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Περίληψη 

Στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής εργασίας, έγινε μια προσπάθεια για να 

κατανοήσει ο χρήστης κάποιες βασικές έννοιες, όπως είναι το Context με έμφαση στο 

location, το context – awareness, το GeoLocation, το Mobile Computing αλλά και 

κάποιες χαρακτηριστικές εφαρμογές. Επιπλέον στην παρούσα εργασία, η οποία 

περιλαμβάνει και ένα τέτοιο σύστημα, ο αναγνώστης θα μπορέσει να καταλάβει πως 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το σύστημα, τι απαιτήσεις θέτει ο χρήστης, την διεπαφή 

του χρήστη και την αξιολόγηση του συστήματος. 

Λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο λογισμικό καθώς και δωρεάν υπηρεσίες 

που δεσπόζουν αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, μεταξύ αυτών είναι και η εφαρμογή 

Google Maps API, είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε να αναπαράγει ή/και να επεκτείνει το 

παρόν σύστημα καθώς προσφέρεται ο πηγαίος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε κατά την 

ανάπτυξή του. 

Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιούνται κυρίως οι γλώσσες HTML, PHP, 

MySQL, JavaScript, KML. Γίνεται εκτενής αναφορά σε όλες τις γλώσσες και 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Context, location , context – awareness, GeoLocation , Mobile 

Computing, Google Maps, API, HTML, PHP, MySQL, JavaScript, KML, SQL, 

Database, Web server, Φλώρινα. 
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Abstract 

Within the framework of this Master thesis, an attempt was made for the user to 

understand some basic concepts, such as Context with emphasis on location, the context - 

awareness, the GeoLocation, the Mobile Computing and some typical applications. In 

addition to this thesis, which includes such a system, the reader will be able to 

understand how the system was designed and developed, what requirements the user  

sets, the user interface and the system evaluation  

.Because of the use of free software as well as the free services that currently 

dominate the Internet, among them, the application Google Maps API, anyone is able to 

reproduce and extend the current system as well as the source code used in the 

development is offered.  

The primarily languages used for programming are HTML, PHP, MySQL, 

JavaScript, KML. There is also an extensive reference to all languages and technologies 

used. 

 

Keywords: Context, location , context – awareness, GeoLocation , Mobile 

Computing, Google Maps, API, HTML, PHP, MySQL, JavaScript, KML, SQL, 

Database, Web server, Florina. 
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 1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για το αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας 

και την συμβολή της. Δηλαδή τι κάνει, τι προσφέρει, τι υπηρεσίες και τεχνολογίες 

χρησιμοποιεί και όχι μόνο. Επίσης γίνεται μία αναφορά για την δομή της Διπλωματικής 

εργασίας, τι να περιμένει ο αναγνώστης και το τι περιέχουν τα επόμενα κεφάλαια. 

 1.1  Αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας 

Το αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας είναι ένα σύστημα που προβάλει 

γεωαναφερόμενα δεδομένα αξιοποιώντας πρόσβαση στο διαδίκτυο από δημόσια hot-spot 

και παρέχει την δυνατότητα στους χρηστές να περιηγηθούν γρήγορα και εύκολα σε 

διάφορες τοποθεσίες μέσα στη πόλη της Φλώρινας. Είναι ένας εύχρηστος και 

ενδιαφέρων τρόπος ώστε να μπορεί ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την όποια πρόσβαση 

στο διαδίκτυο διαθέτει, να περιηγηθεί σε διάφορα σημεία του ενδιαφέροντος του και να 

οργανώσει την επίσκεψη του στην πόλη της Φλώρινας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

και όχι μόνο. 

Η εργασία έχει σαν στόχο τον σχεδιασμό ενός συστήματος, το οποίο θα αξιοποιεί 

την τοποθεσία του χρήστη και σε συνδυασμό με τις άλλες αποθηκευμένες τοποθεσίες 

διαφόρων σημείων στην πόλη της Φλώρινας, θα προτείνει στον χρήστη διάφορες 

τοποθεσίες, είτε κοντινές (τι υπάρχει γύρω του), είτε γενικές (που υπάρχουν μέσα στην 

πόλη τα σημεία της κατηγορίας που επέλεξε). 

Το όλο σύστημα αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών με πολλές παραμέτρους 

και λειτουργιές που απευθύνονται σε επισκέπτες, τουρίστες, φοιτητές και όχι μόνο που 

επισκέπτονται την πόλη της Φλώρινας για λίγο ή πρόκειται να μείνουν σε αυτή για ένα 

διάστημα. Αντικείμενο της όλης διαδικασίας είναι το να μπορεί ο κάθε χρήστης, εφόσον 

συνδεθεί στο διαδίκτυο με την συσκευή του (για παράδειγμα κινητό τηλέφωνο), να 

ενημερωθεί με ωραίο και εύχρηστο τρόπο για τα δρώμενα που πρόκειται να 

διαδραματιστούν και πόσο θα διαρκέσουν,  να δει και να εντοπίσει που βρίσκεται πάνω 

στον χάρτη ο ίδιος την εκάστοτε στιγμή, αλλά και τι σημεία του ενδιαφέροντος του, 

όπως μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια – ταβέρνες, πιτσαρίες, μουσεία, εκκλησίες, 

πανεπιστημιακούς χώρους, τράπεζες - ATM, τοποθεσίες – πάρκα - συγκοινωνίες και 

διάφορες άλλες κατηγορίες τοποθεσιών που υπάρχουν γύρω του (συγκεκριμένα) ή στον 

κέντρο της πόλης της Φλώρινας (γενικά).  
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Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται και βασίζονται στην επιλογή του χρήστη. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατηγορία με τους πανεπιστημιακούς χώρους για 

παράδειγμα και να του εμφανιστούν στον χάρτη οι διαθέσιμες τοποθεσίες ή να επιλέξει 

την κατηγορία για να δει τι υπάρχει γύρω του. Το σύστημα στην συνέχεια εντοπίζει την 

τοποθεσία του χρήστη και του παρουσιάζει όλα τα σημεία (Placemarks) που βρίσκονται 

κοντά σε αυτόν.  

Εν συνεχεία, με την εντολή «Download KML file», ο χρήστης κατεβάζει ένα 

KML αρχείο το οποίο είναι συμβατό και αναγνωρίσιμο από πολλά προγράμματα κυρίως 

όμως είναι με τα πιο δημοφιλή:  

 GoogleMaps το οποίο είναι προ-εγκατεστημένο σε κάθε Smartphone και 

tablet, αλλά και στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα της Google. 

 Google Earth που μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε κάθε υπολογιστή 

με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 

Ο Διαχειριστής (Administrator) με την σειρά του, εκτός των προαναφερθέντων 

έχει και πολλές άλλες λειτουργικής σημασίας δυνατότητες, όπως η προσθήκη και 

διαγραφή νέων σημείων – τοποθεσιών, προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή χρηστών 

και διαχειριστών 

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα είναι 

πολλαπλός. Μπορεί να έχει πρόσβαση από το κινητό του τηλέφωνο, τον σταθερό του 

υπολογιστή, τον φορητό του, τα Netbook ή τα Tablet Pc αλλά και οποιαδήποτε άλλη 

συσκευή που έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήσης της εφαρμογής 

Google Map. 

 1.2  Συμβολή της Διπλωματικής εργασίας 

Το σύστημα που φτιάχτηκε είναι νέο καινοτόμο και αφορά την πόλη της 

Φλώρινας. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην αγορά. Η ιδέα για το αντικείμενο της 

Διπλωματικής εργασίας και η ουσιαστική συμβολή της είναι η εξυπηρέτηση, η 

διευκόλυνση και η ενημέρωση στην περιήγηση, καθώς και η εύρεση τοποθεσιών μέσα 

στο κέντρο της πόλης της Φλώρινας για άτομα που ζουν ή την επισκέπτονται για 

οποιονδήποτε λόγο.  

Γίνεται προσπάθεια ώστε ο χρήστης να ξεφύγει από τα παλιά και μη 

ενημερωμένα «μέσα» που τον δυσκολεύουν την περιήγηση του στην πόλη, όπως ο απλός 

έντυπος χάρτης της πόλης που δείχνει μόνο τις οδούς και μερικά ενδεικτικά σημεία, που 
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συνήθως είναι οι επιχειρήσεις, που προσφέρουν χορηγία για την δημιουργία του χάρτη 

και επιθυμούν την διαφήμιση τους πάνω σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης 

μπορεί πολύ απλά και εύκολα μέσω του κινητού του τηλεφώνου να επισκεφτεί χωρίς να 

χάνει χρόνο τα διάφορα μέρη – τοποθεσίες που τον ενδιαφέρουν χωρίς να χάνεται. 

 Το καινούργιο στο υπάρχων σύστημα είναι ότι είναι άμεσα διαθέσιμο και 

προσβάσιμο από όλους, ενημερώνεται άμεσα και είναι ορατό σε όλους ανά πάσα στιγμή 

και τέλος προσφέρει την δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης των τοποθεσιών με βάση 

την επιλογή του χρήστη. Επιπλέον ο Διαχειριστής μπορεί μέσα από μία εύχρηστη 

ιστοσελίδα και με την βοήθεια ενός googlemap χάρτη να προσθέσει μια νέα τοποθεσία 

στο σύστημα άμα αυτή δεν είναι ενσωματωμένη. 

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος στο διαδίκτυο, 

http://florinorama.comli.com/,  παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να ενημερωθεί για 

τα διάφορα δρώμενα που διαδραματίζονται στην πόλη εκείνο τον καιρό και στην 

συνέχεια να διαλέξει, να επεξεργαστεί και στο τέλος να «τραβήξει» πληροφορίες για 

οποιαδήποτε τοποθεσία τον ενδιαφέρει για την πόλη της Φλώρινας και έπειτα τις 

πληροφορίες αυτές να τις αξιοποιήσει είτε στην φορητή του συσκευή, όπως για 

παράδειγμα είναι το κινητό τηλέφωνο είτε στον υπολογιστή. Έχοντας αυτές τις 

πληροφορίες στην φορητή του συσκευή ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει στον χάρτη που 

βρίσκεται το μέρος που θέλει να επισκεφτεί, να χαράξει την πορεία που επιθυμεί 

περνώντας από τις τοποθεσίες που έχει επιλέξει ή απλά να περιηγείται στον κέντρο της 

πόλης και να βλέπει στο χάρτη τι υπάρχει εκεί γύρω κοντά σε αυτόν και όχι μόνο. Με 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη, αποδοτικότερη και ευχάριστη  περιήγηση 

στην πόλη της Φλώρινας. 

Το σύστημα για να λειτουργήσει απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, για αυτό είναι 

ένας χρήσιμος τρόπος αξιοποίησης του υπάρχων ελεύθερου ασύρματου δικτύου (από 

δημόσια Hot – Spots) του Δήμου Φλώρινας. Επιπλέον αξιοποιεί διάφορες τεχνολογίες 

όπως Timeline, Geolocation, KML και πολλές άλλες έμμεσες σε συνδυασμό μεταξύ τους 

αλλά και με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού που βοηθάνε την χρήση του 

συστήματος, όπως GPS, PHP, HTML, XML, JavaScript, MySQL, επίσης γίνεται εκτενής 

χρήση του GoogleMaps API σε συνδυασμό με το Geocoding αλλά και της εφαρμογής 

GoogleMaps και GoogleMaps for Mobile. Η κάθε τεχνολογία περιγράφεται αναλυτικά 

στα επόμενα κεφάλαια όπως και διάφορες έννοιες που αφορούν το σύστημα, όπως 

Context, Context-awareness, Mobile computing. 

http://florinorama.comli.com/
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 1.3  Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 

Στα επόμενα κεφάλαια της Διπλωματικής εργασίας που ακολουθούν θα γίνει 

ανάλυση των βασικών εννοιών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από το σύστημα 

για την κατατόπιση του αναγνώστη και την καλύτερη εισαγωγή του στο αντικείμενο. Στο 

τρίτο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος, αλλά και ανάλυση 

των απαιτήσεων των χρηστών από το σύστημα, για το διαδίκτυο (web) αλλά και για το 

κινητό τηλέφωνο. Πέρα τις ανάλυσης των απαιτήσεων όμως θα γίνει και εκτενείς 

ανάλυση του σχεδιασμού του συστήματος, περιγραφικά και σχηματικά. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο γίνεται λεπτομερείς ανάλυση της υλοποίησης του συστήματος και περιγραφή 

των σελίδων. Δηλαδή βήμα - βήμα το πώς ακριβώς τέθηκε σε εφαρμογή καθώς και μια 

ανάλυση όλων των επιμέρους τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Κατόπιν στο πέμπτο 

κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση κάποιων σημαντικών σημείων του κώδικα. 

Έπειτα στα τελευταία κεφάλαια της εργασίας γίνεται λόγος, για την  μελλοντική 

επέκταση του συστήματος και που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τι 

διορθώσεις και τι άλλες πρόσθετες λειτουργίες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, αλλά 

επίσης και αναφορά για την περαιτέρω χρησιμοποίηση του σε άλλες εφαρμογές, καθώς 

και συγκρίσεις του συγκεκριμένου συστήματος με άλλα αντίστοιχα. 
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 2 Βασικές έννοιες και Εφαρμογές 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει 

κάποιες βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται από το σύστημα που κατασκευάστηκε ή 

σχετίζονται με αυτό. Επίσης παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές βασιζόμενες στην 

τοποθεσία του χρήστη (location – based services). 

 2.1  Πλαίσιο - Context      

Η ετυμολογία της λέξης «πλαίσιο», στην Αγγλική γλώσσα «context», αναφέρεται 

σε μια «κατάσταση όπου διάφορα συμβάντα λαμβάνουν χώρα». Η έννοια αυτή 

σχετίζεται με την τρέχουσα/περιρρέουσα κατάσταση που γίνεται αντιληπτή από τον 

άνθρωπο λόγω των παρατηρούμενων συμβάντων. Στο παρελθόν, έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για τον ορισμό του context στην πληροφορική. Παρακάτω αναφέρονται 

διάφοροι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί και προσπαθούν να εξηγήσουν με 

ακρίβεια την έννοια του πλαισίου (context). 

Το context αρχικά ορίστηκε από τους Schilit, Adams και Want το 1994, ως «το 

συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον εκτέλεσης» και ταξινόμησαν το  context σε 

υπολογιστικό περιβάλλον,  το περιβάλλον του χρήστη και το φυσικό περιβάλλον [1].  

Αρχικά ο όρος «context» ήταν αντίστοιχος με την τοποθεσία και την ταυτότητα 

των χρηστών και των αντικειμένων. Πολύ σύντομα, ωστόσο, επεκτάθηκε για να 

περιλαμβάνει μία περισσότερο εξευγενισμένη άποψη του περιβάλλοντος, 

περιλαμβάνοντας τρεις κυρίαρχες συνιστώσες: τους υπολογιστές, τον χρήστη και το 

φυσικό περιβάλλον, ή τέσσερις κυρίαρχες διαστάσεις: το σύστημα, την υποδομή, τη 

διεύθυνση διαδικτύου (domain) και το φυσικό πλαίσιο (physical context). Ο όρος δεν 

περιλάμβανε την ιδέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ χρήστη και εφαρμογής, μέχρι τους 

Dey και Abowd [1]. 

Έτσι το 2000 οι Dey και Abowd κατάφεραν να αποδώσουν έναν από τους πιο 

ολοκληρωμένους ορισμούς του context. Σύμφωνα με αυτούς context είναι «οποιαδήποτε 

πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κατάσταση μιας 

οντότητας. Μία οντότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν οτιδήποτε σχετικό με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ ενός χρήστη και μίας εφαρμογής, όπως ένα άτομο, ένα μέρος, ή 

ένα αντικείμενο συμπεριλαμβανομένου του χρήστη και των εφαρμογών των ίδιων». 

Αυτός ο ορισμός είναι πιθανόν μέχρι σήμερα ο επικρατέστερος [1]. 
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Κάποιοι άλλοι πολύ αποδεκτοί ορισμοί είναι του Schilit, ο οποίος έκανε μια 

ακόμα προσπάθεια για να ορίσει το context, αυτή τη φορά όμως χωρίζοντάς το σε τρεις 

κατηγορίες [2]. Σύμφωνα με αυτόν, context για τους υπολογιστές είναι η συνδεσιμότητα 

δικτύου, τα κόστη επικοινωνίας, το εύρος ζώνης της επικοινωνίας και οι διαθέσιμοι 

πόροι. Το context ενός χρήστη αποτελείται από το προφίλ του χρήστη, την τοποθεσία 

του, τα άτομα τα οποία τον περιτριγυρίζουν, ακόμα και η εκάστοτε κοινωνική του 

κατάσταση. Το context του περιβάλλοντος αποτελείται από τις συνθήκες φωτισμού, τα 

επίπεδα θορύβου, την κίνηση στους δρόμους και την θερμοκρασία. Αλλά και των Chen 

και Kotz, οι οποίοι έκαναν μια προσπάθεια επέκτασης του ορισμού του Schilit 

προσθέτοντας και μια ακόμα κατηγορία, τον χρόνο, δηλαδή, η ώρα της ημέρας, η 

εβδομάδα, ο μήνας και η εποχή του χρόνου [3]. 

Τέλος, το “The Free On-line Dictionary of Computing” ορίζει το context σαν το 

πράγμα το οποίο περιβάλλει κάτι και δίνει νόημα σε κάτι άλλο. 

Η έννοια «πληροφορία πλαισίου» (contextual information), είναι ισοδύναμη με 

την έννοια «πλαίσιο», εφόσον παρουσιάζει ενδιαφέρον η πληροφορία που περιγράφει 

την περιρρέουσα κατάσταση. Παράλληλα εμφανίζεται και η ανάγκη για τον κατάλληλο 

προσδιορισμό του πλαισίου σε συσχέτιση με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής. Η έρευνα που 

διεξάγεται γύρω από την έννοια της «πληροφορίας πλαισίου» είναι τεράστια. 

Μελετούνται θέματα σχετικά με την αξιοποίησή της στην ανάπτυξη «εφαρμογών 

διάχυτου υπολογισμού» και στα δίκτυα του μέλλοντος. Το πλαίσιο είναι ουσιαστικά ότι 

μας περιβάλλει και ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως σε σχέση με το φυσικό κόσμο 

που περιβάλλει μια κινητή συσκευή, μια εφαρμογή ή ένα ολόκληρο σύστημα [6].  

Εξελίσσοντας την αρχική έννοια του πλαισίου, που αναφέραμε στην αρχή, 

μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι αποτελείται από τρεις πτυχές: που βρίσκεται ο 

χρήστης, ποιοι είναι οι γύρω του χρήστες και ποια είναι τα γειτονικά αντικείμενα. Αν και 

η πληροφορία θέσης είναι βασικό συστατικό για την περιγραφή της κατάστασης του 

χρήστη, δεν μπορεί όμως να εντοπίσει τυχόν αλλαγές στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

ή δυναμικές ανακατατάξεις των γειτονικών αντικειμένων του χρήστη. Έτσι, η έννοια του 

πλαισίου επεκτείνεται σε μια πιο γενική θεώρηση της πληροφορίας που μπορεί να 

περιγράψει την κατάσταση του χρήστη συμπεριλαμβανομένου εκτός της πληροφορίας 

θέσης και πληροφορία που έχει σχέση και με το ίδιο το περιβάλλον όπως, για 

παράδειγμα, θερμοκρασία, φωτεινότητα, επίπεδο θορύβου, διαθεσιμότητα πρόσβασης σε 

δίκτυο, και άλλα.  
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 Η χρησιμότητα του πλαισίου είναι έκδηλη σε διάφορα επίπεδα επεξεργασίας και 

αξιοποίησης μέσα σε ένα σύστημα διάχυτου υπολογισμού. Σε μεγάλα κατανεμημένα 

συστήματα μπορεί να αξιοποιηθεί στη διαχείριση ενέργειας και πόρων. Σε μια κινητή 

εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί για προσαρμοστικότητα και αυτονομία αποφάσεων σε 

διάφορες συνθήκες και απαιτήσεις του χρήστη.  

 2.2  Context – awareness 

Context-aware είναι ένα είδος εφαρμογών υπολογιστών οι οποίες αξιοποιούν στοιχεία 

για τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης που τις χρησιμοποιεί, καθώς και άλλες 

μεταβλητές. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για το τι είναι context - aware. 

Σύμφωνα με τον Hull [10], context-aware computing είναι η ικανότητα των 

υπολογιστικών συσκευών να ανιχνεύουν και να αισθάνονται, να ερμηνεύουν και να 

ανταποκρίνονται σε πτυχές του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ένας χρήστης καθώς 

και οι ίδιες υπολογιστικές συσκευές. 

 Σύμφωνα με τους Anind K. Dey and Gregory D. Abowd ένα σύστημα είναι 

context-aware αν χρησιμοποιεί το «context» για να παρέχει σχετικές πληροφορίες ή/και 

υπηρεσίες προς τον χρήστη, όπου η σχετικότητα εξαρτάται από την αποστολή του 

χρήστη [5].  

 Συγκρίνοντας τον ορισμό των Dey και Abowd με άλλους ορισμούς, παρατηρούμε 

ότι είναι πιο γενικός, ειδικά σε σχέση με του Hull, ο οποίος απαιτεί από το context-aware 

σύστημα να ανιχνεύει, να ερμηνεύει και να απαντάει στο context. Ενώ οι Dey και 

Abowd απαιτούν μονάχα την απάντηση του context, αφήνοντας την ανίχνευση και την 

ερμηνεία να γίνουν από άλλες υπολογιστικές οντότητες. Επίσης διαφέρει από τους 

άλλους ορισμούς καθώς εστιάζει στον χρήστη, χωρίς να περιορίζει την επίγνωση 

(awareness) της διεπαφής της εφαρμογής, χωρίς να απαιτεί εφαρμογές για να εκτελέσει 

αυτόματα υπηρεσίες και χωρίς να χρειάζεται την απόκτηση του context σε πραγματικό 

χρόνο [5]. 

 Ένας άλλος πρόσφατος ορισμός της επίγνωσης πλαισίου (context – awareness) 

σύμφωνα με τους Dey και Abowd [4], είναι «Οποιαδήποτε πληροφορία η οποία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει την κατάσταση μιας οντότητας, η οποία μπορεί 

να είναι ένα πρόσωπο, ένας τόπος - χώρος, ή ένα φυσικό ή υπολογιστικό αντικείμενο», 

συμπεριλαμβανομένου επίσης του χρήστη και της εφαρμογής. Επίσης όρισαν το πλαίσιο 

επίγνωσης (context – awareness) ή το υπολογιστικό πλαίσιο επίγνωσης (context – 
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awareness computing) ως «η χρήση του context για την παροχή σχετικής πληροφορίας  

ή/και υπηρεσίες σε ένα χρήστη, όπου κι αν αυτός βρίσκεται». Μετά από αυτό, τρεις 

context – awareness λειτουργίες μπορούν να προσδιοριστούν:  

 Παρουσίαση των πληροφοριών και των υπηρεσιών σε έναν χρήστη, 

 Αυτόματη εκτέλεση μιας υπηρεσίας, 

 Σήμανση «πλαισίου» για την ενημέρωση μιας μεταγενέστερης ανάκτησης.  

 Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια του context - aware, ο Satyanarayanan [11] 

αναφέρει ορισμένα ζητήματα που πρέπει να λύνονται κατά την κατασκευή μιας context - 

aware εφαρμογής. Τα ζητήματα αυτά είναι: Πώς αναπαριστά το σύστημα το κάθε 

πλαίσιο στο εσωτερικό του; Πώς γίνεται να συνδεθεί αυτή η πληροφορία με το σύστημα 

και την κατάσταση της εφαρμογής; Θα πρέπει να καταχωρούνται τα δεδομένα για το 

πλαίσιο τοπικά, στο δίκτυο ή και στα δύο; Ποιες είναι οι σχετικές δομές δεδομένων και 

αλγόριθμοι; Πόσο συχνά θα πρέπει το σύστημα να προβάλλει πληροφορίες που αφορούν 

το context; Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να ξεχωρίζει η εφαρμογή ποια δεδομένα 

αφορούν κάποιο context; Ποιες είναι οι ελάχιστες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει 

ένα περιβάλλον για να καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη μιας context aware εφαρμογής; 

Τι θα πρέπει να κάνει η εφαρμογή αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται δεν υπάρχουν 

τέτοιες υπηρεσίες; Τι αποτελέσματα εξάγονται από διαφορετικές τεχνολογίες 

αναγνώρισης μιας τοποθεσίας; Κάτω από ποιες συνθήκες θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

τέτοια τεχνική; Πρέπει να χειρίζεται το πρόγραμμα τις πληροφορίες μιας τοποθεσίας σαν 

όλες τις άλλες πληροφορίες που αφορούν context ή πρέπει να τις χειρίζεται διαφορετικά; 

Είναι χρήσιμες οι πληροφορίες για το context που χρησιμοποιήθηκαν σε παλαιότερα 

χρονικά διαστήματα; 

 Οι Baldauf και Dustdar [9] με την σειρά τους, αναφέρουν ότι τα context aware 

συστήματα είναι συστήματα τα οποία μπορούν να προσαρμόσουν τις ενέργειές τους 

ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται χωρίς την ιδιαίτερη παρέμβαση του χρήστη 

που το χρησιμοποιεί. Αυτό έχει ως απώτερο σκοπό να αυξήσει την ευχρηστία και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία του περιβάλλοντος 

στο οποίο λειτουργεί.  

 Τέλος, σύμφωνα με τους C. Anagnostopoulos, A. Tsounis, S. Hadjiefthymiades, 

η επίγνωση πληροφορίας πλαισίου ή επίγνωση πλαισίου (context - awareness) μπορεί να 

οριστεί ως: «η ικανότητα ενός συστήματος να ανακαλύπτει, να ερμηνεύει, να 
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συμπεραίνει, να αξιοποιεί και να συλλογίζεται βάσει της περιρρέουσας πληροφορίας 

ώστε να λαμβάνει αποφάσεις, να προβαίνει σε προκαθορισμένες ενέργειες και να 

προσαρμόζεται σε διάφορες καταστάσεις»[8].  

 Έτσι λοιπόν ένα σύστημα διάχυτου υπολογισμού που προσπαθεί να είναι 

ελάχιστα παρεισφρητικό πρέπει να είναι context-aware. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχει 

γνώση της κατάστασης του χρήστη και του περιβάλλοντος χώρου ώστε να τροποποιεί 

κατάλληλα την συμπεριφορά του. Η πληροφορία που το επηρεάζει είναι αχανής και 

εκτείνεται από χωρικές και χρονικές παραμέτρους ως και παράγοντες που δεν είναι 

πάντα τόσο προφανείς αλλά μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμοι. Οι πληροφορίες δε που 

αφορούν ένα χρήστη (πληροφορίες πλαισίου) μπορεί να είναι αρκετά πλούσιες και να 

αποτελούνται από ιδιότητες όπως φυσική θέση, φυσική κατάσταση (θερμοκρασία του 

σώματος και παλμοί της καρδιάς), συναισθηματική κατάσταση (θυμωμένος ή ήρεμος), 

καθημερινή συμπεριφορά, κτλ. Εάν δίνονταν αυτές οι πληροφορίες σε έναν άνθρωπο, θα 

λάμβανε αποφάσεις με προδραστικό τρόπο (proactivity), προλαμβάνοντας και 

προβλέποντας τις ανάγκες των χρηστών. Στη λήψη αυτών των αποφάσεων, ο άνθρωπος 

δεν θα ενοχλούσε το χρήστη εκτός και αν υπήρχε μια επείγουσα περίπτωση. Αν ένα 

σύστημα λοιπόν μπορέσει να φτάσει στο σημείο να «προσαρμόζεται» κάθε φορά στο 

περιβάλλον του κι ακόμη στους ίδιους τους χρήστες με αξιοπιστία και προνοητικότητα, 

τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ένα πραγματικά εύχρηστο, χρήσιμο, κατά το δυνατόν 

διαθέσιμο και ανθρωποκεντρικό προϊόν τεχνολογίας[6].  

 Ένας πρωταρχικός στόχος για τα συστήματα διάχυτου υπολογισμού είναι η 

πρόσληψη και εκμετάλλευση της πληροφορίας που σχετίζεται με το πλαίσιο μιας 

συσκευής έτσι ώστε να παρέχονται υπηρεσίες κατάλληλες σε συγκεκριμένους χρήστες, 

καταστάσεις και γεγονότα. Η πληροφορία αυτή είναι αξιοποιήσιμη μόνο όταν μπορεί να 

ερμηνευθεί με χρήσιμο τρόπο. Αντικείμενο έρευνας είναι και το ζήτημα της 

«αναπαράστασης» (representation) και «ερμηνείας» (interpretation) της πληροφορίας 

πλαισίου. Η πληροφορία που συλλέγεται από πολλές (διαφορετικές) πηγές ερμηνεύεται 

διαφορετικά από κάθε «εφαρμογή επίγνωσης πλαισίου» (context - aware application). 

Επομένως, αναπτύσσονται μηχανισμοί μέσω των οποίων το πλαίσιο ελέγχεται και 

ερμηνεύεται κατάλληλα βάσει της μελλοντικής του χρήσης και αξιοποίησης [6].  

 Μεγάλο κομμάτι της έρευνας έχει ασχοληθεί με τη χρήση αισθητήρων, όπως 

ανιχνευτές θέσης χρήστη (εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων), τοποθεσίας της κινητής 

συσκευής, φυσικών ή περιβαλλοντολογικών παραμέτρων (π.χ., θερμοκρασία, ταχύτητα 
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κίνησης, πίεση, φωτεινότητα, κατεύθυνση, ήχος, υγρασία, ταχύτητα ανέμου) και 

κάμερες. Οι αισθητήρες θέσης παρέχουν πληροφορία που σχετίζεται με την τοποθεσία 

σαν ανεξάρτητο αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμο δεδομένο. Συχνά, βέβαια, δεν είναι η 

τοποθεσία που συνιστά μόνη της άμεσα αξιοποιήσιμο δεδομένο αλλά σε συνδυασμό με 

επιπρόσθετη πληροφορία που μπορεί να παραχθεί (π.χ. οι πόροι που είναι διαθέσιμοι σε 

κάποιο σημείο). Επίσης, οι διαφορές μετρήσεις από αισθητήρες μπορούν να ορίσουν μια 

πιο σύνθετη αναπαράσταση και επίγνωση του πλαισίου (π.χ., η κατάσταση πυρκαγιάς 

επάγεται από μετρήσεις αισθητήρων καπνού, θερμοκρασίας και υγρασίας αλλά και 

οπτικών αισθητήρων) [6]. 

 Η δημιουργία λοιπόν ενός context-aware συστήματος απαιτεί την αντιμετώπιση 

πολλών ζητημάτων [6] όπως:  

 Πώς μοντελοποιούνται όλες αυτές οι πληροφορίες πλαισίου που αφορούν το 

χρήστη και το περιβάλλον; 

 Πώς αυτές οι πληροφορίες συνδυάζονται με την κατάσταση του συστήματος και 

των εφαρμογών; 

 Πού αποθηκεύονται οι πληροφορίες; 

 Ποιες είναι οι σχετικές δομές δεδομένων και οι αλγόριθμοι επεξεργασίας τους;  

 Πόσο συχνά πρέπει να συμβουλευόμαστε αυτές τις πληροφορίες; 

 Ποιο είναι το κόστος αν τις λαμβάνουμε υπόψη; 

 Ποιες τεχνικές μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ελαχιστοποιήσει αυτό 

το κόστος; 

 Ποιες είναι οι ελάχιστες υπηρεσίες που ένα περιβάλλον πρέπει να παρέχει ώστε 

να θεωρείται context-aware; 

 Είναι οι ιστορικές πληροφορίες χρήσιμες;  

 Πως μπορούν να διαδοθούν οι αποδοτικά οι πληροφορίες αυτές ώστε να 

ενημερωθούν γειτονικοί κόμβοι;  

Παραδείγματα Context-Aware υπηρεσιών : 

Παράδειγμα 1: 

Ο χρήστης Α. περπατάει στο Παρίσι, ζητάει οδηγίες από έναν υπολογιστή που μπορεί να 

φορεθεί, για να φτάσει στον πύργο του Άιφελ.  

 Ένα context-aware σύστημα αυτομάτως λαμβάνει το γενικό πλαίσιο (context):  
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o Φωνή (με τη χρήση μικρόφωνου) 

o Τη θέση και την κατεύθυνση του (GPS) 

 Αναλύει και ερμηνεύει το context 

 Ανακτά την πληροφορία της διαδρομής 

 Προβάλλει την πληροφορία στην οθόνη του υπολογιστή 

o Κοντινότερος σταθμός του μετρό, τιμή εισιτηρίου και διαδρομή στο 

χάρτη του Παρισιού 

Παράδειγμα 2: 

Ο κύριος Β. κοιμάται στο αεροπλάνο, το αφεντικό του τού τηλεφωνεί στο γραφείο.  

 Το context-aware σύστημα εντοπίζει την κλήση και αναλύει στο γενικό πλαίσιο 

(context): 

o Τη θέση (location) 

o Την κατάσταση δραστηριότητας (activity status) 

o Τις διαθέσιμες συσκευές επικοινωνίας 

 Καταλαβαίνει ότι ο κύριος Χ. 

o Δεν μπορεί να απαντήσει την κλήση εφόσον κοιμάται 

o Υπάρχει μια συσκευή τύπου ακουστικού κοντά στη θέση του κ. Χ. 

 Αποθηκεύει το τηλεφωνικό μήνυμα σε ένα voice mail server 

 Στέλνει το μήνυμα στη συσκευή από όπου το διαβάζει ο κύριος Β. όταν ξυπνήσει 

Passive (παθητικό) και Active (ενεργό) Context – Awareness 

 Το ενεργό πλαίσιο επίγνωσης (Active context awareness) περιγράφει εφαρμογές 

που βασίζονται σε δεδομένα από αισθητήρες που αλλάζουν το περιεχόμενο των 

εφαρμογών αυτόματα, με βάση τα δεδομένα που ανακτώνται, ενώ στο παθητικό πλαίσιο 

επίγνωσης, απλώς υποβάλλονται αιτήσεις προς ενημέρωση του χρήστη και εκείνος 

προσδιορίζει κατά βούληση τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή θα αλληλεπιδρά μαζί 

του. Ένα απλό παράδειγμα μίας εφαρμογής ενεργού πλαισίου είναι, όταν το κινητό 

τηλέφωνο αλλάζει την ώρα αυτόματα αν ο χρήστης εισέλθει σε μια νέα ζώνη ώρας. Στην 

αντίστοιχη παθητική έκδοση, το κινητό τηλέφωνο ειδοποιεί τον χρήστη με πληροφορίες 

που σχετίζονται με την αλλαγή της ώρας [29]. 
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Collaborative Context Awareness 

 Η συνεργατική επίγνωση πληροφορίας πλαισίου (collaborative context 

awareness) αποτελεί την κατανεμημένη εκδοχή της επίγνωσης πλαισίου και έχει μεγάλη 

σημασία για τα περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισμού.  

 Γενικά, οι χρήστες συγκεντρώνονται σε ομάδες, για παράδειγμα σε μουσεία, σε 

αίθουσες διδασκαλίας, σε συσκέψεις, κτλ. Τα άτομα αυτά μοιράζονται (τουλάχιστον 

μέσα σε όμοια χρονικά πλαίσια) κοινά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις (π.χ., άτομα που 

ενδιαφέρονται για την ίδια έκθεση σε ένα μουσείο). Τα μέλη μιας ομάδας λοιπόν 

βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις καθώς πολλοί από τους φορητούς υπολογιστές / 

κόμβους (nodes) που φέρουν ανιχνεύουν, εντοπίζουν και περιεργάζονται πανομοιότυπη 

πληροφορία πλαισίου (π.χ., θέση, υγρασία, θερμοκρασία, περιβαλλοντικές συνθήκες) 

[12]. Οι κόμβοι που κινούνται προς διάφορες θέσεις μπορούν σε συνεργασία να 

διαδώσουν αυτήν την πληροφορία. Έτσι κάποιος μπορεί να συλλέξει την πληροφορία 

πλαισίου από τους γειτονικούς κόμβους όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την 

μοιραστεί περαιτέρω με άλλους κόμβους που θα βρεθούν στην εμβέλειά του αργότερα. 

Προκύπτει λοιπόν η συνεργατική επίγνωση πληροφορίας πλαισίου, που υποδηλώνει την 

κατανόηση της πληροφορίας πλαισίου από όλα τα μέλη μιας ομάδας παρέχοντας κατά 

συνέπεια μια πιο αναβαθμισμένη πληροφορία πλαισίου για κάθε μέλος της ίδιας ομάδας 

ξεχωριστά [13],[14].  

 Η συνεργατική πληροφορία πλαισίου είναι η πληροφορία που αποκτάται μέσω 

του δικτύου (π.χ. εγγύτητα) μεταξύ των αισθητήρων και των συσκευών υψηλότερου 

επιπέδου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την κοινή κατανόηση για τη 

γειτονιά κάθε κόμβου, να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

ή να ενισχύσει την αξιοπιστία της πληροφορίας μέσω των πρόσθετων πληροφοριών από 

τους γείτονες. 

 2.3  Geolocation  

 Σύμφωνα με την Wikipedia[15], Geolocation (γεωτοποθεσία) είναι η αναγνώριση 

της γεωγραφικής θέσης σε πραγματικό  κόσμο ενός αντικειμένου, όπως ενός τηλεφώνου 

ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Η 

γεωτοποθεσία μπορεί να αναφέρεται στην πρακτική προσπέλαση της τοποθεσίας ή στην 

εκτίμηση της πραγματικής θέσης. 
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 Η Geolocation συνήθως λειτουργεί αυτόματα αναζητώντας μια διεύθυνση IP σε 

μια WHOIS υπηρεσία και ανακτώντας την φυσική διεύθυνση που έχει κατοχυρωθεί και 

μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η χώρα, η περιοχή, η πόλη, ο ταχυδρομικός 

κώδικας, το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και την ζώνη ώρας [16]. 

 Ένας άλλος ορισμός για το Geolocation αναφέρει ότι  είναι η τέχνη του να 

υπολογίζεις το πού βρίσκεσαι στον κόσμο και (προαιρετικά) να ανταλλάζεις 

πληροφορίες με τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Υπάρχουν περισσότεροι από έναν 

τρόποι για να καταλάβει κανείς πού βρίσκεστε, από την IP διεύθυνση σας, από την 

ασύρματη σύνδεση δικτύου, από τον οποίο πύργο κυττάρων (cell tower) του κινητού σας 

τηλέφωνου καθώς μιλάτε σε αυτό, ή από ειδικά GPS hardware που λαμβάνουν 

πληροφορίες για το γεωγραφικό πλάτος και μήκος από δορυφόρους στον ουρανό [17]. 

 To Geolocation API επιτρέπει στον χρήστη να μοιράζεται τη θέση του σε 

αξιόπιστους δικτυακούς τόπους. Το γεωγραφικό πλάτος και μήκος βρίσκεται στη 

διάθεση της JavaScript στη σελίδα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να το στείλει πίσω 

στον απομακρυσμένο διακομιστεί διαδικτύου (web server) όπου και εκτελούνται  

διάφορες location-aware λειτουργίες όπως η εύρεση τοπικών επιχειρήσεων ή η εμφάνιση 

τη τοποθεσίας στο χάρτη. 

 Μερικές δημοφιλείς φορητές συσκευές, όπως το iPhone και τα ανδροειδές 

(Android) τηλέφωνα, υποστηρίζουν δύο μεθόδους υπολογισμού του που βρίσκεται ο 

χρήστης [18]. Η πρώτη μέθοδος «χωρομετρά με τριγωνισμούς» (triangulates) τη θέση 

του χρήστη, με σχετική προσέγγιση ανάλογα με τους διάφορους cellular towers που 

εκτελούν μεταφορές στο τηλέφωνό του χρήστη. Αυτή η μέθοδος είναι γρήγορη και δεν 

απαιτεί καμία ειδική συσκευή GPS , αλλά δεν είναι τόσο αξιόπιστη γιατί δίνει μόνο μια 

γενική ιδέα για το πού βρίσκεται ο χρήστης. Ανάλογα με το πόσους cellular towers 

υπάρχουν στην περιοχή. 

 Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί hardware GPS πάνω στη συσκευή του χρήστη 

για να επικοινωνεί με ειδικούς GPS δορυφόρους, που είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, 

για τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης. Το GPS μπορεί να εντοπίσει τη θέση του 

χρήστη συνήθως μέσα σε απόσταση λίγων μέτρων. Το μειονέκτημα είναι ότι το 

hardware GPS chip της συσκευή καταναλώνει πολλή ενέργεια, έτσι τα κινητά τηλέφωνα 

αλλά και οι άλλες κινητές συσκευές γενικής χρήσης συνηθίζουν να απενεργοποιούν το 

chip μέχρι αυτό να χρειαστεί. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση στην 

εκκίνηση μέχρι το τσιπ να συγχρονιστεί με τους GPS δορυφόρους. 



18 

 Χρησιμοποιώντας λοιπόν το GoogleMaps σε ένα iPhone ή κάποιο άλλο 

Smartphone, θα παρατηρήσουμε και τις δύο μεθόδους σε δράση. Πρώτα θα δούμε ένα 

μεγάλο κύκλο που προσεγγίζει τη θέση (εύρεση πλησιέστερων cell tower), στη συνέχεια, 

ένα μικρότερο κύκλο (triangulating με άλλους cell towerς), και μετά μια ενιαία 

κουκκίδα, η οποία δίνεται από GPS δορυφόρους. 

W3C Geolocation API  

 Το W3C Geolocation API είναι μια προσπάθεια του W3C για την τυποποίηση 

μιας διεπαφής με σκοπό να ανακτήσει  γεωγραφικές πληροφορίες  για την τοποθεσία του 

χρήστη (client) στην συσκευή του [19].  Ορίζει ένα σύνολο αντικειμένων και είναι 

 ECMAScript πρότυπο συμμόρφωσης, το οποίο εκτελείται στην εφαρμογή του χρήστη 

και δίνει στην συσκευή του τοποθεσίες, μέσω των αποτελεσμάτων εντοπισμού που 

παρέχουν οι servers. Οι πληροφορίες αυτές είναι ξεκάθαρες στο API. Οι πιο κοινές πηγές 

πληροφοριών για τον εντοπισμό είναι η διεύθυνση IP,  Wi-Fi και Bluetooth MAC 

διεύθυνση,  RFID,  Wi-Fi σύνδεση ή τη συσκευή  GPS  και  GSM/CDMA IDs.  Η 

τοποθεσία του χρήστη επιστρέφει με  σχετική ακρίβεια ανάλογα με το πόσο καλή και 

διαθέσιμη είναι η πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό. 

 Οι ιστοσελίδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Geolocation API με δύο 

τρόπους: άμεσα, εάν ο web browser το υποστηρίζει και το εκτελεί (όπως συμβαίνει 

με Mozilla Firefox 3.5, Opera 10.6, και την πιο πρόσφατη έκδοση του Google Chrome), 

ή έμμεσα μέσω του Google Gears. Στην τελευταία περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης 

του πελάτη (client browser) πρέπει να έχει το Google Gears plug-in εγκατεστημένο. 

 To Geolocation API είναι ιδανικό για εφαρμογές διαδικτύου σε φορητές 

συσκευές όπως τα PDA και τα «έξυπνα κινητά» (Smartphone).  Ωστόσο, δεν υπάρχει 

ακόμη ευρεία υποστήριξη στις εν λόγω πλατφόρμες, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των 

προϊόντων και των mobile browsers, «περιηγητές στα κινητά», (οι οποίες στερούνται 

συνήθως μιας plug-in αρχιτεκτονικής). Στον σταθερό υπολογιστή (desktop), το W3C 

Geolocation API, όπως αναφέραμε πιο πριν λειτουργεί σε όλους τους διαδεδομένους 

περιηγητές (browsers), αλλά και στον Internet Explorer 7.0 + (ως plug-in με το Gears). 

Στα κινητά τηλέφωνα, λειτουργεί στο iPhone και σε συσκευές με λογισμικό Android  

(firmware 2.0 +). Επίσης στις άλλες κινητές συσκευές, όπως τα Windows Mobile αλλά 

και στον Opera Mobile λειτουργεί σαν plug-in. 
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Google Maps API 

 Η Google δημιούργησε το Google Maps API τον Ιούνιο του 2005 για να 

επιτρέψει στους developers να ενσωματώσουν το Google Maps στις ιστοσελίδες τους 

[21]. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν, με την απόκτηση ενός κλειδιού (api-key) για την 

εκάστοτε ιστοσελίδα από τη Google, ενώ στους όρους χρήσης αναφέρεται ότι η Google 

διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίσει διαφημίσεις μελλοντικά. 

 Πρόκειται για ένα JavaScript API (πράγμα που επιτρέπει την ενσωμάτωσή του σε 

απλές ιστοσελίδες δίχως ιδιαίτερες απαιτήσεις από τη μεριά του server) που αποτελείται 

από ένα σύνολο Κλάσεων (Classes), Ιδιοτήτων (Properties), Συμβάντων (Events) και 

Μεθόδων (Methods) δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν εφικτή τη πρόσβαση 

στα δεδομένα και να επιτρέπουν την ανάκτηση τους καθώς και τον εμπλουτισμό τους 

πριν από την απεικόνισή. 

 Με τη χρήση του Google Maps API, είναι δυνατόν να ενσωματωθεί ένας  Google 

Map χάρτης σε μια εξωτερική ιστοσελίδα, στο συγκεκριμένο χώρο του οποίου τα 

δεδομένα μπορούν να επικαλύπτουν. Αν και αρχικά είχε μόνο ένα JavaScript API, το 

API έχει έκτοτε επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει ένα API για Adobe Flash εφαρμογές, 

μια υπηρεσία για την ανάκτηση χαρτών με στατικές εικόνες, και δικτυακές υπηρεσίες 

(web services) για την εκτέλεση γεωκωδικοποίησης (geocoding) και όχι μόνο. Θα γίνει 

ανάλυση της γεωκοδικοποίησης στην συνέχεια. Πάνω από 350.000 ιστοσελίδες 

χρησιμοποιούν το Google Maps API, καθιστώντας το έτσι την πιο μεγάλη σε χρήση 

διαδικτυακή εφαρμογή ανάπτυξης (development) [21]. 

 Το Google Maps API προσφέρεται δωρεάν για εμπορική χρήση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιστοσελίδα στην οποία χρησιμοποιείται, είναι προσβάσιμη από το 

κοινό και δεν υπάρχει χρέωση για την πρόσβαση. Οι ιστοσελίδες που δεν πληρούν αυτές 

τις προϋποθέσεις μπορούν να αγοράσουν το Google Maps API Premier. 

 Η επιτυχία του Google Maps API έχει γεννήσει μια σειρά ανταγωνιστικών 

εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Yahoo! Maps API, Bing Maps 

πλατφόρμα, MapQuest πλατφόρμα ανάπτυξης και του λογισμικού OpenLayers [21]. 

 Μια από τις υπηρεσίες διαδικτύου (web services) του Google Maps Api είναι το 

Geocoding API. 
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Geocoding API. 

 Γεωκωδικοποίηση (Geocoding) είναι η διαδικασία μετατροπής των διευθύνσεων 

(όπως το "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA") σε γεωγραφικές 

συντεταγμένες (όπως γεωγραφικό πλάτος και μήκος 37,423021 -122,083739), το οποίο 

μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να τοποθετήσει σημάνσεις ή τοποθεσίες πάνω 

στον χάρτη. Η Google Geocoding API παρέχει έναν άμεσο τρόπο για να αποκτήσετε 

πρόσβαση σε μια geocoder μέσω μιας αίτησης HTTP. Επιπλέον, η υπηρεσία  επιτρέπει 

την εκτέλεση της αντίστροφης λειτουργίας (μετατροπή συντεταγμένων σε διευθύνσεις) 

[22]. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «reverse geocoding». 

 Το Google Geocoding API έχει αναβαθμιστεί και ενισχυθεί. Σήμερα βρίσκεται 

στην έκδοση 3 (Geocoding API V3). Σε αυτή τη νέα έκδοση δεν απαιτείται πλέον 

Google Maps API κλειδί. 

 Χάρις το Google Maps API, όπως αναφέραμε και πριν, μπορεί ο καθένας να 

ενσωματώσει έναν χάρτη στην δικιά του ιστοσελίδα - ιστότοπο. Το σύστημα που 

υλοποιήθηκε και αναλύεται στην συνέχεια της Διπλωματικής εργασίας, κάνει ευρεία 

χρήση του Google Map, είτε για να παρουσιάσει τα δεδομένα ως έχουν, αλλά και για την 

χρήση KML αρχείων. Σκόπιμο είναι λοιπόν να πούμε λίγα λόγια για τους Google Map 

χάρτες. 

 Οι Χάρτες Google (Google maps), είναι μια υπηρεσία χαρτών, τους οποίους 

μπορεί ο καθένας να προβάλει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που διαθέτει. Ανάλογα 

με την τοποθεσία όπου βρίσκεται, μπορεί να δει βασικούς ή προσαρμοσμένους χάρτες, 

καθώς και πληροφορίες τοπικών επιχειρήσεων, όπως τοποθεσίες επιχειρήσεων, 

πληροφορίες επικοινωνίας και οδηγίες οδήγησης από και προς τα εκεί. Κάντε κλικ και 

μετακινήστε  τους χάρτες για να δείτε διπλανά τμήματα αμέσως. Προβάλλετε εικόνες 

δορυφόρου της επιθυμητής τοποθεσίας που μπορείτε να μεγεθύνετε/σμικρύνετε και να 

τους αλλάξετε την οπτική γωνία [23]. 

 Οποιοσδήποτε με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δωρεάν υπηρεσία σε έναν 

επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή. Οι Χάρτες Google υποστηρίζουν προς το παρόν τα 

ακόλουθα προγράμματα περιήγησης ιστού:  

 IE 6.0+ (λήψη: Windows) 

 Firefox 2.0+ (λήψη: Windows, Mac, Linux) 
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 Safari 3.1+ (λήψη: Mac) 

 Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες προβολές 

στους Χάρτες Google:  

 Περισσότερα - Προβολή φωτογραφιών για συγκεκριμένη τοποθεσία και άρθρων 

Wikipedia στο χάρτη.  

 Χάρτης - Εμφανίζει ένα χάρτη με παραδοσιακή απεικόνιση οδών, πάρκων, 

συνόρων, υδάτινων επιφανειών και άλλα. 

 Δορυφόρος - Εμφανίζει αεροφωτογραφίες. Για την εμφάνιση ονομάτων οδών και 

άλλων πληροφοριών, επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση ετικετών.  

 Προβολή Google Earth - Μπορείτε να αλλάξετε στην προβολή Earth στους 

Χάρτες Google, κάνοντας κλικ στο κουμπί Earth, στη δεξιά γωνία του χάρτη. Η 

προβολή Earth εμφανίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση με ανύψωση της 

τρέχουσας προβολής. Περιορίζεται σε γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως βουνά 

και φαράγγια, και δεν εφαρμόζεται σε κτίρια. Ωστόσο, τα τρισδιάστατα κτίρια 

(όσα έχουν εικόνες) θα εμφανίζονται αυτόματα στην προβολή Earth. Επιλέξτε 

την προβολή Earth για να λάβετε μια πιο ρεαλιστική προβολή του αγαπημένου 

σας θέρετρου για σκι ή ενός μονοπατιού σε φαράγγι.  

Επιπρόσθετα, μπορεί κανείς να δει τα παρακάτω: 

 Street View - Σε ορισμένες τοποθεσίες, μπορείτε να προβάλετε και να 

πλοηγηθείτε εντός των εικόνων σε επίπεδο οδών 

 Κυκλοφορία - Είναι πανομοιότυπο με την προβολή χαρτών, αλλά εμφανίζει 

επίσης τις συνθήκες κίνησης εάν υπάρχουν στις εμφανιζόμενες περιοχές. Το 

κόκκινο απεικονίζει τη μεγάλη κυκλοφορία, το κίτρινο την αργή κυκλοφορία, το 

πράσινο την κανονική ταχύτητα και το γκρι το ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

πληροφορίες κυκλοφορίας. 

Αποθήκευση τοποθεσιών 

 Εάν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό Google και διαθέτετε ενεργό ιστορικό 

ιστού, θα αποθηκεύεται αυτόματα κάθε τοποθεσία που αναζητάτε. Οι Χάρτες Google 

χρησιμοποιούν τοποθεσίες αυτής της λίστας για να προτείνουν καταχωρίσεις στο πεδίο 

"Αναζήτηση χαρτών" καθώς πληκτρολογείτε.  
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 Η διαχείριση και κατάργηση των εξατομικευμένων προτάσεων μπορεί αν γίνει 

από το "Ιστορικό ιστού". Ενώ πληκτρολογείτε στο πλαίσιο αναζήτησης, μπορείτε να 

καταργήσετε μια πρόταση κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία στην κάτω γωνία 

του μενού προτάσεων. Έτσι, θα μεταβείτε στη σελίδα "Ιστορικό ιστού", όπου είναι 

δυνατή η επιλογή σχετικών ερωτημάτων και τοποθεσιών, και να καταργηθούν με χρήση 

του κουμπιού κατάργησης. 

Κοινή χρήση χαρτών 

 Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των χαρτών με 

διάφορους τρόπους. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενός χάρτη ή ενός συνόλου 

αποτελεσμάτων αναζήτησης, πραγματοποιήστε αναζήτηση για την τοποθεσία που θα 

θέλατε να μοιραστείτε, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ή Σύνδεσμος 

στην επάνω δεξιά γωνία του χάρτη. Για να κάνετε κοινή χρήση μιας συγκεκριμένης 

καταχώρισης επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή, στο πλαίσιο 

πληροφοριών για τη συγκεκριμένη καταχώριση. 

 Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή, θα δείτε τις παρακάτω επιλογές για 

το πού να στείλετε το χάρτη σας ή την καταχώριση επιχείρησης:  

 Email: Επιτρέπει την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στις διευθύνσεις που καθορίζετε στο πεδίο "Προς". Το περιεχόμενο του 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται στο πλαίσιο "Μήνυμα". Θα 

πρέπει να δείτε το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζει ο χάρτης σας, καθώς 

επίσης μια σύνδεση στην τρέχουσα προβολή χάρτη. Εάν θέλετε να στείλετε ένα 

αντίγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δική σας διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να την καθορίσετε στο πεδίο "Από" και να 

διατηρήσετε επιλεγμένο το πλαίσιο "Αποστολή ενός αντιγράφου στο email μου". 

Προσθέστε επιπλέον πληροφορίες στο μήνυμα, όπως είναι απαραίτητο, στη 

συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή. 

 Τηλέφωνο: Αυτό στέλνει ένα σύνδεσμο από το χάρτη σας στον αριθμό 

τηλεφώνου που παρείχατε, ώστε ο παραλήπτης να τον δει στο δικό του κινητό 

τηλέφωνο.  

 Αυτοκίνητο: Αυτό σας επιτρέπει να στείλετε πληροφορίες σχετικά με το χάρτη 

σας σε ορισμένες μάρκες αυτοκινήτων.  
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 GPS: Μπορείτε να στείλετε καταχωρίσεις επιχειρήσεων και πληροφορίες για 

τοποθεσίες στη συσκευή πλοήγησης.  

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Σύνδεσμος, θα δείτε τα παρακάτω πεδία:  

 Επικόλληση συνδέσμου σε email ή IM: Σε αυτό το πεδίο, θα δείτε μια 

διεύθυνση URL, την οποία μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε. 

 Επικόλληση HTML για ενσωμάτωση σε ιστότοπο: Μπορείτε να αντιγράψετε 

και να επικολλήσετε αυτόν τον κώδικα HTML για ενσωμάτωση στο χάρτη του 

ιστοτόπου σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και προεπισκόπηση 

ενσωματωμένου χάρτη για να προσαρμόσετε το μέγεθος του χάρτη και να 

προεπισκοπήσετε την εμφάνιση του ενσωματωμένου χάρτη.  

 Ανάλογα με την τοποθεσία, μπορεί κανείς να δημιουργήσει προσωπικούς, 

σημειωμένους και προσαρμοσμένους χάρτες με την χρήση του Google Maps. Οι χάρτες 

μπορούν να περιέχουν τα ακόλουθα: 

 Σήμανση μέρους 

 Γραμμές 

 Σχήματα 

Αφού δημιουργήσει ο χρήστης έναν χάρτη, μπορεί να κάνει τα εξής: 

 Να προσθέσει περιγραφικό κείμενο, συμπεριλαμβανομένου εμπλουτισμένου 

κειμένου και HTML 

 Να ενσωματώσει φωτογραφίες και βίντεο στο χάρτη 

 Να μοιραστεί τους χάρτες με άλλους 

 Να συνεργαστεί με άλλους 

 Να εισαγάγετε KML ή GeoRSS στο χάρτη 

 Να τον ανοίξει στο Google Earth 

 Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε χάρτες, πρέπει να έχετε 

πραγματοποιήσει σύνδεση στο Λογαριασμό Google. Δεν χρειάζεται να έχετε 

πραγματοποιήσει σύνδεση για να προβάλετε ένα χάρτη. Μπορείτε επίσης να 

πραγματοποιήσετε αναζήτηση για χάρτες που δημιουργούνται από συγκεκριμένους 

χρήστες.  
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Χρησιμοποιώντας την λειτουργία «My location» 

 Η λειτουργία «My Location» εμφανίζει την τρέχουσα θέση του χρήστη πάνω 

στον χάρτη. θα εμφανίσει μια μπλε κουκίδα και μια μπλε σκιά σε κύκλο, όπου 

παρουσιάζεται σε εκτίμηση την τοποθεσία μέσα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης [23]. 

 Για να ενεργοποιηθεί η  My Location, πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ στο κουμπί 

στην επάνω αριστερή γωνία του χάρτη μεταξύ του zoom και των κουμπιών μετακίνησης. 

 Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσει ο χρήστης τη «My Location» λειτουργία, 

το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίσει ένα μήνυμα ασφάλειας, ζητώντας από τον 

χρήστη αν επιθυμεί να μοιραστεί την θέση του με το Google Maps. Αν αρνηθεί το 

αίτημα αυτό, η τοποθεσία του χρήστη δεν θα είναι από κοινού με το Google Maps και το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της  «My Location», δεν θα ενεργοποιηθεί. Εάν όμως δεχτεί, 

τότε ο φυλλομετρητής θα προσπαθήσει να προσδιορίσει τη τοποθεσία του χρήστη. 

 Εάν το πρόγραμμα περιήγησης μπορέσει με επιτυχία να προσδιορίσει το που 

βρίσκεται ο χρήστης, τότε η εφαρμογή Google Maps θα εστιάσει τον χάρτη στο κέντρο 

της κατά προσέγγισης τοποθεσίας. Αν η τοποθεσία μπορεί να προσδιοριστεί με μεγάλη 

ακρίβεια, τότε θα φανεί στον χάρτη με έναν μπλε κύκλο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 

ξανά μπορεί ο χρήστης να αφαιρέσει το μπλε κύκλο, ή να επικεντρώσει εκ νέου τον 

χάρτη αν απομακρυνθεί. 

 Όταν παρουσιάζεται το μήνυμα ασφαλείας του περιηγητή (browser), μπορεί ο 

χρήσης να επιλέξει να θυμάται ο περιηγητής αυτήν την απόφασή. Στην περίπτωση αυτή, 

δεν θα ξανά εμφανιστεί το μήνυμα ασφάλειας, όταν απενεργοποιηθεί στο μέλλον η «My 

Location» λειτουργία. 

 Η εφαρμογή Google Maps προσφέρεται και για τα κινητή τηλέφωνα, όπως και 

κάποιες από τις προαναφερόμενες λειτουργίες και κυρίως η «My location». 

 Το 2006, η Google παρουσίασε μια Java εφαρμογή που ονομάζεται «Google 

Maps for Mobile»,  η οποία προορίζονταν να λειτουργεί (και λειτουργεί) σε οποιοδήποτε 

Java-based τηλέφωνο ή κινητή συσκευή. Στις 28 Νοεμβρίου 2007, το «Google Maps for 

Mobile 2.0» κυκλοφόρησε. Εισήγαγε μια υπηρεσία θέσης που μοιάζει με GPS αλλά δεν 

απαιτεί έναν δέκτη GPS. Η «My location» λειτουργία επιτυγχάνεται με τη χρήση την 

GPS «τοποθεσία» της κινητής συσκευής, αν αυτή είναι διαθέσιμη.  

 Παρακάτω προστίθεται μία εικόνα που περιλαμβάνει τις λειτουργίες της Google 

Maps for Mobile εφαρμογής, καθώς και σε ποία κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη η 

εφαρμογή αλλά και τι υπηρεσίες υποστηρίζει η κάθε συσκευή. 
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Εικόνα 2-1: Η εφαρμογή Google Maps for Mobile και ποιες υπηρεσίες είναι 

διαθέσιμες σε κάθε κινητό τηλέφωνο. 

Google Maps Android 2.0. 

 Τα κινητά τηλέφωνα όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται σαν βοηθητικά για 

πλοήγηση. Ωστόσο, οι γραπτές οδηγίες  για οδήγηση είναι μερικές φορές πολύ δύσκολο 

να ακολουθηθούν. Έτσι και ενώ οι συσκευές πλοήγησης έχουν γίνει μια βιομηχανία 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Google Maps Navigation για Android 2.0+ είναι δωρεάν 

και περιλαμβάνει: 

 Αναζήτηση σε απλά αγγλικά 

 Αναζήτηση με φωνή 

 Εμφάνιση Κυκλοφορίας (Traffic view) 

 Αναζήτηση κατά μήκος της διαδρομής 

 Δορυφορική άποψη 

 Street View 

 Car dock  mode  
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 2.4  Mobile Computing 

 Υπολογίζειν εν κινήσει (Mobile Computing): Είναι ένας γενικός όρος για να 

περιγράψει τη δυνατότητα χρήσης μιας φορητής υπολογιστικής μηχανής καθώς ο 

χειριστής της κινείται, αλλάζοντας έτσι συχνά τη θέση και το περιβάλλον του [30]. 

 Ένας άλλος πιο πλήρης ορισμός για το Mobile Computing, είναι η ικανότητα της 

χρήσης της τεχνολογίας σε απομακρυσμένα ή κινητά (όχι στατικά) περιβάλλοντα.  Η 

τεχνολογία αυτή βασίζεται στη χρήση με μπαταρίες, σε φορητές και ασύρματες 

υπολογιστικές και επικοινωνιακές συσκευές, όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

(Smartphone), «φορητοί υπολογιστές» (wearable computers) και προσωπικά ψηφιακά 

βοηθήματα (PDA) [1]. 

 

Εικόνα 2-2: οι τρείς εποχές των υπολογιστών. 

Τα χαρακτηριστικά του Mobile Computing είναι: 

 Δυνατότητα μετακίνησης διατηρώντας τη σύνδεση με το δίκτυο, 

 Αυτόματη επανασύνδεση στο δίκτυο, 

 Οι εντολές και οι ενέργειες καθοδηγούνται απ’ το χρήστη 

 Οι συσκευές έχουν περίπου το μέγεθος παλάμης  
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Κάποιες κατηγορίες φορητών υπολογιστών είναι: 

 Ultra Mobile Personal Computers - UMPCs 

 Έχουν το μέγεθος και το βάρος ενός μικρού βιβλίου. Διαθέτουν οθόνες αφής 

μεγέθους περίπου 7’’(18cm), πένα και εικονικό πληκτρολόγιο. «Τρέχουν» σουίτες 

λογισμικού (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) και μπορούν να συνδεθούν στο Internet 

για περιήγηση και να αποθηκεύουν αρχεία. Προαιρετικά διαθέτουν δέκτη GPS. 

 Personal Digital Assistants - PDAs 

 Μικροί υπολογιστές, συνήθως σε μέγεθος τσέπης, με περιορισμένες δυνατότητες. 

Το λογισμικό που «τρέχουν» πρέπει να έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά γι’ αυτά. Μπορούν 

όμως να προβάλουν αρχεία πληροφοριών που έχουν δημιουργηθεί σε άλλους 

υπολογιστές. Διαθέτουν δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με άλλες συσκευές [30].  

 Smartphone 

 Τα «έξυπνα κινητά» (Smartphone’s) είναι ένα PDA με ενσωματωμένο κινητό 

τηλέφωνο. 

 Carputer  

 Μια Carputer είναι μια υπολογιστική συσκευή που εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο. 

Λειτουργεί σαν ασύρματος υπολογιστής, οικοσύστημα, GPS, και DVD player. Επίσης 

περιέχει λογισμικό επεξεργασίας λέξεων (word processing software) και είναι συμβατό 

με Bluetooth [31].  

 Σύμφωνα με την Wikipedia οι τεχνικοί αλλά και διάφοροι άλλοι περιορισμοί του 

Mobile Computing [31] είναι: 

 Ανεπαρκές εύρος ζώνης (bandwidth) 

 Η Κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι γενικά πιο αργή από τις άμεσες 

συνδέσεις καλωδίων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως GPRS και EDGE, και πιο 

πρόσφατα, HSDPA  και HSUPA 3G δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά είναι συνήθως διαθέσιμα 

εντός εμβέλειας των εμπορικών πύργων κινητής τηλεφωνίας. Τα υψηλότερης 

ταχύτητας ασύρματα δίκτυα LAN είναι φθηνότερα, αλλά έχουν πολύ μικρότερο εύρος. 
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 Πρότυπα ασφάλειας 

 Όταν η κινητή λειτουργία εξαρτάται από δημόσια δίκτυα, τότε απαιτείτε 

προσεκτικότερη χρήση των VPNs.  

 Κατανάλωση ρεύματος 

 Όταν μια πρίζα ή μια φορητή γεννήτρια δεν είναι διαθέσιμη, τότε οι φορητοί 

υπολογιστές πρέπει να βασιστούν εξ ολοκλήρου στην ενέργεια της μπαταρίας τους. Σε 

συνδυασμό με το συμπαγές μέγεθος πολλών κινητών συσκευών, αυτό συχνά σημαίνει 

ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ασυνήθιστα ακριβές μπαταρίες για να εξασφαλιστεί η 

απαραίτητη διάρκεια ζωής. 

 Διαβιβάσιμες παρεμποδίσεις (Transmission interferences) 

 Οι καιρικές συνθήκες, το έδαφος, και η απόσταση από την πλησιέστερη κεραία 

(signal point) μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη του σήματος. Το σήμα μέσα σε σήραγγες, 

σε ορισμένα κτίρια, καθώς και σε άλλες περιοχές είναι συχνά πολύ κακό. 

 Δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία (Potential health hazards) 

 Διεπαφή ανθρώπου – συσκευή 

 2.5  Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα εφαρμογών που αξιοποιούν 

το location του χρήστη 

 Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την επίγνωση του πλαισίου 

[5], έχει βρεθεί ότι οι περισσότερες εφαρμογές με επίγνωση πλαισίου χρησιμοποιούν μια 

πολύ μικρή ποικιλία από τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το πλαίσιο (context). Γενικά 

η χρήση του πλαισίου περιορίζεται μόνο στη θέση και στην ταυτότητα του χρήστη, και 

αυτό συμβαίνει επειδή πολύπλοκες εφαρμογές με επίγνωση του πλαισίου είναι δύσκολο 

να κατασκευαστούν. Οι βασισμένες στη θέση υπηρεσίες είναι ένα ταχέως 

αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό μοντέλο κινητού - εμπορίου (mobile commerce), που 

υπόσχεται να παρέχει ιδιαίτερα εξατομικευμένες, σχετικές με το πλαίσιο (context) 

υπηρεσίες για κινητούς καταναλωτές. Ωστόσο γίνεται σαφές ότι η μεταμόσχευση του 

υπάρχοντος επιχειρησιακού μοντέλου ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) στο χώρο 
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του κινητού εμπορίου (m-commerce) δεν θα είναι βιώσιμη εκτός αν στους καταναλωτές 

προσφέρονται αληθινά ελκυστικές κινητές εφαρμογές [7].  

 Οι Location Based Services ορίζονται ευρέως ως υπηρεσίες που βελτιώνονται και 

εξαρτώνται από την πληροφορία για τη θέση μιας κινητής συσκευής. Οι πληροφορίες 

θέσης χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν άσχετες πληροφορίες και παρέχουν το 

πλαίσιο (context) για διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να 

προσφέρονται και να εκτελούνται και μέσα και έξω από το δίκτυο του κινητού 

διαχειριστή (operator). Οι LBS εφαρμογές περιλαμβάνουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

και σχετικές με την ασφάλεια, ψυχαγωγία, πλοήγηση (navigation), κατάλογο και οδηγό 

πόλεων, ενημερώσεις για την κίνηση, διαφήμιση και προώθηση βασισμένες στη θέση 

και επιπλέον επιτόπου αγορές με ασύρματες συσκευές που υποστηρίζουν ηλεκτρονικό-

πορτοφόλι [7]. Παραδείγματα αυτών των υπηρεσιών παρέχονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.  

Υπηρεσία βασισμένη στη 

θέση 
Εφαρμογή καταναλωτή 

Υπηρεσίες πληροφοριών και 

καταλόγου 

Δυναμικές κίτρινες σελίδες που αυτόματα 

ενημερώνουν τον πελάτη για τη θέση του 

κοντινότερου parking, εστιατορίου κτλ. 

 
Κρατήσεις για θέατρο, σινεμά ταξίδια. 

Υπηρεσίες θυρωρού 

Υπηρεσίες Εντοπισμού Εντοπισμός παιδιών από τους γονείς 

 
Εντοπισμός φίλων σε μια γεωγραφική 

περιοχή 

 Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων (assets) 

Υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης 
Οδική βοήθεια  

 Αποστολές αναζήτησης και διάσωσης 

 Επεμβάσεις αστυνομίας και πυροσβεστικής 

 Ιατρική έκτακτη ανάγκη - ασθενοφόρο 
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Πλοήγηση Περιγραφή διαδρομής 

 Δυναμική καθοδήγηση πλοήγησης 

 Κυκλοφοριακή κατάσταση στους δρόμους 

Διαφήμιση και προώθηση 

που βασίζονται στη θέση 

Στοχευόμενη διαφήμιση και μηνύματα 

προώθησης συνδεδεμένα με την περιοχή 

 
Ειδοποίηση όταν πραγματοποιείται πώληση 

ενός επιθυμητού προϊόντος 

  
Αναγνώριση του πελάτη σε ένα κατάστημα ή 

σε μια γειτονιά 

Πίνακας 2-1: Βασισμένες στη θέση υπηρεσίες προσανατολισμένες στον καταναλωτή 

 Οι υπηρεσίες θέσης έχουν εξελιχθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Η διαφορά 

μεταξύ των υπαρχουσών και των νέων υπηρεσιών εντοπίζεται κυρίως στην ανάκτηση 

των στοιχείων θέσης. Οι πρώτες απαιτούσαν τη χειρωνακτική εισαγωγή των στοιχείων 

θέσης, όπως η διασταύρωση οδών ή ο ταχυδρομικός κώδικας. Το να βασιζόμαστε στον 

πελάτη για την εισαγωγή των δεδομένων θέσης έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ανέξοδο, 

δεν απαιτεί επένδυση σε ειδικό εξοπλισμό εντοπισμού, και εγείρει λιγότερες έγνοιες 

σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας (privacy). Ωστόσο η αδυναμία αυτών των 

συστημάτων είναι προφανής. Οι καταναλωτές μπορεί να μη γνωρίζουν τη θέση τους, και 

πληροφορίες θέσης που παρέχονται από τον καταναλωτή περιορίζουν τη δυνατότητα των 

εμπόρων και των διαχειριστών δικτύων να προσφέρουν ενεργά μια σειρά 

εξατομικευμένων υπηρεσιών. Για τις νέες υπηρεσίες, τα στοιχεία θέσης παράγονται 

αυτόματα και ανανεώνονται από το δίκτυο ή τη συσκευή. Αυτό το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα επιτρέπει συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως εξαρτώμενη από τη θέση διαφήμιση 

και προώθηση να πυροδοτούνται όταν η κινητή συσκευή βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη 

προκαθορισμένη περιοχή [7]. 

Τεχνολογίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό 

 Οι τεχνολογίες που καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό θέσης μπορεί να είναι 

βασισμένες στο δίκτυο (network based), στη συσκευή (handset-based) ή να είναι 

υβριδικής φύσης. Τεχνολογίες βασισμένες στη συσκευή χρησιμοποιούν το ράδιο - 
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σύστημα πλοήγησης που παρέχεται από τους δορυφόρους του Παγκοσμίου Συστήματος 

Εντοπισμού (Global Positioning System, GPS). Οι περισσότεροι χειριστές δικτύων 

(φορείς) αξιολογούν υβριδικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και το δίκτυο και το 

σύστημα GPS. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες, και συγκεκριμένα το 

βασισμένο στο Ethernet ασύρματο LAN 802.11b (ή a ή g) και η περιορισμένου εύρους 

συνδεσιμότητα που προσφέρεται από Bluetooth. Αυτές οι ασύρματες υπηρεσίες 

διευκολύνουν ορισμένους τύπους υπηρεσιών βασισμένων στη θέση όπως διαφήμιση και 

προώθηση με επίγνωση της θέσης [7].  

Α. Τεχνολογίες βασισμένες στο δίκτυο  

 Οι τεχνολογίες εντοπισμού είναι βασισμένες στις παραμέτρους της μετάδοσης 

όπως ο χρόνος διάδοσης των σημάτων και η γωνία άφιξης. Αυτές οι τεχνολογίες 

απαιτούν συνήθως σημαντικές δαπάνες για την υποδομή του δικτύου αλλά δεν απαιτούν 

κάποια τροποποίηση στη συσκευή του χρήστη. 

Β. Τεχνολογίες βασισμένες στη συσκευή  

 Η βασισμένη στο GPS τεχνολογία είναι μια τεχνολογία με επίκεντρο τη συσκευή 

που ανιχνεύει πόσο μακριά είναι από τρεις τουλάχιστον δορυφόρους του Παγκόσμιου 

Συστήματος Εντοπισμού. Προσφέρει ακρίβεια που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 μέτρων. 

Εντούτοις, έχει διάφορα μειονεκτήματα όπως το αυξημένο κόστος, μέγεθος, και ισχύ 

κατανάλωσης της κινητής συσκευής. Απαιτεί επίσης οπτική επαφή με τους δορυφόρους 

για να υπολογίσει τη θέση.  

Γ. Υβριδικές τεχνολογίες  

 Οι υβριδικές τεχνολογίες του GPS υποβοηθούμενου από το δίκτυο (network-

assisted GPS) αναμένεται να παρέχουν την ακρίβεια του GPS υπερνικώντας τα 

μειονεκτήματα του GPS που συνδέονται με την απαίτηση οπτικής επαφής, και την 

κατανάλωση ισχύος, μετατοπίζοντας σημαντικό φορτίο επεξεργασίας από τη συσκευή 

στο δίκτυο.  

Δ. Τεχνολογίες μικρής εμβέλειας  

 Εκτός από τις ανωτέρω τεχνολογίες, η τεχνολογία του WLAN (ή Wi-Fi) και του 

Bluetooth έχουν επίσης τη δυνατότητα να διευκολύνουν βασισμένες στη θέση υπηρεσίες, 
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όπως εξατομικευμένη κινητή διαφήμιση και προώθηση. Ένα θεωρητικό μειονέκτημα 

των τεχνολογιών αυτών είναι ότι είναι περιορισμένες στην κάλυψή τους και γι’ αυτό 

θεωρούνταν ότι δεν μπορούν να συναγωνιστούν τεχνολογίες βασισμένες στο δίκτυο ή το 

GPS. Ωστόσο, είναι καλές για κάλυψη σε μικρές περιοχές και επιπλέον με την ταχύτατη 

ανάπτυξη του WLAN και την ευρεία εξάπλωση που έχει γνωρίσει μπορεί να προσφέρει 

συνδεσιμότητα και να επιτρέπει τον εντοπισμό σε μεγάλες γεωγραφικά περιοχές.  

 Για απαιτήσεις τοπικής περιοχής όπως είναι ο εντοπισμός αντικειμένων σε μια 

αποθήκη, ανθρώπων μέσα σε ένα κτίριο, ή οχημάτων με μικρό βαθμό μετακίνησης, οι 

τεχνολογίες εντοπισμού εσωτερικού χώρου είναι καταλληλότερες σε σύγκριση με 

παγκόσμια συστήματα όπως το GPS, το οποίο πάσχει από μειωμένη ακρίβεια αφού 

απαιτεί την οπτική επαφή της συσκευής με τους δορυφόρους και χάνει επομένως την 

ιδιότητα του να είναι πανταχού παρών (ubiquitous). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η χρήση τριγωνοποίησης (triangulation) μέσα σε ένα ασύρματο δίκτυο τοπικής 

περιοχής (WLAN), που επιπλέον έχει το πλεονέκτημα του κόστους αφού στηρίζεται στο 

ήδη εγκατεστημένο σύστημα επικοινωνίας μέσα στο κτίριο. Άλλες τεχνολογίες για τον 

εντοπισμό εσωτερικού χώρου είναι η υπέρυθρη IR και το Bluetooth. 

 Στην συνέχεια προστίθενται  κάποιοι συγκριτικοί πίνακες [24], οι όποιοι 

αναφέρουν τα υπέρ και τα κατά κάποιων βασικών location-based μεθόδων: 

IP Geolocation: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ευρέως διαδεδομένα Ακρίβεια μόνο μέσα στην πόλη (city-

level)  

Η ανίχνευση γίνεται στην μεριά του 

server (server side) 

Δαπανηρά  

 Παραγωγή μην πραγματικών στοιχείων 

 Στην σωστή κατάσταση μόνο το 85% του 

χρόνου 

Πίνακας 2-2: Συγκριτικός πίνακας για IP Geolocation. 
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GPS: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Γίνεται ακριβής εφόσον πρώτα 

σταθεροποιηθεί (συγχρονιστεί) 

Δεν λειτουργεί σε κλειστούς χώρους 

Υψηλή ακρίβεια σε αγροτικές περιοχές 

(runal areas)  

Λειτουργεί με δυσκολία σε αστικά 

φαράγγια (Urban Canyon) 

 Μεγάλο χρονικό διάστημα για 

συγχρονιστεί και να σταθεροποιηθεί 

Πίνακας 2-3: Συγκριτικός πίνακας για GPS. 

Wi-Fi Positioning (WPS) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Υψηλή ακρίβεια Δεν λειτουργεί καλά σε αγροτικές 

περιοχές (runal areas) 

Λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και 

σε Αστικές Περιοχές (Urban Areas) 

 

Γρήγορος πρώτος συγχρονισμός  

Λογισμικό (Software-only), αξιοποιεί 

το υπάρχον Wi-Fi 
 

Πίνακας 2-4: Συγκριτικός πίνακας για Wi-Fi Positioning (WPS). 

Cell Triangulation: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Γρήγορος πρώτος συγχρονισμός Πολύ ανακριβείς 

Λειτουργεί όπου υπάρχει cell coverage 

(κάλυψη κυττάρων) 
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Λογισμικό (Software-only), αξιοποιεί 

το υπάρχον cellurar radio 

 

Πίνακας 2-5: Συγκριτικός πίνακας για Cell Triangulation 

Αναλυτικότερη παρουσίαση κάποιων χρησιμοποιούμενων στην πράξη εφαρμογών 

 Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές που είναι αντιπροσωπευτικές 

κάποιων από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όλες αυτές οι εφαρμογές 

βασίζονται στην επίγνωση του πλαισίου (context- awareness) και κυρίως, όπως είναι 

φυσικό στην πληροφορία της θέσης (location- awareness). Επιπλέον όλες οι εφαρμογές 

κάνουν χρήση κάποιας από τις μεθόδους εντοπισμού που χρησιμοποιούνται στο 

περιβάλλον των ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN). Σε ορισμένες από αυτές το 

WLAN είναι η μόνη τεχνολογία που χρησιμοποιείται ενώ σε άλλες μπορεί να ενισχύεται 

και με τη χρήση του GPS ή του Bluetooth. Όλες οι υπηρεσίες αυτές έχουν δοκιμαστεί 

πειραματικά, ενώ ορισμένες μπορεί να έχουν καθιερωθεί και εμπορικά.  

GUIDE 

 Το σύστημα GUIDE κατασκευάστηκε για να ξεπεράσει πολλούς από τους 

περιορισμούς των  παραδοσιακών εργαλείων πληροφόρησης και πλοήγησης που είναι 

διαθέσιμα στους επισκέπτες πόλεων όπως για παράδειγμα την έμφυτη ανελαστικότητα 

των περιηγήσεων με ξεναγό ως προς την ώρα και την ανάγκη να ικανοποιούνται τα 

ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας αντί για τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα των 

μεμονωμένων ατόμων. Το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε για τους επισκέπτες της πόλης 

Lancaster [52].  

 Μερικές από τις απαιτήσεις για τη σχεδίαση του συστήματος ήταν οι ακόλουθες:  

 1) Ευελιξία. Θεωρήθηκε σημαντικό το Guide να λαμβάνει υπόψη του τις 

προτιμήσεις των χρηστών έτσι ώστε να τους επιτρέπει να εξερευνούν την πόλη με το 

δικό τους ρυθμό, και να διαλέγουν αν θα ακολουθήσουν τη διαδρομή που τους προτείνει 

το σύστημα ή θα προτιμήσουν τη δική τους.  

 2) Πληροφορίες που λαμβάνουν υπόψη τους το πλαίσιο (context-sensitive). 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πλαισίου. Το προσωπικό που περιλαμβάνει τα ενδιαφέροντα 

του επισκέπτη καθώς και την τωρινή του θέση και το περιβαλλοντικό που περιλαμβάνει 

την ώρα της ημέρας και τις ώρες που ανοίγουν οι κλείνουν τα αξιοθέατα.  
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 3) Υποστήριξη για δυναμικές πληροφορίες. Για παράδειγμα αν ένας επισκέπτης 

είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για το κάστρο του Lancaster και το κάστρο ήταν για 

κάποιες ώρες κλειστό λόγω κάποιου συνεδρίου, ο χρήστης θα πρέπει να ειδοποιηθεί 

όταν το κάστρο ξανανοίξει για το κοινό.  

 4) Υποστήριξη αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, όπως ανταλλαγής ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων ή δυνατότητας πραγματοποίησης κράτησης για κατάλυμα.  

 Η υποδομή του δικτύου περιλαμβάνει  έναν αριθμό WaveLAN κυψελών που 

είναι συμβατές με το πρότυπο IEEE 802.11 οι οποίες εκπέμπουν δυναμικές πληροφορίες 

και πληροφορίες θέσης. Οι φορητές μονάδες Guide λαμβάνουν πληροφορίες για τη θέση 

τους μέσω μηνυμάτων που εκπέμπονται από στρατηγικά τοποθετημένους σταθμούς 

βάσης. Η προσέγγιση αυτή μειονεκτεί σε σχέση με το GPS ως προς την ακρίβεια αλλά 

δεν απαιτεί εξειδικευμένο υλικό, ενώ επιπλέον δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κάλυψης. 

  Επιπλέον κατασκευάστηκε ένα Guide μοντέλο πληροφορίας (information model) 

για να υποστηρίξει γεωγραφική πληροφορία, πληροφορία υπερκειμένου και ενεργά 

στοιχεία που αντιδρούν σε γεγονότα. Η διεπαφή (interface) χρήστη που κατασκευάστηκε 

είναι μια παραλλαγή ενός web browser και επιλέχθηκε λόγου της δημοφιλούς φύσης 

αυτού του προγράμματος ως εργαλείο αλληλεπίδρασης.  

 Οι χρήστες του συστήματος εισάγουν αρχικά ορισμένες πληροφορίες που 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία τους και τα ενδιαφέροντά τους καθώς και την προτιμώμενη 

γλώσσα. Οι δυνατότητες που έχει κατόπιν ένας χρήστης είναι: να ανακτήσει 

πληροφορίες, να πλοηγηθεί στην πόλη χρησιμοποιώντας ένα χάρτη, να δημιουργήσει και 

μετά να ακολουθήσει μια διαδρομή στην πόλη, να επικοινωνήσει με άλλους επισκέπτες 

στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου και τέλος να κάνει κράτηση ενός καταλύματος.  

 Λόγω της δομής του συστήματος Guide που βασίζεται σε κυψελωτή υποδομή για 

την επικοινωνία μπορεί να προκύψουν καταστάσεις όπου το κινητό τερματικό Guide δεν 

έχει σύνδεση με το δίκτυο. Έτσι παρόλο που οι κινητές συσκευές Guide, μπορούν να 

αποθηκεύουν οπτικά σημαντικά τμήματα του μοντέλου πληροφορίας με αποτέλεσμα 

μεγάλο τμήμα της λειτουργικότητας να μένει ανέπαφο, η αποσύνδεση επηρεάζει 

ορισμένους τομείς της λειτουργικότητας όπως την πληροφορία θέσης, την αποστολή 

μηνυμάτων και την πρόσβαση σε αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες [52]. 
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The Conference Assistant (Ο Βοηθός στις Συνεδριάσεις) 

 Ο conference assistant είναι μια πρωτότυπη εφαρμογή με επίγνωση του πλαισίου 

(context -aware) που βοηθά τους συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις, χρησιμοποιώντας μια 

ευρεία ποικιλία χαρακτηριστικών του πλαισίου και βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση 

του χρήστη με το περιβάλλον και με τους άλλους χρήστες [53]. 

 Το περιβάλλον σε μεγάλες συνεδριάσεις είναι δυναμικό και περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων δραστηριοτήτων, όπως παρουσιάσεις papers, επιδείξεις, 

συναντήσεις ομάδων με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα κ.α. στις οποίες παρουσιάζεται μια 

μεγάλη ποσότητα πληροφορίας. Κατά την προσέλευση ενός συμμετέχοντα, του ζητείται 

να συμπληρώσει τα στοιχεία του και επιπλέον τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και τα 

ονόματα των συναδέλφων του που βρίσκονται επίσης στη συνεδρίαση. Στη συνέχεια 

λαμβάνει την εφαρμογή (Conference Assistant) η οποία τρέχει στο φορητό του 

υπολογιστή ή PDA.  

 O Conference Assistant βοηθά τους χρήστες να επιλέξουν ποιες δραστηριότητες 

να παρακολουθήσουν, κάνοντας για παράδειγμα προτάσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 

τους, παρέχει επίγνωση των δραστηριοτήτων των συναδέλφων τους, υποδεικνύοντας πού 

βρίσκονται κάθε χρονική στιγμή, βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και 

του περιβάλλοντος παρέχοντας για παράδειγμα πληροφορίες για μια δραστηριότητα 

(όπως όνομα ομιλητή, θέμα παρουσίασης και πληροφορία για το αν βιντεοσκοπείται η 

συγκεκριμένη ομιλία) με το που ο χρήστης μπαίνει στην αίθουσα, βοηθά τους χρήστες 

να κρατούν σημειώσεις (δίπλα στην αντίστοιχη διαφάνεια του ομιλητή η οποία 

εμφανίζεται επίσης και στο δικό τους φορητό υπολογιστή), αλλά και να τις ανακτούν 

μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης [53].  

 Σε ότι αφορά την υλοποίηση η εφαρμογή έχει χτιστεί πάνω σε μια έτοιμη 

αρχιτεκτονική για την υποστήριξη context-aware εφαρμογών η οποία αποτελείται από 

τρία είδη συστατικών: widgets, servers και interpreters. Εντελώς συνοπτικά τα widgets 

καταγράφουν πληροφορία για ένα μόνο στοιχείο του context, όπως η θέση ή η 

δραστηριότητα. Ο server κάνει κάτι παρόμοιο με τη διαφορά ότι συλλέγει την  

πληροφορία για το σύνολο των στοιχείων του context που αφορούν μια συγκεκριμένη 

οντότητα (άνθρωπο, μέρος ή αντικείμενο). Ο interpreter τέλος χρησιμοποιείται για να 

ερμηνεύσει το πλαίσιο ή να παρέχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αφαίρεσης, όπως π.χ.   

μετατροπή του γεωγραφικού μήκους και πλάτους στο όνομα της συγκεκριμένης οδού 
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στην οποία αντιστοιχούν. Οι επικοινωνίες χρησιμοποιούν το HTTP και την XML, ενώ η 

μόνη απαίτηση για τις συσκευές είναι να υποστηρίζουν το TCP/IP και ASCII parsing. 

  Για κάθε χρήστη δημιουργείται κατά την εγγραφή του ένας User Server ενώ 

υπάρχει και ένας Presentation Server για κάθε φυσική τοποθεσία όπου λαμβάνει χώρα 

κάποια παρουσίαση ή επίδειξη. Ο Conference Assistant δεν επικοινωνεί άμεσα με 

κανένα widget παρά μόνο με τον User Server του χρήστη καθώς και των συναδέλφων 

του καθώς και με τον τοπικό Presentation  Server.  

 Τέλος όσον αφορά το υλικό, χρησιμοποιήθηκαν φορητοί υπολογιστές (laptops) 

και συσκευές χειρός, ενώ για την επικοινωνία των συσκευών και τον εντοπισμό 

χρησιμοποιήθηκε το ασύρματο δίκτυο Wireless LAN, και ασύρματες ετικέτες (RF) [53]. 

Active Campus 

 Το active campus είναι μια εργασία που εξερευνά τις δυνατότητες υπηρεσιών με 

επίγνωση της θέσης (location- aware) στο περιβάλλον του πανεπιστημίου [54]. Τα δύο 

κυριότερα προγράμματα είναι το ActiveClass που περιλαμβάνει δραστηριότητες της 

τάξης όπως ανώνυμες ερωτήσεις, γκάλοπ και ανάδραση των φοιτητών και το 

ActiveCampus Explorer που υποστηρίζει πολλές εφαρμογές με επίγνωση της θέσης, 

όπως αυτόματη αποστολή μηνυμάτων και χάρτες της θέσης του χρήστη 

εμπλουτισμένους με δυναμικούς υπερσυνδέσμους για τους κοντινούς φίλους, ψηφιακό 

graffiti και άλλα. 

 Για την επίτευξη της βιωσιμότητας του προγράμματος, οι δημιουργοί του 

επέλεξαν viral (ιική) τεχνολογία που η αξία της θα αυξανόταν με τον αριθμό των 

χρηστών καταλήγοντας τελικά να συντηρείται μόνη της. Έτσι για την virality (ιικότητα) 

καθώς επίσης και την ίση πρόσβαση  ακολουθήθηκε μια τεχνολογική προσέγγιση 

‘ελάχιστου κοινού παρονομαστή’ που υπέθετε πως οι χρήστες θα έβρισκαν μεγαλύτερη 

χρησιμότητα στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων χρηστών απ΄ ότι σε πλουσιότερες 

εφαρμογές.  

 Επίσης επιλέχθηκε ένα μοντέλο πελάτη- εξυπηρετητή με έναν τυπικό δικτυακό 

εξυπηρετητή με MySQL και PHP για την υποστήριξη των εφαρμογών. Οι συσκευές 

χρησιμοποιούν βασική HTML που εξασφαλίζει ότι πρακτικά οποιαδήποτε δικτυακή 

συσκευή μπορεί να απεικονίσει το περιεχόμενό της σε έναν web browser.  

 H εφαρμογή ActiveClass είναι μια απλή εφαρμογή client-server για να αυξήσει 

τη συμμετοχή στο περιβάλλον μιας τάξης μέσω μικρών, κινητών, ασύρματων συσκευών 
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όπως PDAs. Είναι απλή ως προς τη λειτουργία και τις απαιτήσεις για να διευκολύνει την 

ενσωμάτωσή της στην πρακτική της τάξης.  

 Αλλά και η ιδέα πίσω από το ActiveClass είναι απλή: χρησιμοποιώντας 

προσωπικές, ασύρματες, κινητές συσκευές οι φοιτητές μπορούν να ρωτούν ανώνυμα 

ερωτήσεις πάνω στο μάθημα, να απαντούν σε δημοσκοπήσεις και να δίνουν στον 

καθηγητή ανάδραση για το μάθημα. Οι φοιτητές και οι καθηγητές μπορούν να δουν αυτή 

τη λίστα των ερωτήσεων και οι φοιτητές μπορούν να ψηφίζουν για τις ερωτήσεις που 

έχουν τεθεί ήδη (στο ActiveClass) ενθαρρύνοντας τους καθηγητές να δώσουν σε αυτές 

τις ερωτήσεις προτεραιότητα.  

 Τέλος η ταυτότητα του φοιτητή που κάνει μια ερώτηση είναι πλήρως κρυμμένη 

από τους άλλους φοιτητές και από τον καθηγητή, εκτός και αν ο τελευταίος αποφασίσει 

σκόπιμα να αναλάβει δράση.  

 Η εφαρμογή ActiveCampus Explorer στηρίζεται στην παρακάτω ιδέα: αν κάθε 

άνθρωπος στο χώρο της πανεπιστημιούπολης (campus) κουβαλούσε μια κινητή, 

ασύρματα συνδεδεμένη συσκευή, τότε αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 

είδος γυαλιών με ακτίνες-X στην άμεση γειτονιά τους που θα τους επέτρεπε να δουν 

μέσω του πλήθους και των κτιρίων για να αποκαλύψουν γειτονικούς φίλους, πιθανούς 

συναδέλφους, σχολές, εργαστήρια και ενδιαφέροντα γεγονότα. Έτσι στο ActiveCampus 

Explorer ο χρήστης βλέπει ένα χάρτη της άμεσης γειτονιάς του, πάνω στον οποίο 

βρίσκονται ετικέτες που δείχνουν τη θέση των κοντινότερων σχολών και φίλων. Οι 

ετικέτες αυτές είναι URLs που όταν πάνω τους γίνει κλικ θα εμφανίσουν μια ιστοσελίδα. 

Άμεσα μηνύματα μπορούν να σταλούν στους κοντινούς φίλους ή αυτοί μπορούν να 

προσεγγιστούν με τα πόδια. Επιπλέον ετικέτες graffiti μπορούν να τοποθετηθούν σε 

οποιοδήποτε μέρος ή οντότητα, υποστηρίζοντας ασύγχρονη συνομιλία με βάση το 

context. 

 To ActiveCampus ανιχνεύει τη θέση του χρήστη μέσω των αναφορών του PDA 

για τα ασύρματα δίκτυα που ανιχνεύονται εκείνη τη στιγμή. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη 

την αναφερόμενη ισχύ του σήματος και τις γνωστές θέσεις των δικτύων (Place Lab) [55], 

εξάγονται συμπεράσματα για τη θέση του χρήστη με ένα ταίριασμα ελαχίστων 

τετραγώνων. Επιπλέον οι χρήστες κάνοντας απλά κλικ πάνω στο χάρτη μπορούν να 

διορθώνουν τη θέση πάνω σε αυτόν, βελτιώνοντας έτσι μελλοντικές εκτιμήσεις.  
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Το Place Lab  

 Το Place Lab είναι μια προσέγγιση στον εντοπισμό που βασίζεται σε 

ραδιοφάρους (beacons), η οποία μπορεί να ξεπεράσει την έλλειψη συνεχούς 

διαθεσιμότητας και το υψηλό κόστος που χαρακτηρίζουν υπάρχουσες μεθόδους εύρεσης 

της θέσης.  

 Χρησιμοποιώντας το Place Lab, laptops, PDAs και κινητά τηλέφωνα μπορούν να 

καθορίζουν τη θέση τους ακούγοντας την ταυτότητα κυψελών (cell ID) σταθερών ράδιο-

φάρων, όπως ασύρματων access points και συγκρίνοντας τη θέση τους με στοιχεία από 

μια βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό καθώς επέτρεπε 

ακρίβεια εντοπισμού 20-30 μέτρων στην ευρύτερη περιοχή του Seattle με σχεδόν 100% 

κάλυψη στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων. Το Place Lab αν και θεωρεί σημαντική 

την ακρίβεια της εκτίμησης εντοπισμού παρόλα αυτά την κατατάσσει κάτω από την 

κάλυψη, την ιδιωτικότητα και το κόστος [55].  

 Το Place Lab πλεονεκτεί έναντι των περισσότερων γνωστών τεχνολογιών 

εντοπισμού σε ορισμένα από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα 

το ευρέως διαδεδομένο GPS (Global Positioning System), απαιτεί η συσκευή να μπορεί 

να δει καθαρά τον ουρανό για να μπορέσει να συλλέξει δεδομένα από έναν αριθμό 

δορυφόρων. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα γιατί οι άνθρωποι περνούν τον 

περισσότερο χρόνο τους στο εσωτερικό κτιρίων και επιπλέον το λεγόμενο φαινόμενο 

των ‘αστικών φαραγγιών’ (urban canyons) μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία 

του GPS σε μεγάλες πόλεις με ψηλά κτίρια.  

 Σε σχέση με άλλες τεχνικές, όπως τον βασισμένο στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

εντοπισμό, το Place Lab είναι φθηνότερο και έχει καλύτερη ακρίβεια. Βέβαια υπάρχουν 

και τεχνικές όπως το σύστημα RADAR που μπορεί να επιτύχει ακρίβεια έως και 1.5m. 

Σε σχέση με τα τελευταία το Place Lab έχει να παρουσιάσει το πλεονέκτημα της 

ευκολίας στη χρήση, καθώς δεν απαιτεί λεπτομερείς μετρήσεις να λάβουν χώρα κατά τη 

ρύθμιση, ενώ επιπλέον δεν περιορίζεται σε μικρές μόνο γεωγραφικές περιοχές.  

 Η αρχιτεκτονική του Place Lab αποτελείται από τρεις οντότητες κλειδιά:  

ραδιοφάρους (beacons) στο περιβάλλον, βάσεις δεδομένων που κρατούν την πληροφορία 

για τη θέση των beacons και τους πελάτες του Place Lab που χρησιμοποιούν αυτή την 

πληροφορία για να καθορίσουν την παρούσα θέση τους.  

 Με τον όρο ραδιοφάροι εννοούνται 802.11 access points, σταθερές Bluetooth 

συσκευές και GSM σταθμοί βάσης. Από τα τρία παραπάνω σημαντικότερα είναι τα 
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access points, ο αριθμός των οποίων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια 

εντοπισμού. Ο πελάτης σε αυτά χρειάζεται να ακούει μόνο παθητικά μέχρι να ανιχνεύσει 

την ταυτότητά τους. Οι βάσεις δεδομένων beacons είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς η 

ανίχνευση ενός access point εάν αυτό δεν είναι καταχωρημένο στη βάση είναι άνευ 

σημασίας. Αυτές οι βάσεις δεδομένων μπορεί να προέρχονται από δύο δυνατές πηγές. 

 Μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι κατέχουν μεγάλο αριθμό ασύρματων beacons 

και με αρκετή μάλιστα ακρίβεια της θέσης που αυτά βρίσκονται  

 Τις κοινότητες του war-driving. Το war-driving είναι η πράξη του να οδηγεί 

κάποιος σε μια πόλη με μια συσκευή GPS και μια ασύρματη κάρτα (συνήθως 

802.11) για να ανιχνεύσει ίχνη διαθέσιμων δικτύων και αποτελεί ουσιαστικά 

hobby ορισμένων οπαδών της ασύρματης δικτύωσης. Κάθε ίχνος (trace) 

wardriving είναι μια κωδικοποιημένη στο χρόνο ακολουθία εγγραφών που 

περιλαμβάνουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της περιοχής καταγραφής και 

επιπλέον μια λίστα των ασύρματων πηγών και των ισχύων των σημάτων τους.  

 Για λόγους επεκτασιμότητας και φορητότητας η λειτουργικότητα του πελάτη έχει 

σπάσει σε 3 λογικά κομμάτια:  

 Τους spotters που είναι τα μάτια και αυτιά του πελάτη καθώς παρακολουθούν την 

ασύρματη διεπαφή για να ανιχνεύσουν την ταυτότητα των ράδιο –beacons.  

 Τους mappers (απεικονιστές) που ο ρόλος τους είναι να παρέχουν τη θέση 

γνωστών beacons, την οποία λαμβάνουν είτε απευθείας από μια βάση δεδομένων 

είτε από ένα εκ των προτέρων αποθηκευμένο τμήμα της βάσης δεδομένων στη 

συσκευή.  

 Τον tracker (ιχνηλάτη) που συνδυάζει την πληροφορία από τους spotters και τους 

mappers για να παράγει εκτιμήσεις της θέσης του πελάτη.  

 Αν και το Place Lab από μόνο του δεν αποτελεί εφαρμογή που βασίζεται στη 

θέση (Location Based Service), αλλά ουσιαστικά τεχνολογία εντοπισμού όπως είναι το 

GPS, εξετάστηκε στην ενότητα αυτή λόγω της φύσης του, που το ξεχωρίζει ως προς τη 

λογική από τις άλλες παραδοσιακές τεχνολογίες εντοπισμού (δε βασίζεται σε 

πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς αλλά σε μια πλήρη και ενημερωμένη βάση 

δεδομένων) και επιπλέον επειδή τα αποτελέσματα που επιστρέφει ο tracker (σε μορφή 

γεωγραφικού πλάτους και μήκους) μπορούν να συνδυαστούν πολύ εύκολα με διάφορα 
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προγράμματα (όπως το Google Local, το οποίο δέχεται μια διεύθυνση ή γεωγραφικές 

συντεταγμένες και επιστρέφει σελίδες σχετικές με γειτονικά μέρη). 

 Έξυπνο σύστημα για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών σε περιβάλλον 

αεροδρομίου (Exploring agent-based wireless business models and decision support 

applications in an airport environment)  

 Στο σύστημα αυτό υλοποιείται ένα σύνολο προηγμένων ρεαλιστικών σεναρίων 

υποστήριξης απόφασης τα οποία βελτιώνουν τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και για 

τους επιβάτες και για το προσωπικό του αεροδρομίου. Οι περισσότερες υπηρεσίες 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξατομικευμένες υπηρεσίες βασισμένες στη θέση.  

 Σαν περιβάλλον δοκιμής χρησιμοποιήθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών 

(Athens International Airport). Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι το 

GSM/GPRS, το WLAN και το TETRA (Terrestrial Trunked Radio) [56]. 

Μερικά από τα σενάρια εφαρμογών είναι τα εξής:  

 Πληροφορίες για το χρόνο άφιξης του εσωτερικού λεωφορείου. Με βάση 

δεδομένα πραγματικού χρόνου από την τεχνολογία GPS σχετικά με τη θέση και 

την ταχύτητα του λεωφορείου θα εκτιμάται ο χρόνος άφιξής του, ο οποίος θα 

προβάλλεται σε οθόνες LED στη στάση ή και σε συσκευές χειρός των χρηστών. 

 Εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες αναχώρησης ή άφιξης και τις 

καθυστερήσεις των πτήσεων, ή των αριθμό των αναμενόμενων επιβατών, 

χρήσιμες τόσο σε επιβάτες όσο και στο προσωπικό οι οποίες θα παραδίδονται σε 

κινητά ασύρματα τερματικά. 

 Πληροφορίες σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών για λόγους παρακολούθησης και 

ασφάλειας, οι οποίες είναι χρήσιμες σε μέλη του προσωπικού ασφαλείας για την 

εκτίμηση και τη λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια κρίσεων.  

 Υποστήριξη των επιβατών με υπηρεσίες που βασίζονται στο προφίλ του χρήστη 

και την κατάσταση της πτήσης του (άφιξη, αναχώρηση, καθυστέρηση). Αυτό 

είναι και ο πυρήνας των εφαρμογών του συστήματος. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ενημέρωση του επιβάτη σχετικά με 

την πτήση του και καθοδήγηση του κατά της διάρκεια της διαδικασίας 

αναχώρησης, παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με ορισμένες 

εμπορικές δυνατότητες του αεροδρομίου, όπως ψώνια, εστιατόρια κτλ, και τέλος 
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ενημέρωση των επιβατών που έχουν φτάσει, για τα μέσα μεταφοράς από και προς 

το αεροδρόμιο, καταλύματα και πληροφορίες για τουρίστες.  

 Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τα παραπάνω 

σενάρια χρησιμοποιήθηκε μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε πράκτορες (agent-based). H 

αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων δημιουργεί ένα πλαίσιο για την υλοποίηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πολλών διαφορετικών ειδών οντοτήτων που εμπλέκονται, 

ανεξάρτητα αν είναι στο επίπεδο μεταφοράς ή στο επίπεδο μεταφοράς του δικτύου, ενώ 

έχει και το πλεονέκτημα της επεκτασιμότητας και της ευρωστίας (robustness) 

λειτουργίας  σε καταστάσεις συμφόρησης ή έκτακτης ανάγκης.  

 Οι οντότητες που εμπλέκονται είναι οι  χρήστες, οι πάροχοι των υπηρεσιών, οι 

πάροχοι του δικτύου για την υποδομή WLAN, ή GSM/GPRS, και οι πάροχοι 

περιεχομένου. Από αυτές τις οντότητες προκύπτουν οι ανάλογοι πράκτορες που με την 

αλληλεπίδρασή τους καθιστούν δυνατή την λειτουργία του συστήματος.  

 Τέλος, όσων αφορά τη σχετική έρευνα της επίγνωση πλαισίου για την κατάσταση 

του περιβάλλοντος, η έρευνα εστιάζεται κυρίως στην ανίχνευση καταστάσεων για το 

περιβάλλον που αποτελούν κίνδυνο, όπως οι πυρκαγιές. Οι προγενέστερες ερευνητικές 

δραστηριότητες στην πυρανίχνευση χρησιμοποιούν τους αισθητήρες θερμοκρασίας και 

υγρασίας, τους ανιχνευτές καπνού και τους υπέρυθρους οπτικούς αισθητήρες (κάμερες).  

 Οι Chen, Bao, Zeng και Yang συγκεκριμένα προτείνεται ένα σύστημα 

πυρανίχνευσης βασισμένο στην τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων και των νευρωνικών 

δικτύων [57]. Τα δεδομένα που ανακτώνται από τους αισθητήρες είναι η περιβαλλοντική 

θερμοκρασία, η πυκνότητα καπνού και η πυκνότητα του μονοξειδίου του άνθρακα (CO). 

 Εντούτοις, το προτεινόμενο μοντέλο χρειάζεται έναν μεγάλο αριθμό δειγμάτων 

ώστε να εκπαιδευτεί (train) λόγω της ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στα νευρωνικά 

δίκτυα. Επιπλέον, τα πιθανά γεγονότα της πυρκαγιάς πρέπει να είναι γνωστά (a-priori) 

από το νευρωνικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, για ένα απαρατήρητο γεγονός ολόκληρη η δομή 

του δικτύου πρέπει να ανασχηματιστεί (το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη λειτουργία της 

τοπικής πρότυπης ταξινόμησης). 

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το location του χρήστη 

 Google Maps, Google Earth και διάφορα άλλα προγράμματα περιήγησης της Γής 

 Browsers plugins (Firefox Add-ons, Google Chrome add-ons) 

 Mobile apps (εφαρμογές κινητού) 
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Μερικές Web εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Geolocation: 

 Mozilla Firefox 

 Fire eagle  

 LOKI 

Μερικές εφαρμογές κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιούν το Geolocation: 

 Foursquare  

 Gowalla  

 Veladia  

 Yelp 

 Facebook Places 

 Brightkite 

 Loopt 

 MobiFriends 

 Στην συνέχεια αναλύεται ενδεικτικά μια Web εφαρμογή, αλλά και μερικές 

εφαρμογές κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιούν το Geolocation : 

1) Περιήγηση με βάση την τοποθεσία (Mozilla Firefox):  

 Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν την περιήγηση με βάση την τοποθεσία, 

ρωτούν την τοποθεσία σας για να μπορούν να σας παρέχουν πιο σχετικές πληροφορίες, ή 

για να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο αναζήτησης. Ας πούμε πως ψάχνετε για μια πιτσαρία 

στην περιοχή σας. Μια ιστοσελίδα μπορεί να σας ζητήσει να γνωστοποιήσετε την 

τοποθεσία σας ώστε απλά αναζητώντας τη λέξη «πίτσα» να έχετε τις απαντήσεις που 

θέλετε, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληκτρολόγηση, ή ακόμα, αν προσπαθείτε να 

χαρτογραφήσετε τη διαδρομή σας για κάποιο προορισμό, η ιστοσελίδα θα ξέρει από που 

ξεκινάτε οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε τον προορισμό σας. 

 Αυτή η υπηρεσία είναι εντελώς προαιρετική, ο Firefox δεν γνωστοποιεί την 

τοποθεσία σας χωρίς την άδεια του χρήστη και πραγματοποιείται με τον μέγιστο 

σεβασμό το ιδιωτικό του απόρρητο. Και όπως όλα τα συστατικά στοιχεία του Firefox, 

υλοποιείται πάνω σε ανοικτά πρότυπα ώστε να διευκολύνει την υιοθέτηση της από τους 

δημιουργούς εφαρμογών για τον Ιστό [25]. 
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Πως δουλεύει και Πόσο ακριβείς είναι οι τοποθεσίες: 

 Όταν κάποιος χρήστης επισκεφτεί μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί την 

περιήγηση με βάση την τοποθεσία, ο Firefox θα τον ρωτήσει αν θέλει να γνωστοποιήσει 

την τοποθεσία του. 

 Αν συμφωνήσει, ο Firefox θα συλλέξει πληροφορίες για κοντινά σημεία 

ασύρματης πρόσβασης και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του. Μετά, ο Firefox θα 

αποστείλει τις πληροφορίες αυτές τον προεπιλεγμένο παροχέα υπηρεσιών τοποθεσίας, 

την υπηρεσία Google Location Services, για να πάρει μια εκτίμηση για την τοποθεσία.  

 Αυτή η εκτίμηση της τοποθεσίας θα αποσταλεί μετά στην ιστοσελίδα που τη 

ζήτησε. Αν ο χρήστης δεν συμφωνήσει τότε ο Firefox δεν θα κάνει καμία ενέργεια. 

 Η ακρίβεια διαφέρει από τοποθεσία σε τοποθεσία. Σε μερικά μέρη, οι πάροχοι 

της υπηρεσίας παρέχουν στοιχεία με ακρίβεια μερικών μέτρων. Σε άλλες όμως περιοχές 

η ακριβής τοποθεσία μπορεί να απέχει πολύ περισσότερο. Όλες οι πληροφορίες 

τοποθεσίας που παρέχονται από τους πάροχους είναι απλά εκτιμήσεις και δεν υπάρχει 

καμία εγγύηση για την ακρίβεια τους. 

 Όταν τώρα ο χρήστης επισκεφτεί κάποια ιστοσελίδα που ζητάει πληροφορίες, θα 

ερωτηθεί πριν αποσταλεί οποιαδήποτε πληροφορία προς την ιστοσελίδα αυτή ή τον 

πάροχο της υπηρεσίας αυτής (τρίτο μέρος). 

 Ο Firefox ζητάει την τοποθεσία του χρήστη μόνο όταν κάποια ιστοσελίδα του τη 

ζητήσει και την γνωστοποιεί μόνο αν ο χρήστης εγκρίνει το αίτημα. Ο Firefox δεν 

παρακολουθεί ούτε απομνημονεύει την τοποθεσία κατά την περιήγηση. 

 Σαν προεπιλογή, ο Firefox χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Location Services 

για να καθορίσει την τοποθεσία αποστέλλοντας: 

 την διεύθυνση IP του υπολογιστή, 

 πληροφορίες για κοντινά σημεία ασύρματης πρόσβασης  

 ένα τυχαίο αριθμό ταυτοποίησης πελάτη, ο οποίος αποδίδεται από την Google 

και έχει ισχύει για δυο εβδομάδες. 

 Μετά, η υπηρεσία Google Location Services επιστρέφει την τοποθεσία του 

χρήστη κατά προσέγγιση (δηλαδή γεωγραφικό πλάτος και μήκος). Οι πληροφορίες 

ανταλλάσσονται με κρυπτογραφημένη σύνδεση για να προστατευθεί το απόρρητο. Όταν 

ο Firefox αποκτήσει τις πληροφορίες για την τοποθεσία, τις μεταφέρει στην ιστοσελίδα 
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που τις ζήτησε. Δεν αποστέλλονται στην υπηρεσία Google Location Services σε καμία 

περίπτωση πληροφορίες για την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε ο χρήστης ή την 

τοποθεσία του, ούτε cookies [25]. 

2) Foursquare:  

 Το Foursquare είναι για μία υπηρεσία geolocation, μέσω της οποίας έχετε την 

δυνατότητα να κάνετε check-in από το κινητό σας (αρκεί αυτό να μπορεί να συνδεθεί 

στο internet) σε διάφορα μέρη που επισκέπτεστε [26].  

 Τα μέρη που θα συναντήσετε περισσότερο στο Foursquare είναι καφετέριες, 

εστιατόρια, μπαρ, club, μουσεία, μέχρι καταστήματα, εταιρίες, ακόμα και σπίτια! Αν 

επισκεφθείτε μία τοποθεσία για πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να την καταχωρήσετε, ενώ 

αν υπάρχει ήδη καταχωρημένη από προηγούμενο χρήστη τότε θα χρειαστεί μόνο ένα 

κλικ για να δηλώσετε ότι είστε εκεί.  

 Παράλληλα, άλλοι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να σας κάνουν «add», όπως 

γίνεται και στο Facebook κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, οι φίλοι σας θα ενημερώνονται για 

τα μέρη που επισκέπτεστε εσείς και εσείς θα ενημερώνεστε για το που βρίσκονται οι 

φίλοι σας. 

 Ο χρήστης που έχει τις περισσότερες επισκέψεις (check-in) σε μια τοποθεσία 

ανακηρύσσεται «Mayor» (δήμαρχος) αυτής, ενώ μόλις κάποιος άλλος ξεπεράσει τον 

«δήμαρχο» αυτόματα ο προηγούμενος χάνει τον «τίτλο», ο οποίος περνάει στον 

επόμενο.  

 Στις χώρες του εξωτερικού αρκετά καταστήματα κάνουν εκπτώσεις στον Mayor, 

καθώς επίσης και σε όσους επισκεφθούν τη συγκεκριμένη τοποθεσία αρκετές φορές. 

Στην Αθήνα το Foursquare δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε την λειτουργία του, οπότε 

όσο αυξάνονται οι χρήστες λογικά θα δούμε κι εδώ αντίστοιχες εκπτώσεις και 

προσφορές [26]. 

 Διατίθεται σχεδόν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα (Smartphone’s), αρκεί να έχουν 

σύνδεση στο internet. Στα iPhone, Android και Blackberry κινητά τηλέφωνα διατίθεται 

ειδική εφαρμογή για «download».  

3) Gowalla: 

 Το Gowalla είναι ένα ταξιδιωτικό παιχνίδι για το iPhone βασισμένο πάνω σε 

πραγματικές τοποθεσίες (location-based travel game το χαρακτηρίζουν οι δημιουργοί 
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του) που επιβραβεύει τους παίκτες που επισκέπτονται διάφορες τοποθεσίες, καθημερινές 

ή μοναδικές [27].  

 Εκμεταλλεύεται πλήρως τις GPS δυνατότητες του iPhone 3G (και άνω) και με 

χάρτες και άλλες πληροφορίες σας καθοδηγεί στο σωστό σημείο. Σκεφτείτε ότι έχετε ένα 

διαβατήριο στο iPhone σας που δείχνει όμορφα σχεδιασμένες σφραγίδες για όσα μέρη 

επισκεφτήκατε. 

 Εκτός από την συλλογή σφραγίδων το Gowalla σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε 

και ψηφιακά αναμνηστικά, εικονίδια, τα οποία μπορείτε να ανταλλάξετε με τους φίλους 

σας ή να τα αφήσετε σε κάποιο σημείο για να τα βρουν άλλοι παίκτες. Όσοι έχουν παίξει 

το γνωστό Geocaching τότε μπορούν να σκεφτούν το Gowalla σαν μία ψηφιακή έκδοση 

του που απαιτεί όμως την φυσική παρουσία (απλά αντί να υπάρχουν κρυμμένα αληθινά 

αντικείμενα, υπάρχουν ψηφιακά). 

 Οι δημιουργοί του παιχνιδιού δημιουργούν spots (τοποθεσίες στις οποίες κάνετε 

check-in και κερδίζετε την σφραγίδα τους) σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού ενώ 

σύντομα θα κάνουν το ίδιο σε πολλές άλλες χώρες.  

 Στα διάφορα spots μπορεί να βρείτε icons (τα ψηφιακά σουβενίρ) που έχουν 

αφήσει άλλοι παίκτες, bonus icons του παιχνιδιού αλλά και να αφήσετε εσείς ένα για να 

βρουν οι άλλοι. Κάθε icon έχει ειδικό αριθμό ώστε να μπορείτε να δείτε από ποία σημεία 

έχει περάσει.  

 Εκτός από τα spots υπάρχουν και τα ταξίδια (trips) τα οποία είναι ωραίες 

ομαδοποιήσεις σημείων σε κάποιες πόλεις. Αν επισκεφτείτε όλα αυτά τα σημεία εκτός 

από τις σφραγίδες θα κερδίσετε και μία “καρφίτσα δόξας” (Pin of Glory).  

 Πρόκειται για μία εξαιρετικά έξυπνη ιδέα και για ένα εθιστικό παιχνίδι που αξίζει 

όλοι να δοκιμάσετε. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το App Store (iTunes) 

αφού πρώτα εγγραφείτε στο site (ιστοσελίδα) του παιχνιδιού (δωρεάν φυσικά) και 

διαβάσετε και τις FAQ. Από το site μπορείτε επίσης να δείτε ποιοι φίλοι σας στο 

Facebook ή στο Twitter έχουν εγγραφεί στο παιχνίδι.  

4) Veladia: 

 Το Veladia [28] πρόκειται για μία location-based υπηρεσία που “μπλέκει” αρκετά 

από τα locations στοιχεία του Foursquare με το μαγικό κόσμο των data/reviews του Yell 

και είναι ελληνικό.  



47 

 Η σημαντική διαφοροποίηση του Veladia σύμφωνα με τους ιδρυτές, είναι η 

δυνατότητα αναζήτησης spots τα οποία βρίσκονται εκτός της εμβέλειας του χρήστη.  

 Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εστιατόριο στη Κηφισιά, ενώ 

βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας για δουλειά. Έχει τη δυνατότητα να διαβάσει κριτικές 

από τους φίλους του για το μέρος αλλά και να καλέσει το χώρο για να κλείσει ένα 

τραπέζι για το βράδυ. Στο τέλος της βραδιάς, το Veladia του δίνει τη δυνατότητα να 

αξιολογήσει το εστιατόριο ενημερώνοντας παράλληλα τους φίλους του στο Facebook 

και το Twitter. 

 

. 
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 3 Απαιτήσεις και Σχεδιασμός του συστήματος 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι απαιτήσεις του συστήματος για την χρήση 

του, αλλά και οι απαιτήσεις που θέτουν οι χρήστες οι ίδιοι στο σύστημα, καθώς και τι 

πρέπει αυτό να  ικανοποιεί. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην σχεδίαση του συστήματος, 

πως επικοινωνούν μεταξύ τους τα διάφορα μέρη, παρουσιάζοντας σχηματικά το 

διάγραμμα ροής δεδομένων, ένα activity diagram και τη μορφή του συστήματος. 

 3.1  Απαιτήσεις χρήστη και συστήματος 

Απαιτήσεις για τη χρήση του συστήματος: 

1) Από τον σταθερό υπολογιστή: 

 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

o Adsl σύνδεση από κάποιον πάροχο (για παράδειγμα Forthnet, Conn-X 

κλπ) 

 Περιηγητής ιστού (client browser) 

o Ενημερωμένος περιηγητής ιστού για την χρήση Geolocation 

2) Από τον φορητό υπολογιστή: 

 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

o Adsl σύνδεση από κάποιον πάροχο (για παράδειγμα Forthnet, Conn-X 

κλπ) 

o Από το wi-fi Hot-spot του Δήμου της Φλώρινας 

o Άλλο wi-fi Hot – spot (ιδιόκτητο, αλλά δωρεάν) 

 Περιηγητής ιστού (client browser) 

o Ενημερωμένος περιηγητής ιστού για την χρήση Geolocation 

3) Από το κινητό τηλέφωνο 

 Έξυπνο κινητό τηλέφωνο «Smartphone» (3ής γενιάς) 

 Εγκατεστημένη εφαρμογή Google Map for Mobile 

 Εγκατεστημένο περιηγητή ιστού (mobile browser) 

 Ενσωματωμένο GPS (προαιρετικά για καλύτερη χρήση) 

 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

o Μέσω πάροχου κινητής τηλεφωνίας 

o Από το wi-fi Hot-spot του Δήμου της Φλώρινας 
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Απαιτήσεις των χρηστών από το σύστημα: 

 Η Πρόσβαση στο σύστημα να γίνεται και από τον υπολογιστή αλλά και από το 

κινητό τηλέφωνο 

 Η εγγραφή να είναι εύκολη, απλή και δωρεάν 

o Να εξασφαλίζεται η μοναδικότητα του λογαριασμού (ένα μοναδικό 

username για τον καθένα) 

 Οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν κοντινές πληροφορίες (τι σημεία υπάρχουν 

κοντά τους) 

 Να μπορούν να επιλέξουν τι πληροφορίες – σημεία τους ενδιαφέρουν και θέλουν 

να τα δουν 

o Χρήση κατηγοριών με αντίστοιχές πληροφορίες τοποθεσιών 

 Οι πληροφορίες να είναι ταυτόχρονα προσπελάσιμες και από τον υπολογιστή και 

από το κινητό τηλέφωνο 

 Οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες άμεσα στο κινητό χωρίς έξτρα 

εγκαταστάσεις 

 Να υπάρχει αλληλεπίδραση και άμεση ανταπόκριση στην επικοινωνία του 

χρήστη με το σύστημα 

 Να εντοπίζει το σύστημα την θέση του χρήστη αυτόματα 

 Να ενημερώνονται από το σύστημα για διάφορα δρώμενα (events) που 

λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας 

 Να υπάρχει σωστή επικοινωνία και μεταφορά ανάμεσα στις ιστοσελίδες 

 Το σύστημα να είναι συνεχώς διαθέσιμο και να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, να μην μένει στάσιμο (οι πληροφορίες) 

 Να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της συσκευής του χρήστη, με την οποία 

συνδέεται και να προσφέρει όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα και ταχύτερα τις 

πληροφορίες του  

 Να είναι εύκολο, εξυπηρετικό και απλό στην χρήση του 

 Να μην αφήνει περιθώρια στον χρήστη να νιώσει αβεβαιότητα , ανασφάλεια η 

άγνοια για τις επιλογές του 

Απαιτήσεις των διαχειριστών (Administrator) από το σύστημα: 

 Οι ίδιες απαιτήσεις που θέτουν οι χρήστες με επιπλέον όμως την δυνατότητα: 
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 Να υπάρχει αλληλεπίδραση και άμεση ανταπόκριση στην επικοινωνία του 

χρήστη με το σύστημα 

o Να μπορούν να προσθέτουν νέες τοποθεσίες (Placemarks) 

o Να μπορούν να διαγράφουν τοποθεσίες (Placemarks) 

 Να επεξεργάζεται την «timeline» (προσθήκη – τροποποίηση – διαγραφή) νέου 

γεγονότος (event) 

 Να προσθέτει νέο Διαχειριστή 

 Να βλέπει τα στοιχεία όλων των Διαχειριστών 

 Να αλλάζει τα στοιχεία όλων των Διαχειριστών, εκτός του username και 

password, για λόγους λειτουργικότητας 

 Να διαγράφει τους λογαριασμούς άλλων Διαχειριστών 

 Να προσθέτει νέο χρήστη 

 Να βλέπει τα στοιχεία όλων των χρηστών 

 Να αλλάζει τα στοιχεία όλων των χρηστών, εκτός του username και password, 

για λόγους λειτουργικότητας 

 Να διαγράφει τους λογαριασμούς άλλων χρηστών 

 3.2  Σχεδιασμός 

 Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία του συστήματος, θα περιγραφεί και θα 

παρουσιαστεί ξεχωριστά και σχηματικά για τον χρήστη και τον Διαχειριστή, με 

διαγράμματα ροής δεδομένων και με διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagram). 

Στις εικόνες που ακολουθεί προβάλλονται  τα διαγράμματα ροής δεδομένων, πρώτα για 

τον χρήστη και έπειτα για τον Διαχειριστή. 
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Εικόνα 3-1: Διάγραμμα Ροής Δεδομένων του συστήματος για τον χρήστη. 

 Όσον αφορά το διάγραμμα ροής δεδομένων του συστήματος για τον χρήστη, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι το σύστημα ξεκινάει με την είσοδο (login) του χρήστη σε 

αυτό. Αμέσως μετά ο χρήστης ενημερώνεται για τα διάφορα events που 

διαδραματίζονται στην πόλη της Φλώρινας. Έπειτα το σύστημα εντοπίζει την «θέση» 

του χρήστη και τον προτρέπει να επιλέξει μία κατηγορία από τις διαθέσιμες, η οποίες 

περιλαμβάνουν τα σημεία που περιγράφει η κατηγορία. Το σύστημα στην συνέχεια 

επικοινωνεί με την βάση δεδομένων και εμφανίζει τα αποτελέσματα (πόσα σημεία 

βρέθηκαν για αυτή την κατηγορία). Ο χρήστης στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τις πληροφορίες (μέσω KML αρχείου) στο κινητό του με το πρόγραμμα Google Map for 

Mobile ή στον υπολογιστή, στην Google Map εφαρμογή στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα 

μπορεί απλά να δει τις πληροφορίες αυτές στον χάρτη, χωρίς όμως να μπορεί να τις 

επεξεργαστεί. 
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Εικόνα 3-2: Διάγραμμα Ροής Δεδομένων του συστήματος για τον Διαχειριστή. 

 Όσον αφορά το διάγραμμα ροής δεδομένων του συστήματος για τον Διαχειριστή, 

παρατηρούμε  ότι ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με τη διαφορά όμως να είναι στο ότι 

δεν σταματάει στο βήμα 6, αλλά έχουν προστεθεί άλλα 4 βήματα. 

 Τα βήματα αυτά περιγράφουν τις δυνατότητες που έχει ο χρήστης και είναι: η 

προσθήκη και διαγραφή νέων τοποθεσιών (Placemarks) στο βήμα 7, η δυνατότητα 

εγγραφής νέου χρήστη και νέου Διαχειριστή στο βήμα 8, η δυνατότητα εμφάνισης, 

επεξεργασίας και τροποποίησης των στοιχείων είτε του χρήστη είτε του Διαχειριστή στο 

βήμα 9 και τέλος στο βήμα 10 μπορεί ο Διαχειριστής να επεξεργαστεί την timeline, στην 

οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα events που διαδραματίζονται ή θα διαδραματιστούν 

μέσα στο χρονολογικό έτος. 

 Παρακάτω έχουν αναρτηθεί τα αντίστοιχα διαγράμματα δραστηριοτήτων 

(activity diagram), στα οποία περιγράφεται σχηματικά η πιθανή λειτουργία του 

συστήματος, αρχικά από έναν  χρήστη πρώτα και στη συνέχεια από έναν Διαχειριστή. 
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Εικόνα 3-3: Activity diagram του συστήματος για τον χρήστη 
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 Όπως φαίνεται και στο σχήμα το σύστημα έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινάει με 

την περιήγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους. Κατόπιν του ζητάει να 

κάνει είσοδο στο σύστημα αν έχει κάνει ήδη εγγραφή αλλιώς τον παροτρύνει να 

εγγραφτεί στο σύστημα. Στη συνέχεια ενημερώνει τον χρήστη (για τα γεγονότα που 

διαδραματίζονται στην πόλη της Φλώρινας), έπειτα το σύστημα εντοπίζει την τοποθεσία 

του χρήστη και στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει μία κατηγορία, για να του 

προσφερθούν οι πληροφορίες που επιθυμεί την εκάστοτε στιγμή. Αμέσως μετά 

παρατηρούμε ότι το σύστημα δίνει την δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στον χρήστη. 

 Ο χρήστης μπορεί είτε να κατεβάσει το KML αρχείο (το οποίο περιλαμβάνει τις 

πληροφορίες των σημείων της κατηγορίας που έχει επιλέξει) και να το χρησιμοποιήσει 

στο κινητό του τηλέφωνο (μέσω της εφαρμογής Google Map for Mobile) αλλά και στον 

υπολογιστή από την Google Map εφαρμογή διαδικτύου. Είτε να δει απλά στον χάρτη τα 

σημεία της κατηγορίας που επέλεξε.  

 Έπειτα ο χρήστης ακολουθεί την ροή του συστήματος και του δίνεται η 

δυνατότητα αν επιθυμεί  να επιλέξει ξανά μία άλλη κατηγορία και να κάνει τα βήματα 

που περιγράψαμε πριν, αλλιώς να κάνει αποσύνδεση και έξοδο από το σύστημα. 

 Στην συνέχεια ακολουθεί του activity diagram του συστήματος για τον 

Διαχειριστή 
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Εικόνα 3-4: Activity diagram του συστήματος για τον Διαχειριστή 
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 Παρατηρούμε ότι και τα δύο διαγράμματα μοιάζουν αρκετά. Και στα δύο το 

σύστημα έχει αρχή, μέση και τέλος  και ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία, η οποία 

στον Διαχειριστή έχει παραπάνω δυνατότητες. 

 Οι διαφορές επικεντρώνονται στις παραπάνω δυνατότητες του Διαχειριστή έναντι 

του απλού χρήστη μετά την διαδικασίας της πολλαπλής επιλογής, είτε του κατεβάσματος 

ενός αρχείου KML, είτε της εμφάνισης στον χάρτη των σημείων της κατηγορίας που 

επέλεξε ο χρήστης.  

 Ο Διαχειριστής έναντι του χρήστης εκτός από την δυνατότητα επιλογής νέας 

κατηγορίας και κλεισίματος του συστήματος μπορεί να προσθέσει και να διαγράψει 

καμία, μία ή περισσότερες τοποθεσίες. 

 Επιπλέον ο Διαχειριστής στο ίδιο επίπεδο μπορεί να προσθέσει νέο χρήστη ή νέο 

Διαχειριστή ή και από τους δύο και αντίστοιχα να διαγράψει έναν ήδη υπάρχων χρήστη 

και Διαχειριστή. 

 Οι δυνατότητες όμως δεν σταματάνε εκεί, ο Διαχειριστής μπορεί να δει 

μεμονωμένα τα πλήρη στοιχεία και των χρηστών και των Διαχειριστών και ταυτόχρονα 

να τα επεξεργαστεί και να τα τροποποιήσει. 

 Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες 

λειτουργίες ή να κάνει αποσύνδεση από τον λογαριασμό του και να κλείσει το σύστημα. 

 Τέλος υπάρχει άλλο ένα σχήμα που περιγράφει πολύ γενικά την μορφή του 

συστήματος και περιγράφεται παρακάτω. 
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Εικόνα 3-5: Η μορφή του συστήματος 

 Το σύστημα αποτελείται από έναν κεντρικό διακομιστή στον οποίο 

αποθηκεύονται τα δεδομένα από όλα τα σημεία σε μια βάση δεδομένων. Έπειτα, ο 

χρήστης συνδέεται με τον κεντρικό διακομιστή μέσω του διαδικτύου είτε από τον 

σταθερό υπολογιστή, μέσω μία Broadband Adsl σύνδεσης, είτε από τον φορητό του 

υπολογιστή και το τηλέφωνο από το ασύρματο δίκτυο (wi-fi Hot-Spot) του Δήμου 

Φλώρινας και αντλεί τα δεδομένα που επιθυμεί και τα χρησιμοποιεί στην συσκευή με 

την οποία συνδέθηκε. 



58 

 4  Υλοποίηση συστήματος και επιμέρους Τεχνολογίες 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά και βήμα προς βήμα το πώς έγινε η 

υλοποίηση του συστήματος και το τι κάνει ο κάθε ιστότοπος. Επιπλέον γίνεται μια 

πλήρη αναφορά στις επιμέρους τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το σύστημα. 

 4.1  Υλοποίηση συστήματος 

 Για την υλοποίηση του συστήματος συνδυάστηκαν πολλές τεχνολογίες, οι οποίες 

υλοποιήθηκαν σε πολλές πλατφόρμες. Οι τεχνολογίες θα αναλυθούν, η κάθε μια 

ξεχωριστά και  λεπτομερειακά στην συνέχεια του κεφαλαίου. Οι υλοποιήσεις έγιναν στο 

διαδίκτυο (web) και για αυτό το λόγο απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο από την μεριά 

είτε του χρήστη είτε του Διαχειριστή. Ταυτόχρονα όμως το σύστημα είναι διαθέσιμο 

συνέχεια (όλο το 24ωρο και όλο τον χρόνο) και προσβάσιμο από όλους. Η πρόσβαση σε 

αυτό αλλά και η δοκιμαστική χρήση του συστήματος έγιναν από έναν σταθερό 

υπολογιστή (desktop pc), έναν φορητό (laptop) και από δύο κινητά τηλέφωνα, 

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy S2 και Samsung 

Galaxy Grand Duos.  

 Αρχικά ανοίχτηκε χώρος στο διαδίκτυο για «ελεύθερη φιλοξενία Ιστού» (free 

web hosting). Επιλέχτηκε και χρησιμοποιήθηκε ο 000webhost.com server, γιατί είναι 

ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως, με χιλιάδες ενεργούς χρήστες και παρέχει 

πολλές και πολύ αξιόπιστες υπηρεσίες. Μέσω του πάροχου  000webhost.com  παρέχεται 

η δυνατότητα στον χρήστη να ανοίξει «χώρο» χωρίς να πληρώσει (free) αλλά και με 

συνδρομή (paid per month). Εννοείται πως οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες 

που γίνονται συνδρομητές είναι πολύ περισσότερες, αλλά και οι υπηρεσίες που 

παρέχονται χωρίς συνδρομή είναι ικανοποιητικές και μας εξασφάλισαν την πλήρη 

λειτουργία του συστήματος. 

 Πιο συγκεκριμένα μέσω της ελεύθερης χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η 

000webhost.com, ανοίχτηκε χώρος με δικό μας domain μέσα στους servers της, 

http://florinorama.comli.com/ . Μέσα από το control panel γίνεται διαχείριση των 

MySQL Βάσεων Δεδομένων (μέσω phpMyAdmin) και με τον online File Manager 

μπορούμε να κάνουμε upload τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσουμε και όχι μόνο. Στο 

σύστημα χρησιμοποιούνται html, php, και kml αρχεία, για τα οποία θα γίνει λόγος στην 

συνέχεια του κεφαλαίου.  

http://florinorama.comli.com/
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 Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα με τον χώρο 

(Disc Space) αλλά ούτε και με το εύρος κίνησης των δεδομένων (Bandwidth) καθώς 

στους χρήστες χωρίς συνδρομή δίνεται 15000 MB Disc Space και 100 GB μεταφορά 

δεδομένων (Data Transfer), στους χρήστες με συνδρομή οι υπηρεσίες αυτές  είναι 

απεριόριστες (unlimited). 

 Για να γίνει το σύστημα εύκολο στην χρήση του αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιεί 

της απαιτήσεις που έχουν τεθεί, όπως η εγγραφή νέου χρήστη και νέου Διαχειριστή, η 

είσοδος τους στο σύστημα, η μοναδικότητα του λογαριασμού τους, η αναζήτηση 

τοποθεσιών, η προσθήκη νέων και η διαγραφή παλιών καθώς και η εμφάνιση, η 

τροποποίηση και η διαγραφή των στοιχείων των χρηστών και των Διαχειριστών, 

χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων, η οποία περιέχει τέσσερεις πίνακες.  

 Οι πρώτοι δύο («users» και «admins») περιλαμβάνουν τα στοιχεία των χρηστών 

και των Διαχειριστών. Πιο αναλυτικά περιέχουν αρχικά το ID που είναι το Primary Key 

του πίνακα, επίσης είναι Auto Increment, αυξάνεται δηλαδή η τιμή από μόνη της, δεν 

εισάγεται τιμή για την κάθε εγγραφή, και δεν μπορεί να είναι NOT NULL, δεν μπορεί 

δηλαδή  να είναι κενό αυτό το πεδίο του πίνακα. Επιπλέον περιέχουν το όνομα και το 

επώνυμο του χρήστη ή του Διαχειριστή, το email που θα δηλώσουν και τέλος το 

username και το password. 

 Οι άλλοι δύο πίνακες επικεντρώνονται στις τοποθεσίες των σημείων. Η όλη 

λειτουργία μπορούσε να υλοποιηθεί και διαφορετικά με τρείς πίνακες και να ήταν εξίσου 

λειτουργική, αλλά επιλέχτηκε αυτός ο τρόπος για λόγους συντομίας και απλοποίησης 

του συστήματος .  

 Ο πρώτος πίνακας είναι ο «placemark» και περιέχει τα στοιχεία του κάθε Pin που 

έχουμε φτιάξει και ανταποκρίνεται σε ένα σημείο (μια τοποθεσία πάνω στον χάρτη) της 

πόλης της Φλώρινας, όπως είναι το ID, το όνομα, το στυλ, οι συντεταγμένες – 

coordinates (longitude & latitude) και μια περιγραφή για το τι είναι το συγκεκριμένο 

σημείο. Ο άλλος πίνακας είναι ο «tag» και περιλαμβάνει το όνομα του Placemark και την 

επισύναψη του (tag).  

 Με  αυτούς τους δύο πίνακες και με κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού php 

και ερωτήματα σε SQL (MySQL χρησιμοποιεί ο 000webhost server), μπορεί να 

αποθηκευτεί ένα Pin από τον χάρτη στην βάση δεδομένων και αντίστροφα να 

εμφανίσουμε στον χάρτη τα Pin που έχουμε αποθηκεύσει.  



60 

 Στο συγκεκριμένο σύστημα που υλοποιήθηκε, επειδή τα στοιχεία που αποτελούν 

τα Placemarks της βάσης δεδομένων θέλουμε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

φορητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, laptop, netbook) αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να  

επεξεργαστούν και από το Google Map ή Google Earth, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία 

KML και τα αντίστοιχα αρχεία. Παρακάτω θα γίνει εκτενής ανάλυση της τεχνολογίας 

αλλά και της χρήσης των KML αρχείων. 

 

Εικόνα: 4-1: Η Βάση Δεδομένων του συστήματος 

 4.2  Περιγραφή των ιστοσελίδων του συστήματος  

 Πληκτρολογώντας στη γραμμή διεύθυνσης κάποιου browser την ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://florinorama.comli.com/ εμφανίζεται η αρχική σελίδα του 

FLORINORAMA. Στην αρχική σελίδα παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία για το 

τι είναι το FLORINORAMA. 

 Το  σύστημα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τρεις κατηγορίες χρηστών:  

1. Επισκέπτης, 

http://florinorama.comli.com/
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2. Χρήστης (εγγεγραμμένος χρήστης στο FLORINORAMA) 

3. Διαχειριστής (Administrator) 

 Ο επισκέπτης του συστήματος, ο οποίος είναι «στατικός», έχει τη δυνατότητα να 

πλοηγηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό στατικών εσωτερικών ιστοσελίδων, να δει τα νέα για 

τον κινηματογράφο, να ενημερωθεί για τα νέα από τοπικά ιστολόγια (BlogSpot), να 

ακούσει τα τοπικά ραδιόφωνα, να δει την πρόγνωση καιρού καθώς και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες. Επιπλέον μπορεί να μεταφερθεί σε χρήσιμους εξωτερικούς 

υπερσυνδέσμους .που αφορούν την Φλώρινα και το πολιτισμικό γίγνεσθαι της 

Φλώρινας. 

 

Εικόνα: 4-2: Η κεντρική σελίδα του FLORINORAMA 

 Η κεντρική σελίδα (index.html) παρατηρούμε ότι είναι χωρισμένη σε τρία frame, 

το αριστερό (left.php), το κεντρικό (center.php) και το δεξιό (right.php). Στις εικόνες που 

ακολουθούν βλέπουμε το κάθε frame ξεχωριστά. 

 Το αριστερό frame (left.php) περιλαμβάνει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

συνδέσμους και υπερσυνδέσμους. 

 Το κεντρικό frame (center.php) περιλαμβάνει λίγα λόγια για το 

FLORINORAMA και σε φωτογραφία έναν χρήσιμο οδηγό πόλης 

 Το δεξιό frame(right.php) περιλαμβάνει την διαδικασία εισαγωγής στο σύστημα 

(login), βάζοντας τo σωστό username και password. Έναν εσωτερικό σύνδεσμο για 

δωρεάν εγγραφή νέου χρήστη και ένα εορτολόγιο. 
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Εικόνα: 4-3: το αριστερό frame της 

κεντρικής σελίδας (left.php) 

 

Εικόνα: 4-4: το δεξιό frame της 

κεντρικής σελίδας (right.php) 

 

Εικόνα: 4-5: Το κεντρικό frame της κεντρικής σελίδας (center.php) 
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 Είτε στο το αριστερό μενού είτε στο το δεξιό, υπάρχει η δυνατότητα για τον 

επισκέπτη να εγγραφτεί στο FLORINORAMA. Πατώντας στον σύνδεσμο της εγγραφής 

- Register, ο επισκέπτης μεταβαίνει στην σελίδα όπου υπάρχει μία φόρμα εγγραφής. 

 

Εικόνα: 4-6: Εγγραφή νέου χρήστη 

 Ο χρήστης διαφέρει αρκετά σε επίπεδο δραστηριοτήτων σε σχέση με τον απλό 

επισκέπτη (υστερεί όμως σε σχέση με τον Διαχειριστή σε αρκετές δυνατότητες). Σε  

κάθε χρήστη αντιστοιχούν ένα username και password τα οποία μπορεί είτε να 

κατοχυρώσει με την απλή και δωρεάν εγγραφή που μπορεί να κάνει στο 

FLORINORAMA είτε να τα καταχωρεί ο Διαχειριστής (εγγραφή νέου χρήστη).  

 Με την είσοδο στο FLORINORAMA (εικόνα 4-7), ο χρήστης μεταβαίνει στην 

επόμενη σελίδα, όπου υπάρχει ένας Google Map χάρτης που περιλαμβάνει ενδεικτικά 

κάποια Placemark και δίπλα από τον χάρτη βρίσκεται μια timeline μπάρα, μέσα στην 

οποία ο διαχειριστής (admin) του συστήματος προσθέτει διάφορα γεγονότα, από τα πιο 

απλά όπως το πότε προστέθηκαν τα Placemark, οι διαδρομές και τα πολύγωνα μέχρι και 

το πού διαδραματίζονται κάποια δρώμενα (συναυλίες, πανηγύρια, εκδηλώσεις και άλλα), 

πόσο καιρό διαρκούν ή που συνέβη κάποιο γεγονός και πόσο καιρό διήρκησε. Η χρήση 

της τεχνολογίας timeline, θα γίνει εκτενής ανάλυση στην συνέχεια του κεφαλαίου, 

γίνεται μόνο από τον διαχειριστή και δεν μπορεί ο χρήστης – επισκέπτης να εισάγει 

δεδομένα. 
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Εικόνα: 4-7: Η σελίδα μετά την είσοδο του χρήστη, με τον χάρτη και την Timeline 

 Στην επόμενη ιστοσελίδα, στην οποία μεταβαίνει ο χρήστης πατώντας στο 

“Επόμενο>>”, γίνεται χρήση της τεχνολογίας Geolocation. Στο συγκεκριμένο σύστημα 

λοιπόν, η Geolocation σκόπιμα εκτελείται με συναρτήσεις (functions), για λόγους 

ευχρηστίας, εξυπηρετικότητας και απλοποίησης του συστήματος (δεν επιθυμούμε να 

αναγκάσουμε τον χρήστη να εγκαταστήσει κάποια εφαρμογή) και όχι με εφαρμογές 

όπως αυτές που προσφέρονται από το Google maps API (Geolocation, Geocode, 

παλιότερα το Gears API και διάφορα άλλα). Έτσι ανοίγοντας τον ιστότοπο 

δημιουργείται ένας χάρτης με ένα Pin στο κέντρο του. Το Pin αυτό βρίσκεται στο κέντρο 

του χάρτη και δείχνει τον κοντινότερο κόμβο από το οποίο ο εκάστοτε πάροχος παρέχει 

σύνδεση στο διαδίκτυο στον χρήστη που επισκέπτεται εκείνη την στιγμή τον ιστότοπο.  

 Αυτή η λειτουργία του διαδικτύου είναι δυνατή μονάχα από τον σταθερό 

υπολογιστή ή τους φορητούς (laptop, netbook). Για τα κινητά αυτή η λειτουργία είναι 

ανούσια γιατί η δυνατότητα εντοπισμού παρέχεται από την εφαρμογή googlemaps σε 

συνδυασμό με το GPS που ενσωματώνει το κινητό τηλέφωνο τρίτης γενιάς. Στο 

κεφάλαιο 2 αναφερθήκαμε αναλυτικά στην τεχνολογία Geolocation, σε συνδυασμό με 

την εφαρμογή googlemaps αλλά και σε όλους τους τρόπους υλοποίησης του. Παρακάτω 

στο ίδιο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής ανάλυση του Global Positioning System (Παγκόσμιο 

Σύστημα Θεσιθεσίας) σε συνδυασμό με την εφαρμογή googlemaps. 

 Επιπλέον όμως στην ίδια ιστοσελίδα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4-8 τρέχει 

και ένας κώδικας php ο οποίος εμφανίζει τις συντεταγμένες του Placemark και πιο κάτω 

υπάρχει μια φόρμα με τις διάφορες πιθανές κατηγορίες που πιθανόν να επιθυμεί ο 
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χρήστης την εκάστοτε στιγμή. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες πάνω 

στον χάρτη από τα σημεία που αναφέρει η κατηγορία και στην συνέχεια, πατώντας στο 

κουμπί επόμενο, ο χρήστης μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα, ενώ παράλληλα στέλνονται 

και οι μεταβλητές. 

 

Εικόνα: 4-8: Η επόμενη σελίδα του συστήματος, όπου γίνεται χρήση της 

Geolocation (εντοπίζει και εμφανίζει στον χάρτη το κοντινότερο σημείο από το 

οποίο συνδέεται στο διαδίκτυο ο χρήστης) και στην συνέχεια παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής της τοποθεσίας και μετάβαση στην επόμενη σελίδα 

 Πριν μεταβεί ο χρήστης στην κύρια σελίδα του συστήματος με τι βασικές 

λειτουργίες, γίνεται ένας έλεγχος για το άμα ο χρήστης βρίσκεται όντως στην Φλώρινα. 

 

Εικόνα 4-9: Η σελίδα με τον έλεγχο για το αν ο χρήστης βρίσκεται στην Φλώρινα 
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 Όπως παρατηρούμε στην προηγούμενη εικόνα ο χρήστης δεν βρίσκεται στην 

Φλώρινα. Για να υπάρχει σκοπιμότητα στις αναζητήσεις των τοποθεσιών ανάλογα με τις 

κατηγορίες επιλογής, αλλά και για να έχει λόγω ύπαρξη η δυνατότητα της επιλογής «Τι 

υπάρχει γύρω μου», το σύστημα εμφανίζει μία νέα σελίδα που παροτρύνει τον χρήστη να 

πατήσει το κουμπί και να μεταφερθεί στο κέντρο της Φλώρινας (εικόνα 4-10). 

 

Εικόνα: 4-10: Δυνατότητα μεταφοράς στο κέντρο της πόλης της Φλώρινας 

 Εφόσον ο χρήστης είναι ήδη στην Φλώρινα ή μεταφέρθηκε εκεί, μεταβαίνει στην 

κύρια σελίδα με τις βασικές λειτουργίες (εικόνα 4-11). 

 

Εικόνα: 4-11: Η κύρια σελίδα του συστήματος με τις βασικές λειτουργίες του 

χρήστη. 

 Παρατηρούμε στην πιο πάνω εικόνα (4-11), στην σελίδα που μεταφέρθηκε ο 

χρήστης μεταφέρθηκαν οι συντεταγμένες από την εύρεση του στον χάρτη αλλά και η 

επιλογή κατηγορίας που έκανε. 
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 Στην σελίδα αυτή τρέχει ένας άλλος κώδικας php, ο οποίος προσφέρει την 

δυνατότητα κατεβάσματος του αρχείου KML, πατώντας το κουμπί “Download KML 

file”, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην εφαρμογή Google Maps ή Google Earth) 

του κινητού τηλεφώνου αλλά και του διαδικτύου και περιλαμβάνει τα σημεία της 

κατηγορίας πάνω στον χάρτη. Το αρχείο αυτό επεξεργάζεται και μπορεί να προστεθεί 

πάνω σε αυτό διαδρομές γι παράδειγμα και στο τέλος να αποθηκευτεί στον λογαριασμό 

της Google του καθενός ή στο κινητό τηλέφωνο. 

 Επιπλέον παρατηρούμε την ύπαρξη και άλλου κουμπιού «Μετάβαση στον 

χάρτη». Πατώντας στο κουμπί το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη σε μία νέα σελίδα 

(εικόνα 4-12), στην οποία δημιουργείται ενός νέος χάρτη με ενσωματωμένα τις 

τοποθεσίες της κατηγορίας που επιλέγει ο χρήστης κάθε φορά. 

 

Εικόνα: 4-12: Η σελίδα που εμφανίζεται επιλέγοντας μια κατηγορία και πατώντας 

στο κουμπί "Μετάβαση στον χάρτη". Εδώ επιλέχτηκε η κατηγορία ATM. 

 Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδα και στις δύο άκρες της (αριστερά και δεξιά) 

υπάρχουν δύο σύνδεσμοι. Ο ένας είναι η αλλαγή password (εικόνα 4-13), όπου δύναται 

η δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη ή και Διαχειριστή να αλλάξει το password του, 

εισάγοντας ξανά το username και το password του αλλά και το νέο password που 

επιθυμεί. 

 Ο άλλος είναι η αποσύνδεση που υπάρχει σε κάθε σελίδα μετά την είσοδο του 

χρήστη στο σύστημα και αποσυνδέει τον χρήστη (logout) 
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Εικόνα: 4-13: Αλλαγή password 

 Ο Διαχειριστής (administrator) με την σειρά του έχει το δικό του ξεχωριστό 

interface από το οποίο έχει τον καθολικό έλεγχο του συστήματος μέσω ενός μεγάλου 

αριθμού δυνατοτήτων και δικαιωμάτων. Οι διαφορές  του με τον χρήστη 

επικεντρώνονται στις έξτρα δυνατότητες και λειτουργίες που έχει σαν Διαχειριστής όπως 

είναι και το λογικό. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε με screenshots στις διαφορές αυτές. 

 Η σελίδα που εισέρχεται ο Διαχειριστής με την είσοδο του στο σύστημα είναι 

σχεδόν ίδια με αυτή του χρήστη, αλλά με την διαφορά ότι στον Διαχειριστή εμφανίζεται 

ένας σύνδεσμος που επιτρέπει στον Διαχειριστή να επεξεργαστεί και να ανανεώσει την 

Timeline (εικόνα 4-14). 

 

Εικόνα: 4-14: Η σελίδα του Διαχειριστή μετά την επιτυχή είσοδο του 
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 Οι επόμενες σελίδες για τον εντοπισμό της θέσης στον χάρτη και ο έλεγχος για το 

αν είναι ή όχι στην Φλώρινα είναι ίδιες με αυτές του χρήστη. Θα επικεντρωθούμε στις 

διαφορές για να μην επαναλαμβανόμαστε και αυτές βρίσκονται στην βασικής σελίδα του 

Διαχειριστή με τις δυνατότητες που του παρέχει. 

 

Εικόνα: 4-15: Η κύρια σελίδα του συστήματος με τις βασικές λειτουργίες του 

Διαχειριστή. 

 Παρατηρούμε ότι η σελίδα είναι χωρισμένη στα δύο. Το πρώτο μέρος στα 

αριστερά μοιάζει με του χρήστη, αλλά έχει δύο δυνατότητες παραπάνω. Αυτές είναι η 

δυνατότητα προσθήκης μίας νέας τοποθεσίας (Placemark) στην εικόνα 4-16 και 

διαγραφής  μίας ήδη υπάρχων τοποθεσίας στην εικόνα 4-17. 

 

Εικόνα: 4-16: Προσθήκη μίας νέας τοποθεσίας (Placemark) στη Βάση Δεδομένων 

 Βλέπουμε ότι στην σελίδα της προσθήκης νέας τοποθεσίας υπάρχει ένας χάρτης 

που εστιάζει στην πόλη της Φλώρινας για να βοηθάει τον χρήστη να βρει το σημείο που 

θέλει να προσθέσει. Στα δεξιά υπάρχουν 2 κελιά που δείχνουν τις συντεταγμένες του 
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σημείου που επέλεξε ο Διαχειριστής. Από κάτω τους βρίσκεται μία φόρμα που δίνει το 

δικαίωμα στον Διαχειριστή να επιλέξει την κατηγορία για το σημείο που επέλεξε στον 

χάρτη και μετά  να συμπληρώσει το όνομα και την περιγραφή του σημείου αυτού. 

Έπειτα πατάει στο κουμπί για να προσθέσει το σημείο στην βάση δεδομένων. Στα 

επόμενα κουμπιά μπορεί να κάνει ανανέωση της σελίδας ή να επιστρέψει στην 

προηγούμενη σελίδα. 

 

Εικόνα: 4-17: Διαγραφή ενός σημείου από την Βάση Δεδομένων 

 Στην σελίδα αυτήν, ο Διαχειριστής μπορεί να δει τα Placemarks που είναι ήδη 

αποθηκευμένα στην βάση δεδομένων και να διαγράψει αυτό ή αυτά που επιθυμεί. 

 Στο δεξιό μέρος της κύριας σελίδας του Διαχειριστή βλέπουμε τις εξής 

δυνατότητες: 

 Εγγραφή νέου Διαχειριστή 

 Επεξεργασία Διαχειριστών 

 Εγγραφή νέου Χρήστη 

 Επεξεργασίας χρηστών 

 Αλλαγή password στον λογαριασμό μου 

 Αποσύνδεση 

 Στην εικόνα 4-18 βλέπουμε την φόρμα εγγραφής νέου Διαχειριστή. Εμφανισιακά 

είναι ίδια με αυτή του χρήστη, με την διαφορά στον τίτλο (Εγγραφή νέου Διαχειριστή 

έναντι νέου χρήστη) αλλά και στον τόπο καταχώρησης. Τα στοιχεία της φόρμας αυτής 
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ελέγχονται και αποθηκεύονται στον πίνακα «admins», ο ποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία 

όλων των Διαχειριστών ενώ στους χρήστες, καταχωρούνται στον πίνακα «users». 

 

Εικόνα: 4-18: Η φόρμα εγγραφής νέου Διαχειριστή. 

 Ο επόμενος σύνδεσμος είναι η επεξεργασία Διαχειριστών και μεταφέρει τον 

Administrator σε μία νέα σελίδα (εικόνα 4-19), στην οποία μπορεί να δει τα πλήρη 

στοιχεία όποιου admin επιθυμεί (εικόνα 4-20), να αλλάξει τα στοιχεία του admin που θα 

επιλέξει και να καταχωρήσει τις αλλαγές (εικόνα 4-21). Το σύστημα θα εμφανίσει ένα 

παράθυρο ενημέρωσης και θα αναφέρει ότι οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 

εικόνα 4-22). Τέλος ο Administrator μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμού ενός άλλου 

Διαχειριστή. Προτού  γίνει η διαγραφή το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 

(εικόνα 4-23). 

 

Εικόνα: 4-19: Η σελίδα επεξεργασίας των Administrators 
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Εικόνα: 4-20: Εμφάνιση των πλήρη στοιχείων ενός Admin 

 

Εικόνα: 4-21: Αλλαγή των στοιχείων ενός Admin 

 

Εικόνα: 4-22: Παράθυρο ενημέρωσης της επιτυχούς αλλαγής των στοιχείων στην 

Βάση Δεομένων (πίνακας "admins") 
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Εικόνα: 4-23: Μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής ενός admin 

 Οι λειτουργίες «Εγγραφή νέου Χρήστη» και «Επεξεργασία Χρηστών»  κάνουν 

ακριβώς τα ίδια με αυτά που περιγράψαμε βήμα - βήμα προηγουμένως, μόνο που 

αναφέρονται στους χρήστες αντί για τους Administrators. 

 Αντίστοιχα η ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράψαμε στους χρήστες, 

ακολουθείται στην «αλλαγή του password  στον λογαριασμό μου», καθώς και στην 

«Αποσύνδεση». 

 4.3  Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

 Το όλο σύστημα βασίζεται αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και έναν τρόπο 

αξιοποίησης του υπάρχων έργου του Δήμου Φλώρινας για δωρεάν Wi – Fi  (Wireless 

Fidelity) στην πόλη της Φλώρινας. Έτσι με το υπάρχον έργο δίνεται η δυνατότητα σε 

όλους, στον κάτοικο, στον επαγγελματία, στον μαθητή, στον φοιτητή, κάθε νέο και νέα, 

το ντόπιο και ξένο επισκέπτη, για Δωρεάν Ασύρματη Πρόσβαση στο INTERNET, μέσω 

των εγκατεστημένων Wi - Fi Hot - Spots. 

 Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να εξηγήσουμε τι είναι η ασύρματη δικτύωση, 

πως δουλεύει το ασύρματο δίκτυο, τι είναι το Wi – Fi και τι το WLAN. 

Ασύρματη Δικτύωση 

 Λέγοντας ασύρματα δίκτυα εννοούμε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 

υπολογιστών ή συσκευών χωρίς να χρησιμοποιούνται καλώδια. Το να συνδεθούμε σε 

ένα hot - spot, να στείλουμε δεδομένα από τον υπολογιστή μας στο κινητό μας μέσω 

υπέρυθρων ή bluetooth θεωρούνται παραδείγματα ασύρματων δικτύων. Στην πράξη 
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όμως, η ασύρματη δικτύωση μεταξύ υπολογιστών ή περιφερειακών επιτρέπει την 

επικοινωνία μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Η ασύρματη τεχνολογία, γενικότερα είναι 

καθορισμένη από ένα σύνολο προτύπων ονομασμένα 802.11 παρόλο που συνυπάρχουν 

και άλλου είδους τεχνολογίες όπως το Bluetooth. Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να σας 

προσφέρει ότι και ένα δίκτυο με καλώδια όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, δυνατότητα 

κοινόχρηστων φακέλων και ανταλλαγής δεδομένων εκτύπωση σε κοινόχρηστους 

εκτυπωτές και άλλα [32]. 

Πως δουλεύει το ασύρματο δίκτυο 

 Η ασύρματη τεχνολογία  εκμεταλλεύεται τις δωρεάν ραδιοσυχνότητες μεταξύ 

2.4GHz και 5GHz. Τα πρωτόκολλα 802.11b και 802.11g χρησιμοποιούν την συχνότητα 

2.4MHz αντί του 802.11a που χρησιμοποιεί την συχνότητα 5MHz. Το πλεονέκτημα του 

τελευταίου είναι ότι χρησιμοποιεί συχνότητα μεγαλύτερης εμβέλειας αν και μπορεί να 

δεχτεί παρεμβολές πολύ εύκολα από άλλες ασύρματες συσκευές όπως τα ασύρματα 

τηλέφωνα [33]. 

 

Εικόνα 4-24: Παράδειγμα χρήσης ασύρματου δικτύου 

Wi - Fi 

 Wi - Fi (Wireless Fidelity) είναι ένας μηχανισμός εγκεκριμένος από την Wi - Fi 

Alliance που περιγράφει τη βαθύτερη τεχνολογία του ασύρματου τοπικού δικτύου 

βασισμένο στις προδιαγραφές του ΙΕΕΕ 802.11. Το Wi - Fi προοριζόταν να 

χρησιμοποιηθεί στους φορητούς υπολογιστές, σε τοπικά δίκτυα αλλά πλέον 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για εφαρμογές, προσδιορισμούς πρόσβασης στο 
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Διαδίκτυο, παιχνίδια και βασικές συνδέσεις καταναλώσεων, όπως τηλεοράσεις και DVD 

players. Υπάρχουν πολλά υποδείγματα που αναπτύσσονται για να επιτρέψουν στο Wi - 

Fi να χρησιμοποιηθεί από αυτοκίνητα διατηρώντας έξυπνο σύστημα μεταφοράς, 

αυξάνοντας την ασφάλεια και επιτρέποντας κινητό εμπόριο. Κάποιος που διαθέτει 

υπολογιστή, τηλέφωνο ή προσωπικό ψηφιακό βοηθό (PDA) εξοπλισμένο με Wi - Fi 

μηχανισμό, μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο [34]. 

 Το Wi – Fi, πιο απλά, είναι μια πολύ αποτελεσματική λύση σύνδεσης 

υπολογιστών σε δίκτυα δεδομένων και πιο συγκεκριμένα σύνδεσης με το Διαδίκτυο από 

ιδιωτικές κατοικίες, δημόσιες περιοχές και οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, χωρίς καλώδια. 

 Για παράδειγμα ένας υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο 

χρησιμοποιώντας κάρτα δικτύου ή Wi - Fi USB συσκευή μπορεί να είναι σε συνεχή 

κίνηση, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα από ένα δίκτυο 

σε μια ταχύτητα πολλές φορές μεγαλύτερη από ότι είναι διαθέσιμη από μια σύνδεση 

καλωδιακού modem. Έτσι είναι μια λύση που κάνει τους φορητούς υπολογιστές να 

γίνουν μετακινούμενα δίκτυα. Χάρη στη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας, το Wi - Fi 

σύστημα ελαχιστοποιεί την ανάγκη για την εσωτερική καλωδίωση. Εξ αιτίας αυτού 

αποτελεί ένα υπέροχο μέσο για τη σύνδεση  ενός ή περισσοτέρων υπολογιστών 

ταυτοχρόνως. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει να κάνει την εσωτερική εγκατάσταση του 

επικοινωνιακού δικτύου ευκολότερη και φθηνότερη υπόθεση. 

Τύποι WiFi: 

Πρωτόκολλο 

δικτύου 

Μέγιστη 

Ταχύτητα 

Μέσος όρος 

ταχύτητας 

Μέγιστη απόσταση 

802.11α 54Mbps 27Mbps 12m εσωτερικά, 30m 

εξωτερικούς χώρους 

(ευθεία) 

802.11b 11Mbps 4.5Mbps 30m εσωτερικά, 

120m εξωτερικούς 

χώρους (ευθεία) 

802.11g 54Mbps 7-16Mbps 30m εσωτερικά, 

120m εξωτερικούς 

χώρους (ευθεία) 

Πίνακας 4-1: Διάφοροι τύποι Wi-Fi 
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 Παρακάτω αναφέρονται δύο πολύ διαδεδομένες Τοπολογίες Ασύρματων 

Δικτύων, την Ad-Hoc και την Infrastructure : 

 Στην Ad-Hoc τοπολογία, δύο ή περισσότεροι υπολογιστές με ασύρματη κάρτα 

δικτύου μπορούν να σχηματίζουν ένα ασύρματο δίκτυο τύπου ad-hoc. Για να 

δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αυτής της τοπολογίας χρησιμοποιώντας Windows XP, 

Windows Vista ή Windows 7, είναι πολύ ευκολότερο από ότι χρησιμοποιώντας 

παλιότερες εκδόσεις των Windows που σε εκείνη την περίπτωση χρησιμοποιούμε το 

πρόγραμμα που περιέχετε με την ασύρματη κάρτα δικτύου μας. 

 Στην Infrastructure τοπολογία για να συνδέσουμε έναν ή περισσότερους 

υπολογιστές σε ένα ασύρματο σημείο, συνδεδεμένο σε δίκτυο με καλώδια ή μη, πρέπει 

να χρησιμοποιήσουμε αναγκαστικά ασύρματο σημείο (access point). Πολλές φορές 

αυτές οι συσκευές συνδυάζουν τις λειτουργίες router/ adsl modem οι οποίες είναι μια 

ιδανική λύση. 

 Η διαφορά των δύο τοπολογιών είναι ότι στην μία περίπτωση χρησιμοποιούμε 

ασύρματο σημείο (access point) ενώ στην άλλη όχι για να συνδεθούμε με το υπόλοιπο 

δίκτυο. 

 

Εικόνα 4-25: Σχηματικό παράδειγμα σύνδεσης στο διαδίκτυο από Hot-Spots 

 Η διασύνδεση των εσωτερικών δικτύων σε μεγάλες ταχύτητες είναι μια άλλη από 

τις εφαρμογές που προσφέρει αυτή η τεχνολογία. Έτσι πολλά κτίρια μπορούν να 

συνδεθούν από σημείο σε σημείο με κεραία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο 

να στρέψεις σωστά την κεραία και να κάνεις μια επανεκτίμηση των συνθηκών κορεσμού 

του καναλιού για να επιλέξεις το κανάλι με τη λιγότερη υπερφόρτωση εκπομπής. 

 Ένα όμως από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την εκτεταμένη 

διάδοση της Wi - Fi τεχνολογίας και συγκεκριμένα από την χρήση της σε κατοικίες είναι 

ότι μπορεί να αυξήσει τα μικροπροβλήματα ασφάλειας, τα προβλήματα και τις 
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παρεμβολές ανάμεσα στα κανάλια που είναι σε χρήση από άλλες εκπομπές ή από τη 

χρήση συσκευών κοντά στο δίκτυο Wi - Fi που εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες. 

WLAN 

Το WLAN στην συνέχεια ή αλλιώς wireless local area network όπως είναι η πλήρης 

ονομασία του, είναι ένα ασύρματο δίκτυο το οποίο συνεργάζεται με άλλες ασύρματες 

συσκευές. Ένα συμβατικό οικιακό/μικρής επιχείρησης δίκτυο έχει δύο ή περισσότερους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας δικτυακό 

καλώδιο και κάποια συσκευή όπως hub/ switch/ router [35]. Σε αυτό το ήδη υπάρχων 

δίκτυο μπορεί να γίνει αναβάθμιση για να χρησιμοποιηθεί ένα ασύρματο σημείο (access 

point). Μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξει και ένα ασύρματο δίκτυο εντελώς ανεξάρτητο 

από το υπόλοιπο δίκτυο. 

Client – Server μοντέλο 

 Server (διακομιστής) λέγεται ένας υπολογιστής ο οποίος είναι συνεχώς 

συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο (ή στο διαδίκτυο) και τρέχει τέτοιο λογισμικό που επιτρέπει 

την εξυπηρέτηση των χρηστών που συνδέονται σε αυτόν. 

 Όσον αφορά στη χρήση, υπάρχουν δύο είδη διακομιστών: οι dedicated 

(αποκλειστικοί) και οι shared (κοινοί). Οι πρώτοι είναι οι servers που χρησιμοποιούμαι 

για μία μόνο εφαρμογή ή δικτυακό τόπο (με μεγάλη επισκεψιμότητα), ενώ οι δεύτεροι 

φιλοξενούν περισσότερα από έναν ιστότοπους αλλά και διαφορετικού είδους εφαρμογές 

(e-mail, ftp κλπ). 

 

Εικόνα 4-26: Σύνδεση συσκευών σε server (client- server μοντέλο) 



78 

 Το διαδίκτυο βασίζεται στην αρχιτεκτονική client – server (πελάτη – 

διακομιστή). Πελάτες θεωρούνται οι χρήστες, και έχουν δικαίωμα μόνο να ζητούν 

πληροφορίες από τον διακομιστή, ο οποίος «αποφασίζει» αν θα τις αποστείλει όχι, βάσει 

των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών (για παράδειγμα κάποιος ιστότοπος μπορεί 

να απαιτεί Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης). 

 Ο πελάτης στέλνει μια αίτηση στον διακομιστή για την πληροφορία που θέλει να 

λάβει, και ο διακομιστής, αφού επιβεβαιώσει ότι ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, 

αναζητά την πληροφορία και του την στέλνει. 

 Το client-server computing είναι πολύ σημαντικό, διότι επιτυγχάνει τα εξής: 

 Αποτελεσματική χρήση της υπολογιστικής ισχύος. 

 Μείωση του κόστους συντήρησης, δημιουργώντας συστήματα client-

server που απαιτούν λιγότερη συντήρηση και κοστίζουν λιγότερο στην 

αναβάθμιση. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας, προσφέροντας στους χρήστες ξεκάθαρη 

πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες μέσω σταθερών και εύκολων στην 

χρήση διασυνδέσεων. 

 Αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας δημιουργίας συστημάτων που 

υποστηρίζουν πολλά περιβάλλοντα. 

 Ο πελάτης είναι ο αιτών των υπηρεσιών και δεν μπορεί παρά να είναι ένας 

υπολογιστής. Οι υπηρεσίες που ζητούνται από τον πελάτη μπορεί να υπάρχουν στους 

ίδιους σταθμούς εργασίας ή σε απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας που συνδέονται 

μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου. Ο πελάτης ξεκινάει πάντα την επικοινωνία. 

 Τα συστατικά του client είναι πολύ απλά. Μια client μηχανή πρέπει να μπορεί να 

κάνει τα ακόλουθα: 

 Να τρέχει το λογισμικό των γραφικών διεπαφών χρηστών (GUIs). 

 Να δημιουργεί τις αιτήσεις για πληροφορίες και να τις στέλνει στον server. 

 Να αποθηκεύει τις επιστρεφόμενες πληροφορίες. 

 Μια server μηχανή πρέπει να μπορεί να κάνει τα ακόλουθα : 

 Να αποθηκεύει, να ανακτά και να προστατεύει πληροφορίες. 

 Να επιθεωρεί τις αιτήσεις των clients. 
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 Να δημιουργεί εφαρμογές διαχείρισης πληροφοριών, όπως δημιουργία 

αντιγράφων, ασφάλεια κτλ. 

 Να διαχειρίζεται πληροφορίες. 

 

Εικόνα 4-27: Web αρχιτεκτονικές και τι τεχνολογίες εκτελούνται σε κάθε μία 

 Στην συνέχεια γίνεται λόγος για τις γλώσσες (προγραμματισμού) στις οποίες 

γράφτηκε ο κώδικας που χρησιμοποιεί το σύστημα. Η HTML είναι η βασική γλώσσα 

στην οποία βασίζονται οι ιστοσελίδες, η  Javascript χρησιμοποιείται ευρέως, 

ενσωματωμένη στις HTML ή PHP ιστοσελίδες του συστήματος. Τα KML αρχεία που 

χρησιμοποιεί το σύστημα κατά κόρων (θα αναλυθούν ξεχωριστά στην συνέχεια) 

βασίζονται στην XML. Επιπλέον το σύστημα στηρίζεται ως επί το πλείστον στις PHP 

και MySQL ξεχωριστά αλλά κυρίως στον συνδυασμό αυτών των δυο για την παραγωγή 

αλλά και προσθήκη ή διαγραφή πληροφοριών.  

Περί ανοιχτού κώδικα (open source)   

 Πολλές από τις τεχνολογίες (αλλά και γλώσσες προγραμματισμού) που 

διατίθενται για διαδικτυακή χρήση αποτελούν υλοποιήσεις με ελεύθερο λογισμικό. Αυτό 

σημαίνει, πως δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/προγραμματιστη να προσπελάσει τον 

κώδικα, να αντιληφθεί τη λειτουργία του λογισμικού, να το τροποποιήσει να το 
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βελτιώσει και να μοιραστεί την βελτίωσή του με τους άλλους κοινωνούς της 

τεχνολογίας.  

 Ταυτόχρονα, η ύπαρξη ανοικτών προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων, ευνοεί 

περαιτέρω την ανάπτυξη εφαρμογών που εξυπηρετούν τη διαλειτουργικότητα σε 

συνδυασμό ειδικά με την αρθρωτή ανάπτυξη που ακολουθεί το μοντέλου του ελεύθερου 

λογισμικού.  

 Έτσι δημιουργούνται εφαρμογές οι οποίες είναι εύκολα προσαρμόσιμες στις 

ανάγκες και τις ιδέες του προγραμματιστή, ακόμη κι αν δεν είχαν σχεδιαστεί να 

ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες και ιδέες. Είναι τεράστια, λοιπόν, τόσο η 

εκπαιδευτική αξία του ελεύθερου λογισμικού, όσο και η οικονομική, αφού η δωρεάν 

διάθεσή του κομίζει όφελος για τον χρήστη. 

HTML 

 Σύμφωνα με τον ορισμό της Wikipedia, η HTML (Hyper Text Markup 

Language) δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μια γλώσσα 

σήμανσης (markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειμένου. Ο καθένας 

μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο HTML χρησιμοποιώντας απλώς έναν επεξεργαστή 

κειμένου [36].  

 Η html αποτελεί ένα 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 (περιηγητής ιστού) 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 και το  τέλος 

μιας λειτουργίας και βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων < και >. Π.χ. <BODY>. 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 [36]. 

 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 



81 

στην προσπάθεια των browser να εμφανίσουν 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. 

JavaScript  

 Η JavaScript είναι μία scripting γλώσσα ,η οποία τρέχει στον «πελάτη» (client) 

και έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου. Μπορεί να προστεθεί σε ένα 

HTML αρχείο και «εκτελείται» στον πελάτη (client) από τον browser [37]. 

 H JavaScript δημιουργήθηκε από τη Netscape. Το πρότυπο της γλώσσας κατά 

τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript και βασικό μειονέκτημα τις 

JavaScript είναι ότι είναι: μερικώς «ευαίσθητη» (ασυμβατότητα) στους διαφόρους 

browsers. Επίσης ο web browser παρέχει πρόσβαση στα αντικείμενα (objects) τα οποία 

αντιστοιχούν στα browser windows, documents, forms, κλπ. 

Τί δεν μπορεί να κάνει η JavaScript 

 Μπορεί να μορφοποιήσει HTML σελίδες αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει 

κανενός είδους «γραφικά» 

 Δεν μπορεί να γράψει ή να διαβάσει αρχεία (για λόγους ασφαλείας) 

 Δεν έχει προσπέλαση στο δίκτυο εκτός από το να χρησιμοποιεί τον browser να 

προσπελάσει ένα URL 

 Δεν μπορεί να είναι πολυνηματική (multi-threaded) 

PHP 

 Σύμφωνα με την Wikipedia, PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη 

δημιουργία σελίδων με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία 

από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε 

πραγματικό χρόνο, το τελικό περιεχόμενο που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των 

επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML [42]. 

 Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus 

Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα 

απλό script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να 
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διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του 

σημείωμα. 

 Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του 

ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI 

από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην 

έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους 

από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi 

Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι όμως 

αρκετά στην PHP/FI 2.0.   

 Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή 

μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα 

αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την ανάπτυξη και 

εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο 

του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες 

δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλει 

να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν 

κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της PHP [42]. 

 

Εικόνα 4-28: Η PHP εκτελείται στον Web Server 
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Ποιο αναλυτικά η PHP [43] είναι: 

 αρχικά Hypertext Preprocessor. 

 «Μηχανή» που συνοδεύει  το Web server όπως οι IIS και Apache 

 server-side scripting γλώσσα, όπως και η ASP 

 υποστηρίζει αρκετές βάσεις δεδομένων (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, 

Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, κλπ.) 

 Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software OSS) . 

 τα PHP scripts εκτελούνται στον server 

τα PHP αρχεία: 

 περιέχουν κείμενο, HTML tags και scripts, XML, κλπ. 

 εκτελούνται στον server 

 επιστρέφονται στον browser σαν HTML (χωρίς πληροφορία PHP) 

 έχουν κατάληξη (extensions) ".php", ".php3", ή".phtml" . 

PHP - μεταβλητές 

 Η PHP είναι loosely-typed γλώσσα. 

 Οι μεταβλητές δεν χρειάζονται να δηλώνονται πριν να χρησιμοποιηθούν. 

Πως δουλεύουν τα server-side scripts; 

 O browser του client ζητά ένα html αρχείο μέσω HTTP και ο server του 

επιστρέφει το html αρχείο ως έχει. Εάν ζητηθεί ένα php αρχείο, ο server μεταφέρει το 

αίτημα στη μηχανή php. 

 Η μηχανή php διαβάζει τα αρχεία γραμμή-γραμμή και εκτελεί τον κώδικα. Το 

αρχείο επιστρέφεται στον browser του client ως απλό html [43]. 

PHP: Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων 

 Η μηχανή της PHP συνδέεται με την MySQL αλλά και με αρκετές άλλες βάσεις 

δεδομένων (Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC, κλπ.). Μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης MySQL και πριν επιστρέψει το 

αρχείο στον browser του client ως απλό html έχει ήδη πάρει τα δεδομένα που χρειάζεται 

από τη βάση δεδομένων [43]. 
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MySQL 

 Σύμφωνα με την Wikipedia, MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων (RDBMS) το οποίο μετρά περισσότερες από 11 εκατομμύρια 

εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά του από την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, την Μάι. Το 

πρόγραμμα τρέχει σε έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών 

σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων [41]. 

 Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU (General Public 

License), καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και 

χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κερδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL AB, 

σήμερα θυγατρική της Sun Microsystems. Επιπλέον η MySQL είναι η πιο δημοφιλής 

βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα. Συν τοις άλλοις, χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε 

συνδυασμό με PHP script για τη δημιουργία ισχυρών και δυναμικών εφαρμογών από την 

πλευρά του διακομιστή. 

 Οι σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, όπως η MySQL, αποτελούνται από πίνακες 

(tables), οι οποίοι έχουν γραμμές και στήλες, και  εκτελούν τις εντολές μέσω Queries 

(ερωτημάτων). Ένα Query είναι μία ερώτηση / απαίτηση στη ΒΔ. Το αποτέλεσμα ενός 

query στη MySQL επιστρέφεται με τη μορφή ενός recordset [43]. 

 Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των τεχνολογιών, στις οποίες βασίζεται η σωστή 

λειτουργία του συστήματος, αλλά και με τις οποίες μεταφέρονται και προσφέρονται στον 

χρήστη οι πληροφορίες.  

KML 

 Σύμφωνα με την Wikipedia, η Keyhole Markup Language (KML) είναι μία 

γλώσσα βασισμένη στην XML, αλλά προσαρμοσμένη στην έκφραση γεωγραφικού 

σχολιασμού και την απεικόνιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών σε 

προγράμματα πλοήγησης της Γης, όπως το Google Earth, Google Maps και το Google 

Maps για κινητά. Η KML αναπτύχθηκε για χρήση με το Google Earth , για αυτό και 

ονομάστηκε  Keyhole Earth Viewer. Δημιουργήθηκε από την Keyhole.Inc, η οποία 

αγοράστηκε από την Google το 2004. Το όνομα "Keyhole"είναι ένας φόρος τιμής στην 

ΚΗ reconnaissance satellites. Η KML είναι ένα διεθνές πρότυπο Open Geospatial 

Consortium. Το Google Earth ήταν το πρώτο πρόγραμμα με το οποίο μπορούσε κάποιος 

να δει και να επεξεργαστεί γραφικά KML αρχεία [44]. 

 Ένα Kml αρχείο καθορίζει μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως σημάδια τόπου 

(Placemarks), εικόνες, πολύγωνα, 3D μοντέλα υπό μορφή κειμένου και διάφορα άλλα 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole,_Inc&rurl=translate.google.gr&twu=1&usg=ALkJrhiY1ysNIFTub-pd5alVi9VHjxKc8Q


85 

για την απεικόνιση τους στις εφαρμογές Google Earth, Google Maps και Google Maps 

Mobile ή οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή απεικόνισης της Γης. Κάθε σημείο τοποθεσίας 

(Placemarks) έχει πάντα ένα γεωγραφικό μήκος (longitude) και πλάτος (latitude) το 

οποίο βρίσκεται μέσα στο Kml αρχείο, ανάμεσα στα πεδία <coordinates> </coordinates> 

. Τα αρχεία KML μπορούν να επεξεργαστούν και να διαμορφωθούν από έναν 

απλό text editor, αλλά και από προγράμματα και εφαρμογές που επεξεργάζονται και 

δημιουργούν αρχεία για περιήγηση στον ιστό. Τέτοια αρχεία είναι HTML, PHP,XML, 

CSS και πολλά άλλα. 

 Επιπλέον όμως τα KML αρχεία μπορούν να δημιουργηθούν και να 

επεξεργαστούν από την εφαρμογή Google Earth. Το Google Earth επεξεργάζεται ένα 

αρχείο KML με παρόμοιο τρόπο επεξεργασίας των αρχείων HTML και XML από 

περιηγητές ιστού. Όπως το αρχείο HTML,  έτσι και το KML αρχείο διαθέτει δομή 

βασισμένη σε ετικέτες με ονόματα και γνωρίσματα για συγκεκριμένους σκοπούς 

εμφάνισης. Επομένως, το Google Earth λειτουργεί όπως οι περιηγητές αρχείων KML. 

Ένα απλό Παράδειγμα ενός  KML 

αρχείου:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-

8"?> 

<kml 

xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> 

<Placemark> 

  <name>New York City</name> 

  <description>New York 

City</description> 

  <Point> 

    <coordinates>-

74.006393,40.714172,0</coordinates> 

  </Point> 

</Placemark> 

</kml> 

 

KML στην εφαρμογή Google Maps 

Το Google Maps υποστηρίζει τα ακόλουθα KML στοιχεία (elements) [45]: 

 Σημεία θέσης (Placemark) 

Εικόνα 4-29:: Το εικονίδιο ενός KML 

αρχείου 

http://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
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 Εικονίδια  

 Φάκελοι 

 Περιγραφική HTML 

 Οντότητα αντικατάσταση μέσω <BalloonStyle> και <text> 

 KMZ (συμπιεσμένο KML, συμπεριλαμβανομένων συνημμένες εικόνες) 

 Polylines και πολύγωνα 

 Στυλ για polylines και πολύγωνα, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, 

συμπληρώστε, και την αδιαφάνεια 

 Δίκτυο συνδέσμων (Network links) για εισαγωγή δεδομένων δυναμικά 

 Περιφέρειες (Regions) στο εσωτερικό δίκτυο συνδέσεων (για την 

αποτελεσματική φόρτωση μεγάλων συνόλων δεδομένων KML) 

 Επικάλυψη εδάφους (Ground overlays) και επικάλυψη οθόνης (screen overlays) 

Μέγεθος και Πολυπλοκότητα περιορισμοί για KML Rendering στο Google Maps 

 Το Google Maps έχει ειδικούς περιορισμούς στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα 

των KML αρχείων. Παρακάτω υπάρχει μια σύνοψη των υφιστάμενων ορίων: 

Μέγιστο μέγεθος αρχείου fetched (πρώτες KML, ακατέργαστη 

GeoRSS, ή συμπιεσμένο KMZ) 

3MB 

Μέγιστη ασυμπίεστο μέγεθος αρχείου KML 10MB 

Μέγιστος αριθμός των δικτύων Links 10 

Μέγιστος αριθμός των συνολικών εγγράφου επίπεδο χαρακτηριστικών 1.000 

Πίνακας 4-2: Υφιστάμενα όρια στους περιορισμούς του Google Maps 

KML στην εφαρμογή Google Maps για το κινητό 

Η εφαρμογή Google Maps για τα κινητά υποστηρίζει τα παρακάτω KML στοιχεία 

(elements): 

 Σημεία θέσης (Placemark) με <name> στοιχεία 

 Σημεία (Points) 

 Εικονίδια 

 Φάκελοι 

 HTML σε <…> στοιχεία  
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o  μορφοποίηση κειμένου, εικόνες, λίστες, πίνακες και άλλα HTML 

στοιχεία  

 KMZ (συμπιεσμένο KML αρχείο, συμπεριλαμβανομένων συνημμένων 

εικόνων) 

 LineStrings και Πολύγωνα 

 Στυλ για polylines και πολύγωνα 

Πιθανοί τρόποι για εισαγωγή KML αρχείων στην Google Maps εφαρμογή για τα 

κινητά: 

 Εισάγετε την διεύθυνση συνδέσμου (URL) του KML αρχείου στην αναζήτηση. 

 Σε ένα κινητό τηλέφωνο (π.χ. HTC HD2) με εγκατεστημένη την εφαρμογή 

Google Maps, ανοίγουμε έναν  web browser και βρίσκουμε μια ιστοσελίδα που 

περιέχει έναν σύνδεσμο (link) για ένα KML αρχείο (.kml / .kmz). Κάνοντας 

κλικ στο σύνδεσμο θα πρέπει να επικαλεστεί το Google Maps για τα κινητά και 

αυτόματα να εμφανιστεί το αρχείο KML στην κορυφή του χάρτη. 

Ασυμβατότητες : 

 Υπάρχουν ορισμένες πτυχές της KML που δεν λειτουργούν σωστά (ή καθόλου) 

σε μια μικρή οθόνη 2D, όπως το ύψος και η γωνία της κάμερας. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αρχεία KML δεν είναι καθορισμένα ώστε να 

χωράνε σε ένα κινητό τηλέφωνο. 

Δημιουργία και διανομή αρχείων KML 

 Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία KML με την εφαρμογή Google Earth, ή 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα XML ή απλό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για 

να εισάγετε "ακατέργαστο" (raw) KML από το μηδέν. Τα KML αρχεία και οι σχετικές 

εικόνες (εάν υπάρχουν) μπορούν να συμπιεστούν χρησιμοποιώντας τη μορφή ZIP σε 

KMZ αρχεία. Για να μοιραστείτε τα KML και KMZ αρχεία, μπορείτε να τα στείλετε με 

e-mail, να τα φιλοξενήσετε σε τοπικό επίπεδο για κοινή χρήση μέσα σε ένα ιδιωτικό 

δίκτυο, ή να τα μοιράσετε στο κοινό, φιλοξενώντας τα σε έναν web server στο 

διαδίκτυο.  

 Ακριβώς όπως τα προγράμματα περιήγησης στο Web εμφανίζουν HTML αρχεία, 

τα προγράμματα περιήγησης της Γης, όπως το Google Earth και το Google Maps 
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απεικονίζουν KML/ KMZ αρχεία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές απεικόνισης KML 

συμπεριλαμβανομένου του Google Earth, Google Maps, Google Maps για τα κινητά, η 

NASA WorldWind, ESRI ArcGIS Explorer, Adobe Photoshop, AutoCAD, και το 

Yahoo! Pipes [46]. 

Τι είναι ένα αρχείο KMZ; 

 Ένα KMZ αρχείο αποτελείται από ένα κεντρικό αρχείο KML και μηδέν ή 

περισσότερα αρχεία υποστήριξης που είναι συμπιεσμένα σε ένα άλλο διαφορετικό 

αρχείο (archieve). Τα αρχεία KMZ μπορούν έπειτα να αποθηκευτούν και να σταλθούν 

ως μια ενιαία οντότητα. Όταν στην συνέχεια το αρχείο KMZ αποσυμπιεστεί, το 

κύριο .kml αρχείο και τα υπόλοιπα αρχεία που είχαν συμπιέστηκαν χωρίζονται στις 

αρχικές (format) μορφές τους, αποκτώντας ξανά τις επεκτάσεις τους και τα πρωτότυπα 

ονόματα τους. Εκτός του ότι είναι μια μορφή αρχείου, η μορφή Zip, είναι επίσης και 

αυτή συμπιεσμένη, οπότε ένα (συμπιεσμένο – archieve) αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει 

μόνο ένα (μεγάλο) αρχείο KML. Ανάλογα με το περιεχόμενο του αρχείου KML, η 

διαδικασία αυτή συνήθως οδηγεί σε 10:1 συμπίεση. 10 KByte KML αρχείου μπορεί να 

μετατραπούν σε 1 KByte KMZ αρχείου [47]. 

 Τα Google Earth και Google Maps μπορούν να διαβάσουν εξίσου και τα KML 

και KMZ αρχεία και να τα αποθηκεύσουν είτε ως KMZ είτε ως KML. 

GPS 

 Το GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα 

Θεσιθεσίας), σύμφωνα με τον ορισμό της Wikipedia είναι ένα παγκόσμιο σύστημα 

εντοπισμού θέσης, το οποίο βασίζεται σε ένα "πλέγμα" 

εικοσιτεσσέρων δορυφόρων της Γης, στους οποίους υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι 

οποίες ονομάζονται "δέκτες GPS". Οι δέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για 

τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης 

του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να 

απεικονίσουν γραφικά τις πληροφορίες αυτές [48]. 

 Το σύστημα ξεκίνησε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και 

ονομάστηκε "NAVSTAR GPS" (Navigation Signal Timing and Ranging Global 

Positioning System). Το δορυφορικό αυτό σύστημα ρυθμίζεται καθημερινά από τη 

Βάση Πολεμικής Αεροπορίας Σρίβερ (Schriever) με κόστος 400 εκατομμύρια δολάρια το 

χρόνο. 
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Το παρελθόν 

 Τα σημεία του ορίζοντα, ή ακόμη και τα αστέρια, χρησιμοποιούνταν από την 

αρχαιότητα για τον προσανατολισμό των ανθρώπων. Ένα σταθερό άστρο στον ουρανό, 

με γνωστή γεωγραφική θέση ως προς το σημείο παρατήρησης, αποτελούσε σημείο 

αναφοράς και βοηθούσε τους ανθρώπους στο να βρουν τη σωστή πορεία τους. Στον 

προσανατολισμό συνέβαλαν αργότερα και άλλα μέσα, όπως η πυξίδα και ο εξάντας. 

Ωστόσο ο εξάντας είναι εύχρηστος μόνο για τον προσδιορισμό του γεωγραφικού 

πλάτους, ενώ η χρήση του για τον προσδιορισμό του γεωγραφικού μήκους είναι δύσκολη 

και εξαιρετικά σύνθετη, πράγμα που αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα για 

προσδιορισμό του στίγματος στην θάλασσα. Ως αποτέλεσμα, τον 17ο αιώνα, 

το Ηνωμένο Βασίλειο συνέστησε ένα συμβούλιο επιστημόνων, το οποίο θα επιβράβευε 

χρηματικά όποιον θα μπορούσε να εφεύρει ένα όργανο, το οποίο θα επέτρεπε τον ακριβή 

υπολογισμό και των δύο γεωγραφικών συντεταγμένων, δηλαδή μήκους και πλάτους. 

 Το 1761, ο Άγγλος ωρολογοποιός Τζον Χάρισσον (John Harrison), ύστερα από 

προσπάθειες δώδεκα ετών, κατασκεύασε ένα όργανο, το οποίο δεν ήταν άλλο από το 

γνωστό σημερινό χρονόμετρο. Σε συνδυασμό με τον εξάντα, το χρονόμετρο επέτρεπε 

τον υπολογισμό του στίγματος των πλοίων με εξαιρετική ακρίβεια (για τα δεδομένα της 

εποχής). Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να δημιουργηθούν τα πρώτα συστήματα 

εντοπισμού θέσης που βασίζονταν σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ραντάρ, στα μέσα του 

20ού αιώνα). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (και χρησιμοποιούνται ακόμη). Τα συστήματα 

εντοπισμού θέσης της εποχής αποτελούνταν από ένα δίκτυο σταθμών βάσης και 

κατάλληλους δέκτες. 

 Ανάλογα με την ισχύ του σήματος που λάμβανε κάθε δέκτης από σταθμούς 

γνωστής γεωγραφικής θέσης, σχηματίζονταν δύο ή περισσότερες συντεταγμένες, μέσω 

των οποίων προσδιοριζόταν η θέση των σημείων ενδιαφέροντος επάνω σε ένα χάρτη. 

Στην περίπτωση αυτή, όμως, συνέβαιναν υπήρχαν δύο διαφορετικά προβλήματα: Στην 

πρώτη περίπτωση η χρήση σταθμών βάσης, που θα εξέπεμπαν σήμα σε υψηλή 

συχνότητα, διέθεταν μεν υψηλή ακρίβεια εντοπισμού, αλλά είχαν μικρή εμβέλεια. Στη 

δεύτερη περίπτωση συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ο σταθμός βάσης 

χρησιμοποιούσε μεν χαμηλή συχνότητα εκπομπής σήματος, προσφέροντας έτσι 

υψηλότερη εμβέλεια, αλλά και η ακρίβεια που παρείχε ήταν χαμηλή. 
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 Έστω και με αυτά τα προβλήματα, η αρχή της χρήσης ραδιοκυμάτων για τον 

εντοπισμό της θέσης ενός σημείου είχε ήδη γίνει. Το Global Positioning System στη 

σημερινή του μορφή βασίζεται σε παρεμφερή τεχνολογία. Συνδυάζει όλες τις μεθόδους 

που είχαν χρησιμοποιηθεί στον ουρανό, δηλαδή την τεχνολογία των ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων καθώς και την παρατήρηση ενός –τεχνητού αυτή τη φορά- ουράνιου σώματος. 

Οι σταθμοί βάσης που λαμβάνουν και δέχονται τα απαραίτητα ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα δεν είναι πλέον επίγειοι, αλλά εδρεύουν σε δορυφόρους. 

 Ένα δίκτυο πολυάριθμων (24 - 32) δορυφόρων που βρίσκεται σε σταθερή θέση 

γύρω από τον πλανήτη μας, βοηθά τους δέκτες GPS να παρέχουν το ακριβές στίγμα ενός 

σημείου οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν, το 1957, πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του 

δορυφόρου Σπούτνικ, οι άνθρωποι είχαν ήδη αντιληφθεί ότι ένα τεχνητό ουράνιο σώμα 

κοντά στη Γη είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστεί η θέση ενός σημείου 

πάνω στον πλανήτη. Αμέσως μετά την εκτόξευσή του, οι ερευνητές του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) διαπίστωσαν ότι το σήμα που λαμβανόταν από 

τον δορυφόρο αυξανόταν καθώς αυτός πλησίαζε προς το επίγειο σημείο παρατήρησης 

και μειωνόταν όταν ο δορυφόρος απομακρυνόταν από αυτό. Αυτό ήταν και το πρώτο 

βήμα για την υλοποίηση της τεχνολογίας που σήμερα αποκαλείται Global Positioning 

System.  

 Με τον ίδιο τρόπο που η θέση ενός δορυφόρου μπορούσε να εντοπιστεί ανάλογα 

με την ισχύ του σήματος που λαμβάνεται από αυτόν, υπήρχε και η δυνατότητα να συμβεί 

το ακριβώς αντίθετο: Ο δορυφόρος να εντοπίσει την ενός σημείου θέση με ιδιαίτερη 

ακρίβεια. Στην πραγματικότητα ένας δορυφόρος δεν είναι αρκετός για να υπάρξουν 

ακριβή αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται τουλάχιστον τρεις, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια. 

 Το GPS αρχικά δημιουργήθηκε αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση και ανήκε 

στη δικαιοδοσία του αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, γνωστό τότε με την 

ονομασία Transit System, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από το αμερικανικό ναυτικό. 

Απαιτήθηκαν αρκετές δεκαετίες, μέχρι δηλαδή τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ώστε το 

σύστημα GPS να εξελιχθεί, να γίνει ιδιαίτερα ακριβές και να αρχίσει να διατίθεται για 

ελεύθερη χρήση από το ευρύ κοινό [48]. 
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Λειτουργικά τμήματα 

 Το σύστημα εντοπισμού θέσης GPS σχηματίζει ένα παγκόσμιο δίκτυο, με 

εμβέλεια που καλύπτει ξηρά, θάλασσα και αέρα. Εξαιτίας αυτής της έκτασής του, είναι 

απαραίτητος ο διαχωρισμός του σε επιμέρους τμήματα όπου πραγματοποιούνται όλες οι 

λειτουργίες του αλλά και ο συντονισμός του [48]. Αναλυτικά, τα τμήματα αυτά είναι: 

 Διαστημικό τμήμα: Αποτελείται από το δίκτυο των 24 - 32 δορυφόρων που ήδη 

αναφέραμε. Οι δορυφόροι αυτοί «σκεπάζουν» ομοιόμορφα με το σήμα τους 

ολόκληρο τον πλανήτη, γεγονός που αποδεικνύει τη φιλοσοφία που κρύβεται 

πίσω από τη λειτουργία του συστήματος GPS, δηλαδή τη διαθεσιμότητά του σε 

κάθε σημείο της Γης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αποπροσανατολιστεί 

κανείς ποτέ και πουθενά. 

 Όλοι οι δορυφόροι βρίσκονται σε ύψος 12.552 μιλίων (20.200 χιλιομέτρων) 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και εκτελούν δύο περιστροφές γύρω από τη Γη 

κάθε 24ωρο. Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Rockwell International, η εκτόξευσή 

τους πραγματοποιήθηκε από το ακρωτήριο Canaveral, ενώ η τροφοδοσία τους με 

ηλεκτρική ενέργεια πραγματοποιείται μέσω των ηλιακών στοιχείων που διαθέτουν. 

 Επίγειο τμήμα ελέγχου: Οι δορυφόροι, όπως είναι αναμενόμενο, είναι πολύ 

πιθανό να αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή προβλήματα στη σωστή λειτουργία 

τους. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε αυτούς αφορούν στη σωστή 

τους ταχύτητα  και υψόμετρο και στην κατάσταση της επάρκειάς τους 

σε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλες οι διορθωτικές ενέργειες 

που αφορούν στο σύστημα χρονομέτρησης των δορυφόρων, ώστε να 

αποτρέπεται η παροχή λανθασμένων πληροφοριών στους χρήστες του 

συστήματος. Το τμήμα επίγειου ελέγχου αποτελείται από ένα επανδρωμένο και 

τέσσερα μη επανδρωμένα κέντρα, εγκατεστημένα σε ισάριθμες περιοχές του 

πλανήτη. 

 Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: α) Κολοράντο (ΗΠΑ),  

β) Χαβάη (Ανατολικός Ειρηνικός Ωκεανός), γ) Ascension Island (Ατλαντικός Ωκεανός), 

δ) Diego Garcia (Ινδικός Ωκεανός), ε) Kwajalein (Δυτικός Ειρηνικός Ωκεανός). 

 Ο κυριότερος σταθμός βάσης είναι αυτός του Κολοράντο, ο οποίος είναι μάλιστα 

και ο μοναδικός που βρίσκεται στην ξηρά. Αναλαμβάνει τον έλεγχο της σωστής 
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λειτουργίας των εναπομεινάντων τεσσάρων σταθμών, καθώς και τον συντονισμό τους. 

Σημειώνοντας τη θέση των σταθμών αυτών πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη, παρατηρεί 

κανείς ότι η διάταξή τους δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουθούν μια γραμμή παράλληλη με 

τα γεωγραφικά μήκη της Γης. 

 Το τμήμα τελικού χρήστη: Απαρτίζεται από τους χιλιάδες χρήστες δεκτών GPS 

ανά την υφήλιο. Οι δέκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τη 

διάρκεια μιας απλής πεζοπορίας, όσο και σε οχήματα ή θαλάσσια σκάφη και 

κατά κανόνα διαθέτουν αρκετά μικρές διαστάσεις. Για να προσφέρουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, οι δέκτες συνδυάζονται με ειδικό λογισμικό, 

που προβάλλει ένα χάρτη στην οθόνη της συσκευής GPS. Πρόκειται, δηλαδή, για 

λογισμικό που λαμβάνει από τους δορυφόρους τις πληροφορίες για το στίγμα του 

σημείου στο οποίο βρίσκεται ο δέκτης και τις μετατρέπει σε κατανοητή 

«ανθρώπινη» μορφή, πληροφορώντας το χρήστη για την ακριβή γεωγραφική του 

θέση. 

Φορητές συσκευές GPS 

 Η μεγάλη εξάπλωση της χρήσης του GPS οφείλεται και στη διάδοση των, 

οικονομικά προσιτών, φορητών δεκτών GPS για πεζούς ή οχήματα και των γενικών 

υπολογιστικών συσκευών (όπως τα PDA) με ενσωματωμένο δέκτη GPS [48]. Ένας 

φορητός δέκτης αποτελείται από: 

 Την εσωτερική δορυφορική κεραία, η οποία λαμβάνει το σήμα GPS από τους 

δορυφόρους με τους οποίους έχει οπτική επαφή. Επίσης, λαμβάνει σήμα και από 

ανακλάσεις, π.χ. σε τοίχους, κάνοντας δυνατή τη λήψη σε δρόμους που 

περιβάλλονται από πολύ ψηλά κτήρια (στην καθιερωμένη αγγλόφωνη σχετική 

ορολογία, οι συνθήκες αυτές αποκαλούνται "urban canyon") ή ακόμη και σε 

κάποιους εσωτερικούς χώρους. Πάντως, αρκετοί δέκτες διαθέτουν υποδοχή για 

εξωτερική κεραία. Οι εξωτερικές δορυφορικές κεραίες διαθέτουν πάντα 

προενισχυτή και δίνουν καλύτερη λήψη, λόγω της δυνατότητας τοποθέτησης 

πάνω από πιθανά εμπόδια (π.χ. στην οροφή του αυτοκινήτου) και της ενίσχυσης 

που διαθέτουν (στις εσωτερικές κεραίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον 

στάδιο προενίσχυσης, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητη ανάδραση, λόγω 

της γειτνίασης με το αναλογικό τμήμα του δέκτη). 
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 Τον κυρίως δέκτη GPS ο οποίος χρησιμοποιεί κυκλώματα εξαιρετικά χαμηλού 

θορύβου και ειδικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος ώστε να ξεχωρίζει τα 

εξαιρετικά ασθενή σήματα από τους δορυφόρους, από τον ισχυρό 

τηλεπικοινωνιακό θόρυβο ο οποίος έχει τη μορφή τυχαίου σήματος. Ο κυρίως 

δέκτης αποτελείται από το αναλογικό τμήμα εισόδου και το ψηφιακό, το οποίο 

περιέχει σύνθετο ψηφιακό υλικό (hardware), συνήθως κάποιο εξειδικευμένο 

ολοκληρωμένο κύκλωμα τύπου ASIC και μικροελεκτή (microcontroller) χαμηλής 

κατανάλωσης ισχύος. Αυτό το hardware χρησιμοποιεί λογισμικό με πολύ 

εξελιγμένους αλγορίθμους επεξεργασίας, για να μπορέσει να εξάγει χρήσιμο 

στίγμα σε συνθήκες urban canyon ή δύσκολης λήψης εν γένει. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η ακρίβεια λήψης, λόγω των πολλαπλών σημάτων, τα οποία 

λαμβάνει η κεραία από τον ίδιο δορυφόρο, με χρονική καθυστέρηση μεταξύ τους 

(φαινόμενο ηχούς), μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την ακρίβεια θέσης. Το 

αποτέλεσμα εξαρτάται έντονα από την ποιότητα των αλγορίθμων και βελτιώνεται 

σημαντικά από την μία γενιά δεκτών στην επόμενη. 

 Η τελική έξοδος του δέκτη είναι το στίγμα (θέση) του και η ακριβής παγκόσμια 

ώρα UMT. Αυτά τα δύο δεδομένα, μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως ο αριθμός 

των λαμβανόμενων δορυφορικών σημάτων και η στάθμη τους, αποστέλλονται σε μια 

θύρα επικοινωνίας του δέκτη, συνήθως σειριακής μορφής, δηλαδή ασύγχρονη (UART) ή 

σύγχρονη (π.χ. SPI). Ο ρυθμός με τον οποίο βγαίνει νέο στίγμα στην έξοδο του δέκτη 

είναι συνήθως 1 φορά το δευτερόλεπτο (δηλαδή 1 Hz), αν και υπάρχουν δέκτες που 

μπορούν να δίνουν στίγμα με ταχύτερους ρυθμούς (π.χ. 10 Hz). Σε συσκευές που 

λειτουργούν με μπαταρία, ο κυρίως δέκτης GPS διαθέτει και καταστάσεις λειτουργίας 

όπου ο ρυθμός αποστολής στίγματος μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση ισχύος. 

 Τον κυρίως μικροελεκτή, την οθόνη απεικόνισης (συνήθως υγρών κρυστάλλων) 

και το υπόλοιπο hardware επικοινωνία με το χρήστη της συσκευής. Ο 

μικροελεκτής αυτός, μέσω του ενσωματωμένου λογισμικού του, επεξεργάζεται 

το στίγμα που λαμβάνει από τον κυρίως δέκτη GPS, μέσω της αντίστοιχης 

σειριακής του θύρας. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι μια πιο κατανοητή 

μορφή για τον άνθρωπο μορφή του στίγματος και συνήθως εμφανίζεται σε οθόνη 

με δυνατότητες γραφικών, πάνω σε ψηφιακό χάρτη, μαζί με άλλες πληροφορίες 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=SPI&action=edit&redlink=1
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όπως ώρα, υψόμετρο και ταχύτητα κίνησης. Η ακρίβεια του ενσωματωμένου 

χάρτη μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη, στα ακριβότερα μοντέλα, ενώ συχνά 

υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης ή επαύξησής του μέσω σύνδεσης 

με προσωπικό υπολογιστή (PC). 

 

Εικόνα 4-30: GPS δορυφορική πλοήγηση, σε Smartphone, πάνω σε ποδήλατο. 

 Οι ισχυροί μικροελεκτές και η μεγάλη μνήμη των σύγχρονων φορητών δεκτών 

έχουν κάνει δυνατή την ύπαρξη διάφορων απλών και εξελιγμένων βοηθημάτων εύρεσης 

θέσης και πλοήγησης. Π.χ. μπορούμε να βλέπουμε τη διαδρομή που έχουμε ήδη κάνει, 

να κάνουμε μεγέθυνση πάνω στο χάρτη ή να εισάγουμε προορισμό και ο δέκτης να 

βρίσκει τη βέλτιστη διαδρομή (λειτουργία πλοήγησης). Σχεδόν πάντα υπάρχει η 

δυνατότητα ορισμού σημείων στο χάρτη ως προτιμώμενων ή ακόμη και κατάλογος με 

σημεία ενδιαφέροντος, όπως πρατήρια βενζίνης, καταστήματα και αξιοθέατα. Στα 

μοντέλα για αυτοκίνητο συνήθως υπάρχει η δυνατότητα φωνητικών οδηγιών, κατά τη 

λειτουργία πλοήγησης, ώστε ο οδηγός να μη χρειάζεται να κοιτά την οθόνη. Επίσης, 

κυκλώματα δεκτών GPS αρχίζουν να ενσωματώνονται και σε κινητά τηλέφωνα και 

άλλες συσκευές, όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Στο κοντινό μέλλον οι φορητοί 

δέκτες GPS θα βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή και στα άτομα με αναπηρία, όπως οι τυφλοί, 

οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ζητούν προορισμό και να ακούν φωνητικές οδηγίες 

από το δέκτη GPS [48]. 

Τα κινητά τηλέφωνα με δυνατότητες GPS: 

 Εξαιτίας του κανονισμού που ενθαρρύνει το κινητό τηλέφωνο παρακολούθησης, 

συμπεριλαμβανομένου E911, η πλειοψηφία των GPS δεκτών είναι χτισμένα σε κινητά 

τηλέφωνα, με ποικίλους βαθμούς κάλυψης και προσβασιμότητας των χρηστών.  Το 

εμπορικό λογισμικό πλοήγησης είναι διαθέσιμο για τα περισσότερα Smartphone’s 
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(έξυπνα κινητά) του 21ου αιώνα , καθώς και σε κάποια Java-enabled τηλέφωνα, τα οποία 

έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα εσωτερικό ή εξωτερικό GPS δέκτη (στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, η σύνδεση γίνεται μέσω σειριακής ή Bluetooth). Ορισμένα 

τηλέφωνα με δυνατότητες GPS λειτουργούν με τη βοήθεια GPS (A-GPS) μόνο, και δεν 

λειτουργούν, όταν βρεθούν εκτός εμβέλειας [49]. 

  Ενώ αντιθέτως, άλλες συσκευές μπορούν να πλοηγηθούν σε όλο τον κόσμο με 

GPS δορυφορικά σήματα, όπως κάνει ένας ειδικός φορητός δέκτης GPS, 

αναβαθμίζοντας την λειτουργίας τους σε A-GPS λειτουργία όταν βρίσκονται εντός 

εμβέλειας. Ακόμα άλλες συσκευές διαθέτουν ένα υβριδικό σύστημα εντοπισμού 

θέσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα άλλα σήματα, όταν τα GPS σήματα είναι 

ανεπαρκείς. 

TimelineJS 

Η TimelineJS παρέχει όμορφα και δημιουργημένα χρονοδιαγράμματα που είναι εύκολα 

και διαισθητικά στη χρήση. Είναι ένα open-source (ανοιχτού κώδικα) εργαλείο που μας 

επιτρέπει να οικοδομήσουμε πλούσια οπτικά και  διαδραστικά χρονοδιαγράμματα και 

είναι διαθέσιμο σε 40 γλώσσες. 

 Μπορεί να τραβήξει μέσα από διαφορετικές πηγές και έχει ενσωματωμένη 

υποστήριξη για: Twitter, Flickr, Google Maps, YouTube, Vimeo, Vine, Dailymotion, 

Wikipedia, SoundCloud καθώς και  στα περισσότερα social media που εμφανίζονται 

κατά καιρούς [20]. 

Η διαδικασία υλοποίησης είναι απλή και περιλαμβάνει τρία στάδια 

 Δημιουργία ενός νέου Spreadsheet 

 Δημοσίευση στο Διαδίκτυο 

 Αντιγραφή επικόλληση το URL στη γεννήτρια (generator) 

Παρόμοια Timeline  εργαλεία είναι τα εξής: 

 Τα Simile Widgets είναι ένα ανοιχτού κώδικα (open source), εκμεταλλεύσιμο 

υποπροϊόν «spin-off» και μέρος του project Simile του MIT. Επιπλέον 

προσφέρουν ανοιχτού κώδικα διαδικτυακά τεχνάσματα (Web Widgets), κυρίως 

για αστικοποιήσεις δεδομένων, τα οποία βελτιώνονται και συντηρούνται με την 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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πάροδο του χρόνου από μία κοινότητα προγραμματιστών [50]. Τα βασικά Simile 

Widgets είναι τα: 

 Timeline 

 Exhibit 

 Timeplot 

 Runaway 

 Το Historical Event Markup και Linking Project  παράγουν SVG 

χρονοδιαγράμματα, χάρτες και κινούμενους χάρτες από έγγραφα που βασίζονται 

στην γλώσσα σήμανσης XML για τα ιστορικά γεγονότα. Η γλώσσα σήμανσης, 

ορίζει τα XML Schemas, συνδέοντας εκδηλώσεις με πρόσωπα, τοποθεσίες, και 

τις λέξεις-κλειδιά, απασχολώντας πολλά ημερολογιακά συστήματα. Επίσης είναι 

πολύγλωσσο και διαθέτει μια Heml, xhtml γλώσσα. Τα τελευταία πέντε έτη 

ανάπτυξης του έργου καταγράφονται στον SVN server [51]. Οι RDF/Heml ιδέες 

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο WWW2006. 

 
 Το Longview, είναι ένα έργο του The Long Now Foundation και είναι ένα server 

– side script, γραμμένο σε python για να παράγει HTML χρονοδιαγράμματα από 

τους απλούς φακέλους δεδομένων. Απαιτεί την έκδοση Python 2.3. Για να 

παράγει τα γραφικά στοιχεία το Longview, εξαρτάται επίσης από τη python GD 

module, η οποία εξαρτάται από το GD βιβλιοθήκη Thomas Boutell (η οποία έχει 

συνδέσμους με την αρχική σελίδα της python GD module). Biotechnology 

Milestones 08000BC - 02022  είναι ένα παράδειγμα του Longview είναι σε 

χρήση [51].  
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 5 Ανάλυση του κώδικα 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύονται ορισμένα κομμάτια κώδικα τα οποία 

χρησιμοποιούνται στην εργασία, σε αρκετές περιπτώσεις και χρήζουν μιας περαιτέρω 

επεξήγησης,  ώστε να γίνει πιο κατανοητός ο κώδικας και η λειτουργία των σελίδων. 

 Αρχικά θα αναλύσουμε την διαδικασία εγγραφής του χρήστη στο σύστημα, την 

φόρμα εισαγωγής των στοιχείων και τους ελέγχους που γίνονται σε αυτήν. 

<script type="text/javascript"> 

function validateForm() 

{ 

var x=document.forms["myForm"]["email"].value; 

var atpos=x.indexOf("@"); 

var dotpos=x.lastIndexOf("."); 

if (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=x.length) 

  { 

  alert("Not a valid e-mail address"); 

  return false; 

  } 

} 

</script>  

 

 Το script το δηλώνουμε στο head και το εκτελούμε στο submit, στην επικύρωση 

δηλαδή της Φόρμας (στο body της HTML). Παρατηρούμε ότι το script δηλώνει μία 

συνάρτηση με όνομα validateForm(). Η συνάρτηση αυτή παίρνει σαν είσοδο το πεδίο 

της Φόρμας email, και ελέγχει άμα η τιμή που εισάγαμε σε αυτό το πεδίο περιέχει τους 

χαρακτήρες "@"και ".". Άμα το @ εμφανίζεται λιγότερο από μία φορά ή η "." 

εμφανίζεται λιγότερες φορές από το "@" συν δύο ακόμα ή η "." συν δύο είναι 

περισσότεροι χαρακτήρες από το συνολικό μέγεθος των χαρακτήρων που δηλώσαμε τότε 

μας εμφανίζεται ένα παράθυρο και μας ενημερώνει ότι δεν είναι έγκυρη τιμή για email. 

 <form action="register_check.php" method="post" align="center" onsubmit="return 

validateForm();" name="myForm"> 

<font SIZE="6" COLOR="#DC143C"><I><U><B>Εγγραφή νέου 

Χρήστη</B></U></I></font> 

       <fieldset> <CENTER > 

     <TABLE> 

  <TR> 

   <TD><label for="FirstName"><U>First name:</U></label></TD> 

   <TD><input type="text" name="FirstName" /></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD><label for="LastName"><U>Last name:</U></label></TD> 

   <TD><input type="text" name="LastName" /></TD> 

  </TR> 

                <TR> 
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   <TD><label for="email"><U>Email:</U></label></TD> 

   <TD><input type="text" name="email" /> </TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD><label for="username"><U>Username:</U></label></TD> 

   <TD><input type="text" name="username" /></TD> 

  </TR> 

  <TR> 

   <TD><label for="password"><U>Password:</U></label></TD> 

   <TD><input type="password" name="password" /></TD> 

  </TR> 

  </TABLE> 

    </fieldset> 

    <input type="submit" value="Signup Now"  name="register" /><BR> 

 <input type="button" name="reset_form" value="Reset Form" 

onclick="this.form.reset();"> 

</form>  

</CENTER> 

 Στην φόρμα που βλέπουμε πιο πάνω, η οποία ξεκινάει με <form 

action="register_check.php" method="post" align="center" onsubmit="return 

validateForm();" name="myForm"> και κλείνει στο τέλος με </form>,  στέλνουμε τα 

στοιχεία στην σελίδα "register_check.php" με την μέθοδο POST. Ορίζουμε την στοίχιση 

στο κέντρο (align="center"), την ονομάζουμε "myForm" και στο πάτημα του κουμπιού 

submit καλούμε την συνάρτηση που περιγράψαμε πριν για τον έλεγχο του πεδίου email 

(onsubmit="return validateForm();"). Τα πεδία για είσοδο των τιμών και οι 

αποθηκεύονται στις μεταβλητές με στο αντίστοιχο πεδίο με το όνομα name=””. Τα πεδία 

της φόρμας είναι: FirstName, LastName, email, username και password. Στην σελίδα 

register_check.php  που στέλνουμε τις μεταβλητές έχουμε τον παρακάτω κώδικα. 

$FirstName = $_POST['FirstName']; 

$LastName= $_POST['LastName']; 

$username = $_POST['username']; 

$password = $_POST['password']; 

$email = $_POST['email'];  

 Στο σημείο αυτό δεχόμαστε τις 

μεταβλητές με την μέθοδο POST και τις 

αποθηκεύουμε εκ νέου σε νέες 

μεταβλητές με το ίδιο όνομα. 

if (!$FirstName || !$LastName || !$email || !$username || !$password) 

{ 

?> 

<?php include("register.php");?> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

 window.alert("Παρακαλώ εισάγετε τιμές σε όλα τα απαραίτητα πεδία"); 

</SCRIPT> 

<? 

exit; 

}?> 
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 Σε αυτό το σημείο κάνουμε τον έλεγχο για κενά πεδία. Αν υπάρχει κενό πεδίο 

εμφανίζεται ένα παράθυρο και μας λέει «Παρακαλώ εισάγετε τιμές σε όλα τα 

απαραίτητα πεδία». 

 
Εικόνα 5-1: Σύνδεση php - mysql, ορισμός ελληνικών χαρακτήρων και αποστολή 

sql ερωτήματος 

 Αυτό το σημείο επαναλαμβάνεται κατά κόρον σε πολλές σελίδες. Η 2
η
 και 3

η
 

σειρά κάνουν την σύνδεση στη βάση δεδομένων. Στο mysql_connect εισάγουμε πρώτα 

το hostname, έπειτα το username και τρίτο το password. Στο mysql_select_db εισάγουμε 

το όνομα της βάσης δεδομένων. Για λόγους ασφαλείας έχουν σβηστεί αυτές οι 

πληροφορίες. 

 Οι επόμενες δύο εντολές  θα μας βοηθήσουν ώστε όταν στα text πληκτρολογήσει 

ο διαχειριστής  δεδομένα στην ελληνική γλώσσα να περαστούν στη βάση μας στην 

ελληνική: 

 mysql_query('set character set greek',$db); 

mysql_query("SET NAMES 'greek'",$db); 

 Στην συνέχεια εκτελούμε το ερώτημα που θέλουμε στην βάση δεδομένων 

($query)εδώ ζητάμε να μας εμφανίσει όλα τα πεδία του πίνακα «users» όπου το 

username είναι ίδιο με το username που δώσαμε στην φόρμα. Τα αποτελέσματα τα 

αποθηκεύομαι σε μία μεταβλητή ($results). Με την εντολή 

$num=mysql_num_rows($results), αποθηκεύομαι στην μεταβλητή πόσες γραμμές 

επηρεάστηκαν, δηλαδή πόσες καταχωρήσεις. 

if ($num>0) 

{ 

?> 

<?php include("register.php");?> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

 window.alert("Υπάρχει ήδη χρήστης με κατοχυρωμένο το username που θέλετε να 

εισάγετε"); 

</SCRIPT> 
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<? 

exit; 

} 

?> 

<? 

$query = "Select * from admins where username='$username'"; 

$results = mysql_query($query,$db); 

$num=mysql_num_rows($results); 

if ($num>0) 

{ 

?> 

<?php include("register.php");?> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

 window.alert("Δεν μπορείτε να εισάγετε αυτό το usernameε. Χρησιμοποιείτε από 

Διαχειριστές, Δοκιμάστε κάποιο άλλο"); 

</SCRIPT> 

<? 

exit; 

} 

?> 

<? 

//add to the database   

$add = mysql_query("INSERT INTO `users` 

VALUES(NULL,'$FirstName','$LastName','$email','$username','$password')");   

if($add){   

 //the user was added to the database   

?> 

 <?php include("index.html");?> 

 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

   window.alert("Η εγγραφή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία"); 

  </SCRIPT> 

<?php 

} 

else{   

  echo ("Η εγγραφή απέτυχε");  

exit; 

 } 

?> 

 Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω κώδικα, άμα επηρεαστεί έστω και μία 

γραμμή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη κάποια εγγραφή με αυτό το username και 

εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που λέει ότι υπάρχει ήδη μία κατοχυρωμένη έγγραφη με 

αυτό το username. 

 Κάνουμε το ίδιο ερώτημα και στον πίνακα “admins” και έτσι ελέγχουμε για ίδιο 

username στους Administrators. Άμα περάσουμε αυτούς τους ελέγχους με επιτυχία τότε 
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εκτελούμε ένα ακόμα ερώτημα ($add), το οποίο εισάγει στον πίνακα users τα στοιχεία 

που δώσαμε στην φόρμα που έχουμε στην σελίδα register.php. 

 Για την είσοδο του χρήστη ή του admin, έχουμε μία νέα φόρμα η οποία δέχεται 

τιμές στα δύο πεδία της (το username και το password) και στέλνει τις τιμές αυτές στο 

check.php για να γίνε ο έλεγχος των σωστών στοιχείων και να επιτραπεί ή όχι η 

πρόσβαση στο σύστημα. 

 Στον παρακάτω κώδικα, αρχικά λαμβάνουμε τις τιμές που εισάγαμε για είσοδο 

στο σύστημα και με την εντολή  if (!$username || !$password) ελέγχουμε ότι οι 

μεταβλητές δεν είναι κενές και συνεχίζουμε. Αν είναι κενές το σύστημα μας γυρίζει στην 

σελίδα εισόδου (login.php). Στην συνέχεια ξεκινάει ένα session όπου κάνουμε πάλι 

σύνδεση με την βάση δεδομένων και εκτελούμε ένα ερώτημα το οποίο ψάχνει για 

εγγραφή στον πίνακα users με username και password αυτά που δώσαμε. Αν το 

αποτέλεσμα είναι 1 τότε στην μεταβλητή $row εισάγουμε τα αποτελέσματα της 

εγγραφής (όλα τα πεδία – mysql_fetch_array) και στην συνέχεια στην μεταβλητή 

$free_user αποθηκεύουμε το id του user και δηλώνουμε το session με το όνομα free_user 

(session_register(“free_user”)) και τέλος μεταφερόμαστε στην σελίδα florina.php. 

 Αν το αποτέλεσμα όμως δεν είναι 1, τότε ξεκινάμε καινούργιο session και 

εξελέγχουμε στον πίνακα  admins για εγγραφή με username και password τα στοιχεία 

που δώσαμε πριν. Αν βρούμε, κάνουμε την ίδια διαδικασία με πριν απλά αποθηκεύομαι 

το id του admin και το session σε διαφορετικό όνομα (admin_user). 

 Αν τέλος δεν βρούμε ούτε στον πίνακα admins εγγραφή με ίδιο το username και 

password με αυτά που δώσαμε. Τότε μας εμφανίζετε  ένα παράθυρο και ζητάει να 

δώσουμε τα σωστά στοιχεία. 
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Εικόνα 5-2: Ο κώδικας της σελίδας check.php 
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 Για να εξασφαλίσουμε ότι ο απλός ο επισκέπτης δεν θα δει τις σελίδες που βλέπει 

ο χρήστης, ούτε αυτές που βλέπει ο admin, κάνουμε έναν έλεγχο στην αρχή κάθε 

σελίδας και ζητάμε το session με το όνομα free_user για τις σελίδες που θέλουμε να 

βλέπει μόνο ο χρήστης και το session με το όνομα admin_user για τις σελίδες που 

θέλουμε να βλέπει μόνο ο admin. 

Users:  

<? 

session_start(); 

include_once('check_login.php'); 

check_free_user(); 

?> 

<? 

session_start(); 

include_once('check_login.php'); 

check_admin_user(); 

?> 

 Ο έλεγχος για το εάν ο χρήστης εντοπίστηκε στην Φλώρινα ή όχι γίνεται με μία if 

στις μεταβλητές των συντεταγμένων  

if (($mylat >= 40.200001 && $mylat <= 41.000001) || ($mylong >= 20.500001 && 

$mylong <= 22.000000)) { 

Αμα η μεταβλητη $mylat είναι μεγαλύτερη ή ίση από 40.200001 και μικρότερη ή ίση 

από 41.000001 ή η μεταβλητή $mylong  είναι μεγαλύτερη ή ίση από 20.500001  και 

μικρότερη ή ίση από  22.000000, τότε ο χρήστης εντοπίστηκε στην Φλώρινα και 

συνεχίζει κανονικά. 

 Αν όμως δεν είναι στην Φλώρινα, τότε  όπως φαίνεται και στον κώδικα της 

εικόνας 5-3, οι μεταβλητές ορίζονται στο κέντρο της πόλης της Φλώρινας. Εμφανίζεται 

ένα μήνυμα που παροτρύνει τον χρήστη να μεταφερθεί στη Φλώρινα και να πατήσει το 

κουμπί. Το κουμπί της φόρμας όπως παρατηρούμε στέλνει τις τιμές των μεταβλητών 

$chooser, $mylat, $mylng, τις τιμές από τις συντεταγμένες και από την επιλογή 

κατηγορίας του χρηστή δηλαδή, στην ίδια την σελίδα. Έτσι στην αρχή πού δέχεται με 

την μέθοδο POST τις τιμές, θα δεχτεί τις καινούργιες, που δείχνουν στο κέντρο και θα 

συνεχιστεί κανονικά ή διαδικασία. 
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Εικόνα 5-3: Ο κώδικας μεταφοράς των συντεταγμένων του χρήστη στην Φλώρινα 

 

Εικόνα 5-4: Μέρος του κώδικα εύρεσης Placemarks από την βάση δεδομένων 

ανάλογα με την επιλογή κατηγορίας του χρήστη ή Διαχειριστή 
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΄ Σύμφωνα με τον κώδικα της εικόνας 5-4, με το που επιλέξει ο χρήστης ή ο  

admin μία κτηγορία από την κύρια σελίδα τους, ελέγχεται με μία if άμα η επιλογή είναι 

near, άμα είναι στέλνεται ένα ερώτημα στην βάση δεδομένων και της ζητάει να βρεί όλα 

τα σημέια τα οποία είναι ανάμεσα στις συντεταγμένες του χρήστη και συν –πλυν ένα 

μικρό νούμερο το οποίο στον χάρτη είναι μικρή απόσταση που μπορει να την 

περπατήσει. 

 Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που θα επιλεχτεί στέλνεται ένα ερώτημα στην 

βάση δεδομένων το οποίο εμφανίζει όλες τις τοποθεσίες του πίνακα που σχετίζονται με 

την κατηγορία που επέξε ο χρήστης [WHERE ((tag.tag)='".$chooser."')] και το πεδίο 

name του πίνακα placemark είναι ίδιο με το πεδίο name του πίνακα tag . Αμα βρεθούν 

αποτελέσματα τότε εμφανίζονται στην οθόνη όσα βρέθηκαν  και σε ποια κατηγορία. 

 Ένα μέρος του κώδικα με τον οποίο εξάγωνται τα αποτελέσματα αυτά σε kml 

αρχείο βρίσκεται στην εικόνα 5-5. Στον κώδικα αυτό βλέπουμε την πρότυπη μορφή του 

kml αρχείου και πώς προστίθονται μέσα σε αυτό τα αποτελέσματα της κατηγορίας που 

επέλεξε ο χρήστης. 

 Στην εικόνα 5-6 βλέπουμε το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου yoursite.php το 

οποίο εμφανίζει τα Placemarks που βρεθουν σαν αποτέσμα από το ερώτημα που θα 

σταλθεί στην βάση δεδομένων, ανάλογα με την εκάστοτε προτίμηση του χρήστη. 

Βλέπουμε ότι στο <head> τρέχουν δύο javascript. Το πρώτο δηλώνει τον χάρτη με το 

API κλειδί και το δεύτερο δηλώνει τον χάρτη, τις συντεταγμένες που θα εστιάσει ο 

χάρτης και το zoom που θα έχει.  

 Άξιο αναφοράς είναι η γραμμή:  

map.addOverlay(new GGeoXml("http://florinorama.comli.com/getkml.php<?php echo 

"?chooser=". $_POST["chooser"] ?>"));  

 Η συνάρτηση αυτή φόρτωνει ένα XML αρχείο (στην περίπτωση μας θα φορτώσει 

το KML αρχείο που θέλουμε). Στην αρχή ορίζουμε την διεύθυνση από όπου θα το 

τραβήξει. Στην συνέχεια όμως παρατηρούμε ότι ανοίγει η php και εμφανίζει την επιλογή 

του χρήστη ($chooser) και την στέλνει στο αρχείο getkml.php με την μέθοδο POST, για 

να την δεχτεί το αρχείο getkml και δημιουργήσει ένα kml αρχείο με την κατηγορία 

$chooser.  
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Εικόνα 5-5: Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε KML αρχείο 

 

Εικόνα 5-6: Μέρος του αρχείου yoursite.php, το οποίο εμφανίζει τα placemarks που 

επιλέχτηκαν στον χάρτη. 
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 6  Αξιολόγηση του συστήματος 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αξιολογούνται οι απαιτήσεις του συστήματος, 

περιγράφεται η πιθανή χρήση του συστήματος αλλά και η περεταίρω χρήση του. 

Επιπλέον παρουσιάζονται οι πιθανές επεκτάσεις που μπορούν να προστεθούν και τέλος 

γίνεται λόγος για τα συμπεράσματα του συστήματος 

 6.1  Ικανοποίηση απαιτήσεων: 

 Το σύστημα όντως ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί, 

δηλαδή: 

 Η πρόσβαση γίνεται και μέσω του κινητού και μέσω του υπολογιστή ανά πάσα 

στιγμή, όλο το 24ωρο και από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση 

στο διαδίκτυο 

o απλά δεν είναι το ίδιο εφαρμοστές και εξυπηρετικές (όπως είναι λογικό) 

και από τις δύο πλατφόρμες (η χρήση από τον υπολογιστή είναι πιο 

εύκολη, ενώ στο κινητό είναι πιο εξυπηρετική – άμεση ανταπόκριση)  

 Η αλληλουχία των σελίδων είναι ορθά τοποθετημένη, γίνεται σωστή επικοινωνία 

και λογική μεταφορά από την μία σελίδα στην άλλη  

 Η εγγραφή είναι απλή, εύκολη, δωρεάν και εξασφαλίζει την μοναδικότητα του 

χρήστη με το username 

 Οι χρήστες: 

o Ενημερώνονται από το σύστημα για διάφορα events (που γίνονται, πότε 

και πόσο κρατάνε) 

o  Εντοπίζονται στον χάρτη, αν είναι στην Φλώρινα διατηρούν τις 

συντεταγμένες τους και συνεχίζουν κανονικά, αλλιώς το σύστημα τους 

παροτρύνει να πατήσουν στο κουμπί και να μεταφερθούν στο κέντρο της 

πόλης της Φλώρινας. 

o  Μπορούν να επιλέξουν για σημεία ενδιαφέροντος γύρω από την 

τοποθεσία τους, αλλά και για εμφάνιση σημείων ανάλογα με την 

κατηγορία που διαλέξανε (για παράδειγμα καφετέριες, μουσεία, 

πανεπιστημιακού χώρου και διάφορα άλλα) 
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 Οι Διαχειριστές: 

o Μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να προσθέσουν νέα τοποθεσία στο 

σύστημα, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή 

o  Δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουν στον χάρτη την ακριβή τοποθεσία 

και να την εισάγουν στο σύστημα μαζί με το όνομα και την περιγραφή 

του συγκεκριμένου σημείου.  

o Μπορούν να προσθέσουν νέο χρήστη και νέο Διαχειριστή 

o Μπορούν να διαγράψουν νέο χρήστη και νέο Διαχειριστή 

o Μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία ενός χρήστη και 

ενός Διαχειριστή 

o Μπορούν να επεξεργαστούν την timeline με τα events 

 6.2  Χρήση του συστήματος: 

 Το σύστημα το οποίο υλοποιήθηκε μπορεί να αξιοποιηθεί για τον σκοπό για τον 

οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και πιο συγκεκριμένα για την απεικόνιση 

τοποθεσιών (σημείων πάνω στον χάρτη) σε φορητή συσκευή (κινητό τηλέφωνο) 

ανάλογα με την επιθυμία και της επιλογές που κάνει ο χρήστης. Πιο αναλυτικά : 

 Βελτίωση της περιήγησης στην πόλης της Φλώρινας 

o Εύχρηστα 

o Αποτελεσματικά 

o Εξοικονομώντας χρόνο 

o Ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα απόκλισης του χρήστη από την πορεία 

του  

 Σύγχρονος ταξιδιωτικός οδηγός για : 

o Ξενάγηση στην πόλη 

o Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος, όπως πανεπιστημιακούς χώρους, 

μουσεία, τράπεζες, δημοσιές υπηρεσίες, χώρους διασκέδασης κλπ. 

 «Έξυπνος χάρτης», ο οποίος είναι πολύ πιο εξυπηρετικός, αντικαθιστά τον 

έντυπο απλό χάρτη και είναι προσαρμοσμένος στον εκάστοτε χρήστη. 

 Βοήθημα προσαρμογής για νέους φοιτητές ή ατόμων που επισκέπτονται και 

μένουν για ένα χρονικό διάστημα στην πόλη. 
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 6.3  Περαιτέρω χρήση του συστήματος:   

 Ο Δήμος να το επεκτείνει και σε άλλες περιοχές της πόλης, να το εντάξει στον 

server του (και στην κεντρική ιστοσελίδα του) και να το προωθήσει στην 

διαφημιστική του καμπάνια ως έξτρα πληροφορίες σε επισκέπτες, 

 Η εφαρμογή του και σε άλλες πόλεις 

 Επιπλέον μπορεί να το αναλάβει μια εταιρία και να το επεκτείνει σε κάθε πόλη 

και να παρέχεται στον κάθε χρήστη έναντι μικρής αμοιβής, και η χρήση του να 

γίνεται για ένα διάστημα η για κάθε περιοχή ξεχωριστά. 

Σκοπός όμως του συγγραφέα είναι να παραμείνει ελεύθερη η χρήση του. 

 6.4  Πιθανές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν στο σύστημα είναι : 

 Το σύστημα: 

o Να κρατάει ιστορικό του κάθε χρήστη και όποτε το ζητήσει ο χρήστης να 

του εμφανίζονται οι πληροφορίες με το τι κατηγορίες έχει επιλέξει, πόσες 

φορές τις επέλεξε, πόσες φορές βρέθηκε σε μία τοποθεσία και άλλα 

o Να καταγράφει ποιος χρήστης εισήγαγε τις περισσότερες τοποθεσίες και 

να τον επιβραβεύει. 

o Να παρουσιάζει τα μέρη με την μεγαλύτερη ζήτηση – επισκεψημότητα 

 Δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία και κρητικές) των τοποθεσιών από τους 

χρήστες και η εμφάνιση τους στα αντίστοιχα Placemark) 

 Προσθήκη Φόρουμ (Forum) για να μπορούν οι χρήστες να συζητάνε και να 

περιγράφουν τις εντυπώσεις τους από τα διάφορα μέρη που επισκέπτονται 

 Τέλος από την μεριά της κοινωνικής δικτύωσης, θα μπορούσε να δίνει την 

δυνατότητα στον χρήστη να δηλώνει ότι βρίσκεται σε μία τοποθεσία (να την 

μοιράζεται) και να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες να την βλέπουν. 

 6.5  Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα Διπλωματική εργασία αποδείχτηκε ότι μπορεί να υλοποιηθεί ένα 

context - aware σύστημα το οποίο βασίζεται κυρίως στο κινητό τηλέφωνο, αξιοποιεί το 

ασύρματο δίκτυο του δήμου Φλώρινας, χρησιμοποιεί την εφαρμογή Google Maps και 
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Google Earth και εμφανίζει πληροφορίες ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη έχοντας 

σαν στόχο την εξυπηρέτηση του.  

 Εφαρμογές σαν και αυτή σχεδιάζονται και φτιάχνονται έχοντας σαν στόχο να 

γνωστοποιήσουν και να διαφημίσουν την πόλη, τα διάφορα μέρη, τις τοποθεσίες και 

μαγαζιά της, αλλά και να εξυπηρετήσει τους τουρίστες, τους επισκέπτες και 

οποιονδήποτε άλλον, που πρόκειται να μείνει στην πόλη για ένα διάστημα. Στηρίζεται σε 

φορητές συσκευές, κυρίως το κινητό τηλέφωνο, για να έχει άμεσα αποτελέσματα. 

 Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, σε πραγματικές 

συνθήκες, έχοντας όμως μικρή γκάμα πληροφοριών. Στην συνέχεια όμως με την σωστή 

συνεχή υποστήριξη, ανανέωση και επέκταση του θα μπορούσε να γίνει πολύ 

διαδεδομένο και να εξυπηρετεί παρά πολλούς χρήστες. 
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 7  Συμπεράσματα – Σύγκριση 

 Το σύστημα που υλοποιήθηκε είναι καινοτόμο και τελείως διαφορετικό από τις 

ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες διαδικτύου που χρησιμοποιούν την τοποθεσία (location) του 

χρήστη. Το υπάρχων σύστημα εντοπίζει την τοποθεσία του χρήστη (άμα αυτός έχει 

συνδεθεί από φορητό η σταθερό υπολογιστή, γιατί ο εντοπισμός από το κινητό γίνεται 

από την εφαρμογή Google Map ή Google Earth και την χρήση του GPS του κινητού 

τηλεφώνου) και στην συνέχεια τον προτρέπει να επιλέξει τις πληροφορίες που θέλει.  

 Αφήνει στον χρήστη την ελευθερία να επιλέξει την κατηγορία με τα σημεία του 

ενδιαφέροντος του και στην συνέχεια να τα φορτώσει στο κινητό του τηλέφωνο ή να τα 

επεξεργαστεί από τον υπολογιστή του (σαν αρχεία KML). Όλες οι πληροφορίες μένουν 

στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη (στην εφαρμογή Google Map ή Google Earth) για 

μελλοντική χρήση. 

 Στον Διαχειριστή δίνονται οι επιπλέον δυνατότητές όπως το να προσθέσουν 

οποιαδήποτε στιγμή μία τοποθεσία άμα αυτή δεν υπάρχει στο σύστημα και αντίστοιχα 

να διαγράψουν τις ήδη υπάρχουσες Ακόμα μπορούν να επεξεργαστούν την timeline για 

να διαμορφώσουν και να ανανεώσουν τα γεγονότα (events). Επιπλέον οι Διαχειριστές 

μπορούν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν νέο χρήστη και νέο Διαχειριστή καθώς και 

να δουν αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία όλων (και των χρηστών και των Διαχειριστών) και 

αντίστοιχα να τα επεξεργαστούν - τροποποιήσουν  

 Εν αντιθέσει με τα άλλα συστήματα (αναφέρονται στην συνέχεια) το υπάρχων 

προσφέρει πολλές κατηγορίες με διαθέσιμα Placemarks, από καφετέριες, μπαρ, 

εστιατόρια μέχρι τράπεζες - ATM, μουσεία, εκκλησίες, πανεπιστημιακούς χώρους και 

δημόσιες υπηρεσίες – χώρους – συγκοινωνίες – πάρκα και άλλα. Καθώς και την 

δυνατότητα εμφάνισης των τοποθεσιών κοντά στον χρήστη (Τι υπάρχει γύρω του).  

 Το μειονέκτημα είναι ότι είναι διαθέσιμο μόνο για την πόλη της Φλώρινας. Τα 

πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά: οι πολλές κατηγορίες (μεγάλη γκάμα πληροφοριών), η 

δυνατότητα «τι υπάρχει γύρω από τον χρήστη», η πρόσβαση και από το κινητό 

τηλέφωνο και από τον υπολογιστή (φορητό και σταθερό), η άμεση μεταφορά 

πληροφορίας στο κινητό (άνοιγμα της εφαρμογής Google Map ή Google Earth και η 

αυτόματη ενσωμάτωση) αλλά και στον υπολογιστή σαν KML αρχείο έτοιμο για 

επεξεργασία από ένα πρόγραμμα περιήγησης της Γης (π.χ. Google maps, Google Earth 

και άλλα).  
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 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όμως, είναι η προσθήκη νέας τοποθεσίας είτε από 

το κινητό είτε από τον υπολογιστή (φορητό ή σταθερό) στο σύστημα και ή άμεση χρήση 

της από το σύστημα. Επιπλέον το σύστημα στην εισαγωγική σελίδα, με την χρήση της 

Timeline, παρουσιάζει σε χρονολογική σειρά διάφορα γεγονότα (events) που 

διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας αλλά και την χρονική διάρκεια 

τους. 

 Η υπηρεσία Γεωτοποθεσίας (Geolocation) του Mozilla Firefox απλά εντοπίζει 

την τοποθεσία του χρήστη, την αποθηκεύει και την μεταφέρει στην συνέχεια όπου 

χρειαστεί, εξυπηρετώντας τον χρήστη και εξοικονομώντας του χρόνο. 

 Οι εφαρμογές του κινητού όπως για παράδειγμα οι Foursquare, Gowalla, Veladia, 

λειτουργούν σαν social networks (δίκτυα κοινωνικοποίησης) και επιτρέπουν στον 

χρήστη να επικοινωνεί με άλλους (και να γίνονται φίλοι) και διάφορες άλλες 

λειτουργίες, στις οποίες δεν επικεντρώνεται το υπάρχων σύστημα, του οποίου ο σκοπός 

είναι να προσφέρει πληροφορίες και να ενημερώσει για τα διάφορα μέρη – τοποθεσίες 

στην Φλώρινα). 

 Στο Foursquare για παράδειγμα οι χρήστες κάνουν check-in όταν πάνε σε κάποιο 

μέρος και ενημερώνουν έτσι τους άλλους χρήστες για το που βρίσκονται.  

 Το Gowalla με την σειρά του, είναι ένα location-based παιχνίδι βασισμένο σε 

πραγματικές τοποθεσίες και εκμεταλλευόμενο το GPS του κινητού καθοδηγεί τον 

χρήστη σε διάφορα σημεία. 

 Το Veladia από την άλλη είναι πολύ κοντά στο σύστημα που υλοποιήθηκε στην 

συγκεκριμένη Διπλωματική εργασία και προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να 

αναζητήσει διάφορες τοποθεσίες (μαγαζιά για την ακρίβεια) σε κάποιες περιοχές (είτε 

στην περιοχή που βρίσκεται η κάπου αλλού) και διαβάσει τις κρητικές που έχουν κάνει 

για το συγκεκριμένο μαγαζί οι άλλοι χρήστες.  

 Η διαφορά με το υπάρχων σύστημα είναι ότι ενώ σε αυτό ο χρήστης μπορείς να 

αναζητήσει διάφορα μαγαζιά και να δει – ασκήσει κριτική, στο υπάρχων σύστημα 

μπορεί να ενημερωθεί για τα γεγονότα που διαδραματίζονται και να αποθηκεύσει τις 

επιλογές με τις τοποθεσίες στην εφαρμογή του κινητού ή στον υπολογιστή και 

ταυτόχρονα να τις επεξεργαστεί.  

 Σκοπός του υπάρχωντος συστήματος είναι η περιήγηση στην Φλώρινα, ενώ στο 

Veladia να γίνει ένα social network για προτάσεις και αξιολογήσεις τοποθεσιών. 
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