 
 

Εικόνα 5: Συνοπτικά Νέα 
 
 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης θέλει να δει περισσότερες λεπτομέρειες για ένα νέο, 

πατώντας επάνω στον σύνδεσμο του τίτλου, εμφανίζεται μια νέα σελίδα με 

περισσότερες λεπτομέρειες που αφορά το συγκεκριμένο νέο (Εικόνα 5.1).   
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Εικόνα 5.1: Προβολή λεπτομερειών νέου 
 

Μετρήσεις 
 
Σε αυτή την ενότητα ο επισκέπτης μπορεί να δει το δυναμικό σύστημα 

παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα υπό μορφή διαδραστικού χάρτη της 

Google. 

 
Πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία χαρτογράφησης στο διαδίκτυο όπου παρέχεται 

από την Google στο http://maps.google.com. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

μελετήσει μια περιοχή μέσα από χάρτες, δορυφορικές φωτογραφίες και τρισδιάστατες 

εικόνες.  Παρέχονται δυνατότητες εμφάνισης βασικών ή προσαρμοσμένων χαρτών,  

παροχής πληροφοριών τοπικών επιχειρήσεων – τοποθεσιών και πληροφοριών 

επικοινωνίας, μετακίνησης χαρτών, εμφάνισης δορυφορικών εικόνων με ή χωρίς 

δεδομένα, πλοήγησης σε δύο διαστάσεις σε οποιονδήποτε χάρτη, αλλαγής οπτικής 

γωνίας (μετακίνηση του χάρτη) [13]. 

 
Η web εφαρμογή συνδέεται με την GoogleMap προκειμένου να εμφανιστεί ο χάρτης 

στην ενότητα μετρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 

διαχειριστής της ιστοσελίδας να έχει ένα μοναδικό κωδικό που θα αντιστοιχεί στην 

δική του ιστοσελίδα (Ισχύει μέχρι και την έκδοση GoogleMap 2). Η παροχή του 

κωδικού γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Google (www.gmail.com). 

Ο χάρτης κεντράρεται στην περιοχή του δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τις κατάλληλες 

συντεταγμένες (Γεωγρ. Μήκος και πλάτος) που αντλούνται δυναμικά από την βάση 

δεδομένων. Επιπλέον υπάρχουν ενσωματωμένα τα κουμπιά για αλλαγή προβολής 
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κατηγορίας χάρτη (Χάρτης, Δορυφόρος, Υβριδικός, Έδαφος, Earth). Τέλος, μέσα από 

τα κουμπιά πλοήγησης, η μετακίνηση μέσα στον χάρτη γίνεται ευκολότερη. 

    

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτυπώνονται τα μετεωρολογικά και 

περιβαλλοντικά δεδομένα τεσσάρων σημείων (Κοζάνη, ΖΕΠ, Χαραυγή, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας) του Δήμου Κοζάνης. Ανάλογα με τον τρέχον δείκτη ρύπανσης, 

εμφανίζεται με κατάλληλο χρώμα στο σημείο επάνω στον χάρτη καθώς επίσης και η 

τιμή του δείκτη [38], [39]. 

 
Επιπλέον, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί στους σταθμούς (Εικόνα 

5.2), προκειμένου να ενημερωθεί για την ποιότητα της ατμόσφαιρας μιας περιοχής. 

Για κάθε περιοχή δημιουργείται ένα χωριστό παράθυρο προβολής πληροφοριών με 

τρείς καρτέλες (tabs). Η πρώτη καρτέλα εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές του σταθμού 

(Εικόνα 5.3), η δεύτερη τον δείκτη ποιότητας αέρα (AQI) της προηγούμενης και 

τρέχουσας ημέρας (Εικόνα 5.4) και η τρίτη καρτέλα εμφανίζει γενικές πληροφορίες 

που αφορούν τον συγκεκριμένο σταθμό. Επίσης ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να 

ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα σημεία στον χάρτη. Τέλος, η 

υλοποίηση σχετικά με την προβολή σταθμών και μετρήσεων στον χάρτη της Google, 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση κώδικα Javascript. 
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Εικόνα 5.2: Χάρτης GoogleMap με τους τέσσερις σταθμούς μέτρησης 

 
 

 
 

Εικόνα 5.3: Προβολή ωριαίων μετρήσεων για κάθε σταθμό 
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Εικόνα 5.4: Δείκτης Ποιότητας Αέρα (ΑQI) προηγούμενης ημέρας και τρέχοντος 24ώρου 
 

 

Εύρεση Γεωγραφικού Μήκους-Πλάτους μιας περιοχής 
 
Σ’ αυτή την ενότητα παρουσιάζεται στον επισκέπτη της web εφαρμογής η 

δυνατότητα εύρεσης γεωγραφικού μήκους και πλάτους για μια περιοχή. Εισάγοντας ο 

χρήστης περιοχή και χώρα στο πεδίο «Διεύθυνση», η εφαρνιγή αναζητά και εμφανίζει 

το σημείο στον χάρτη της Google, καθώς και τις ανάλογες συντεταγμένες του 

(Γεωγραφικό μήκος και πλάτος) (Εικόνα 5.5). 
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Εικόνα 5.5: Εύρεση γεωγραφικού μήκους και πλάτους μιας περιοχής 
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Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το σημείο στον χάρτη, εμφανίζει μήνυμα λάθους στην 

οθόνη του επισκέπτη (Εικόνα5.6). 

.

 
 

Εικόνα 5.6: Εύρεση γεωγραφικού μήκους και πλάτους μιας περιοχής 
 
 

Υπολογισμοί/Air Quality Index 
 
Η ενότητα air quality index, υπολογίζει τον δείκτη της ποιότητας αέρα για ένα 

συγκεκριμένο ρύπο. Μέσα από μία φόρμα ο χρήστης επιλέγει ρύπο (PM2.5, PM10, CO, 

SO2, O3, NO2), και εισάγει την συγκέντρωση. Με την επιλογή του ρύπου εμφανίζεται 

αυτόματα η μονάδα μέτρησης στο πεδίο «Μονάδες». Πατώντας «Υπολογισμός», 

εμφανίζεται ο δείκτης ρύπανσης (1-10), η περιγραφή του δείκτη (Καλή, Μέτρια, 

Ανθυγιεινή, Πολύ ανθυγιεινή, Επικίνδυνη, ) με το κατάλληλο χρώμα, καθώς επίσης 

και οι συνδεδεμένες πληροφορίες (Ευαίσθητες ομάδες, Επιπτώσεις στην υγεία, 

Προειδοποιητικές δηλώσεις) του δείκτη ρύπανσης.    
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Εικόνα 5.7: Υπολογισμός του δείκτη ποιότητας αέρα 
 
 
Οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων που πραγματοποιούνται στην 

εφαρμογή είναι οι εξής:   

 
o Αν ο επισκέπτης δεν επιλέξει ρύπο η δεν εισάγει συγκέντρωση, εμφανίζεται 

μήνυμα λάθους. 

o Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εισάγει λάθος συγκέντρωση, εμφανίζεται 

στην οθόνη μήνυμα σφάλματος. 
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Εικόνα 5.8: Δείκτης ποιότητας αέρα-Μήνυμα λάθους 
 
 

Υπολογισμοί/Δείκτης Ψυχρότητας 
 
Η συγκεκριμένη ενότητα υπολογίζει τον δείκτη ψυχρότητας (wind chill) όπου 

αποτελεί ένα μέτρο της αισθητής από τον ανθρώπινο οργανισμό θερμοκρασίας υπό 

την επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με την παρουσία ανέμου. 

Πρόκειται για μία φόρμα καταχώρησης στοιχείων, όπου ο επισκέπτης εισάγει τη 

θερμοκρασία και την ταχύτητα ανέμου. Στην συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης 

ψυχρότητας βάσει ενός τύπου (σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία) και εμφανίζεται 

το αποτέλεσμα στην οθόνη του χρήστη. 
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Εικόνα 5.9: Υπολογισμός του Δείκτη ψυχρότητας 
 
 

Δορυφορικές Εικόνες 
 
Οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση 

του καιρού από το διάστημα ενώ χρησιμεύουν επίσης στην πρόγνωση αλλά και στην 

παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών. Σε αυτή την ενότητα ο επισκέπτης έχει 

την δυνατότητα να επιλέξει μέσα από μία λίστα εξωτερικές ιστοσελίδες οι οποίες 

περιέχουν δορυφορικές εικόνες που ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Επιλέγοντας έναν εξωτερικό σύνδεσμο, 

εμφανίζεται αυτόματα η δορυφορική εικόνα στην υπάρχουσα ενότητα μέσα σε ένα 

ειδικό πλαίσιο που ονομάζεται iframe. Πρόκειται για μια ετικέτα HTML που 

επιτρέπει την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας μέσα σε ένα πλαίσιο κάποιας άλλης 

ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 6: Δορυφορικές εικόνες  
 

 

Επικοινωνία 
 
Σε αυτή την ενότητα εμφανίζεται φόρμα με σκοπό να επικοινωνήσει ο επισκέπτης με 

το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής του ΤΕΙ 

Δυτικής. Μακεδονίας. Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-

mail, θέμα, μήνυμα, κωδικό ασφαλείας) προκειμένου να στείλει το επιθυμητό μήνυμά 

(Εικόνα 6.1). Πατώντας «αποστολή» η εφαρμογή στέλνει αυτόματα e-mail στον 

διαχειριστή της εφαρμογής  με όλα τα στοιχεία (Εικόνα 6.2). 
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Εικόνα 6.1: Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας  
 
 

 
 

Εικόνα 6.2: Λήψη e-mail στον διαχειριστή της web εφαρμογής  
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Οι έλεγχοι εγκυρότητας που πραγματοποιούνται σε αυτή την φόρμα είναι οι εξής: 
 

 Θεωρείται υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων. 

 Ένα e-mail θεωρείται έγκυρο όταν υπάρχει οπωσδήποτε το ειδικό σύμβολο 

που ονομάζεται at [@]. Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των 

στοιχείων στα αριστερό και δεξιό τμήμα του ειδικού συμβόλου. 

 Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης του κωδικού ασφαλείας. 

 
Αν οι παραπάνω έλεγχοι περάσουν με επιτυχία, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα στην 

οθόνη του επισκέπτη (Εικόνα 6.2). 

 

 
 

Εικόνα 6.2: Αποστολή e-amil με επιτυχία 
 
 
Σε αντίθετή περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος σε κάθε πεδίο που υπάρχουν 

λανθασμένα στοιχεία (Εικόνα 6.3). 
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Εικόνα 6.3: Αποστολή e-mail – Μηνύματα λάθους  

Σύνδεσμοι 
 
Η συγκεκριμένη ενότητα δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να πλοηγηθεί σε 

άλλους ιστότοπους μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι που 

προβάλλονται έχουν ως αντικείμενο το περιβάλλον και την μετεωρολογία. 

 



 67

 
 

Εικόνα 6.4: Εξωτερικοί σύνδεσμοι ιστοσελίδων  

 

Είσοδος Μελών 
 
Σ’ αυτή τη σελίδα (Εικ. 6.5), πηγαίνουν οι χρήστες που είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη 

στην εφαρμογή, για να συνδεθούν, πατώντας την εικόνα με το κλειδί που βρίσκεται 

στη επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας. Τους ζητείται να συμπληρώσουν 

υποχρεωτικά τα πεδία «όνομα χρήστη» και «κωδικός» και αν αυτά καταχωρηθούν 

σωστά, καταλήγουν σε άλλη σελίδα, στην οποία εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς 

σύνδεσης του χρήστη (Εικ. 6.6). 

 
 

Εικόνα 6.5: Φόρμα σύνδεσης εγκεκριμένων μελών  
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Εικόνα 6.5: Σελίδα επιβεβαίωσης σύνδεσης 

 
Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει λάθος όνομα χρήστη ή κωδικό, εμφανίζεται 

μήνυμα στην σελίδα της Εικόνας 6.6, όπου ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. 

 

 

 
 

Εικόνα 6.6: Αποτυχία κατά τη σύνδεση μέλους 
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Εγγραφή Μελών 
 
Σ’ αυτή τη σελίδα, πηγαίνουν οι χρήστες που επιθυμούν να γίνουν μέλη στην 

εφαρμογή, για να μπορούν να έχουν τα πλεονεκτήματα των μελών. Από το κουμπί 

που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας, γίνεται η μετάβαση στην 

ενδεικνυόμενη σελίδα. Οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και τα 8 

πεδία της φόρμας για να εγγραφούν στο site. 

 

 
 

Εικόνα 6.7: Φόρμα εγγραφής μελών 
 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις που κάτι δεν δόθηκε σωστά από τον χρήστη, εμφανίζεται 

στην οθόνη αντίστοιχο μήνυμα λάθους (π.χ. Εικόνα 6.8). 
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Εικόνα 6.8: Φόρμα εγγραφής μελών 
 
 
Οι έλεγχοι εγκυρότητας που γίνονται στην φόρμα εγγραφής μελών είναι: 
 

 Το όνομα χρήστη θα πρέπει να είναι μεταξύ 3 και 15 χαρακτήρες. 

 Το πεδίο «συνθηματικό» θα πρέπει να είναι μεταξύ 6 και 20 χαρακτήρες. 

 Τα στοιχεία του πεδίου «επιβεβαίωση» θα πρέπει να συμφωνούν με εκείνα 

του πεδίου «συνθηματικό». Επίσης ο κωδικός επιβαβαίωσης θα πρέπει να 

είναι μεταξύ 6 και 20 χαρακτήρες. 

 Το «τηλέφωνο» θα πρέπει να δέχεται μόνο αριθμητικές τιμές, ενώ το μέγιστο 

επιτρεπόμενο όριο ψηφίων είναι 10. 

 Στο πεδίο «κινητό» ισχύουν ο ίδιοι έλεγχοι εγκυρότητας με το πεδίο 

«τηλέφωνο». 

 Το πεδίο «e-mail» θα πρέπει να είναι της μορφής: 

“διεύθυνση_email”@domain.domainextension”. 
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4.2 Περιήγηση εφαρμογής  από την πλευρά των μελών 
 
Οι επιπλέον λειτουργίες που μπορεί να δει (εκτός από του απλού επισκέπτη) ένα 

εγκεκριμένο μέλος, είναι η προσθήκη και διαχείριση των νέων, η άμεση ενημέρωση 

πρόγνωσης καιρού και ρύπανσης των επομένων επτά ημερών, αναφορές (ημερήσιες, 

εβδομαδιαίες, μηνιαίες, περιοδικές)  και στατιστικά μετρήσεων.  

Για να γίνει κάποιος μέλος στην εφαρμογή θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί  στο 

σύστημα μέσω της ειδικής φόρμας «εγγραφή μέλους» και εν συνεχεία 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχει προτείνει, να εισέλθει 

στο σύστημα μελών της εφαρμογής, προκειμένου να ξεκινήσει μια συνεδρία 

(session).  

 
 

Εγγραφή Νέων 
 
Για τα μέλη που επιθυμούν να προσθέτουν νέα στην web εφαρμογή, είναι απαραίτητη 

η ύπαρξη ειδικής φόρμας (Εικόνα 6.9), για την καταχώρηση των ανάλογων 

στοιχείων. Συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα ο εγγεγραμμένος χρήστης εισάγει τον 

τίτλο και το κείμενο. Επίσης έχει την δυνατότητα να μοροποιήσει αν επιθυμεί το 

περιεχόμενο του κειμένου. Για την επιτυχή καταχώρηση ενός νέου, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να συμπληρωθούν και τα δύο πεδία. Κατά το πάτημα του κουμπιού 

«Αποστολή» πραγματοποιείται ο έλεγχος εγκυρότητας των πεδίων, αν τα πεδία 

συμφωνούν με τον κανόνα εγκυρότητας που αναφέραμε πιο πάνω, τότε εμφανίζει 

μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης του νέου στην εφαρμογή (Εικόνα 7), ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση εμφανίζει μήνυμα λάθους (Εικόνα 7.1).   
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Εικόνα 6.9: Προσθήκη νέου μέσω ειδικής φόρμας 
 

 

 
 

Εικόνα 7: Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης νέου στην εφαρμογή 
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Εικόνα 7.1: Μήνυμα ανεπιτυχούς καταχώρησης νέου στην εφαρμογή 
 
 

Πρόγνωση Καιρού 
 
Η πρόγνωση καιρού υπό μορφή δυναμικών γραφημάτων ενημερώνει ανά ώρα τα 

μέλη της εφαρμογής για την κατάσταση των καιρικών συνθηκών στην Δυτική 

Μακεδονία για τις επόμενες επτά ημέρες (Εικόνα 7.2). Οι μετεωρολογικές 

παράμετροι είναι η θερμοκρασία (temperature), η υγρασία (humidity), η ταχύτητα 

ανέμου (wind speed), η διεύθυνση ανέμου (wind direction), το ύψος βροχής 

(Accumulated Precipitation), το στρώμα ανάμειξης (Mixing Height) και η ολική 

ηλιακή ακτινοβολία (Total Solar Radiation). 

Η εφαρμογή αντλεί από την βάση δεδομένων τις 24 μέσες ωριαίες τιμές για κάθε 

μετεωρολογική παράμετρο (εκτός από το ύψος βροχής που υπολογίζεται από το 

άθροισμα εξαώρου) της κάθε περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Στην συνέχεια 

αποτυπώνονται οι πληροφορίες στην εφαρμογή υπό μορφή γραφήματος. Ο χρήστης 

μπορεί να δει για κάθε περιοχή αναλυτικά τις τιμές για όλο το εικοσιτετράωρο. [39] 
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Εικόνα 7.2: Δυναμικό γράφημα πρόγνωσης καιρού των επομένων επτά ημερών στην Δυτική Μακεδονία 

 
Επιλέγοντας «ημερομηνία έναρξης» από την κατηγορία «ιστορικό», εμφανίζονται 

δυναμικά οι παλαιότερες μετεωρολογικές μετρήσεις σε μορφή γραφημάτων (Εικόνα 

7.3). Με το πάτημα του κουμπιού «καθαρισμός» παύει να ισχύει το ιστορικό και 
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εμφανίζονται τα γραφήματα των επομένων επτά ημερών με βάση την τρέχουσα 

ημερομηνία. 

 

 
 

Εικόνα 7.3: Παλαιότερες μετρήσεις υπό μορφή δυναμικού γραφήματος 
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Πρόγνωση Ρύπανσης 
 
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι για τα μέλη της εφαρμογής είναι η πρόγνωση ρύπανσης 

(ΑΣ10 [pm10]: Aιωρούμενα Σωματίδια [particulate matter]) των επομένων ημερών 

για την Δυτική Μακεδονία (Εικόνα 7.4). Προβάλλονται δυναμικές εικόνες ρύπανσης, 

όπου ανάλογα με την ρύπανση που υπάρχει, εμφανίζεται κατάλληλη χρωματική 

κλίμακα που καλύπτει την περιοχή και η οποία δηλώνει τα επίπεδα ρύπανσης. 

Επιλέγοντας «Περιοχή», «Ρύπο», «Πηγή Εκπομπής» και «Ημερομηνία», εμφανίζει 

την ρύπανση για την χθεσινή , σημερινή ημερομηνία, καθώς και των επομένων τριών 

ημερών. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά περιβαλλοντικά δεδομένα  για την περιοχή 

μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, εμφανίζεται εικόνα με τίτλο "Μη διαθέσιμη εικόνα 

ρύπανσης". Επίσης γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκυρότητας (validation integrity) 

των ημερομηνιών (Από – Έως). [39] 

 

 
 

Εικόνα 7.4: Πρόγνωση ρύπανσης των επομένων ημερών 
 
 
Επιλέγοντας «ημερομηνία από – έως» από την κατηγορία «ιστορικό», ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να προβάλλει παλαιότερες εικόνες ρύπανσης για μια συγκεκριμένη 

περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (Εικόνα 7.5). 
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Εικόνα 7.5: Παλαιότερες εικόνες ρύπανσης χρησιμοποιώντας το ιστορικό 
 

 
Επιλέγοντας «Κίνηση» ανοίγει ένα χωριστό παράθυρο με κουμπιά πλοήγησης 

(Έναρξη, Διακοπή, Επανάληψη)  που είναι υπεύθυνο για την δυναμική εναλλαγή των 

εικόνων (animation) ρύπανσης της συγκεκριμένης  περιοχής που επέλεξε ο χρήστης 

(Εικόνα 7.6). Επίσης εμφανίζονται πληροφορίες όπως η περιοχή, ο ρύπος και η πηγή 

εκπομπής.  

 

 
 

Εικόνα 7.6: Δυναμική εναλλαγή εικόνων ρύπανσης 
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Αναφορές/Ημερήσια-Εβδομαδιαία-Μηνιαία-Περιοδική 
 
Με την  χρήση των αναφορών τα μέλη έχουν την δυνατότητα να δούνε για τον κάθε 

σταθμό και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετρήσεις, στατιστικά καθώς και 

δυνατότητα εξαγωγής (export) πληροφοριών σε μορφή excel, με σκοπό την 

περαιτέρω επεξεργασία τους. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες reports: ημερήσια, 

εβδομαδιαία , μηνιαία και περιοδική. [39] 

 
Το κάθε report αποτελείται από τρείς φόρμες, στην πρώτη ο χρήστης επιλέγοντας 

σταθμό μέτρησης, εμφανίζεται δυναμικά η εικόνα του καθώς και διάφορες 

πληροφορίες που αφορούν τον σταθμό (Εικόνα 7.7). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

επιλέξει σταθμό εμφανίζει μήνυμα λάθους (Εικόνα 7.8). 

 

 
 

Εικόνα 7.7: Επιλογή σταθμού μέτρησης 
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Εικόνα 7.8: Μήνυμα λάθους-Δεν επιλέχθηκε σταθμός μέτρησης 
 
 
Πατώντας "Επόμενο", εμφανίζεται η δεύτερη φόρμα του report, στην οποία ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ποιά πεδία μέτρησης θέλει, το χρονικό βήμα 

μέτρησης (μέση πεντάλεπτη ή μέση εξηντάλεπτη μέτρηση) και την ημερομηνία των 

μετρήσεων (Εικόνα 7.8). Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 

κατηγορία αναφοράς που θα επιλέξει ο χρήστης, συγκεκριμένα έχουμε τα εξής:  

 
 Ημερήσια αναφορά: Αποθηκεύει την τρέχουσα ημερομηνία. 

 Εβδομαδιαία: Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η πρώτη ημέρα της τρέχουσας 

εβδομάδας. 

 Μηνιαία: Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η πρώτη ημέρα του τρέχοντος 

μήνα. 

 Περιοδική: Ως ημερομηνίες (Από – Έως) ορίζονται οι τρέχουσες.  

 
Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να δει τρέχουσες μετρήσεις, έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει διαφορετική ημερομηνία.  

Αν ο χρήστης δεν επιλέξει κανένα πεδίο μέτρησης (Εικόνα 7.9) ή αν επιλέξει  

ημερομηνία στην οποία δεν υπάρχουν μετρήσεις (Εικόνα 8), τότε η εφαρμογή 

εμφανίζει μηνύματα λάθους. 
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Εικόνα 7.9: Μήνυμα λάθους-Δεν επιλέχθηκε/αν πεδίο/α μέτρησης 

 
 

 
 
 

Εικόνα 8: Μήνυμα λάθους-Δεν υπάρχουν μετρήσεις για την συγκεκριμένη ημερομηνία 
 
 
Πατώντας «Αναφορά» η εφαρμογή μεταβαίνει στην τελευταία φόρμα του report όπου 

εμφανίζονται δυναμικά υπό μορφή πίνακα η ημερομηνία, η ώρα, τα πεδία μέτρησης, 

οι τιμές μέτρησης καθώς και στατιστικά μετρήσεων (Εικόνα 8.1). 

 
Επιπλέον η εφαρμογή υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος μετρήσεων (π.χ. 

"Βρέθηκαν 100 Μετρήσεις"), την τρέχουσα σελίδα και το πλήθος σελίδων (π.χ.. 

"Σελίδα 1 από 12"). Ανάλογα με το πλήθος των εγγραφών δημιουργούνται οι 

αντίστοιχες σελίδες. Η εφαρμογή προβάλει 25 μετρήσεις/σελίδα. Επίσης ο χρήστης 

μπορεί να μεταβεί σε οποιαδήποτε σελίδα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν. 
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Κάθε πεδίο μέτρησης έχει και ένα πεδίο κατάστασης (παίρνει τιμές 0 ή 1 ή 2). Το 

πεδίο κατάστασης χρησιμοποιείται για να ελέγξει την εγκυρότητα των μετρήσεων 

ενός πεδίου. Με αυτό τον τρόπο όταν σε κάποιο πεδίο δεν υπάρχουν μετρήσεις μιας 

συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε εμφανίζεται η λέξη "NoData". Αν όμως σε κάποιο 

πεδίο οι μετρήσεις είναι λανθασμένες (για μια συγκεκριμένη ημερομηνία) εξ' αιτίας 

διαφόρων παραγόντων, τότε εμφανίζεται η λέξη "OffScan". Όπως στην προηγούμενη 

περίπτωση έτσι και εδώ ο έλεγχος γίνεται με βάση το πεδίο κατάστασης. 

 

 

 
 

Εικόνα 8.1: Προβολή μετρήσεων και στατιστικών 
 
 
Για κάθε πεδίο μέτρησης (μιας δεδομένης χρονικής στιγμής),  υπολογίζονται τα εξής 

στατιστικά: a) Μέσος Όρος, b) Ελάχιστη τιμή, c) Ημερομηνία-Ώρα εύρεσης της 

ελάχιστης τιμής, d) Αριθμός εγγραφής (Για την ελάχιστη τιμή), e) Μέγιστη τιμή, f) 

Ημερομηνία – Ώρα εύρεσης της μέγιστης τιμής, g) Αριθμός εγγραφής (Για την 

μέγιστη τιμή), h) Πλήθος Μετρήσεων,  i) [%] Πληρότητα. 
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Πατώντας το κουμπί «Excel» εμφανίζονται υπό μορφή excel οι μετρήσεις του 

σταθμού. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ανοίξει ή να αποθηκεύσει το αρχείο 

μετρήσεων (excel μορφή) στον υπολογιστή του (Εικόνα 8.2). 

  

 

 
 
 

Εικόνα 8.2: Προβολή μετρήσεων και στατιστικών σε μορφή excel 
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Διαχείριση Νέων 
 
Εκτός από την προσθήκη νέων, τα μέλη έχουν την δυνατότητα να επεξεργάζονται 

αλλά και να διαγράφουν τα νέα μέσα από την ενότητα «Διαχείριση Νέων». 

Συγκεκριμένα, στην εφαρμογή εμφανίζεται πίνακας με τον τίτλο, την περιγραφή την 

ημέρα και ώρα δημιουργίας των νέων. Επίσης τα νέα προβάλλονται ταξινομημένα με 

βάση τα πιο πρόσφατα (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία και ώρα). Πατώντας το 

εικονίδιο που αντιστοιχεί στην στήλη «Διαγραφή», εμφανίζεται προειδοποιητικό 

μήνυμα για το αν είναι σίγουρος ή όχι ο χρήστης για την διαγραφή ενός νέου (Εικόνα 

8.3). 

 

 
 

Εικόνα 8.3: Διαγραφή Νέων 
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Πατώντας το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην στήλη «Επεξεργασία», εμφανίζεται 

χωριστό παράθυρο στο οποίο έχει την δυνατότητα το μέλος να αλλάξει τον τίτλο και 

το περιεχόμενο ενός νέου (Εικόνα 8.4). Οι κανόνες εγκυρότητας των πεδίων είναι 

ίδιοι όπως της ενότητας «Προσθήκη Νέων». Σε περίπτωση επιτυχούς ενημέρωσης 

του νέου, εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα (Εικόνα 8.5). 

 
 

 
 

Εικόνα 8.4: Επεξεργασία Νέων 
 
 

 
 

Εικόνα 8.5: Μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης των νέων 
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4.3 Περιήγηση εφαρμογής  από την πλευρά του διαχειριστή 
 
Ο διαχειριστής αποτελεί μια ειδική κατηγορία χρήστη, ο οποίος στην συγκεκριμένη 

εφαρμογή, θα έχει τη δυνατότητα «επίβλεψης» του ιστότοπου. Εκτός από τις 

λειτουργίες του απλού επισκέπτη και του εγκεκριμένου χρήστη που μπορεί να δει, 

έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται αλλά και να διαγράφει τους χρήστες της 

εφαρμογής. Επίσης μπορεί να διαχειριστεί δυναμικά τους σταθμών μέτρησης που 

προβάλλονται σε Google-Map. 

 
Ο διαχειριστής συνδέεται, με τη χρήση ονόματος και ενός κωδικού πρόσβασης που 

αρχικά του παρέχονται από τον προγραμματιστή - κατασκευαστή του ιστότοπου. Αν η 

σύνδεση του διαχειριστή στην σελίδα γίνει επιτυχώς, δηλαδή ο διαχειριστής 

πληκτρολογήσει το σωστό όνομα χρήστη και τον σωστό κωδικό πρόσβασης, τότε 

ξεκινάει μια συνεδρία (session). Για την συγκεκριμένη web εφαρμογή ο διαχειριστής 

είναι μοναδικός. 

Διαχείριση/Google-Maps  
 
Χρησιμοποιώντας την διαχείριση σταθμών με χρήση GoogleMap, ο διαχείρισης της 

εφαρμογής μπορεί να εισάγει, να αφαιρεί και να τροποποιεί δυναμικά ένα σημείο 

(Σταθμός) σε μια τοποθεσία (Σύμφωνα με το Γεωγρ. Μήκος και Γεωγρ. Πλάτος) του 

διαδραστικού χάρτη της Google. 

 
Για την προσθήκη ενός σταθμού στον χάρτη απαιτούνται να γίνουν με την σειρά οι 

εξής ενέργειες: 

 
 Εισαγωγή Δήμου: Ο χρήστης επιλέγει μέσα από μία λίστα τον Δήμο στον 

οποίο ανήκει ο σταθμός μέτρησης. Κατόπιν ορίζει τις γεωγραφικές του 

συντεταγμένες (Γεωγραφικό μήκος-πλάτος) στα αντίστοιχα πεδία. (Εικόνα 

8.6). 

 Εισαγωγή κατηγορίας σταθμού μέτρησης: Επιλέγει την κατηγορία στην οποία 

ανήκει ο σταθμός, δηλαδή αν είναι μετεωρολογικός ή ρύπανσης ή και τα δύο 

(Εικόνα 8.7). 

 Εισαγωγή Νέου Σημείου: O διαχειριστής ορίζει το όνομα του σημείου 

(Σταθμού), το γεωγραφικό μήκος-πλάτος, τον Δήμο, τη διεύθυνση, την 
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περιγραφή, τον τύπο σταθμού μέτρησης και τέλος την εικόνα του σταθμού 

(Εικόνα 8.8). 

 

 

 
 

 
Εικόνα 8.6: Εισαγωγή Δήμου με τις γεωγραφικές συντεταγμένες (Μήκος-Πλάτος) 

 
 
 

 
 

Εικόνα 8.7: Εισαγωγή κατηγορίας σταθμού μέτρησης 
 
 



 87

 

 

 
 

Εικόνα 8.8: Εισαγωγή νέου σημείου στο χάρτη της Google 
 
 
Μετά την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών, όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται 

στην βάση δεδομένων και αντλούνται με σκοπό να προβληθούν δυναμικά τα 

αντίστοιχα σημεία με τις πληροφορίες τους στον χάρτη της Google που βρίσκεται 

στην ενότητα «Μετρήσεις». [39] 
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Εκτός από την εισαγωγή στοιχείων, o διαχειριστής έχει την δυνατότητα να 

αναζητήσει, να τροποποιήσει καθώς επίσης και να διαγράψει στοιχεία από τον χάρτη:  

 
 Αναζήτηση: Πληκτρολογώντας όνομα στο αντίστοιχο πεδίο (αναζήτηση) και 

πατώντας το κουμπί «αναζήτηση», η εφαρμογή ψάχνει και φέρνει το 

αποτέλεσμα που ζητήθηκε από τον διαχειριστή της εφαρμογής (Εικόνα 8.9). 

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το όνομα, εμφανίζει μήνυμα λάθους. (Εικόνα 9). 

Επιπλέον η αναζήτηση δουλεύει ακόμη και με ένα γράμμα, eπίσης έχει την 

δυνατότητα ο διαχειριστής να χρησιμοποιήσει πεζά και κεφαλαία. 

   

 
 

Εικόνα 8.9: Αναζήτηση σημείου με βάση το όνομα 
 
 
 

 
 

Εικόνα 9: Αναζήτηση σημείου - Μήνυμα λάθους 
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 Επεξεργασία: Εμφανίζονται κατά αύξουσα σειρά τα ονόματα των Δήμων, 

των κατηγοριών σταθμού μέτρησης και των σημείων. Κάθε όνομα έχει ένα 

κουμπί που ονομάζεται «Επεξεργασία». Πατώντας το κουμπί ο διαχειριστής 

μπορεί να αλλάξει το όνομα του δήμου με τις γεωγραφικές του 

συντεταγμένες, το όνομα της κατηγορίας σταθμού μέτρησης, το όνομα του 

σημείου με τις γεωγραφικές του συντεταγμένες, τον Δήμο που ανήκει, την 

διεύθυνση, την περιγραφή, τον τύπο σταθμού μέτρησης και την εικόνα του 

σημείου (Εικόνα 9.1).  

 

 
 

Εικόνα 9.1: Επεξεργασία σημείων 
 
 
 
 Διαγραφή: Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Διαγραφή», τότε 

εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για το αν είναι σίγουρος ή όχι για την 

διαγραφή των στοιχείων (Δήμος, κατηγορία σταθμού μέτρησης και σημείου) 

(Εικόνα 9.2). 
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Εικόνα 9.2: Διαγραφή σημείου 
 
   
Οι έλεγχοι εγκυρότητας που γίνονται στην ενότητα «Διαχείριση σταθμών με χρήση 

Google-Maps» είναι οι εξής: 

 
Εισαγωγή Δήμου: 

 
 Θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία (Νομός-

Δήμος, Γεωγραφικό μήκος-πλάτος). 

 Θα πρέπει τα στοιχεία των πεδίων «Γεωγραφικό μήκος και πλάτος» να 

περιέχουν μόνο αριθμητικές τιμές. 

 Στο πεδίο «Νομός-Δήμος» δεν μπορεί να καταχωρηθεί στοιχείο που 

υπάρχει ήδη στην βάση δεδομένων. 

 
Εισαγωγή κατηγορίας σταθμού μέτρησης:  
 

 Το πεδίο «Τύπος Σταθμού Μέτρησης» θα πρέπει να συμπληρωθεί 
υποχρεωτικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει ήδη στην βάση καταχωρημένο 
(Εικόνα 9.3, 9.4). 

 
Εισαγωγή Νέου Σημείου: 
 

 Θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένα τα πεδία τίτλος 

σημείου, γεωγραφικό μήκος-πλάτος, Δήμος, τύπος σταθμού 

μέτρησης και η εικόνα του σταθμού. 
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 Είναι αδύνατη η εισαγωγή στοιχείων στο πεδίο «Τίτλος Σημείου» 

όταν υπάρχει ήδη στην βάση δεδομένων. 

 Επιτρέπονται μόνο οι αριθμητικές τιμές στα πεδία «Γεωγραφικό 

μήκος και πλάτος». 

 

 
 

Εικόνα 9.3: Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίων 
 
 

 

 
 

Εικόνα 9.4: Σφάλμα κατά την διάρκεια καταχώρισης στοιχείου που υπάρχει ήδη στην Β.Δ. 
 
 

Διαχείριση/Χρηστών 
 
Στην ενότητα «Χρήστες» του μενού «Διαχείριση», ο διαχειριστής μπορεί να 

επεξεργαστεί αλλά και να διαγράψει ένα εγκεκριμένο μέλος της εφαρμογής. Επίσης 

μπορούν να τροποποιηθούν και τα στοιχεία του διαχειριστή, όμως δεν επιτρέπεται η 

διαγραφή του. 

   
Συγκεκριμένα, στην εφαρμογή εμφανίζεται πίνακας με το όνομα χρήστη, τον κωδικό 

χρήστη, το όνομα, το επώνυμο, το e-mail, το τηλέφωνο (κινητό και σταθερό), και ο 

τύπος χρήστη (Διαχειριστής ή Μέλος) (Εικόνα 9.5). Πατώντας το εικονίδιο που 
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αντιστοιχεί στην στήλη «Διαγραφή», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για το αν 

είναι σίγουρος ή όχι ο διαχειριστής για την διαγραφή ενός μέλους (Εικόνα 9.6). 

 

 
 

Εικόνα 9.5: Διαχείριση χρηστών 
 
 
 

 
 

Εικόνα 9.6: Μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής μέλους 
 
 
 
Πατώντας το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην στήλη «Επεξεργασία», εμφανίζεται 

χωριστό παράθυρο στο οποίο έχει την δυνατότητα ο διαχειριστής να αλλάξει τα 

στοιχεία ενός μέλους ή διαχειριστή (Εικόνα 9.7). Οι κανόνες εγκυρότητας των πεδίων 

είναι ίδιοι όπως της ενότητας «Εγγραφή Μελών». Σε περίπτωση επιτυχούς 

ενημέρωσης των στοιχείων για το μέλος ή το διαχειριστή, εμφανίζει κατάλληλο 

μήνυμα (Εικόνα 9.8). 
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Εικόνα 9.7: Επεξεργασία μελών/διαχειριστή 
 
 

 
 

Εικόνα 9.8: Μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης στοιχείων μέλους/διαχειριστή 
 

 

 

 

 

 



 94

Κεφάλαιο 5 
 

Παρουσίαση-Ανάλυση κώδικα 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται κάποια περίπλοκα κομμάτια 

κώδικα της εφαρμογής. 

 

5.1 Airlab_Graphs_History.php 
 
Ο παρακάτω κώδικας εμφανίζει την πρόγνωση καιρού των επομένων επτά ημερών σε 

μια περιοχή ενδιαφέροντος της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

να ανατρέξει ο χρήστης ημερολογιακά σε παλαιότερες μετεωρολογικές μετρήσεις υπό 

μορφή γραφημάτων.  

 
 
<!-- Καθαρισμός του πεδίου ημερομηνίας που αφορά το ιστορικό --> 
<script language="javascript"> 
  function clear_text_date() 
  { 
   document.getElementById("from_date").value = ""; 
   reload(); 
  } 
</script> 

 
 
 
 
// Συνάρητηση που ανανεώνει αυτόματα τα γραφήματα μιας περιοχής 
function reload() 
{  
 

//Μηδενισμός χρονομετρητή = 0 
clearTimeout(timerID); 
 
    
// Μεταβλητή που αποθηκεύει το στοιχείο της περιοχής που 
επιλέχθηκε από τον χρήστη 
var meteorological = document.getElementById("meteo").value; 
    
//Μεταβλητή που αποθηκεύει την τιμή της ημερομηνίας (Format: 
Ημέρα-Μήνας-Έτος) που αφορά το ιστορικό 
var fdate = document.getElementById("from_date").value; 
    
//Δημιουργεί το πλαίσιο του γραφήματος και στην συνέχεια 
εμφανίζει το γράφημα που αφορά μετεωρολογικά δεδομένα  

Η παραπάνω συνάρτηση (clear_text_date) «καθαρίζει» το περιεχόμενο της 
μεταβλητής from_date. Πρόκειται για το πεδίο ημερομηνίας που αφορά το 
ιστορικό. Στην συνέχεια γίνεται κλήση της συνάρτησης reload. 
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//Για κάθε κλήση γραφήματος αποθηκεύεται και η ημερομηνία 
έναρξης που θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση συγκεκριμένων 
δεδομένων   
tmp = findSWF("chart"); 
 
x = 
tmp.reload("temperature.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorolog
ical); 
 
tmp2 = findSWF("chart_2");  
x = 
tmp2.reload("rh.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological); 
    
tmp3 = findSWF("chart_3");  
x = 
tmp3.reload("ws.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological); 
    
tmp4 = findSWF("chart_4");  
x = 
tmp4.reload("wd.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological); 
    
tmp5 = findSWF("chart_5");  
x = 
tmp5.reload("rain.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological); 
 
tmp6 = findSWF("chart_6");  
x = 
tmp6.reload("zmix.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological); 
 
tmp7 = findSWF("chart_7");  
x = 
tmp7.reload("tsr.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological); 

} 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η παραπάνω συνάρτηση (reload) είναι υπεύθυνη ώστε να ανανεώνει δυναμικά 
τα γραφήματα μιας περιοχής που επιλέγει ο χρήστης. Εκτελούνται οι εξής 
ενέργειες:  
 

 Αποθηκεύεται η περιοχή (meteo) που επιλέχθηκε από τον χρήστη, 
καθώς και η ημερομηνία (from_date) που αφορά το ιστορικό. 

 Δημιουργούνται τα πλαίσια των γραφημάτων κάνοντας κλήση της 
συνάρτησης «findSWF» έτσι ώστε να εμφανιστούν τα γραφήματα. 

 Για κάθε γράφημα γίνεται κλήση της συνάρτησης «x= 
tmpX.reload("rh.php?ffdate="+fdate+"&meteo="+meteorological)» με 
σκοπό την άντληση συγκεκριμένων μετεωρολογικών δεδομένων. Τα 
ορίσματα είναι η ημερομηνία έναρξης και η περιοχή. 
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<!-- Επιλέγοντας μία περιοχή εμφανίζονται όλα τα γραφήματα. 
Επιτυγχάνεται κάνοντας κλήση στην συνάρτηση reload -->  
 
 <fieldset> 
 <label><b>Επιλογή Περιοχής</b></label> 
 <p> 
 <center> 
 <select id="meteo" name="meteo" onchange="reload();" size="12"> 
 <option value="amynteo">Αμύνταιο</option> 
 <option value="grevena">Γρεβενά</option> 

<option value="kastoria">Καστοριά</option> 
 <option value="kkomi">Κάτω Κώμη</option> 
 <option selected value="kozani"> Kοζάνη</option> 
 <option value="npedio">Νότιο Πεδίο</option> 
 <option value="petrana">Πετρανά</option> 
 <option value="pontokomi">Ποντοκώμη</option> 
 <option value="ptl">Πτολεμαΐδα</option> 

<option value="servia">Σέρβια</option> 
 <option value="siatista">Σιάτιστα</option> 
 <option value="florina">Φλώρινα</option> 
 </select> 
 </fieldset> 
 
<!-- Αποθήκευση ημερομηνίας στην μεταβλητή from_date --> 
<fieldset> 
<label><b>Ιστορικό</b></label> 
Ημερομηνία Έναρξης:<br><input type="text" name="from_date" 
id="from_date" readonly="readonly"/> 
<script language="JavaScript"> 

new tcal 
({ 
'controlname': 'from_date' 

 }); 
</script> 
 
<!-- Επιλέγοντας το κουμπί "προβολή", εκτελεί την συνάρτηση reload--> 
<INPUT TYPE="button" NAME="button" VALUE="Προβολή" 
onClick="reload();"> 
  
<!-- Επιλέγοντας το κουμπί "καθαρισμός", εκτελεί την συνάρτηση 
clear_text_date και έπειτα την συνάρτηση reload --> 
 
<INPUT TYPE="button" NAME="clear" VALUE="Καθαρισμός" id="clear_fdate" 
onClick="clear_text_date();"> 
</fieldset> 
 
<!-- Εμφανίζονται πρώτα τα γραφήματα της Κοζάνης --> 
<?php 

echo "<center>"; 
 include('chart.php'); 
 echo "</center>"; 
?> 
 

 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα εκτελείται η συνάρτηση reload επιλέγοντας 
μια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (μεταβλητή meteo). Στην συνέχεια 
αποθηκεύεται η ημερομηνία έναρξης στην μεταβλητή from_date. Με το 
πάτημα του κουμπιού «Προβολή» εκτελείται η συνάρτηση reload, ενώ με το 
πάτημα του κουμπιού «Καθαρισμος» εκτελείται η συνάρτηση clear_text_date. 
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5.2 rh.php 
 
Για κάθε μετεωρολογική παράμετρο υπάρχει και το αντίστοιχο αρχείο 

παραμετροποίησης του γραφήματος. 

 
 
//Μέγιστη τιμή 
$max=100; 
 
//Ελάχιστη τιμή 
$min=0; 
 
//Δημιουργία υποδιαιρέσεων στο Y 
$y_step=4; 
 
//κλήση αρχείου για την κατασκευή του γραφήματος: 
//http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/ 
include_once( 'php-ofc-library/open-flash-chart.php' ); 
 
//Δημιουργία γραφήματος 
$g = new graph(); 
 
//Ενσωμάτωση δεδομένων στο γράφημα 
$g->set_data( $data ); 
 
//Τύπος γραφήματος: Line 
$g->line( 2, '#330000', 'Υγρασία', 15 ); 
 
//Ενσωμάτωση labels στο γράφημα για κάθε σημείο του Χ 
$g->set_x_labels( $labels_data_x ); 
 
//Καθορισμός στύλ γραφήματος (Χρώμα.....) 
$g->set_inner_background( '#E3F0FD', '#CBD7E6', 90 ); 
$g->x_axis_colour( '#8499A4', '#E4F5FC' ); 
$g->y_axis_colour( '#164166', '#ADB5C7' ); 
$g->y_right_axis_colour( '#164166' ); 
$g->bg_colour = '#E4F5FC'; 
 
//Εμφάνιση label κατά Χ 
$g->set_x_label_style( 9, '#164166', 0, 24, '#818D9D' ); 
 
//Εμφάνιση κατακόρυφης γραμμής κάθε 12 labels 
$g->set_x_axis_steps( 12 ); 
 
//Λεζάντα κατά X 
$g->set_x_legend( '    ', 15, '#736AFF' ); 
 
//Ενεργοποίηση/απανεργοποίηση του offset Χ 
$g->set_x_offset( true ); 
 
//Καθορισμός του max κατά Y (Αριστερά και δεξιά) 
$g->set_y_max( $max ); 
$g->set_y_right_max( $max ); 
 
//καθορισμός άξονα τιμών κατά Υ (Δεξιά) 
$g->attach_to_y_right_axis(2); 
 
//Καθορισμός του min κατά Y (Αριστερά και δεξιά) 
$g->set_y_min( $min ); 
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$g->set_y_right_min( $min ); 
 
// Εμφάνιση αριθμών κατά διαστήματα(Y) 
$g->y_label_steps( $y_step ); 
 
//Legend κατά Y (Αριστερά και δεξιά) 
$g->set_y_legend( '(o/o)', 13, '#164166' ); 
$g->set_y_right_legend( '(o/o)' ,13 , '#164166' ); 
 
//Εμφάνιση των δεδομένων 
echo $g->render(); 

 
 

5.3 db_rh.php 
 
To αρχείο db_rh.php αντλεί από την βάση δεδομένων ωριαίες τιμές παλαιοτέρων ή 

των επομένων επτά ημερών (με βάση την χρέχουσα ημερομηνία) για την 

μετεωρολογική παράμετρο της σχετικής υγρασίας. 
 
<?php 
  
//Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων 
$host= 'localhost'; 
$user = 'root'; 
$passwd = ''; 
$database = 'airlab'; 
$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 
$table_name = 'm'.$meteo; 
  
echo $table_name; 
 
//Για αναγνώριση ελληνικών στην βάση 
mysql_query('set character set utf8',$connect); 
mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$connect); 
  
//Άν δεν έχει επιλέξει ο χρήστης ημερομηνία που αφορά το ιστορικό, 
εκτελείται το παρακάτω ερώτημα 
if ($ffdate == "") 
{ 

//Ερώτημα στην βάση όπου παίρνει τις τιμές των οχτώ ημερών 
πρόβλεψης 
$query="SELECT DATE,HOUR,RHUM FROM $table_name WHERE Date >= 
'2011-12-17' and Date <= '2011-12-24'"; 

} 

Στο παραπάνω κομμάτι php κώδικα ορίζονται οι παράμετροι του γραφήματος 
(π.χ. στυλ γραφήματος, χρώμα γραφήματος, ενσωμάτωση δεδομένων στο 
γράφημα κ.λπ.) για την σχετική υγρασία σε μια περιοχή ενδιαφέροντος. 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα πραγματοποιείται η σύνδεση με την βάση 
δεδομένων και με τον πίνακα που αντιπροσωπεύει μια περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας. Αν ο χρήστης δεν επιλέξει να προβάλλει παλαιότερες μετρήσεις 
($ffdate == "") από το αρχείο Airlab_Graphs_history.php, τότε αντλούνται οι 
τιμές των επομένων ημερών (με βάση την τρέχουσα ημερομηνία) μέσω sql 
ερωτήματος.  
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//Αλλιώς άν ο χρήστης επιλέξει ημερομηνία που αφορά το ιστορικό, 
εκτελούνται οι παρακάτω εντολές 
else if ($ffdate != "") 
{ 
 
// Προσωρινή αποθήκευση της ημερομηνίας από (Format: Ημέρα-Μήνας-
Έτος) 
$temp_from_date = strtotime(date("d-m-Y", strtotime($ffdate)) . " 0 
day"); 
 
// Αποθήκευση ημερομηνίας από (Format: Έτος-Μήνας-Ημέρα) 
$from_d=date("Y-m-d",$temp_from_date); 
 
//Προσωρινή αποθήκευση της ημερομηνίας έως (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 
$temp_to_date = strtotime(date("d-m-Y", strtotime($ffdate)) . " +7 
day"); 
 
//Αποθήκευση ημερομηνίας έως (Format: Έτος-Μήνας-Ημέρα) 
$to_d=date("Y-m-d",$temp_to_date); 
 
//Ερώτημα στην βάση όπου παίρνει τις τιμές των οχτώ ημερών πρόβλεψης 
με βάση τις τιμές που ζήτησε ο χρήστης 
$query="SELECT DATE,HOUR,RHUM FROM $table_name WHERE Date >= 
'$from_d' and Date <= '$to_d'"; 
} 
 
//Δημιουργία πίνακα για αποθήκευση τιμών 
$data = array(); 
  
//Δημιουργία πίνακα για αποθήκευση ημερομηνίας (π.χ. Mon 26 Jul) 
$labels_data_x = array(); 
 
//Καθορισμός Βάσης Δεδομένων (Όνομα Βάσης Δεδομένων:airlab) 
mysql_select_db($database); 
  
//Εκτέλεση ερωτήματος και σύνδεση με την βάση δεδομένων 
$results_id = mysql_query($query, $connect); 
  
//Έλεγχος άν υπάρχουν εγγραφές 
if ($results_id)  
{ 
 

//Αποθηκεύει την τιμή του κάθε πεδίου σε μεταβλητή (Για κάθε 
εγγραφή) 

 while($row = mysql_fetch_array($results_id)) 
 { 
  $date = $row['DATE']; 
  $hour = $row['HOUR']; 
  $data[]=$row['RHUM']; 
 

//Ξεχωρίζει το έτος, μήνα και ημέρα, μετέπειτα 
αποθηκεύονται ξεχωριστά σε μεταβλητές 

  list($year, $month, $day) = explode('-', $date); 
   
  //Αποθήκευση στην μεταβλητή (Ημέρα-Μήνας-Έτος) 
  $d_m_y=$day."-".$month."-".$year; 
   
  //Αποθηκεύει την ημέρα (π.χ. Fri) 
  $day_without_num=date('D', strtotime($d_m_y));  
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//Μετατροπή ημερών από αγγλικά σε ελληνικά 
  if ($day_without_num == "Mon") $day_without_num = "Δευ"; 

else if ($day_without_num == "Tue") $day_without_num = 
"Τρι"; 
else if ($day_without_num == "Wed") $day_without_num = 
"Τετ"; 
else if ($day_without_num == "Thu") $day_without_num = 
"Πεμ"; 
else if ($day_without_num == "Fri") $day_without_num = 
"Παρ"; 
else if ($day_without_num == "Sat") $day_without_num = 
"Σαβ"; 

  else $day_without_num = "Κυρ"; 
 
 
  //Αποθηκεύει τον αριθμό ημέρας (π.χ. 20) 
  $day_num=date('j', strtotime($d_m_y));  
   
  //Αποθηκεύει τον μήνα (π.χ. Jul) 
  $month=date('M', strtotime($d_m_y));  
   
  //Μετατροπή του μήνα από αγγλικά σε ελληνικά 
  if ($month == "Jan")  $month = "Ιαν"; 
  else if ($month == "Feb") $month = "Φεβ"; 
  else if ($month == "Mar") $month = "Μαρ"; 
  else if ($month == "Apr") $month = "Απρ"; 
  else if ($month == "May") $month = "Μαι"; 
  else if ($month == "Jun") $month = "Ιουν"; 
  else if ($month == "Jul") $month = "Ιουλ"; 
  else if ($month == "Aug") $month = "Αυγ"; 
  else if ($month == "Sep") $month = "Σεπ"; 
  else if ($month == "Oct") $month = "Οκτ"; 
  else if ($month == "Nov") $month = "Νοε"; 
  else $month = "Δεκ"; 
 
  //Αποθηκέυει την ημέρα, μήνας και ώρα 
  if ($hour==1) 
  { 
  $labels_data_x[]= "      
  ".$day_without_num ." ".$day_num." ".$month; 
  } 
  if ($hour==2) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==3) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==4) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==5) 
  { 
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  $temp_hour=$hour-1; 
$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==6) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==7) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==8) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==9) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==10) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==11) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==12) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==13) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==14) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==15) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 
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$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==16) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==17) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==18) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==19) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==20) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==21) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==22) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==23) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
  if ($hour==24) 
  { 
  $temp_hour=$hour-1; 

$labels_data_x[]=$day_without_num ." ".$day_num." 
".$month." ".$temp_hour.":00"; 

  } 
   
  } 
 } 
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//Άν το ερώτημα προς την βάση δεδομένων είναι λανθασμένο, τότε 
εμφανίζει μήνυμα λάθους 

 else 
 {  
 die ("Query=$query failed!");  
 } 
 //Κλείνει την σύνδεση με την βάση δεδομένων 
 mysql_close($connect); 
?> 

 
 

5.4 pollution_forecast_history.php 
 
Ο κώδικάς pollution_forecast_history.php εμφανίζει την πρόγνωση ρύπανσης (ΑΣ10: 

Αιωρούμενα Σωματίδια) σε χάρτη υπό μορφή εικόνων. 

 
 
<!-- Επιλογή περιοχής με δύο options, όταν γίνεται αλλαγή περιοχής 
εκτελείται η συνάρτηση changeAction --> 
<fieldset> 
<label><b><font color='blue'>Επιλογή Περιοχής:</font></b></label> 
<select onChange="changeAction()" name="region" id="region" size="2"> 

<option VALUE="forecast1" selected="selected">Δυτική Μακεδονία 
(Δ.Μ.)</option> 

 <option VALUE="forecast92">Ευρύτερη</option> 
</select> 
</fieldset> 
 
<!-- Επιλογή Ρύπου με έξι options, όταν γίνεται αλλαγή ρύπου 
εκτελείται η συνάρτηση changeAction --> 
<fieldset> 
<label><b><font color='blue'>Επιλέξτε Ρύπο:</font></b></label><br> 
<select onchange="changeAction()" name="pollutant" id="pollutant" 
size="6"> 

<option VALUE="pm10" selected="selected">ΑΣ10</option> 
 <option VALUE="pm2.5" disabled="disabled">PM2.5</option> 
 <option VALUE="so2" disabled="disabled">SO2</option> 
 <option VALUE="nox" disabled="disabled">NOx</option> 
 <option VALUE="no2" disabled="disabled">NO2</option> 
 <option VALUE="o3" disabled="disabled">O3</option> 
</select> 
</fieldset> 
 
<!-- Επιλογή πηγής εκπομπής με πέντε options, όταν γίνεται αλλαγή 
πηγής εκπομπής εκτελείται η συνάρτηση changeAction --> 
<fieldset> 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα αν ο χρήστης επιλέξει ιστορικό ($ffdate != 
"") από το αρχείο Airlab_Graphs_history.php, τότε αντλούνται παλαιότερες 
τιμές μέσω sql ερωτήματος. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε μονοδιάστατο 
πίνακα ($data) έτσι ώστε να τοποθετηθούν κατάλληλα στα γραφήματα. Οι 
ημερομηνίες στα γραφήματα μετατρέπονται σε κατάλληλο format (πχ. Τρι 15 
Ιουν.) και αποθηκεύονται σε μονοδιάστατο πίνακα ($labels_data_x). 
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<label><b><font color='blue'>Επιλέξτε Πηγή 
Εκπομπής:</font></b></label> 
<select  onchange="changeAction()" name="emissionsource" 
id="emissionsource" size="6" > 

<option VALUE="all" selected="selected">Όλοι οι ΑΗΣ της 
περιοχής</option> 

 <option VALUE="ag">ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου</option> 
 <option VALUE="k">ΑΗΣ Καρδιάς</option> 
 <option VALUE="p">ΑΗΣ Εορδαίας</option> 
 <option VALUE="am">ΑΗΣ Αμυνταίου</option> 
</select> 
</fieldset> 
 

 
 
 
 
<?php 

// Προσωρινή αποθήκευση της προηγούμενης ημέρας (Format: Ημέρα-
Μήνας-Έτος) 

 $temp_previous_date = "02-10-2011"; 
 // Αποθήκευση προηγούμενης ημέρας (Format: ΈτοςΜήναςΗμέρα) 
 $previous_date = "20111002"; 
 // Αποθήκευση προηγούμενης ημέρας (Format: Ημέρα/Μήνας/Έτος) 
 $previous_date_option = "02/10/2011"; 
 

// Προσωρινή αποθήκευση της τρέχουσας ημέρας (Format: Ημέρα-
Μήνας-Έτος) 

 $temp_current_date = "03-10-2011"; 
 // Αποθήκευση τρέχουσας ημέρας (Format: ΈτοςΜήναςΗμέρα) 
 $current_date = "20111003"; 
 // Αποθήκευση τρέχουσας ημέρας (Format: Ημέρα/Μήνας/Έτος) 
 $current_date_option = "03/10/2011"; 
 

// Προσωρινή αποθήκευση της επομένης ημέρας από την τρέχουσα 
(Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 

 $temp_next_date = "04-10-2011"; 
 // Αποθήκευση επομένης ημέρας (Format: ΈτοςΜήναςΗμέρα) 
 $next_date = "20111004"; 
 // Αποθήκευση επομένης ημέρας (Format: Ημέρα/Μήνας/Έτος) 
 $next_date_option = "04/10/2011"; 
  

// Προσωρινή αποθήκευση των επομένων δύο ημερών από την 
τρέχουσα ημέρα (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 

 $temp_two_next_date = "05-10-2011"; 
 // Αποθήκευση των επομένων δύο ημερών (Format: ΈτοςΜήναςΗμέρα) 
 $next_two_date = "20111005"; 

 // Αποθήκευση των επομένων δύο ημερών (Format: 
Ημέρα/Μήνας/Έτος) 

 $next_two_date_option = "05/10/2011"; 
   

// Προσωρινή αποθήκευση των επομένων τριών ημερών από την 
τρέχουσα ημέρα (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 

 $temp_three_next_date = "06-10-2011"; 
 // Αποθήκευση των επομένων δύο ημερών (Format: ΈτοςΜήναςΗμέρα) 
 $next_three_date = "20111006"; 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα αποθηκεύει στις μεταβλητές region, pollutant 
και emissionsource, την περιοχή, τον ρύπο και την πηγή εκπομπής. Για κάθε 
επιλογή του χρήστη καλείται η συνάρτηση changeAction.   
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 // Αποθήκευση των επομένων δύο ημερών (Format: 
Ημέρα/Μήνας/Έτος) 

 $next_three_date_option = "06/10/2011"; 
?> 

 
 
 
 
<!-- Επιλογή ημερομηνίας με πέντε options, όταν γίνεται αλλαγή 
ημερομηνίας εκτελείται η συνάρτηση changeAction --> 
<fieldset> 
<label><b><font color='blue'>Επιλέξτε Ημερομηνία:</font></b></label> 
<select  onchange="changeAction()" name="pollution" id="pollution" 
size="5" > 

<option VALUE="previous_d"><?php echo $previous_date_option 
?></option> 
<option VALUE="current_d"><?php echo $current_date_option 
?></option> 
<option VALUE="forecast1" selected="selected"><?php echo 
$next_date_option ?></option> 
<option VALUE="forecast12"><?php echo $next_two_date_option 
?></option> 
<option VALUE="forecast13"><?php echo $next_three_date_option 
?></option> 

</select> 
</td> 
</fieldset> 

 
 
 
<script language="JavaScript" type="text/javascript">  
 

 
// Συνάρτηση καθαρισμού σχετικά με τα πεδία ημερομηνιών 
[Τίτλος: Ιστορικό, Επιλέξτε ημερομηνία] 

 function clear_dates() 
 { 
  count_date=0; 

// Καθαρισμός των πεδίων ημερομηνιών [Από - Εώς] με τίτλο 
"Ιστορικό" 

  document.getElementById("from_date").value=""; 
  document.getElementById("to_date").value=""; 
 

// Διαγραφή των ημερομηνιών που υπάρχουν στην λίστα με 
τίτλο "Επιλέξτε ημερομηνία" 

  elSel = document.getElementById('pollution'); 
  length_list = elSel.length; 
   for (i=1;i<=length_list;i++) 
   { 
   elSel.remove(elSel.length - 1); 

Ο παρπάνω php κώδικας, μετατρέπει τις ημερομηνίες στην επιθυμητή μορφή 
και τις αποθηκεύει σε μεταβλητές. Συγκεκριμένα αποθηκεύονται η 
προηγούμενη, η τρέχουσα, καθώς και των επομένων τριών ημερών. 

Στο παραπάνω κομμάτι, ο κώδικας περνά τις τιμές των μεταβλητών από την 
php (αναφέρθηκε πιο πάνω) στην javascript, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν 
στην συνάρτηση changeAction. 



 106

   } 
 

// Προσθήκη στην λίστα [Προηγούμενη, τρέχουσα, επόμενη, 
επομένων δυό και τριών ημερών] 

 
  //-----------------------------------------------// 
  dates_text="<?php echo $previous_date_option ?>"; 
  dates_value="<?php echo $previous_date ?>"; 
  add_elem1 = document.createElement('option'); 
  add_elem1.text = dates_text; 
  add_elem1.value = dates_value; 
  elSel2 = document.getElementById('pollution'); 
 
  try { 

elSel2.add(add_elem1, null); 
  } 
  catch(ex) { 
  elSel2.add(add_elem1); 
  } 
  //-----------------------------------------------// 
 
  //-----------------------------------------------// 
  dates_text="<?php echo $current_date_option ?>"; 
  dates_value="<?php echo $current_date ?>"; 
  add_elem1 = document.createElement('option'); 
  add_elem1.text = dates_text; 
  add_elem1.value = dates_value; 
  elSel2 = document.getElementById('pollution'); 
 
  try { 

elSel2.add(add_elem1, null); 
  } 
  catch(ex) { 
  elSel2.add(add_elem1); 
  } 
  //-----------------------------------------------// 
 
  //-----------------------------------------------// 
  dates_text="<?php echo $next_date_option ?>"; 
  dates_value="<?php echo $next_date ?>"; 
  add_elem1 = document.createElement('option'); 
  add_elem1.text = dates_text; 
  add_elem1.value = dates_value; 
  elSel2 = document.getElementById('pollution'); 
 
  try { 

elSel2.add(add_elem1, null); 
  } 
  catch(ex) { 
  elSel2.add(add_elem1); 
  } 
  //-----------------------------------------------// 
 
  //-----------------------------------------------// 
  dates_text="<?php echo $next_two_date_option ?>"; 
  dates_value="<?php echo $next_two_date ?>"; 
  add_elem1 = document.createElement('option'); 
  add_elem1.text = dates_text; 
  add_elem1.value = dates_value; 
  elSel2 = document.getElementById('pollution'); 
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  try { 
elSel2.add(add_elem1, null); 

  } 
  catch(ex) { 
  elSel2.add(add_elem1); 
  } 
  //-----------------------------------------------// 
 
  //-----------------------------------------------// 
  dates_text="<?php echo $next_three_date_option ?>"; 
  dates_value="<?php echo $next_three_date ?>"; 
  add_elem1 = document.createElement('option'); 
  add_elem1.text = dates_text; 
  add_elem1.value = dates_value; 
  elSel2 = document.getElementById('pollution'); 
 
  try { 

elSel2.add(add_elem1, null); 
  } 
  catch(ex) { 
  elSel2.add(add_elem1); 
  } 
  //-----------------------------------------------// 
 

// Στην Λίστα (με τίτλο "Επιλέξτε ημερομηνία") γίνεται 
επιλογή πάντα της επόμενης ημέρας από την τρέχουσα   

  elSel2.selectedIndex = 2;   
 
  //Εκτέλεση της συνάρτησης changeAction 
  changeAction(); 
} 

 
 
 
 
function y2k(number) 
{ 
 return (number < 1000) ? number + 1900 : number;  
} 
function padout(number)  
{ 
 return (number < 10) ? '0' + number : number; 
} 

 
 
 
 
 
 
 

Η παραπάνω συνάρτηση που ονομάζεται clear_dates, είναι υπεύθυνη για τον 
«καθαρισμό» των τιμών στα πεδία ημερομηνίας [Από – Έως] που βρίσκεται 
στην κατηγορία «Ιστορικό». Επίσης διαγράφει και επαναφέρει δυναμικά από 
την λίστα (Κατηγορία: «Επιλέξτε ημερομηνία»)  τις αρχικές ημερομηνίες που 
είχε κατά την εκτέλεση του αρχείου pollution_foreact_history.php. 

Οι παραπάνω συναρτήσεις (y2k, padout) υπολογίζουν το πλήθος των ημερών. 
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function check_from_to_date() 
{ 
 
 //Αποθήκευση ημερομηνιών ιστορικού [Από - Εώς] σε μεταβλητές  
 getfromdate = document.getElementById("from_date").value; 
 gettodate = document.getElementById("to_date").value; 
 

//Χωριζει την ημερομηνία ιστορικού [Από] σε ημέρα, μήνα, έτος 
και τις αποθηκεύει σε μεταβλητές 

 var tmp_from_date = getfromdate.split('-'); 
var date = 
tmp_from_date[0]+'/'+tmp_from_date[1]+'/'+tmp_from_date[2]; 

 var from_day = tmp_from_date[0]; 
 var from_month = tmp_from_date[1]; 
 var from_year = tmp_from_date[2]; 
 

 
 
//Χωρίζει την ημερομηνία ιστορικού [Εώς] σε ημέρα, μήνα, έτος 
και τις αποθηκεύει σε μεταβλητές 

 var tmp_to_date = gettodate.split('-'); 
var date = 
tmp_to_date[0]+'/'+tmp_to_date[1]+'/'+tmp_to_date[2]; 

 var to_day = tmp_to_date[0]; 
 var to_month = tmp_to_date[1]; 
 var to_year = tmp_to_date[2]; 
 

//υπολογισμός πλήθους ημερών [Από - Εώς] της κατηγορίας 
"ιστορικό 
count_dating = (daysElapsed(new 
Date(from_year,from_month,from_day),new 
Date(to_year,to_month,to_day))); 

 count_dating++; 
 
 //Άν τα πεδία [Από - Εώς] δεν είναι κενά   
 if ((getfromdate != "")&&(gettodate != "")) 
 { 

//Έλεγχος, άν η ημερομηνία [Από] είναι μεγαλύτερη από την 
ημερομηνία [Εώς], εμφανίζει μήνυμα λάθους 

  if ( count_dating < 0) 
  { 

window.alert("(Σφάλμα): Ημερομνία [Από] > 
Ημερομηνία [Εώς]"); 

  } 
 
//Άν το πλήθος ημερών [Από - Εώς] υπερβαίνει τις 20 
ημέρες, εμφανίζεται μήνυμα λάθους 

  else if (count_dating > 20) 
  { 

window.alert("(Σφάλμα): Το διάστημα ημερομηνιών 
[Από-Εώς] να μην υπερβαίνει τις 20 ημέρες"); 

  } 
 //Αλλίώς άν τα πεδία [Από - Εώς] είναι κενά  
 else 
 { 

 
  //Διαγράφει από την λίστα ("Επιλέξτε ημερομηνία") τις      
  ημερομηνίες  (προέκυψαν από το ιστορικό)  

   elSel = document.getElementById('pollution'); 
   length_list = elSel.length; 
  for (i=1;i<=length_list;i++) 
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  { 
   elSel.remove(elSel.length - 1); 
  } 
 

//Αποθηκεύει όλες τις ημερομηνίες που έχει εισάγει ο χρήστης 
από το ιστορικό [Από - Εώς] 

  
//Υπολογίζει το πλήθος ημερών 

 startDate = new Date(from_year,from_month - 1,from_day); 
 endDate = new Date(to_year,to_month - 1,to_day); 
   
 var dates_text = new Array(); 
 var dates_value = new Array(); 
   
 count_date=0; 
 for (;;) 
 { 
        if (startDate > endDate) 
  { 
           break; 
        } 
        

dates_text[count_date] = padout(startDate.getDate()) + 
"/" + padout(startDate.getMonth()+1) + "/" + 
y2k(startDate.getYear()); 

   
dates_value[count_date] = y2k(startDate.getYear()) + "" + 
padout(startDate.getMonth()+1) + "" + 
padout(startDate.getDate()); 

   
startDate = new Date(startDate.getTime() + 
1*24*60*60*1000); 

   
  count_date++; 
 } 
 

//Προσθέτει στην λίστα ("Επιλέξτε ημερομηνία") τις αρχικές 
ημερομηνίες (Προηγούμενη, τρέχουσα, επόμενη, επομένων δύο και 
τριών ημερών)  

 var elSel2 = new Array(); 
 for (i=0;i<count_date;i++ ) 
 { 
  add_elem[i] = document.createElement('option'); 
  add_elem[i].text = dates_text[i]; 
  add_elem[i].value = dates_value[i]; 
  elSel2[i] = document.getElementById('pollution'); 
 
  try { 

elSel2[i].add(add_elem[i], null); // standards compliant; 
doesn't work in IE 

  } 
  catch(ex) { 
  elSel2[i].add(add_elem[i]); // IE only 
  } 
  elSel2[0].selectedIndex = 0; 
 } 
 //Εκτέλεση της συνάρτησης changeAction   
 changeAction(); 
  } 
} 
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//Άν το πεδίο ημερομηνίας [Εώς] είναι κενό, εμφανίζει μήνυμα 
λάθους 

 if ((getfromdate != "")&&(gettodate == "")) 
 { 

window.alert("Δεν συμπληρώσατε το πεδίο ημερομηνίας 
[Εώς]"); 

 } 
 

//Άν το πεδίο ημερομηνίας [Από] είναι κενό, εμφανίζει μήνυμα 
λάθους 

 if (((getfromdate == "")&&(gettodate != ""))) 
 { 

window.alert("Δεν συμπληρώσατε το πεδίο ημερομηνίας 
[Από]"); 

 } 
 
} 

 
 
 
 
function poll() 
{ 
 
 var add_elem_animation = new Array(); 
 
 //Αποθηκεύει την γενική εισαγωγική εικόνα  

loading = 
"atmospheric_pollution_jpg/loading_image/loading.jpg"; 

 
 //Άν ο χρήστης επιλέξει ως περιοχή την "Δυτική Μακεδονία"  
 if (getregion == "forecast1") 
 { 
  //Άν πλήθος ημερών = 0 
  if (count_date == 0) 
  { 

//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της προηγούμενης ημέρας 
getpollutiondates_previous_day = 
"atmospheric_pollution_jpg/"+ getregion +"/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc1_" + "<?php echo 
$previous_date ?>" + ".jpg"; 

   
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της τρέχουσας ημέρας 
getpollutiondates_current_day = 
"atmospheric_pollution_jpg/"+ getregion +"/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc1_" + "<?php echo 
$current_date ?>" + ".jpg"; 

   
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της επόμενης ημέρας 

Στην παραπάνω συνάρτηση γίνεται έλεγχος εγκυρότητας τιμών στα πεδία των 
ημερομηνιών [Από – Έως]  της κατηγορίας «Ιστορικό». 
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getpollutiondates_next_date = 
"atmospheric_pollution_jpg/"+ getregion +"/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc1_" + "<?php echo 
$next_date ?>" + ".jpg"; 

   
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της επόμενης δεύτερης ημέρας 
getpollutiondates_next_two_date = 
"atmospheric_pollution_jpg/" + getregion + "/" + 
getpollutant + "/forecast12"+ getemissionsource + 
"/frc1_" + "<?php echo $next_two_date ?>" + ".jpg"; 

    
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της επόμενης τρίτης ημέρας 
getpollutiondates_next_three_date = 
"atmospheric_pollution_jpg/" + getregion + "/" + 
getpollutant + "/forecast13"+ getemissionsource + 
"/frc1_" + "<?php echo $next_three_date ?>" + 
".jpg"; 

  } 
  
  //Άν πλήθος ημερών <> 0 
  else if (count_date != 0) 
  {  

//Αποθηκεύει σε πίνακα την διαδρομή του μονοπατιού 
της κάθε εικόνας ρύπανσης, με βάση το ιστορικό 
ημερομηνίας [Από- Εώς] που επέλεξε να δεί ο χρήστης 

   for (i=0;i<count_date;i++ ) 
   { 

  add_elem_animation[i]="atmospheric_pollution_jpg/"+  
getregion +"/" + getpollutant + "/" + getpollution 
+ getemissionsource + "/frc1_" + add_elem[i].value 
+ ".jpg"; 

   } 
//Το κάθε μονοπάτι που περιλαμβάνει την κάθε εικόνα 
χωρίζεται με κόμμα (,) 

    var add_elem_anim = add_elem_animation.join(","); 
  } 
} 
 
 //Άν ο χρήστης επιλέξει ως περιοχή την "Ευρύτερη Περιοχή Δ.Μ."  
 else if (getregion == "forecast92") 
 { 
  //Άν πλήθος ημερών = 0 
  if (count_date == 0) 
  { 
 

//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της προηγούμενης ημέρας 
getpollutiondates_previous_day = 
"atmospheric_pollution_jpg/"+ getregion +"/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc92_" + "<?php echo 
$previous_date ?>" + ".jpg"; 
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//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της τρέχουσας ημέρας 
getpollutiondates_current_day = 
"atmospheric_pollution_jpg/"+ getregion +"/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc92_" + "<?php echo 
$current_date ?>" + ".jpg"; 

 
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της επόμενης ημέρας 
getpollutiondates_next_date = 
"atmospheric_pollution_jpg/"+ getregion +"/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc92_" + "<?php echo 
$next_date ?>" + ".jpg"; 

 
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της επόμενης δεύτερης ημέρας 
getpollutiondates_next_two_date = 
"atmospheric_pollution_jpg/" + getregion + "/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc92_" + "<?php echo 
$next_two_date ?>" + ".jpg"; 

 
//Αποθηκεύει σε μεταβλητή την διαδρομή του 
μονοπατιού που βρίσκεται η αντίστοιχη εικόνα 
ρύπανσης της επόμενης τρίτης ημέρας 
getpollutiondates_next_three_date = 
"atmospheric_pollution_jpg/" + getregion + "/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + 
getemissionsource + "/frc92_" + "<?php echo 
$next_three_date ?>" + ".jpg"; 

  } 
  //Άν πλήθος ημερών <> 0 
  else if (count_date != 0) 
  {  

//Αποθηκεύει σε πίνακα την διαδρομή του μονοπατιού 
της κάθε εικόνας ρύπανσης, με βάση το ιστορικό 
ημερομηνίας [Από- Εώς] που επέλεξε να δεί ο χρήστης 

   for (i=0;i<count_date;i++ ) 
   { 
   add_elem_animation[i]="atmospheric_pollution_jpg/"+  

getregion +"/" + getpollutant + "/" + getpollution 
+ getemissionsource + "/frc92_" + add_elem[i].value 
+ ".jpg"; 

   } 
//Το κάθε μονοπάτι που περιλαμβάνει την κάθε εικόνα 
χωρίζεται με κόμμα (,) 

    var add_elem_anim = add_elem_animation.join(","); 
 } 
} 
 

//Μεταφέρει στην σελίδα (animation_pollution.php) όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί η 
κίνηση των εικόνων  

 if (count_date==0) 
 { 
  //Μεταφέρει στην επόμενη σελίδα πληροφορίες που αφορούν  
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τις εικόνες ρύπανσης: Περιοχή, Ρύπος, Πηγή Εκπομπής  
  get_region_text = document.getElementById('region'); 

var region_text = 
get_region_text.options[get_region_text.selectedIndex].te
xt; 

   
get_pollutant_text = 
document.getElementById('pollutant'); 
var pollutant_text = 
get_pollutant_text.options[get_pollutant_text.selectedInd
ex].text; 

 
get_emissionsource_text = 
document.getElementById('emissionsource'); 
var emissionsource_text = 
get_emissionsource_text.options[get_emissionsource_text.s
electedIndex].text; 

 
window.location.href = "animation_pollution.php?loading=" 
+ loading + "&getpollutiondates_previous_day=" + 
getpollutiondates_previous_day 
+"&getpollutiondates_current_day=" + 
getpollutiondates_current_day + 
"&getpollutiondates_next_date=" + 
getpollutiondates_next_date + 
"&getpollutiondates_next_two_date=" + 
getpollutiondates_next_two_date + 
"&getpollutiondates_next_three_date=" + 
getpollutiondates_next_three_date + "&count_date=" + 
count_date + "&region_text=" + region_text + 
"&pollutant_text=" + pollutant_text + 
"&emissionsource_text=" + emissionsource_text; 

 } 
 else if (count_date!=0) 
 { 

//Μεταφέρει στην επόμενη σελίδα πληροφορίες που αφορούν 
τις εικόνες ρύπανσης: Περιοχή, Ρύπος, Πηγή Εκπομπής  

  get_region_text = document.getElementById('region'); 
var region_text = 
get_region_text.options[get_region_text.selectedIndex].te
xt; 

 
get_pollutant_text = 
document.getElementById('pollutant'); 
var pollutant_text = 
get_pollutant_text.options[get_pollutant_text.selectedInd
ex].text; 

 
get_emissionsource_text = 
document.getElementById('emissionsource'); 
var emissionsource_text = 
get_emissionsource_text.options[get_emissionsource_text.s
electedIndex].text; 

 
window.location.href = "animation_pollution.php?loading=" 
+ loading + "&count_date=" + count_date + 
"&add_elem_anim=" + add_elem_anim + "&region_text=" + 
region_text + "&pollutant_text=" + pollutant_text + 
"&emissionsource_text=" + emissionsource_text; 

 } 
} 
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function check_file() 
{ 
 imgsrc="atmospheric_pollution_jpg/noimage/noimage.jpg"; 
 document.img1.src = imgsrc; 
} 

 
 
 
 
function changeAction() 
{ 
 //Η συνάρτηση changeAction εκτελεί την συνάρτηση directToURL  
 directToURL(); 
  

//Εμφανίζει την εικόνα ρύπανσης ή άν δεν υπάρχει εμφανίζεται η 
εικόνα noimage.jpg   

 document.img1.src = imgsrc; 
 } 

 
 
 
 
function directToURL() 
{ 
 
//Αποθηκεύει σε μεταβλητές την περιοχή, ρύπο, πηγή εκπομπής, 
ημερομηνία 
 getregion = document.getElementById("region").value; 
 getpollutant = document.getElementById("pollutant").value; 
 getemissionsource = document.getElementById("emissionsource").value; 
 getpollution = document.getElementById("pollution").value; 
 
 //Άν ο χρήστης επιλέξει ως περιοχή την "Δυτική Μακεδονία"  
 if (getregion == "forecast1") 
 {  
  //Αποθηκεύει στην μεταβλητή την πηγή εκπομπής 
  elSel = document.getElementById('emissionsource'); 
 

Η παραπάνω συνάρτηση αποθηκεύει σε μεταβλητές τα στοιχεία που σκοπό 
έχουν να  μεταφερθούν στην σελίδα animation_pollution.php, για να 
επιτευχθεί η κίνηση των εικόνων ρύπανσης. 

Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει αν το αρχείο εικόνας της ρύπανσης δεν 
υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται κατάλληλη εικόνα που 
ενημερώνει των χρήστη ότι δεν είναι διαθέσιμη η εικόνα ρύπανσης για την 
συγκεκριμένη περιοχή.  

Η παραπάνω συνάρτηση changeAction εκτελεί την συνάρτηση directToURL 
και στην συνέχεια εμφανίζει την εικόνα ρύπανσης για την κάθε περιοχή. 
Ενημερώνει τον χρήστη εμφανίζοντας κατάλληλη εικόνα.  
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//Άν οι πηγές εκπομπών είναι από την περιοχή "Ευρύτερη 
Περιοχή Δ.Μ.", τότε διαγράφονται από την λίστα και 
γίνεται προσθήκη των πηγών εκπομπών που ανήκουν στην 
περιοχή "Δυτική Μακεδονία (Δ.Μ.) 

  if (elSel.length == 6) 
  { 

elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 1); 

 
   var elOptNew2 = document.createElement('option'); 
   elOptNew2.text = 'ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου'; 
   elOptNew2.value = 'ag'; 

var elSel2 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel2.add(elOptNew2, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel2.add(elOptNew2); 
   } 
 
   var elOptNew3 = document.createElement('option'); 
   elOptNew3.text = 'ΑΗΣ Καρδιάς'; 
   elOptNew3.value = 'k'; 

var elSel3 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel3.add(elOptNew3, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel3.add(elOptNew3); 
   } 
 
   var elOptNew4 = document.createElement('option'); 
   elOptNew4.text = 'ΑΗΣ Πτολεμαϊδας'; 
   elOptNew4.value = 'p'; 

var elSel4 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel4.add(elOptNew4, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel4.add(elOptNew4); 
   } 
 
   var elOptNew5 = document.createElement('option'); 
   elOptNew5.text = 'ΑΗΣ Αμυνταίου'; 
   elOptNew5.value = 'am'; 

var elSel5 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel5.add(elOptNew5, null); 
   } 
   catch(ex) { 
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   elSel5.add(elOptNew5); 
   } 
  } 
   

//Άν ο χρήστης επιλέξει την προηγούμενη ημέρα, τότε η 
τιμή της μεταβλητής php αποθηκεύεται στην μεταβλητή 
javascript που περιλαμβάνει την προηγούμενη ημέρα  

  if (getpollution == "previous_d") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $previous_date ?>"; 
  } 
   

//Άν ο χρήστης επιλέξει την τρέχουσα ημέρα, τότε η τιμή 
της μεταβλητής php αποθηκεύεται στην μεταβλητή javascript 
που περιλαμβάνει την τρέχουσα ημέρα  

  if (getpollution == "current_d") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $current_date ?>";  
  } 
   

//Άν ο χρήστης επιλέξει την επόμενη ημέρα, τότε η τιμή 
της μεταβλητής php αποθηκεύεται στην μεταβλητή javascript 
που περιλαμβάνει την επόμενη ημέρα  

  if (getpollution == "forecast1") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $next_date ?>";  
  } 
   

//Αλλιώς άν ο χρήστης επιλέξει την επόμενη δεύτερη ημέρα, 
τότε η τιμή της μεταβλητής php αποθηκεύεται στην 
μεταβλητή javascript που περιλαμβάνει την επόμενη δεύτερη 
ημέρα  

  else if (getpollution == "forecast12") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $next_two_date ?>";  
  } 
 

//Άλλιώς άν ο χρήστης επιλέξει την επόμενη τρίτη ημέρα, 
τότε η τιμή της μεταβλητής php αποθηκεύεται στην 
μεταβλητή javascript που περιλαμβάνει την επόμενη τρίτη 
ημέρα  

  else if (getpollution == "forecast13") 
  { 

getpollutiondate = "<?php echo $next_three_date 
?>";  

  } 
 

//Άλλιώς άν δεν υπάρχει προηγούμενη, τρέχουσα, επόμενη, 
επόμενων δύο και τριών ημερών, τότε αποθηκεύονται σε 
μεταβλητές οι ημερομηνίες που έχει ζητήσει ο χρήστης από 
την κατηγορία "Ιστορικό"    
else if ((getpollution != "previous_d")&&(getpollution != 
"current_d")&&(getpollution != 
"forecast1")&&(getpollution != 
"forecast12")&&(getpollution != "forecast13")) 

  { 
   getpollutiondate = getpollution; 
   getpollution = "forecast1"; 
  } 
   
  //Άν επιλέξει ο χρήστης ως πηγή εκπομπής το "pm10" 
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  if (getpollutant == "pm10") 
  { 

//Άν δεν υπάρχει προηγούμενη και τρέχουσα 
ημερομηνία, τότε αποθηκεύεται η εικόνα ρύπανσης 
καθώς και το μονοπάτι της σε μεταβλτή σύμφωνα με 
τις υπάρχουσες ημερομηνίες 
if ((getpollution != "previous_d") && (getpollution 
!= "current_d")) 

   { 
imgsrc="atmospheric_pollution_jpg/" + 
getregion + "/" + getpollutant + "/" + 
getpollution + getemissionsource + "/frc1_"+ 
getpollutiondate + ".jpg"; 

   } 
//Αλλιώς άν δεν υπάρχει προηγούμενη ή 
τρέχουσα ημερομηνία, τότε αποθηκεύεται η 
εικόνα ρύπανσης καθώς και το μονοπάτι της σε 
μεταβλτή σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
ημερομηνίες 

else if ((getpollution == "previous_d") || 
(getpollution == "current_d")) 

   { 
    getpollution = "forecast1"; 

  imgsrc="atmospheric_pollution_jpg/" +  
getregion + "/" + getpollutant + "/" + 
getpollution + getemissionsource + "/frc1_"+ 
getpollutiondate + ".jpg"; 

   } 
  } 

//Άν δεν υπάρχει καθόλου εικόνα ρύπανσης σύμφωνα με τις 
ημερομηνίες εμφανίζεται η εικόνα noimage.jpg 

  else 
  { 
  
 imgsrc="atmospheric_pollution_jpg/noimage/noimage.jpg"; 
  } 
 } 
  
//Άν ο χρήστης επιλέξει ως περιοχή την "Ευρύτερη Περιοχή Δ.Μ.", 
εκτελείται ο ίδιος κώδικας όπως περιγράψαμε παραπάνω, με την διαφορά 
ότι: 
  
//1) H κάθε εικόνα ρύπανσης βρίσκεται σε διαφορετικό μονοπάτι για την 
"Ευρύτερη Περιοχή Δ.Μ. 
//2) Άν οι πηγές εκπομπών είναι από την περιοχή "Δυτική Μακεδονία 
(Δ.Μ.)", τότε διαγράφονται από την λίστα και γίνεται προσθήκη των 
πηγών εκπομπών που ανήκουν στην περιοχή "Ευρύτερη Περιοχή Δ.Μ." 
 if (getregion == "forecast92") 
 {  
  var elSel = document.getElementById('emissionsource'); 
  getemissionsource = "all"; 
   
  if (elSel.length == 5) 
  { 
   elSel.selectedIndex = 0; 
    

elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 
1);elSel.remove(elSel.length - 1); 
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   var elOptNew2 = document.createElement('option'); 
   elOptNew2.text = 'ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου'; 
   elOptNew2.value = 'ag'; 
   elOptNew2.disabled=true; 

var elSel2 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel2.add(elOptNew2, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel2.add(elOptNew2); 
   } 
 
   var elOptNew3 = document.createElement('option'); 
   elOptNew3.text = 'ΑΗΣ Καρδιάς'; 
   elOptNew3.value = 'k'; 
   elOptNew3.disabled=true; 

var elSel3 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel3.add(elOptNew3, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel3.add(elOptNew3); 
   } 
 
   var elOptNew4 = document.createElement('option'); 
   elOptNew4.text = 'ΑΗΣ Πτολεμαϊδας'; 
   elOptNew4.value = 'p'; 
   elOptNew4.disabled=true; 

var elSel4 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel4.add(elOptNew4, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel4.add(elOptNew4); 
   } 
   var elOptNew5 = document.createElement('option'); 
   elOptNew5.text = 'ΑΗΣ Αμυνταίου'; 
   elOptNew5.value = 'am'; 
   elOptNew5.disabled=true; 

var elSel5 = 
document.getElementById('emissionsource'); 

 
   try { 

elSel5.add(elOptNew5, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel5.add(elOptNew5); 
   } 
 
   var elOptNew6 = document.createElement('option'); 
   elOptNew6.text = 'Power Station Bitola'; 
   elOptNew6.value = 'B'; 
   elOptNew6.disabled=true; 

var elSel6 = 
document.getElementById('emissionsource'); 
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   try { 

elSel6.add(elOptNew6, null); 
   } 
   catch(ex) { 
   elSel6.add(elOptNew6); 
   } 
  } 
   
  if (getpollution == "previous_d") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $previous_date ?>";  
   getpollution = "forecast92"; 
  } 
  if (getpollution == "current_d") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $current_date ?>";  
   getpollution = "forecast92"; 
  } 
   
  if (getpollution == "forecast1") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $next_date ?>";  
   getpollution = "forecast92"; 
  } 
  else if (getpollution == "forecast12") 
  { 
   getpollutiondate = "<?php echo $next_two_date ?>"; 
   getpollution = "forecast92"; 
  } 
  else if (getpollution == "forecast13") 
  { 

getpollutiondate = "<?php echo $next_three_date 
?>"; 

   getpollution = "forecast92"; 
  } 
      

if ((getpollutant == "pm10")&& (getemissionsource == 
"all")) 

  { 
   if (getpollution != "forecast92") 
   { 
    getpollutiondate = getpollution; 
    getpollution="forecast92"; 
   } 

imgsrc="atmospheric_pollution_jpg/" + getregion + "/" + 
getpollutant + "/" + getpollution + getemissionsource + 
"/frc92_"+ getpollutiondate + ".jpg"; 

  } 
  else 
  { 
  
 imgsrc="atmospheric_pollution_jpg/noimage/noimage.jpg"; 
  } 
 } 
} 
 
</script> 
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<td> 
 <div id="img_poll"  class="img_poll">  
   <img name="img1" id="img1" width="650" height="480" 
onError="check_file()"> 
 </div> 
</td> 
 
<td> 

 
 
 
 
<fieldset> 
<center><label><b><font 
color='blue'>Ιστορικό</font></b></label></center> 
 
<!-- Εμφάνιση javascript date calendar--> 
<!--http://www.softcomplex.com/products/tigra_calendar/--> 
<p></p> 
<b>Από </b><br><input type="text" name="from_date" id="from_date" 
readonly="readonly" size="10"/> 
<script language="JavaScript"> 
 new tcal ({ 
 'controlname': 'from_date' 
 }); 
</script> 
<br><br> 
<b>Εώς </b><br><input type="text" name="to_date" id="to_date" 
readonly="readonly" size="10"/> 
  
<script language="JavaScript"> 
 new tcal ({ 
 'controlname': 'to_date' 
 }); 
</script> 
<br><br><br> 

 
 
 
 
 
 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα, προκειμένου να εμφανιστούν οι εικόνες 
ρύπανσης, απαιτούνται να γίνουν διάφοροι έλεγχοι εγκυρότητας (Συνάρτηση: 
directToURL) που αφορούν την περιοχή, τον ρύπο, την πηγή εκπομπής και 
την ημερομηνία. 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζει ένα αντικείμενο τύπου image, έτσι 
ώστε να προβάλλονται οι εικόνες ρύπανσης. Αν δεν υπάρχει εικόνα ρύπανσης 
εκτελείται η συνάρτηση check_file όπου εμφανίζεται κατάλληλη εικόνα με 
όνομα «noimage.jpg» (Μη διαθέσιμη εικόνα ρύπανσης). 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζει ως label την κατηγορία “Ιστορικό», 
καθώς επίσης και τα αντίστοιχα πεδία ημερομηνιών [Από – Έως]. 
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<center><INPUT TYPE="button" NAME="button" VALUE="Προβολή" 
onClick="check_from_to_date();"> 
<br><br> 
 
<INPUT TYPE="button" NAME="clear" VALUE="Καθαρισμός" id="clear_dates" 
onClick="clear_dates();"></center> 
<p></p> 
</fieldset> 
<center> 
<br><br> 
<INPUT TYPE="button" value ="Κίνηση" onclick="poll()"> 
/center> 
</td> 
</tr> 
</table> 

 
 

5.5 animation_pollution.php 
 
Το αρχείο animation_pollution.php εναλλάσει  δυναμικά τις εικόνες ρύπανσης σε μια 

περιοχή ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει ο χρήστης. 
 
 
<?php 

echo "<br>"; 
 echo "<center>"; 
 echo "<b>Περιοχή: </b><INPUT TYPE=text NAME=\"region_text\"  

VALUE=\"$region_text\" size=30 readonly=readyonly  
STYLE=background:#D8D8D8>"; 

 echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Ρύπος: </b><INPUT TYPE=text  
NAME=\"pollutant_text\" VALUE=\"$pollutant_text\" size=5  
readonly=readyonly STYLE=background:#D8D8D8>"; 

 echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Πηγή Εκπομπής: </b><INPUT  
TYPE=text NAME=\"emissionsource_text\" 
VALUE=\"$emissionsource_text\" size=30 readonly=readyonly 
STYLE=background:#D8D8D8>"; 

 echo "</center>"; 
 echo "<br>"; 
?> 

 
 
 
 

Με το παραπάνω κομμάτι κώδικα επιλέγοντας το κουμπί “προβολή», 
εκτελείται η συνάρτηση check_from_to_date, επιλέγοντας το κουμπί 
«καθαρισμός», εκτελείται η συνάρτηση clear_dates, ενώ αν επιλέξει ο 
χρήστης το κουμπί «κίνηση» εκτελείται η συνάρτηση poll. 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα μεταφέρονται από το αρχείο 
pollution_forecast_history.php στο αρχείο animation_pollutiuon.php,  οι 
πληροφορίες που αφορούν την περιοχή, τον ρύπο και την πηγή εκπομπής. Τα 
συγκεκριμένα στοιχεία εμφανίζονται σε textboxes.  
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<?php  
   
 
if ($count_date != 0) 
{ 

$array_add_elem_anim_without_coma = 
explode(",",$add_elem_anim);   

    
  for ($i=0;$i<$count_date;$i++) 
  { 
  $filename[$i] = $array_add_elem_anim_without_coma[$i]; 
   
   if (file_exists($filename[$i])) 
   { 
     $add[$i] = $filename[$i]; 
   } 
  } 

if(!empty($add)) $array_add_elem_anim_with_coma = 
implode(",", $add); 
else $array_add_elem_anim_with_coma = 
"atmospheric_pollution_jpg/noimage/noimage.jpg"; 

  } 

   
 
 
 
  else if ($count_date == 0) 
  { 
   if (file_exists($getpollutiondates_previous_day)) 
   { 

$array_get_pollution_dates[0] = 
$getpollutiondates_previous_day; 

   } 
   if (file_exists($getpollutiondates_current_day)) 
   { 

$array_get_pollution_dates[1] = 
$getpollutiondates_current_day; 

   } 
   if (file_exists($getpollutiondates_next_date)) 
   { 

$array_get_pollution_dates[2] = 
$getpollutiondates_next_date; 

   } 
   if (file_exists($getpollutiondates_next_two_date)) 
   { 

$array_get_pollution_dates[3] = 
$getpollutiondates_next_two_date; 

   } 
If 
(file_exists($getpollutiondates_next_three_date)) 

   { 
$array_get_pollution_dates[4] = 
$getpollutiondates_next_three_date; 

   } 
  $array_add = implode(",", $array_get_pollution_dates); 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα php, ελέγχει και εμφανίζει τις εικόνες 
ρύπανσης (Κατηγορία: Ιστορικό) σε κίνηση μόνο όταν υπάρχουν στον σκληρό 
δίσκο του εξυπηρετητή (server). 
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  } 
?> 
 

 
 
count_date = "<?php echo $count_date ?>"; 
 
if (count_date == 0) 
{ 
 

image_loading = "<?php echo $loading ?>"; 
images_day = "<?php echo $array_add ?>"; 
images_all = image_loading + "," + images_day; 
var images_t = images_all.split(','); 

} 
 
else if (count_date !=0) 
{ 
 
 image_loading = "<?php echo $loading ?>"; 

images_history = "<?php echo $array_add_elem_anim_with_coma 
?>"; 

 images_all = image_loading + "," + images_history; 
 var images_t = images_all.split(','); 
} 
 

 
 
 
 
//http://attosoft.info/blog/en/animate-image/#download 
var animator = new ImageAnimator(images_t, null, null, null, 
null,true); 

 
 

 

Ο παραπάνω κώδικας php αφορά όλες τις εικόνες ρύπανσης από την 
κατηγορία «Επέλεξε ημερομηνία». Ελέγχει και εμφανίζει τις εικόνες ρύπανσης 
σε κίνηση μόνο όταν υπάρχουν στον σκληρό δίσκο. 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα αποθηκεύει σε μεταβλητή το πλήθος ημερών. 
Αν το πλήθος είναι μηδέν, τότε αποθηκεύει σε πίνακα το μονοπάτι που 
βρίσκεται η εισαγωγική εικόνα, καθώς και τις εικόνες ρύπανσης 
(προηγούμενη, τρέχουσα και επομένων τριών ημερών). Αν το πλήθος είναι 
διάφορο του μηδενός, τότε αποθηκεύει σε μεταβλητές την εισαγωγική εικόνα 
και τις εικόνες ρύπανσης που έχει επιλέξει ο χρήστης από την κατηγορία 
«Ιστορικό». 

Η παραπάνω γραμμή κώδικα εκτελεί την συνάρτηση ImageAnimator με 
σκοπό την κίνηση των εικόνων ρύπανσης που είναι τύπου jpg. Το όρισμα 
images_t περιέχει τα στοιχεία των εικόνων ρύπανσης χωρισμένα με κόμμα. 
Όταν το animation τελειώσει, επιστρέφει στην πρώτη εισαγωγική εικόνα. 
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5.6 gmap_airlab.php 
 

Ο συγκεκριμένος κώδικας εμφάνιζει το δυναμικό συστήμα παρακολούθησης 

ποιότητας αέρα υπο μορφή διαδραστικού χάρτη GoogleMap. Θα περιγραφεί ο 

κώδικάς που αφορά μόνο την περιοχή της Κοζάνης. 

 
 
<script charset="UTF-8" 
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&hl=el&oe=utf-
8&key=ABQIAAAAyTpmC3YeR41QnSyLDD9uiBQn4VASO-
99ARtSxKzMcmPfsoSvghQhfB0Q-dj8xJ05YkHS9u8UKs-0Lw" 
type="text/javascript"></script> 
   
 <script src="labeledmarker.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="markers.js" type="text/javascript"></script> 

 
  
 
      if (GBrowserIsCompatible()) { 
         var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 

map.setCenter(new GLatLng(<?php echo $data[lat] ?>,<?php 
echo $data[log] ?>), 12); 

  var opts2 = { 
        }; 
 
      var extLargeMapControl = new ExtLargeMapControl(opts2); 
      map.addControl(extLargeMapControl); 
 
 var mapControl = new GMapTypeControl(); 
 map.setMapType(G_HYBRID_MAP); 
 map.addControl(mapControl); 
 map.addMapType(G_PHYSICAL_MAP); 
 map.addMapType(G_SATELLITE_3D_MAP); 

   
 
 
  
 
 
 

 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα πραγματοποιείται η σύνδεση με την google, 
προκειμένου να εμφανιστεί ο χάρτης με τις ελληνικές πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα. Τα javascript αρχεία labeledmarker.js και markers.js 
χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εμφάνιση των ετικετών (labels) και των 
σημείων (markers) στον χάρτη. Για να δουλέψει σωστά ο χάρτης της Google 
απαιτείται η κωδικοποιήση UTF-8.    

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα ο χάρτης «κεντράρεται» σε ένα σημείο δίνοντας 
τις γεωγραφικές συντεταγμένες του μήκους και πλάτους. Επίσης 
ενσωματώνονται τα κουμπιά "Χάρτης","Δορυφόρος","Υβριδικός","Έδαφος", 
"Earth", όπως επίσης και τα κουμπιά  πλοήγησης του χάρτη. 
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GDownloadUrl("markers.php", function(data) { 
 var xml = GXml.parse(data); 

var markers = 
xml.documentElement.getElementsByTagName("marker"); 

      for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 
            var name = markers[i].getAttribute("name"); 
            var label = markers[i].getAttribute("label"); 
            var desc = markers[i].getAttribute("desc"); 
            var address = markers[i].getAttribute("address"); 
            var type = markers[i].getAttribute("type"); 
            var icona = markers[i].getAttribute("icona"); 
             
     

var station_date_kozani = 
markers[i].getAttribute("station_date_kozani"); 
var station_time_kozani = 
markers[i].getAttribute("station_time_kozani"); 

  var pm10_kozani = markers[i].getAttribute("pm10_kozani"); 
  var tout_kozani = markers[i].getAttribute("tout_kozani"); 
  var rh_kozani = markers[i].getAttribute("rh_kozani"); 
  var ws_kozani = markers[i].getAttribute("ws_kozani"); 
  var wd_kozani = markers[i].getAttribute("wd_kozani"); 

var img_aqi_previous_kozani = 
markers[i].getAttribute("img_aqi_previous_kozani"); 
var img_aqi_current_kozani = 
markers[i].getAttribute("img_aqi_current_kozani"); 
var aqi_number_kozani = 
markers[i].getAttribute("aqi_number_kozani"); 
var aqi_state_kozani = 
markers[i].getAttribute("aqi_state_kozani"); 

    
  var lat = markers[i].getAttribute("lat"); 
  var lng = markers[i].getAttribute("lng"); 
       

var point = new 
GLatLng(parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")), 
                                    
parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"))); 
var marker = createMarker(point, name, label, desc,  
address, type, icona, station_date_kozani, 
station_time_kozani, pm10_kozani, tout_kozani, rh_kozani, 
ws_kozani, wd_kozani, img_aqi_previous_kozani, 
img_aqi_current_kozani, aqi_number_kozani, 
aqi_state_kozani, lat, lng); 

            map.addOverlay(marker); 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα εκτελεί το αρχείο markers.php. Με αυτό τον 
τρόπο πραγματοποιείται η άντληση όλων των απαραίτητων στοιχείων από 
την βάση δεδομένων για τον σταθμό της Κοζάνης. Στην συνεχεία 
τοποθετούνται σε μεταβλητές. 
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function createMarker(point, name, label, desc,  address, type, 
icona, station_date_kozani, station_time_kozani, pm10_kozani, 
tout_kozani, rh_kozani, ws_kozani, wd_kozani, 
img_aqi_previous_kozani, img_aqi_current_kozani, 
aqi_number_kozani, aqi_state_kozani, lat, lng) { 

    
var marker = new LabeledMarker(point, {icon: customIcons[type], 
labelText: label, labelOffset: new GSize(-6, -8)}); 

 
   if (name == "ΚΟΖΑΝΗ") 
   { 
    if (aqi_state_kozani == "Low") 
    { 
   var iconGreen = new GIcon();  
   iconGreen.image = 'marker_image/marker-green.png'; 
   iconGreen.shadow = ''; 
   iconGreen.iconSize = new GSize(32, 32); 
   iconGreen.shadowSize = new GSize(22, 20); 
   iconGreen.iconAnchor = new GPoint(-5, 35); 
   iconGreen.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1); 
    
   customIcons["meteopollution"] = iconGreen; 
    } 
    else if (aqi_state_kozani == "Moderate") 
    { 
   var iconYellow = new GIcon();  

iconYellow.image = 'marker_image/marker-
yellow.png'; 

   iconYellow.shadow = ''; 
   iconYellow.iconSize = new GSize(32, 32); 
   iconYellow.shadowSize = new GSize(22, 20); 
   iconYellow.iconAnchor = new GPoint(-5, 35); 
   iconYellow.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1); 
    
   customIcons["meteopollution"] = iconYellow; 
    } 
    else if (aqi_state_kozani == "High") 
    { 
   var iconRed = new GIcon();  
   iconRed.image = 'marker_image/marker-red.png'; 
   iconRed.shadow = ''; 
   iconRed.iconSize = new GSize(32, 32); 
   iconRed.shadowSize = new GSize(22, 20); 
   iconRed.iconAnchor = new GPoint(-5, 35); 
   iconRed.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1); 
    
   customIcons["meteopollution"] = iconRed; 
    } 
    else if (aqi_state_kozani == "Very High") 
    { 
   var iconDarkRed = new GIcon();  

iconDarkRed.image = 'marker_image/marker-dark-
red.png'; 

   iconDarkRed.shadow = ''; 
   iconDarkRed.iconSize = new GSize(32, 32); 
   iconDarkRed.shadowSize = new GSize(22, 20); 
   iconDarkRed.iconAnchor = new GPoint(-5, 35); 
   iconDarkRed.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1); 
    
   customIcons["meteopollution"] = iconDarkRed; 
    } 
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    else if (aqi_state_kozani == "Service") 
    { 
   var iconGrey = new GIcon();  
   iconGrey.image = 'marker_image/marker-grey.png'; 
   iconGrey.shadow = ''; 
   iconGrey.iconSize = new GSize(32, 32); 
   iconGrey.shadowSize = new GSize(22, 20); 
   iconGrey.iconAnchor = new GPoint(-5, 35); 
   iconGrey.infoWindowAnchor = new GPoint(5, 1); 
    
   customIcons["meteopollution"] = iconGrey; 
    } 
    

var marker = new LabeledMarker(point, {icon: customIcons[type], 
labelText: aqi_number_kozani, labelOffset: new GSize(16, -
28)}); 

   
 markerGroups[type].push(marker); 
        
 GEvent.addListener(marker, 'click', function() { 
   

var html1="<span class=maptext><table border=1 
align='center'><caption><em><b>"+address+"</b></em><br><b>"+nam
e+"</b></caption><tr><td><b> 
Ημερομηνία</b></td><td>"+station_date_kozani+"</td></tr><tr><td
><b> Ώρα</b></td><td 
align='center'>"+station_time_kozani+"</td></tr><tr><td><b>ΑΣ10
</b></td><td align='center'>"+pm10_kozani+" 
μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td><b>Θερμοκρασία</b></td><td 
align='center'>"+tout_kozani+" 
<sup>ο</sup>C</td></tr><tr><td><b>Σχετική Υγρασία</b></td><td 
align='center'>"+rh_kozani+" %</td></tr><tr><td><b>Ταχύτητα 
Ανέμου</b></td><td align='center'>"+ws_kozani+" 
m/s</td></tr><tr><td><b>Διευθν/ση Ανέμου</b></td><td 
align='center'>"+wd_kozani+"<sup>o</sup></td></tr></table></spa
n>"; 

   
var html2="<span class=maptext><center><font 
color='blue'><b>Δείκτες Ρύπανσης</b></font></center><br><table 
border=1><tr 
align='center'><td><b>Χθές</b></td><td><b>Σήμερα</b></td></tr><
span>`<tr><td><img src="+img_aqi_previous_kozani+" height=120 
border=0/></td> <td><img src="+img_aqi_current_kozani+" 
height=120 border=0/></td></tr></table>"; 

     
var html3="<span class=maptext><center><font 
color='blue'><b>Πληροφορίες</b></font></center><br><br> <table 
align='center'><tr><td><img src='mapimages/"+icona+"' 
height=130 border=0 align='left'></td><td 
align='center'><br><b>Γεωγραφικό 
Πλάτος:</b><br>"+lat+"<br><br><b>Γεωγραφικό 
Μήκος:</b><br>"+lng+"<br><br><b>Υψόμετρο:</b><br>"+desc+"<br></
tr></td></table></span>"; 

 
 var label1 = "Μετρήσεις"; 
 var label2 = "Δείκτης"; 
 var label3 = "Πληροφορίες"; 
      

marker.openInfoWindowTabsHtml([new 
GInfoWindowTab(label1,html1), new GInfoWindowTab(label2,html2), 
new GInfoWindowTab(label3,html3)]); 
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   }); 
      return marker; 
 } 

 
 
  
 
    function toggleGroup(type) { 
      for (var i = 0; i < markerGroups[type].length; i++) { 
        var marker = markerGroups[type][i]; 
        if (marker.isHidden()) { 
          marker.show(); 
        } else { 
          marker.hide(); 
        } 
      }  
    } 

 
 
 

5.7 markers.php 
 
Ο συγκεκριμένος κώδικας αναζητά δυναμικά τα σημεία και τις πηροφορίες από την 

βάση δεδομένων με σκοπό την εμφάνισή τους στον χάρτη GoogleMap. Θα αναλυθεί 

ο κώδικας που αφορά μόνο την περιοχή της Κοζάνης. 
 
 
include 'config.php'; 
$onm = "SELECT  * FROM points WHERE en_city = 'KOZANIS'"; 
$onm1 = mysql_query($onm) or die(mysql_error()); 
 
echo '<markers>'; 
 
  while($on = mysql_fetch_array($onm1)) 
  { 

$on[description] = htmlspecialchars($on[description], 
ENT_QUOTES); 

 $on[title] = htmlspecialchars($on[title], ENT_QUOTES); 
 $on[address] = htmlspecialchars($on[address], ENT_QUOTES); 
  

Η παραπάνω συνάρτηση εκτελεί τα εξής: 
 Δημιουργεί το σημείο (με βάση το γεωγραφικό μήκος και πλάτος) στην 

περιοχή της Κοζάνης. 
 Το εικονίδιο χρωματιζεται κατάλληλα με βάση τον δείκτη ρύπανσης. 
 Εμφανίζει τον κατάλληλο αριθμό που αντιπροσωπεύει τον δείκτη 

ρύπανσης. 
 Εμφανίζει τις πληροφορίες υπο μορφή καρτελών(tabs)   

Η παραπάνω συνάρτηση χρησιμοποιείται για να εμφανίσει ή να κρύψει ένα 
σημείο επάνω στον χάρτη. Η συγκεκριμένη συνάρτηση καλείται κάθε φορά 
που ο χρήστης επιλέγει η αποπεπιλέγει ένα σημείο με την χρήση του checkbox. 
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$query = "SELECT en_title FROM points_categories WHERE 
id='$on[category]'"; 

 $result = mysql_db_query($dbname, $query, $conn); 
 $data = mysql_fetch_array($result); 
 
  

$query_values1 = "SELECT * FROM s001t60 order by Date_Time desc 
limit 1"; 
$exec_values1 = mysql_query($query_values1) or 
die(mysql_error()); 

    
   while($fetch_values1 = mysql_fetch_array($exec_values1)) 
   { 

list($date, $time) = explode(' ', 
$fetch_values1[Date_Time]); 

  list($year, $month, $day) = explode('-', $date); 
  list($hour, $minute, $second) = explode(':', $time); 
  $station_date_kozani = $day."/".$month."/".$year; 
  $station_time_kozani = $hour.":".$minute; 
  $pm10_kozani = number_format($fetch_values1[Value2],0); 
  $tout_kozani = number_format($fetch_values1[Value4],0); 
  $rh_kozani = number_format($fetch_values1[Value3],0); 
  $ws_kozani = number_format($fetch_values1[Value8],1); 
  $wd_kozani = number_format($fetch_values1[Value9],0); 
   } 

 
 
       

$query_values2="select Value2 from s001t60 order by Date_Time 
desc limit 24"; 
$exec_values2 = mysql_query($query_values2) or 
die(mysql_error()); 

  $sum_kozani=0; 
    
   while($fetch_values2 = mysql_fetch_array($exec_values2)) 
   { 

$aqi_current_day_kozani 
=number_format($fetch_values2[Value2],0); 

  $sum_kozani = $sum_kozani + $aqi_current_day_kozani; 
   } 
  $avg_aqi_current_kozani = number_format($sum_kozani/24,0); 
    

if (($avg_aqi_current_kozani >= 0) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 19)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_1.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 1; 
  $aqi_state_kozani = "Low"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 20) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 40)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_2.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 2; 
  $aqi_state_kozani = "Low"; 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα συνδέεται με την βάση δεδομένων και τον 
πίνακα points. Αναζητά και αντλεί μόνο τις τιμές που αφορούν την περιοχή 
της Κοζάνης. 
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   } 
else if (($avg_aqi_current_kozani >= 41) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 62)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_3.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 3; 
  $aqi_state_kozani = "Low"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 63) &&   
($avg_aqi_current_kozani <= 72)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_4.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 4; 
  $aqi_state_kozani = "Moderate"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 73) &&  
($avg_aqi_current_kozani <= 84)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_5.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 5; 
  $aqi_state_kozani = "Moderate"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 85) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 94)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_6.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 6; 
  $aqi_state_kozani = "Moderate"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 95) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 105)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_7.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 7; 
  $aqi_state_kozani = "High"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 106) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 116)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_8.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 8; 
  $aqi_state_kozani = "High"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 117) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 127)) 

   { 
  $img_aqi_current_kozani = "aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_9.jpg"; 
  $aqi_number_kozani = 9; 
  $aqi_state_kozani = "High"; 
   } 

else if (($avg_aqi_current_kozani >= 128) && 
($avg_aqi_current_kozani <= 300)) 

   { 
$img_aqi_current_kozani = 
"aqi_images/KOZ/AQI_KOZ_10.jpg"; 

  $aqi_number_kozani = 10; 
  $aqi_state_kozani = "Very High"; 
   } 

else if ($avg_aqi_current_kozani > 300) 
   { 
  $aqi_number_kozani = 0; 
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  $aqi_state_kozani = "Service"; 
   } 
  
  $sum_kozani = 0;  
  $save_current_date_kozani = "$year-$month-$day"; 

$query_values3="SELECT Value2 from s001t60 where Date_Time >= 
date_add('$save_current_date_kozani', interval -1 day) limit 
24"; 

 
 

 
echo '<marker name="'.$on[title].'" label="'.$n.'" 
desc="'.$on[description].'" lat="'.$on[lat].'" 
lng="'.$on[log].'" type="'.$data[en_title].'" 
address="'.$on[address].'" icona="'.$on[thumb].'" 
station_date_kozani="'.$station_date_kozani.'" 
station_time_kozani="'.$station_time_kozani.'" 
pm10_kozani="'.$pm10_kozani.'" tout_kozani="'.$tout_kozani.'" 
rh_kozani="'.$rh_kozani.'" ws_kozani="'.$ws_kozani.'" 
wd_kozani="'.$wd_kozani.'" 
img_aqi_previous_kozani="'.$img_aqi_previous_kozani.'" 
img_aqi_current_kozani="'.$img_aqi_current_kozani.'" 
aqi_number_kozani="'.$aqi_number_kozani.'" 
aqi_state_kozani="'.$aqi_state_kozani.'"/>'; 
 

   

 

5.8 PeriodReport.php 
 
Σε αυτό το αρχείο εμφανίζεται αρχική φόρμα στην οποία ο χρήστης επιλέγει σταθμό 

μετρήσεων. Επίσης εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα του σταθμού, καθώς και 

ορισμένες γενικές πληροφορίες για τον σταθμό. 

 
 
echo "<form name='PeriodReport1' action='PeriodReport2.php' 
method='POST' onSubmit='return checkForm(this);'> 
<center><b><font color='#336699'>Σταθμός</font></b></center> 
 
<center><select id='dd' name='Station' 
onChange=\"reload(this.form)\">\n"; 
echo "<option value=''>Επιλέξτε...</option>"; 
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) 
{ 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα αντλούνται οι μετρήσεις του πίνακα που 
αφορά την περιοχή της Κοζάνης. Υπολογίζεται ο τρέχον δείκτης ρύπανσης και 
έπειτα αποθηκεύεται σε μεταβλητή. 

Σε αυτό το κομμάτι κώδικα δημιουργείται δυναμικά το xml αρχείο με τις 
απαραίτητες πληροφορίες που αφορά την περιοχή της Κοζάνης. Το 
συγκεκριμένο αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από το αρχείο gmap_airlab.php, 
προκειμένου να αποτυπωθούν οι πληροφορίες στον χάρτη της Google.  



 132

 extract($row); 
if($row[RealNameStation]==@$cat) {echo "<option selected 
value='$RealNameStation'>$LabelStation</options>\n";} 
else echo "<option 
value='$RealNameStation'>$LabelStation</options>\n"; 

 } 
 echo "</select></center>"; 

 
 
 
   
echo "<SCRIPT language=JavaScript> 
 function reload(form) 
 { 

Var 
val=form.Station.options[form.Station.options.selectedInd
ex].value; 

   self.location='PeriodReport.php?cat=' + val; 
  } 
</script>"; 
 

 
 
 
echo "<SCRIPT language=JavaScript> 
function checkForm(form) 
{ 

var 
val=form.Station.options[form.Station.options.selectedIndex].va
lue; 

 if (val == '') 
 { 
  window.alert('Παρακαλώ επιλέξτε σταθμό'); 
  return false; 
 } 
  else return true; 
 } 
</script>"; 

 
 
 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα δημιουργείται δυναμική φόρμα που περιέχει 
λίστα επιλογής σταθμών. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει σταθμό, 
εμφανίζεται μήνυμα λάθους και δεν μεταβαίνει στην επόμενη φόρμα. Η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιλέξει ο χρήστης σταθμό. 

Η παραπάνω συνάρτηση εντοπίζει και αποθκεύει το όνομα του σταθμού σε 
μεταβητή. Ανάλογα με το τι επέλεξε ο χρήστης από την λίστα, περνάει την 
τιμή της μεταβλητής από την javascript στην php ώστε να χρησιμοποιηθεί 
παρακάτω. 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα πραγματοποιείται έλεγχος φόρμας, σε 
περίπτωση που δεν επιλέξει ο χρήστης σταθμό, εμφανίζει ανάλογο μήνυμα 
λάθους 
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$quer = "SELECT ImageStation, InformationStation FROM Stations where 
RealNameStation = '$cat'"; 
 
$res = mysql_query($quer,$cxn) 
or die ("Αδύνατη η εκτέλεση του query."); 
while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) 
{ 
 extract($row); 
 $save_name_img="$row[ImageStation]"; 
 $show_information = $row[InformationStation]; 
} 

 
 
 
echo "<input type='hidden' name='someVar' id='someVar' 
value='$save_name_img'/>";  
 
echo "<input type='hidden' name='show_inform' id='show_inform' 
value='$show_information'/>";  
 
echo "<SCRIPT LANGUAGE='javascript'> 
var image = document.getElementById('imageToSwap'); 
var dp =  document.getElementById('someVar').value; 
var show_information =  document.getElementById('show_inform').value; 
var txarea = document.getElementById('txarea'); 
if (dp =='') 
{ 

dp='gap'; 
} 
image.src = 'image_stations/'+dp+'.jpg'; 
txarea.value=show_information; 
</SCRIPT>"; 
 
Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα υπάρχουν κρυφά textboxes που αποθηκεύουν το 
όνομα της εικόνας και την πληροφορία, έτσι ώστε να μεταφερθούν στην επόμενη 
φόρμα. Στην συνέχεια με δυναμικό τρόπο εμφανίζονται τα στοιχεία (Εικόνα, 
Πληροφορία). 
 

 

5.9 PeriodReport2.php 
 
Σε αυτό τον κώδικα εμφανίζεται η δεύτερη φόρμα στην οποία ο χρήστης επιλέγει 

πεδίο/α μέτρησης, χρονικό βήμα (5 λεπτά ή 60 λεπτά) και ημερομηνία μετρήσεων 

[Από- Εώς]. 

 
 
 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνεται άτνληση του ονόματος εικόνας (jpg) 
και πληροφορίας με βάση το όνομα σταθμού. Η τιμή της μεταβλητής $cat 
περνάει από την javascript στην php με σκοπό την δυναμική εμφάνιση των 
εικόνων-πληροφοριών σταθμού.     
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$RealNameSt=$_POST[Station]; 
$query_temp="SELECT LabelStation from stations where 
RealNameStation='$RealNameSt'";  
$result_temp = mysql_query($query_temp,$cxn) 
or die ("Αδύνατη η εκτέλεση του query."); 
$row_temp = mysql_fetch_assoc($result_temp); 
$LabelSt=$row_temp[LabelStation]; 
 
$query = "SELECT LabelSensor,RealNameSensor,StatusNameSensor FROM 
sensors where Station='$LabelSt'"; 
 
$result = mysql_query($query,$cxn) 
or die ("Αδύνατη η εκτέλεση του query."); 
 

 
 
 
 
echo "<form name='PeriodReport2' action='PeriodResults.php' 
method='POST' onSubmit='return (CheckCheckboxes() && 
checkForm(this))'>"; 
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) 
{ 

extract($row); 
echo "<input type = 'hidden' name = 'status[$StatusNameSensor]' 
value = '$StatusNameSensor,' checked>"; 

 
echo "<input type='checkbox' 
name = 'interest[$LabelSensor]' 
value='$RealNameSensor as $LabelSensor,' checked>$LabelSensor"; 

} 

 
 
   
 
echo "<script type = 'text/javascript'> 
function change_start_end_time(which, c) { 
if (c==1) 
{ 

which.style.background = '#FFFF99'; 
} 
else 
{ 

which.style.background = 'white'; 
} 
} 
</script>"; 
 
 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα αποθηκεύεται το ονόμα σταθμού (Σύμφωνα 
με την επιλογή του χρήστη που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο αρχείο: 
PeriodReport.php) σε μεταβλητή για να αναζητηθεί στην βάση δεδομένων 
μέσω sql ερωτήματος. Επίσης μέσω sql ερωτήματος αποθηκεύονται σε πίνακα 
τα πεδία μέτρησης του σταθμού. 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα δημιουργείται δυναμική φόρμα που περιέχει 
checkboxes με τα πεδία του συγκεκριμένου σταθμού. 
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echo "<script type = 'text/javascript'> 
function change_from_to_time(which, c) { 
if (c==1) 
{ 

which.style.background = '#66CCCC'; 
} 
else 
{ 

which.style.background = 'white'; 
} 
} 
</script>"; 
 

 
 
 
 
echo "<script language='JavaScript' type='text/javascript'> 
function updateTextBox() {   
if (document.PeriodReport2.interval.value == '5') 
{ 
 document.PeriodReport2.starttime.value = '00:05'; 
 document.PeriodReport2.endtime.value = '24:00'; 
} 
else if (document.PeriodReport2.interval.value == '60') 
{ 
 document.PeriodReport2.starttime.value = '01:00'; 
 document.PeriodReport2.endtime.value = '24:00'; 
} 
}   
</script>";   

 
 
 
echo "<script language='JavaScript'> 
function CheckCheckboxes(){ 
var elLength = document.PeriodReport2.elements.length; 
var c=0; 
for (i=0; i<elLength; i++) 
{ 
 var type = PeriodReport2.elements[i].type; 
 if (type=='checkbox' && PeriodReport2.elements[i].checked){ 
  c=c+1; 
 } 
 else if (type=='checkbox') { 
 } 

else { 
 } 
} 
if (document.PeriodReport2.checkall.checked == true) 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα χρωματίζει/αποχρωματίζει τα textboxes (Ώρα 
Έναρξης-Λήξης) όταν το συμβάν είναι onblur kai onfocus. Επίσης το ίδιο 
ισχύει για τα textboxes ημερομηνία [Από – Έως]. 

Στην παραπάνω συνάρτηση ανάλογα με το τι επιλεξε ο χρήστης στο βήμα 
μέτρησης (5 ή 60 λεπτά), εισάγονται στo textbox (Ώρα έναρξης) 
συγκεκριμένες ώρες. 
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{ 
 c=c-1; 
} 
      
if (c>0) 
{ 

return true; 
} 
else if (c <=0) 
{ 

window.alert('Δεν επιλέξατε πεδίο/α μέτρησης...'); 
 return false; 
} 
} 
</script>"; 

 
 
 
 
//http://www.softcomplex.com/products/tigra_calendar/ 
echo "<center><b><font color='#660099'>Από:</font></b> <input 
type='text' name='from_date' value='$from_currentDMY' 
readonly='readonly' size='12' onfocus = \"change_from_to_time(this, 
1);\"  

onblur=\"change_from_to_time(this, 0);\"/> 
 <script language='JavaScript'> 
  new tcal ({ 
  // form name 
  'formname': 'PeriodReport2', 
  // input name 
  'controlname': 'from_date' 
  }); 

</script>"; 
 
echo "<b><font color='#660099'>Έως:</font></b> <input type='text' 
name='to_date' value='$to_currentDMY' readonly='readonly' size='12' 
onfocus = \"change_from_to_time(this, 1);\"  
 
  onblur=\"change_from_to_time(this, 0);\"/> 
  <script language='JavaScript'> 
   new tcal ({ 
   // form name 
   'formname': 'PeriodReport2', 
   // input name 
   'controlname': 'to_date' 
   }); 
  </script>"; 

 
 
 
 
 
 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα μετράει το πλήθος των επιλεγμένων και μη 
επιλεγμένων πεδίων μέτρησης του σταθμού. 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα εμαφνίζονται τα πεδία ημερομηνιών [Από – 
Έως] με format: Ημέρα-Μήνας-Έτος. Τα πεδία είναι readonly.  
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echo "<center><img src='image_stations/$_POST[someVar].jpg' 
height='35%' width='28%' border='2'/></center>"; 
 

 
  
 

5.10 PeriodResults.php 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο παρουσιάζεται και αναλύεται ο κώδικας εμφάνισης 

μετρήσεων και στατιστικών. 

 
 
//Σύνδεση με τον απομακρυσμένο διακομιστή 
$cxn = mysql_connect($host,$user,$password) 
or die ("Αδύνατη η σύνδεση με τον απομακρυσμένο διακομιστή"); 
 
//Επιλογή βάσης δεδομένων 
mysql_select_db($database); 
 
//Για αναγνώριση ελληνικών στην βάση 
mysql_query('set character set utf8',$cxn); 
mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$cxn); 
 
//Προσωρινή αποθήκευση της ημερομηνίας από (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 
$temp_convert_from_dateDMY = strtotime(date("d-m-Y", 
strtotime($_POST[from_date]))); 
 
//Μετατροπή ημερομηνίας από (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 
$convert_from_dateDMY=date("d-m-Y",$temp_convert_from_dateDMY); 
 
/ Προσωρινή αποθήκευση της ημερομηνίας εώς (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 
$temp_convert_to_dateDMY = strtotime(date("d-m-Y", 
strtotime($_POST[to_date]))); 
 
//Μετατροπή ημερομηνίας εώς (Format: Ημέρα-Μήνας-Έτος) 
$convert_to_dateDMY=date("d-m-Y",$temp_convert_to_dateDMY); 
 
 
//Εμφάνιση πληροφοριών σταθμού (Οι τιμές πάρθηκαν από την προηγούμενη 
φόρμα) 
echo "<table align='center'>"; 
echo "<tr><td><br>"; 
echo "<b>Περιοδική Αναφορά</b><br>"; 
echo "<b>Σταθμός:</b> $_POST[LabelStation]<br>"; 
echo "<b>Ημερομηνία:</b> $convert_from_dateDMY [$_POST[starttime]] - 
$convert_to_dateDMY [$_POST[endtime]]<br>"; 
echo "<b>Βήμα Μέτρησης:</b> $_POST[interval] Min<br>"; 
echo "</td>"; 
echo "<td>"; 
echo "<img src='weather.jpg' width='300' height='100'>"; echo 
"</td>"; 
echo "<td>"; 

Η παραπάνω γραμμή κώδικα εμφανίζεi δυναμικά την εικόνα που επέλεξε ο  
χρήστης στην προηγούμενη φόρμα (Period_Report.php). 
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echo "<img src='pollution.jpg' width='300' height='100'>"; echo 
"</td>"; 
echo"</tr>"; 
echo "</table>"; 
 

 
 
 
 
//Σε περίπτωση που επιλέξει ο χρήστης πεντάλεπτες μετρήσεις 
if ($_POST[interval]==5) 
{ 

$table=substr($_POST[RealNameStation],0 ,-2)."05"; 
 
 //Άντληση ονομάτων σταθμού 

$query = "SELECT DATE_FORMAT(date_time,'%d-%m-%Y') AS 
Ημερομηνία, DATE_FORMAT(date_time,'%H:%i') AS Ώρα, $fieldconcat 
FROM $table where date_time >= '$from_date 
$s_t_a_r_t_t_i_m_e:00' - INTERVAL 5 MINUTE and date_time <= 
'$to_date $e_n_d_t_i_m_e:00'"; 

 
 //Άντληση ονομάτων κατάστασης πεδίου (STATUS) 

$query2 = "SELECT $statusconcat FROM $table where date_time >= 
'$from_date $s_t_a_r_t_t_i_m_e:00' - INTERVAL 5 MINUTE and 
date_time <= '$to_date $e_n_d_t_i_m_e:00'"; 

} 
 
//Σε περίπτωση που επιλέξει ο χρήστης εξηντάλεπτες μετρήσεις 
elseif ($_POST[interval]==60) 
{ 
 $table=substr($_POST[RealNameStation],0 ,-2)."60"; 
 

//Άντληση ονομάτων σταθμού 
$query = "SELECT DATE_FORMAT(date_time,'%d-%m-%Y') AS 
Ημερομηνία, DATE_FORMAT(date_time,'%H:%i') AS Ώρα, $fieldconcat 
FROM $table where date_time >= '$from_date 
$s_t_a_r_t_t_i_m_e:00' - INTERVAL 1 HOUR and date_time <= 
'$to_date $e_n_d_t_i_m_e:00' "; 

 
 //Άντληση ονομάτων κατάστασης πεδίου (STATUS) 

$query2 = "SELECT $statusconcat FROM $table where date_time >= 
'$from_date $s_t_a_r_t_t_i_m_e:00' - INTERVAL 1 HOUR and 
date_time <= '$to_date $e_n_d_t_i_m_e:00'"; 

} 
 
 //Εκτέλεση του πρώτου ερωτήματος (query) 
 $result = mysql_query($query,$cxn) 
 or die ("Αδύνατη η εκτέλεση του query."); 
 
 //Εκτέλεση του δεύτερου ερωτήματος (query2) 
 $result2 = mysql_query($query2,$cxn) 
 or die ("Αδύνατη η εμφάνιση αποτελεσμάτων"); 
 
 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζονται οι πληροφορίες του σταθμού 
(Όνομα σταθμού, Ημερομηνία, Βήμα μέτρησης) που προήλθαν από την 
προηγούμενη φόρμα (PeriodReport2.php). 



 139

 
 
//Σε περίπτωση που δεν βρεθεί/ούν εγγραφή/ές εμφανίζει ανάλογο 
μήνυμα, αλλιώς εκτελείται ο παρακάτω κώδικας με διάφορες ενέργειες 
if(mysql_num_rows($result)) 
{ 
 //Λήψη τιμής της μεταβλητής page  
 $page = $_GET['page'];  
 
 //Άν η σελίδα δεν έχει καθοριστεί τότε παίρνει την τιμή 1 
 if ($page <= 0) $page = 1;  
 
 //Καθορισμός της μεταβλητής start 
 $lpr = 25;  
 
 //Καθορισμός της μεταβλητής start 
 $start = ($page * $lpr) - $lpr;  
 $start=$start+1; 
 

//Επιλέγονται κάθε φορά οι εγγραφές που θα εμφανίζονται ανά 
σελίδα  
$qp2 = sprintf("%s ORDER BY 'Date_Time' DESC LIMIT 
%d,%d",$query,$start,$lpr);  

 
 //Υπολογισμός Πλήθους μετρήσεων 
 $getDataLen = mysql_num_rows(mysql_query($query));  
 
 //Υπολογισμός για το πόσες σελίδες θα εμφανίζονται 
 $pages = $getDataLen / $lpr;  
 

//Εκτελείται το ερώτημα με τις μετρήσεις/σελίδα και 
αποθηκεύεται στην μεταβλητή getData  

 $getData = mysql_query($qp2,$cxn);  
 $getDataLen = $getDataLen - 1; 

pagination($getDataLen, $lpr, true, ''); //δημιουργία 
pagination με συνολικές εγγραφές παρουσιαζόμενες ανά X εγγραφές 
με εμφάνιση details 

 
 /* Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε πίνακα */ 
 echo "<table align='center' border='1'>"; 
 echo "<tr><td colspan='17'></td></tr>\n"; 
 
 echo "<tr>"; 
 
 //Εμφάνιση πεδίου (S/N:Αύξων Αριθμός) 
 echo "<td><center><b>Α/Α</b></center></td>"; 
 

//Άντληση-εμφάνιση ονομάτων πεδίων (Sensors) και αποθήκευση σε 
πίνακα (t) 

 $i=0; 
 foreach ($row = mysql_fetch_assoc($result) as $field=>$value) 
 {  
  echo "<td><center><b>$field</b></center></td>\n"; 
  $t[$i]=$field; 
  $nrows=$i; 
  $i++; 
 } 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα εκτελούνται τα αντίστοιχα sql ερωτήματα 
ανάλογα με την επιλογή του χρήστη (πεντάλεπτες ή εξηντάλεπτες μετρήσεις) 
με σκοπό την άντληση των μετρήσεων. 
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 echo "</tr>\n"; 
 echo "<tr><td colspan='17'></td></tr>\n"; 
 
 

 
 
 
 //Αποθηκεύει το πλήθος εγγραφών σε αριθμητική τιμή  
 $num_rows=mysql_num_rows($result); 
 

//Άντληση ονομάτων πεδίων (STATUS) και αποθήκευση σε πίνακα 
(pap) 

 $k=2; 
 foreach ($row = mysql_fetch_assoc($result2) as $field=>$value) 
 { 
  for ($i=0;$i<$num_rows;$i++) 
  { 
   $Save_Statuses[$field][$i]= $value; 
  } 
 $pap[$k]=$field; 
 $k++; 
 } 
 
 //Άντληση εγγραφών και εμφάνιση σε πίνακα 
 $j=0; 
 $sn=$start; 
 $change_color=0; 
  
 while($row = mysql_fetch_array($getData, MYSQL_BOTH)) 
 { 
  extract($row); 
 

//Αλλαγή χρώματος σε μονό/ζυγό αριθμό εγγραφής που 
αντιπροσωπεύει μετρήσεις 

  $change_color=1-$change_color; 
 

//Όταν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται επάνω στην γραμμή 
χρωματίζεται κατάλληλα, άν φύγει ο δείκτης ποντικιού από την 
γραμμή επαναφέρεται στην αρχίκή κατάσταση  
echo "<tr class='rowing$change_color' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover';\" 
onMouseOut=\"className='rowing$change_color';\">\n"; 

 echo "<td><center><b>$sn</b></center></td>"; 
 for ($i=0;$i<=$nrows;$i++) 
 { 
  //Αποθηκεύει στην μεταβλητή την ημερομηνία και ώρα 
  if (($i==0)||($i==1)) 
  $panic=$row[$i]; 
    
    
  if (($i==0) && ($row[$i+1]=="00:00")) 
  { 

$temp_date_for_24_00= strtotime(date("d-m-Y", 
strtotime($row[0])) . " -1 day");  

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα ελέγχει αν υπάρχουν μετρήσεις και αντλεί από 
την βάση δεδομένων την ημερομηνία, την ώρα καθώς και τα ονόματα των 
πεδίων μέτρησης. Ορίζεται σελιδοποίηση μετρήσεων (25 μετρήσεις/σελίδα) 
και υπολογίζεται το πλήθος μετρήσεων και ο αύξων αριθμός.  
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$panic= $date_for_24_00=date("d-m-
Y",$temp_date_for_24_00); 

  } 
    
  if (($i==1) && ($row[1]=="00:00"))  
  { 
   $panic='24:00'; 
  } 
 
 

//Αποθηκεύει στην μεταβλητή όλα τα πεδία εκτός της 
ημερομηνίας και ώρας (Format: Ακέραια τιμή) 

  if ($i>1) 
   $panic=number_format($row[$i],0); 
   $result_per_field[$i][$j]=$panic; 
    

//Το δύο πρώτα πεδία δεν θα πρέπει να έχουν ώς τιμή 
ημερομηνία ή ώρα για να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες 

  if (($i!=0)&&($i!=1)) 
  { 
   //Εμφάνισε Νodata όταν η κατάσταση του sensor είναι 0 
    $temp_field=$pap[$i]; 
    if ($Save_Statuses[$temp_field][$j]==0) 

 echo "<td><center><font size='1' 
color='red'>NoData</font></center></td>"; 

   
 //Εμφάνισε την τιμή όταν η κατάσταση του sensor είναι 1 

  elseif($Save_Statuses[$temp_field][$j]==1) 
  echo "<td><center>$panic</center></td>"; 
 
  //Εμφάνισε OffScan όταν η κατάσταση του sensor είναι 2 
  elseif($Save_Statuses[$temp_field][$j]==2) 

echo "<td><center><font size='1' 
color='red'>OffScan</font></center></td>"; 

  } 
   

//Εμφανίζεται η τιμή σε περίπτωση που είναι ημερομηνία ή 
ώρα  

  else 
  echo "<td><center>$panic</center></td>"; 
  } 
  $j++; 
  $sn++; 
  echo "</tr>\n"; 
  } 
 
  echo "<br>"; 
 
  $j=0; 
  while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH)) 
  { 
  extract($row); 
   for ($i=0;$i<=$nrows;$i++) 
   { 
    
    

//Αποθηκεύει στην μεταβλητή την ημερομηνία και ώρα 
   if (($i==0)||($i==1)) 
   $panic=$row[$i]; 
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   if (($i==0) && ($row[$i+1]=="00:00")) 
   { 

$temp_date_for_24_00= strtotime(date("d-m-Y", 
strtotime($row[0])) . " -1 day");  
$panic= $date_for_24_00=date("d-m-
Y",$temp_date_for_24_00); 

   } 
    
   if (($i==1) && ($row[1]=="00:00"))  
   { 
    $panic='24:00'; 
   } 
 

//Αποθηκεύει στην μεταβλητή όλα τα πεδία εκτός της 
ημερομηνίας και ώρας (Format: Ακέραια τιμή) 

   if ($i>1) 
   $panic=number_format($row[$i],0); 
    
   $result_per_field[$i][$j]=$panic; 
   } 
  $j++; 
  } 
 
  echo "<tr><td colspan='17'></td></tr>\n"; 
 
  //Εμφανίζει τα ονόματα πεδίων (Sensors) 
  echo "<tr class='stat'>\n"; 

echo "<td><center><b>Α/Α</b></center></td><td 
colspan=2><center><b>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</b></center></td>"; 

  for ($i=2;$i<=$nrows;$i++) 
  { 
   echo "<td><center><b>$t[$i]</b></center></td>\n"; 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
  echo "<tr><td colspan='17'></td></tr>\n"; 
 

 
 

 
//Υπολογισμός-εμφάνιση Μέσου όρου (AVG) για κάθε Sensor 
μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat1' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat1';\">\n"; 
echo "<td><center><b>1</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Μ.Ο.</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  { 
 
   //Μηδενισμός μεταβλητών για κάθε Sensor 
   $sum=0; 
   $avg=0; 
    for ($l=0;$l<$j;$l++) 

Το παραπάνω κομμάτι αντλεί από την βάση δεδομένων τις μετρήσεις όπου 
εμφανίζονται υπό μορφή πίνακα. Γίνεται έλεγχος στο πεδίο status, αν δεν 
υπάρχει μέτρηση (status=0), εμφανίζει την λέξη «Nodata», αν η μέτρηση είναι 
λανθασμένη (status=2), εμφανίζει την λέξη «OffScan», τέλος αν η μέτρηση 
είναι σωστή (status=1) εμφανίζεται στον πίνακα. 
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    { 
    $temp_field=$pap[$k]; 
    

//Άν η κατάσταση του Sensor είναι 1, τότε αθροίζει 
τις τιμές του Sensor  

    if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1)  
     $sum=$sum+$result_per_field[$k][$l]; 
    } 
    $temp_field=$pap[$k]; 
      

//Άν η κατάσταση του Sensor είναι 0, εμφανίζει 
σύμβολο(*). 

  if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
  echo "<td><center>*</center></td>"; 
    

//Αλλιώς_Άν η κατάσταση του Sensor είναι 1, αποθηκεύει 
τον μέσο όρο σε δύο μεταβητές($avg, $avg_for_excel) και 
εμφανίζει το αποτέλεσμα στον πίνακα. 

    elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
    { 
   $avg=number_format($sum/$j,0); 
   echo"<td><center>$avg</center></td>\n"; 
   $avg_for_excel[$k]=$avg; 
    } 
     

//Αλλιώς_Άν η κατάσταση του Sensor είναι 2, εμφανίζει 
σύμβολο(*) 

    elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
 
 

//Υπολογισμός-εμφάνιση ελάχιστης τιμής (MIN) για κάθε 
Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat0' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat0';\">\n"; 
echo "<td><center><b>2</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Ελάχιστο</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
   $min= $result_per_field[$k][0]; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $min > $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $min = $result_per_field[$k][$l];  
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
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    echo "<td><center>$min</center></td>"; 
    $min_for_excel[$k]=$min; 
   }  
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
   echo "<td><center>*</center></td>"; 
  }  
  echo "</tr>\n"; 
 

//Εμφάνιση ημερομηνίας της ελάχιστης τιμής (MIN) για κάθε 
Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat1' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat1';\">\n"; 
echo "<td><center><b>3</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Ημερομηνία</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
  $min= $result_per_field[$k][0]; 
  $date_min = $result_per_field[0][0]; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $min > $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $min = $result_per_field[$k][$l];  
    $date_min = $result_per_field[0][$l]; 
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
    echo "<td><center>$date_min</center></td>"; 
    $date_min_for_excel[$k]=$date_min; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  }  
  echo "</tr>\n"; 
 

//Εμφάνιση ώρας της ελάχιστης τιμής (MIN) για κάθε Sensor 
μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat0' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat0';\">\n"; 
echo "<td><center><b>4</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Ώρα</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
  $min= $result_per_field[$k][0]; 
  $time_min = $result_per_field[1][0]; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $min > $result_per_field[$k][$l])  
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    { 
    $min = $result_per_field[$k][$l];  
    $time_min = $result_per_field[1][$l]; 
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
    echo "<td><center>$time_min</center></td>"; 
    $time_min_for_excel[$k]=$time_min; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  }  
  echo "</tr>\n"; 
 

//Εμφάνιση αριθμού εγγραφής της ελάχιστης τιμής (MIN) για 
κάθε Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) 
είναι 1 
echo "<tr class='rowstat1' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat1';\">\n"; 
echo "<td><center><b>5</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Αρ. Εγγραφής</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
  $min= $result_per_field[$k][0]; 
  $rec_num_min=1; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $min > $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $min = $result_per_field[$k][$l];  
    $rec_num_min = $l+1; 
    } 
     } 
   } 
    
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 

echo 
"<td><center>$rec_num_min</center></td>"; 

   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  }  
  echo "</tr>\n"; 
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//Υπολογισμός-εμφάνιση μέγιστης τιμής (MAX) για κάθε 
Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat0' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat0';\">\n"; 
echo "<td><center><b>6</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Μέγιστο</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
   $max=0; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $max < $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $max = $result_per_field[$k][$l];  
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
    echo "<td><center>$max</center></td>"; 
    $max_for_excel[$k]=$max; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  }  
  echo "</tr>\n"; 
 

//Εμφάνιση ημερομηνίας της μέγιστης τιμής (MAX) για κάθε 
Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat1' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat1';\">\n"; 
echo "<td><center><b>7</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Ημερομηνία</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
   $max=0; 
   $date_max=$result_per_field[0][0]; 
 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $max < $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $max = $result_per_field[$k][$l]; 
    $date_max = $result_per_field[0][$l]; 
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
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   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
      echo "<td><center>$date_max</center></td>"; 
      $date_max_for_excel[$k]=$date_max; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
 
 

//Εμφάνιση ώρας της μέγιστης τιμής (MAX) για κάθε Sensor 
μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<tr class='rowstat0' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat0';\">\n"; 
echo "<td><center><b>8</b></center></td><td  
colspan=2><b><i>Ώρα</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
   $max=0; 
   $time_max=$result_per_field[1][0]; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $max < $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $max = $result_per_field[$k][$l]; 
    $time_max = $result_per_field[1][$l]; 
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
      echo "<td><center>$time_max</center></td>"; 
      $time_max_for_excel[$k]=$time_max; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
 

//Εμφάνιση αριθμού εγγραφής της μέγιστης τιμής (MAX) για 
κάθε Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) 
είναι 1 
echo "<tr class='rowstat1' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat1';\">\n"; 
echo "<td><center><b>9</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Αρ. Εγγραφής</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  {  
   $rec_num_max=1; 
   $max= $result_per_field[$k][0]; 
    
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
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   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
     { 
    if ( $max < $result_per_field[$k][$l])  
    { 
    $max = $result_per_field[$k][$l]; 
    $rec_num_max = $l+1; 
    } 
     } 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
      echo "<td><center>$rec_num_max</center></td>"; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
 
 

echo "<tr class='rowstat0' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat0';\">\n"; 

 
//Υπολογισμός-εμφάνιση του συνολικού αριθμού μετρήσεων 
(NUM) για κάθε Sensor μόνο όταν η κατάσταση του πεδίου 
(STATUS) είναι 1 
echo "<td><center><b>10</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>Πλήθος Μετρ.</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  { 
  $count=0; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
    $count++; 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
    echo "<td><center>$count</center></td>"; 
    $count_num_rows_for_excel[$k]=$count; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
 
 
  $startTimeStamp = strtotime("$convert_from_dateDMY");  
  $endTimeStamp = strtotime("$convert_to_dateDMY");   
 
  $timeDiff = abs($endTimeStamp - $startTimeStamp);  

  $numberDays = $timeDiff/86400;   
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  //Πλήθος ημερών 
  $numberDays = intval($numberDays)+1;  
 
  //Άν επιλεχθούν πεντάλεπτες μετρήσεις 
  if ($_POST[interval]==5) 
  { 

//Υπολογίζεται το πλήθος μετρήσεων ανάλογα με το πλήθος 
ημερών 

   $numberDays=$numberDays * 288; 
  } 
 
  //Αλλιώς άν επιλεχθούν εξηντάλεπτες μετρήσεις 
  else if ($_POST[interval]==60) 
  { 

 
//Υπολογίζεται το πλήθος μετρήσεων ανάλογα με το πλήθος 
ημερών 

   $numberDays=$numberDays * 24; 
  } 
 

echo "<tr class='rowstat1' 
onMouseOver=\"this.className='change_col_mouseover_stat';
\" onMouseOut=\"this.className='rowstat1';\">\n"; 

 
//Υπολογισμός-εμφάνιση του συνολικού αριθμού μετρήσεων σε 
ποσοστό (DATA[%]) για κάθε Sensor μόνο όταν η κατάσταση 
του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "<td><center><b>11</b></center></td><td 
colspan=2><b><i>[%] Πληρότητα</i></b></td>"; 

  for ($k=2;$k<=$nrows;$k++) 
  { 
  $count=0; 
  $count_avg=0; 
   for ($l=0;$l<$j;$l++) 
   { 
     $temp_field=$pap[$k]; 
     if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
    $count++; 
   } 
   $temp_field=$pap[$k]; 
   if ($Save_Statuses[$temp_field][$l]==0) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==1) 
   { 
           
      

$count_avg=number_format((($count/$numberDays
)*100),2); 

    echo "<td><center>$count_avg</center></td>"; 
    $count_percent_data_for_excel[$k]=$count_avg; 
   } 
   elseif($Save_Statuses[$temp_field][$l]==2) 
    echo "<td><center>*</center></td>"; 
  } 
  echo "</tr>\n"; 
 
  echo "</table>\n"; 
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5.11 PeriodExportExcel.php 
 
Στο συγκεκριμένο αρχείο παρουσιάζεται και αναλύεται ο κώδικας εμφάνισης 

μετρήσεων και στατιστικών σε μορφή excel. 
 
 
<?php  
//Headers που συνδέουν την php με εξωτερικό πρόγραμμα (Microsoft 
Excel) 
header("Content-type: application/octet-stream");  
header("Content-Disposition: attachment; filename=PeriodReport.xls");  
header("Pragma: no-cache");  
header("Expires: 0");  
 
echo "Περιοδική Αναφορά \n"; 
echo "Σταθμός \t $Label_Station \n"; 
echo "Ημερομηνία \t $_POST[convert_from_dateDMY] [$_POST[starttime]] 
- $_POST[convert_to_dateDMY] [$_POST[endtime]]\n"; 
echo "Χρονικό Βήμα \t $_POST[interval] Min \n"; 
echo "\n"; 
 
//Εμφάνιση ονομάτων πεδίων (Sensors) και τιμών στο excel 
echo "$header\n$data"; 
 
//Άντληση των headers (Στατιστικά) 
for ($i = 2; $i < $count; $i++) { 
$header_statistics .= mysql_field_name($export, $i)."\t";  
}  
echo"\n"; 
//Άντληση των headers (Στατιστικά) 
echo"\t \t $header_statistics"; 
 
//Υπολογισμός Μέσου όρου (AVG) για κάθε Sensor μόνο όταν η κατάσταση 
του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Μ.Ο."; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['avg_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζονται τα στατιστικά των μετρήσεων. 
Συγκεκριμένα υπολογίζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων, η ελάχιστη τιμή 
μέτρησης, η ώρα εύρεσης της ελάχιστης τιμής, η μέγιστη τιμή μέτρησης, η 
ώρα εύρεσης της μέγιστης τιμής, ο συνολικός αριθμός μετρήσων και το 
ποσοστό του συνολικού αριθμού μετρήσεων. 



 151

  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Υπολογισμός-εμφάνιση ελάχιστης τιμής (MIN) για κάθε Sensor μόνο 
όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Ελάχιστο"; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['min_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Εμφάνιση ημερομηνίας της ελάχιστης τιμής (MIN) για κάθε Sensor μόνο 
όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Ημερομηνία"; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['date_min_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Εμφάνιση ώρας της ελάχιστης τιμής (MIN) για κάθε Sensor μόνο όταν η 
κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Ώρα"; 
 
$i=1; 
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foreach ($_POST['time_min_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Υπολογισμός-εμφάνιση μέγιστης τιμής (MAX) για κάθε Sensor μόνο όταν 
η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Μέγιστο"; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['max_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Εμφάνιση ημερομηνίας της μέγιστης τιμής (MAX) για κάθε Sensor μόνο 
όταν η κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Ημερομηνία"; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['date_max_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
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 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Εμφάνιση ώρας της μέγιστης τιμής (MAX) για κάθε Sensor μόνο όταν η 
κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Ώρα"; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['time_max_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
 
//Εμφάνιση Πλήθους μετρήσεων για κάθε Sensor μόνο όταν η κατάσταση 
του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "Πλήθος Μετρ."; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['count_num_rows_for_excel'] as $field=> $value) 
{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 
//Εμφάνιση Πληρότητας[%] μετρήσεων για κάθε Sensor μόνο όταν η 
κατάσταση του πεδίου (STATUS) είναι 1 
echo "\n\t"; 
echo "[%] Πληρότητα"; 
 
$i=1; 
foreach ($_POST['count_percent_data_for_excel'] as $field=> $value) 
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{ 
 if ($i==1) 
 { 
  echo " \t"; 
 } 
 
 if ($i>1) 
 { 
  if ($value!="") 
  echo "$value \t"; 
  else 
  echo "* \t"; 
 } 
  
 $i++; 
} 
 

 

 

5.12 add-point.php 
 
Το αρχείο add-point.php περιέχει κώδικα που προσθέτει ένα σημείο στον χάρτη της 

Google. Επίσης αποθηκεύει τις πληροφορίες του σημείου στην βάση δεδομένων. 

 
 
<?php session_start()?> 
 
<?php 
  require_once 'header.php'; 
  require_once 'thumbnail.class.php';  
   
  if (!empty($_REQUEST['submit'])) 
  { 
   $tmp = $_FILES['uploaded_file']['tmp_name'];  
   $org = $_FILES['uploaded_file']['name']; 
    
   if ($tmp) 
   { 
  $ext = strrchr($org,'.'); 
  $fname = $_POST[fname]; 

 
// Φάκελος όπου αποθηκεύονται τα αρχεία. 
$directory = 'mapimages/';  

     
// Τίτλος εικόνων 
$prefix = $fname.'_'; 

  $thumbnail = new thumbnail; 
  $image = $fname.'_lrg'; 
  $thumb =  $fname.'lrg'; 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα τα ονόματα των πεδίων, οι μετρήσεις και τα 
στατιστικά αντλούνται από την βάση δεδομένων και αποθηκεύονται σε 
μονοδιάστατους πίνακες. Για την εμφάνιση τους στο λογισμικό microsoft 
excel,  καλούνται τα ανάλογα headers 
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  $_POST[lat] = trim($_POST[lat]); 
  $_POST[log] =trim($_POST[log]); 
  list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($tmp); 
  $diastaseis = $width.' X '.$height;  
  $nimage = $width;  
    
    // Ανέβασμα των εικόνων 
  if($width>$limage) 
  { 
   // Κύρια φωτογραφία που αλλάζει κατά X μέγεθος 

$lrgImage = $thumbnail->generate($tmp, $org, 
$directory, $prefix.'lrg', $limage ); 

  }  
  else 
  { 

// Κύρια φωτογραφία που παραμένει ίδια εφόσον είναι 
μικρότερη από X μέγεθος 
$lrgImage = $thumbnail->generate($tmp, $org, 
$directory, $prefix.'lrg', $width); 

  } 
  if($width>$thumbsize) 
  { 
   // Μικρογραφία 

$smlImage = $thumbnail->generate($tmp, $org, 
$directory, $prefix.'sml', $thumbsize);  

    } 
  else 
  { 
   // Μικρογραφία 

$smlImage = $thumbnail->generate($tmp, $org, 
$directory, $prefix.'sml', $width); 

  } 
    if ($smlImage  && $lrgImage) 
    { 
   $image = $prefix.'lrg'.$ext; 
   $thumb = $prefix.'sml'.$ext; 
   $normal = $prefix.'nrl'.$ext;  
   $hmera = time(); 
 

 
 
 
 

if (($_POST[title]!='') && (is_numeric($_POST[lat])) && 
(is_numeric($_POST[log])) && ($_POST[category]!='') && 
($_POST[city]!='')) 

  { 
   $conn1 = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); 
   $db = mysql_select_db($dbname,$conn1); 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί 
«Καταχώρηση», τότε αποθηκεύεται το όνομα της μικρογραφίας και της 
κύριας εικόνας μιας περιοχής στην βάση δεδομένων.  
 
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 

 Έλεγχος αν έχει ανεβάσει ο χρήστης και τους δύο τύπους εικόνων 
(Μικρογραφία-Κύρια φωτογραφία). 

 Έλεγχος στις διαστάσεις των εικόνων. 
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$pn = "SELECT  * FROM city_info where 
id='$_POST[city]'"; 

   $pn1 = mysql_query($pn) or die(mysql_error()); 
   mysql_close($conn1); 
   while($pnfix = mysql_fetch_array($pn1)) 
   { 
    $en_city = $pnfix[en_title]; 
   }  
  $id=mt_rand(); 
 

 
 
 
 
  $link = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); 
     

$query = "INSERT INTO points 
VALUES('$id','$_POST[category]', 

  '$_POST[city]', 
  '$en_city', 
  '$_POST[address]',   
  '$_POST[title]', 
  '$_POST[description]',   
  '$_POST[lat]', 
  '$_POST[log]', 
  '$thumb', 
  '$image')"; 

mysql_db_query($dbname, $query, $link) or die("<font 
color='#cc0000'><b>Σφάλμα: Το σημείο ($_POST[title]) που 
επιλέξατε υπάρχει ήδη.</b></font>"); 

  mysql_close($link); 
  } 
 } 
    
$info = '<br><br><center><font size="2" color="blue">Η Φωτογραφία 
και τα δεδομένα ανέβηκαν επιτυχώς!</font><br><br> 

  <img src="'.$smlImage.'"></center> 
  '; 
 } 
} 
else 
   { 
  $info = ''; 
 } 
?> 
 
<!-- Πίνακας καταχώρησης σημείου--> 
<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" 
class="maintable"> 
        <tbody> 
          <tr> 
            <td class="title-top" align="left" 
valign="middle">ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ</td> 
          </tr> 
          <tr> 
        </tbody> 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα, αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα 
απαραίτητα πεδία, τότε η εφαρμογή αναζητά από την βάση όλα τα στοιχεία 
του Δήμου. 
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      </table> 
<br><br> 
<?php 

 
 
 
 
if ((!empty($info)) && ($_POST[title]!='') && 
(is_numeric($_POST[lat])) && (is_numeric($_POST[log])) && 
($_POST[category]!='') && ($_POST[city]!='')) 
{ 
 echo $info; 
} 
else 
{ 
if($_POST[submit] ==' Αποστολή ' && ($_POST[title]=='' || 
(!is_numeric($_POST[lat])) || (!is_numeric($_POST[log])) || 
$_POST[category]=='' || $_POST[city]=='' || $image=='' || 
$thumb=='')) 
{ 
echo $error = '<b><font color="#cc0000">ΛΑΘΟΣ!! Παρακαλώ συμπληρώσετε 
τα υποχρεωτικά πεδία (*)</font></b><br> 
<b><font color="#cc0000">Προσοχή: Υποχρεωτικά αριθμητικές τιμές για 
το Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος!</font>'; 
} 
  ?> 

 
 
 
 
<form name="Form1" action="" method="post" enctype="multipart/form-
data"  id="Form1"> 
<?php $fname = substr(time().rand(10,99),-12);?> 
<input type="hidden" name="fname" value="<?php echo $fname?>">Τίτλος 
Σημείου:<br> 
 
<?php include('config_stations.php');?> 
* <select class="text" name="title" alt="required"  tabindex="1"> 
<?php 
 echo '<option value="">[Επιλέξτε]</option>'; 
 while($onfix = mysql_fetch_array($result)) 
 { 
  $onfix[title] = $onfix[LabelStation]; 

echo '  <option 
value="'.$onfix[title].'">'.$onfix[title].'</option>'; 

 }  
?> 
</select> 
 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα προσθέτει τις πληροφορίες ενός σημείου στην 
βάση δεδομένων. Αν δεν καταχωρηθούν στην βάση, εμφανίζεται ανάλογο 
μήνυμα. 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα αν δεν έχουν συμπληρωθεί υποχρεωτικά όλα 
τα πεδία ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία στα πεδία, εμφανίζεται μηνύμα 
λάθους. 
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<br>Γεγραφικό 
Πλάτος&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Γεω
γραφικό Μήκος<br> 
* <input  type="text" name="lat" value="<?php echo $data[lat];?>" 
style="font-size : 12px;font-family : Arial;font-weight : 
normal;border-width : 1px 1px 1px 1px;border-style : solid solid 
solid solid;border-color : gray gray gray gray;width : 200px;height : 
18px;" alt="required">&nbsp;&nbsp; 
 
* <input  type="text" name="log" value="<?php echo $data[log];?>" 
style="font-size : 12px;font-family : Arial;font-weight : 
normal;border-width : 1px 1px 1px 1px;border-style : solid solid 
solid solid;border-color : gray gray gray gray;width : 200px;height : 
18px;" alt="required"> 
       
<iframe src ="find-lat.php" height="450" width="650" frameborder="0" 
> 
</iframe> 

 
 
 
 
   
Δήμος:<br> 
* <select name="city"> 
<?php 
 $onm = "SELECT  * FROM city_info ORDER BY BINARY title"; 
 $onm1 = mysql_query($onm) or die(mysql_error()); 
 
while($onfix = mysql_fetch_array($onm1)) 
{ 
echo '  <option value="'.$onfix[id].'">'.$onfix[title].'</option>'; 
}  
?> 
</select><hr><br> 
 
<!-- Εμφάνιση διεύθυνσης --> 
Διεύθυνση:<br> 
<input class="text" type="text" name="address" value="" style="width 
: 300px;" alt="required"  tabindex="1"><hr><br> 
 
<!-- Εμφάνιση περιγραφής --> 
Περιγραφή (μέχρι 300 χαρακτήρες):<br> 
<textarea rows="6" cols="70" name="description"></textarea><hr><br> 
<br> 
<hr><br><br> 
 
<!-- Εμφάνιση κατηγορίας σταθμού μέτρησης --> 

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα δημιουργεί 12ψήφιο αριθμό που θα δοθεί για 
την ονομασία του κάθε αρχείου εικόνας. Επίσης από την βάση δεδομένων 
αντλούνται και εμφανίζονται δυναμικά σε λίστα τα ονόματα των σταθμών 
μετρήσεων.  

Το παραπάνω κομμάτι κώδικα εμφανίζει σε πλαίσιο τύπου iframe το αρχείο 
find-lat.php. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες (Μήκος-Πλάτος) μιας περιοχής. 
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Τύπος Σταθμού Μέτρησης:<br> 
* <select name="category"> 
 <?php 
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); 
  $db = mysql_select_db($dbname,$conn); 

$onm = "SELECT  * FROM points_categories ORDER BY BINARY 
title"; 

  $onm1 = mysql_query($onm) or die(mysql_error()); 
 
  while($onfix = mysql_fetch_array($onm1)) 
  { 

echo '  <option 
value="'.$onfix[id].'">'.$onfix[title].'</option>'; 

  }  
 ?> 
</select><hr><br> 
 
<fieldset> 
 <legend>Ανέβασμα Φωτογραφίας</legend> * <input type="file" 
name="uploaded_file" ><br><br><input type="submit" name="submit" 
value=" Αποστολή " onclick="save()" style="cursor : pointer;"> 
</fieldset> 
<br> 
</form> 
<?php } ?> 
 

 
 

5.13 points.php 
 
Στο αρχείο point.php προβάλλονται δυναμικά τα σημεία από την βάση δεδομένων. 
 
 
<?php  
if($_GET[title]) { 

$sql = "SELECT * FROM points WHERE title LIKE '%$_GET[title]%' 
ORDER BY  BINARY title ASC, id DESC"; 

      $result = mysql_query($sql,$conn); 
 $total_records=@mysql_num_rows($result); 
}  
else { 
       $sql = "SELECT * FROM points ORDER BY BINARY title ASC"; 
         $result = mysql_query($sql,$conn); 
 $total_records=@mysql_num_rows($result); 
}   //Ιδιότητες που αφορά την σελίδα  
 $record_per_page=20; 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνονται τα εξής: 
 

 Εμφανίζονται δυναμικά σε λίστα τα ονόματα του δήμου και οι 
κατηγορίες σταθμού μετρήσεων. Αντλούνται τα στοιχεία από την βάση 
δεδομένων  μέσω sql ερωτήματος. 

 Εμφανίζονται τα πλαίσια της διεύθυνσης, της περιγραφής, καθώς και 
το ανέβασμα (upload) των εικόνων στους αντίστοιχους σταθμούς 
μέτρησης. 
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 $scroll=10; 
 $page=new Page(); 

$page-
>set_page_data($videosurl,$total_records,$record_per_page,$scro
ll,true,true,true); 

 $result=@mysql_query($page->get_limit_query($sql)); 
 echo '<p margin : 0px;padding : 0px;padding-bottom : 5px;">'; 
 $page->get_first_page_nav("[Αρχική]&nbsp;"); 
 $page->get_prev_page_nav("&laquo;Προηγούμενη&nbsp;"); 
 $page->get_number_page_nav(); 
 $page->get_next_page_nav("&nbsp;Επόμενη&raquo;"); 
 $page->get_last_page_nav("&nbsp;[Τελευταία]"); 
 echo '</p>';  
if(mysql_num_rows($result) > '0') 
{    
echo '<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="3"> 
  <tbody> 
     <tr style="background-color : #f2f9ff;"> 

<td width="50%" align="center" valign="middle" 
class="text"><b>Τίτλος Σημείου</b></td> 
<td width="25%" align="center" valign="middle" 
class="text"><b>Επεξεργασία</b></td> 
<td width="25%" align="center" valign="middle" 
class="text"><b>Διαγραφή</b></td> 

     </tr>'; 
  $n = 1; 
        while($row = mysql_fetch_array($result)) 
        {   
 if(!($n % 2)) { $bg = "class='dif'"; } else { $bg = ''; } 
 

$ccode= $row[code]; 
   echo '<tr '.$bg.'> 

<td width="50%" align="left" valign="top" class="text"> <a 
href="editpoint.php?id='.$row[id].'">'.$row[title].'</a> </td> 
<td width="25%" align="center" valign="top" class="text"><b><a 
href="editpoint.php?id='.$row[id].'">[Ε]Επεξεργασία</a></b></td
> 
<td width="25%" align="center" valign="top" 
class="text"><span><a href="pointdelete.php?id='.$row[id].'" 
style="cursor : pointer;color : white;background-color : 
#ff0000;border-width : 1px 1px 1px 1px;border-style : solid 
solid solid solid;border-color : #cc0000 #cc0000 #cc0000 
#cc0000;font-weight : bold;width : 120px;height : 20px;" 
onClick="return confirm(\'Είστε σίγουρος για την διαγραφή? 
\')">[Χ]Διαγραφή</a></td> 

    </tr>'; 
 $n++; 
        }  
echo '</tbody> 
</table>'; 
 
} 
else { echo 'Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις.';} 
 
?> 
 
<?php echo '<p margin : 0px;padding : 0px;padding-bottom : 5px;">'; 
   $page->get_first_page_nav("[Αρχική]&nbsp;"); 
   $page->get_prev_page_nav("&laquo;Προηγούμενη&nbsp;"); 
   $page->get_number_page_nav(); 
   $page->get_next_page_nav("&nbsp;Επόμενη&raquo;"); 
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   $page->get_last_page_nav("&nbsp;[Τελευταία]"); 
 echo '</p>'; ?>    
 
</center> 
</td> 
    </tr> 
        </tbody> 
      </table> 

 

5.14 edit-point.php 
 
Στο αρχείο edit-point.php πραγματοποιείται διόρθωση σημείων στην βάση 

δεδομένων. Επίσης μπορεί να γίνει τροποποίηση στην βάση που αφορά το 

γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το όνομα του δήμου, της διέθυνσης, την περιγραφή, 

τον τύπου σταθμού μέτρησης και η αλλάγή της εικόνας. 
 
 
<?php 
  require_once 'header.php'; 
   
   
 $id = $_GET[id]; 
  if ($_POST[submit]== ' Καταχώρηση Σημείου ') 
  {   
  $conn1 = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); 
  $db = mysql_select_db($dbname,$conn1); 
  $pn = "SELECT  * FROM city_info where id='$city'"; 
  $pn1 = mysql_query($pn) or die(mysql_error()); 
  mysql_close($conn1); 
 
  while($pnfix = mysql_fetch_array($pn1)) 
  { 
  $en_city = $pnfix[en_title]; 
  }  
   

if (($_POST[title]!='') && (is_numeric($_POST[lat])) && 
(is_numeric($_POST[log])) && ($_POST[category]!='') && 
($_POST[city]!='')) 

  { 
  $query = "UPDATE points SET  
  category='$_POST[category]', 
  city='$_POST[city]', 
  en_city='$en_city', 

Στο παρακάτω κομμάτι κώδικα εφόσον υπάρχει το όνομα του σημείου, 
γίνεται άντληση από την βάση δεδομένων. Για κάθε σημείο εμφανίζονται 
δυναμικά τα κουμπιά «Επεξεργασία» και «Διαγραφή». Επίσης ορίζονται 
διάφορες ρυθμίσεις που αφορά την σελιδοποίηση των σημείων. Σε κάθε 
σελίδα προβάλλονται έως και 20 σημεία. Αν δεν υπάρχουν σημεία στην βάση 
δεδομένων, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.   
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  address='$_POST[address]', 
  title='$_POST[title]', 
  description='$_POST[description]',  
  lat='$_POST[lat]', 
  log='$_POST[log]' 
  WHERE id='$id'"; 
  mysql_db_query($dbname, $query, $conn); 
 

$error = '<b><font color="#009900">Το σημείο ανανεώθηκε 
επιτυχώς</font></b>'; 

  } 
  

else if(($_POST[title]=='') || ($_POST[category]=='') || 
($_POST[city]=='') || (!is_numeric($_POST[lat])) || 
(!is_numeric($_POST[log])))  

 {  
$error = '<b><font color="#cc0000">ΛΑΘΟΣ!! Παρακαλώ 
συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία (*)</font></b><br> 
<b><font color="#cc0000">Προσοχή: Υποχρεωτικά αριθμητικές 
τιμές για το Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος!</font>'; 

 } 
  } 
 $query = "SELECT * FROM points WHERE id='$id'"; 
 $result = mysql_db_query($dbname, $query, $conn); 
 $data = mysql_fetch_array($result); 
 ?> 

 
 
 
 
<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" 
class="maintable"> 
        <tbody> 
          <tr> 
            <td class="title-top" align="left" 
valign="middle">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ <?php echo $data[title];?></td> 
    </tr> 
          <tr> 
    <td><?php echo $error;?></td> 
    </tr> 
    <tr> 
            <td class="main-main" align="center" 
valign="top"><br><b><a href="editphoto.php?id=<?php echo 
$id;?>">[Αλλαγή Φωτογραφίας]</a></b>  
    </td> 
          </tr> 
  </tbody> 
      </table> 
 
<br><br> 
 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα πραγματοποιούνται τα εξής: 
 Eλεγχος εκγυρότητας των πεδίων. 
 Πατώντας το κουμπί «Αποστολή» ενημωρώνονται τα νέα στοιχεία των 

σημείων στον πίνακα points. 
 Σε περίπτωση που υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία στα πεδία, 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους. 
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<!-- Φόρμα δημιουργίας 12 ψήφιου αριθμού για την ονομασία των 
αρχείων--> 
<form name="Form1" action="" method="post" enctype="multipart/form-
data"  id="Form1"> 
<?php $fname = substr(time().rand(10,99),-12); εικόνας?> 
<input type="hidden" name="fname" value="<?php echo $fname?>">Τίτλος 
Σημείου:<br> 
  
<!-- Εμφάνιση σημείου --> 
<?php include('config_stations.php');?> 
 
* <select class="text" name="title" alt="required"  tabindex="1"> 
<?php 
echo '<option value="">[Επιλέξτε]</option>'; 
 
while($onfix = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
$onfix[title] = $onfix[LabelStation]; 
 
if($data[title] == $onfix[title]) { $sel0 = 'selected';} else { $sel0 
= '';}  
echo '  <option value="'.$onfix[title].'" 
'.$sel0.'>'.$onfix[title].'</option>'; 
}  
?> 
</select> 
    
<!-- Εμφάνιση αρχείου εύρεσης γεωγραφικών συντεταγμένων --> 
<hr><br> 
<br>Γεωγραφικό 
Πλάτος&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Γεωγραφικό 
Μήκος<br> 
      * <input  type="text" name="lat" value="<?php echo 
$data[lat];?>" style="font-size : 12px;font-family : Arial;font-
weight : normal;border-width : 1px 1px 1px 1px;border-style : solid 
solid solid solid;border-color : gray gray gray gray;width : 
200px;height : 18px;" alt="required">&nbsp;&nbsp;&nbsp; * <input  
type="text" name="log" value="<?php echo $data[log];?>" style="font-
size : 12px;font-family : Arial;font-weight : normal;border-width : 
1px 1px 1px 1px;border-style : solid solid solid solid;border-color : 
gray gray gray gray;width : 200px;height : 18px;" alt="required"> 
 
<iframe src ="find-lat.php" height="450" width="650" frameborder="0" 
></iframe> 
<hr><br> 
<br> 
 
<!-- Εμφάνιση δήμου --> 
Δήμος:<br> 
* <select name="city"> 
<?php 
$onm = "SELECT  * FROM city_info ORDER BY BINARY title"; 
$onm1 = mysql_query($onm) or die(mysql_error()); 
 while($onfix = mysql_fetch_array($onm1)) 
 { 
  if($data[city] == $onfix[id]) { $sel = 'selected';} else 
{ $sel = '';}  
 echo '  <option value="'.$onfix[id].'" 
'.$sel.'>'.$onfix[title].'</option>'; 
 }   
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?> 
</select><hr><br> 
 
<!-- Εμφάνιση διεύθυνσης --> 
Διεύθυνση:<br> 
            <input class="text" type="text" name="address" 
value="<?php echo $data[address];?>" style="width : 300px;" 
alt="required"  tabindex="1"><hr><br> 
 
<!-- Εμφάνιση περιγραφής --> 
Περιγραφή (μέχρι 300 χαρακτήρες):<br> 
            <textarea rows="6" cols="70" name="description"><?php 
echo $data[description];?></textarea><hr><br> 
<br> 
 
<!-- Εμφάνιση κατηγορίας σταθμού μέτρησης --> 
Τύπος Σταθμού Μέτρησης:<br> 
* <select name="category"> 
<?php 
 
$onm = "SELECT  * FROM points_categories ORDER BY BINARY title"; 
$onm1 = mysql_query($onm) or die(mysql_error()); 
 while($onfix = mysql_fetch_array($onm1)) 
 { 
if($data[category] == $onfix[id]) { $sel1 = 'selected';} else { $sel1 
= '';}  
echo '  <option value="'.$onfix[id].'" '.$sel1.' 
>'.$onfix[title].'</option>'; 
}  
 
?> 
</select> 
<hr><br> 
<input type="submit" name="submit" value=" Καταχώρηση Σημείου "  
class="subm" style="cursor : pointer;"> 
<br> 
</form> 

 

 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνονται τα εξής: 
 

 Δημιουργία 12ψήφιου αριθμού που θα δοθεί για την ονομασία του 
κάθε αρχείου εικόνας. Επίσης από την βάση δεδομένων αντλούνται και 
εμφανίζονται δυναμικά σε λίστα τα ονόματα των σταθμών μετρήσεων.  

 Εμφανίζεται σε πλαίσιο τύπου iframe το αρχείο find-lat.php. Ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες (Μήκος-Πλάτος) μιας περιοχής. 

 Εμφανίζονται δυναμικά σε λίστα τα ονόματα του δήμου και οι 
κατηγορίες σταθμού μετρήσεων. Αντλούνται τα στοιχεία από την βάση 
δεδομένων  μέσω sql ερωτήματος. 

 Εμφανίζονται τα πλαίσια της διεύθυνσης, της περιγραφής, καθώς και 
το ανέβασμα (upload) των εικόνων στους αντίστοιχους σταθμούς 
μέτρησης. 
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5.15 pointdelete.php 
 
Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται η διαγραφή αρχείων εικόνων και σημείων από 

την βάση δεδομένων. 

 
 
<?php 
$id = $_GET[id]; 
if($id) { 
 $link = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); 
 $query = "SELECT image, thumb FROM points WHERE id='$id'"; 
 $result = mysql_db_query($dbname, $query, $link); 
 $data = mysql_fetch_array($result); 
  
 @unlink("../mapimages/$data[thumb]"); 
 @unlink("../mapimages/$data[image]"); 
 
 //Διαγραφή σημείου 
 $query1 = "DELETE FROM points WHERE id='$_GET[id]'"; 
 mysql_db_query($dbname, $query1, $link); 
 mysql_close($link); 
  
echo "<script language='JavaScript'> window.location='points.php'; 
</script>"; 
 exit(); 
} 
?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα γίνεται διαγραφή του σημείου, της εικόνας 
προεπισκόπησης και της κύριας φωτογραφίας από την βάση δεδομένων. 
Πατώντας το κουμπί «Διαγραφή» ο έλεγχος μεταβαίνει στο αρχείο points.php 
όπου εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης στον χρήστη για τη διαγραφή του 
σημείου.   
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