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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη μελέτη της 

χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς μέσα στον πολεοδομικό ιστό μιας έξυπνης πόλης, 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones). Η 

προσπάθεια εξεύρεσης έξυπνων λύσεων στο τομέα των μεταφορών αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων αστικών πόλεων και οφείλεται στην έντονη 

αστικοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες. 

 Γι’ αυτό το σκοπό, αναπτύχθηκε μια web υπηρεσία για την συλλογή των 

απαραίτητων στοιχείων, μια online web εφαρμογή για χρήση από τους πολίτες στο 

προσωπικό τους υπολογιστή και εν τέλει μια mobile εφαρμογή σε λειτουργικό σύστημα 

Android για την πλοήγηση μέσα στη πόλη. Η δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής 

οριοθέτησε την εκπλήρωση ορισμένων στόχων που αφορούσαν την προσβασιμότητα στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα 

δρομολόγια, τους χρόνους αφίξεως και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς και τον 

προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης της επιλεγμένης διαδρομής. 

Αρχικά, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανάλυση της έξυπνης πόλης (smart 

city), των αρχών που τη διέπουν και μελετάται η προσπάθεια ολοκλήρωσης της σε 

διάφορα αστικά κέντρα μέσα από την υλοποίηση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και οι μεταφορές (transportation). Στη 

συνέχεια, για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής και των 

δυνατοτήτων που παρέχει, γίνεται ανάλυση των υπηρεσιών που βασίζονται στον 

εντοπισμό θέσης (Location-Based Services), του λειτουργικού συστήματος ανάπτυξης 

της (Android) και του προτύπου σχεδίασης MVC (Model-View-Controller) που 

χρησιμοποιήθηκε για την web εφαρμογή. Εν τέλει, περιγράφονται και αναλύονται οι 

δυνατότητες της web υπηρεσίας που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό καθώς και οι  

αντίστοιχες εφαρμογές (web και mobile). 

 

Λέξεις Κλειδιά: Έξυπνη πόλη, android, υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, δημόσιες 

μεταφορές, υπηρεσίες, MVC 
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Abstract 

This thesis aims at studying the use of public transport means within the urban 

fabric of a smart city, through the potentials of smartphones. The effort of trying to find 

smart solutions in the public transport area is one of the most critical problems of modern 

cities, due to the intense urbanization that is observed in the last decades. 

Thus, there has been developed a web service for the collection of the necessary 

data, an online web application that citizens can use on their PC and finally an Android 

mobile application for the navigation through the city. The development of this 

application has signaled the fulfillment of certain goals, concerning the accessibility to 

public transport means, the real-time update about routes, the arrival times, possible 

traffic congestion as well as determining the duration of the selected route. 

Initially, a bibliographical analysis of the smart city and its fundamental 

principles is presented. Through the implementation of the smart city in certain services 

like e-government and transportation, the laborious task of its integration in different 

urban centers is observed. Later on, in order to comprehend the functionality of this 

application and its potentials, there is an analysis of location-based services, of the 

Android operating system and of the Model-View-Controller (MVC) design pattern that 

has been used for the web application. Finally, the potentials of this web service and its 

corresponding applications (web and mobile) are described and analyzed. 

 

Keywords: Smart city, android, location based services, public transportation, 

services, MVC  



vii 

Ευχαριστίες  

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για την εκπλήρωση του μεταπτυχιακού 

κύκλου σπουδών του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, μου δίνει τη δυνατότητα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο 

Χρήστο Γεωργιάδη για τις συμβουλές του, το ενδιαφέρον του και την καθοδήγηση του 

καθ’ όλη την διάρκεια της συγγραφής της συγκεκριμένης εργασίας.  

Η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την 

αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση της οικογένειας μου. Γι’ αυτό το λόγο θα 

ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμηση μου στους δύο γιους μου, Φώτη και Χρήστο, 

καθώς και στη σύζυγο μου Στέλλα για την επιμονή, την αγάπη και την υπομονή τους σε 

αυτή την προσπάθεια μου.  

 



 

viii 

Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή 1 

1.1 Εισαγωγή στην έννοια της έξυπνης πόλης 1 

1.2 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 5 

1.3 Σκοπός – Στόχοι 8 

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 9 

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο – Βιβλιογραφική Επισκόπηση 13 

2.1 Περιγραφή και ανάλυση της έξυπνης πόλης (Smart City) 13 

2.1.1 Γενικά στοιχεία του όρου 13 

2.1.2 Ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων 17 

2.2 Τομείς δραστηριοποίησης 24 

2.3 Αρχές που διέπουν την έξυπνη πόλη 28 

2.3.1 Απαιτήσεις ασφαλείας 28 

2.3.2 Απαιτήσεις ιδιωτικότητας 30 

2.4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση και περιγραφή έξυπνων πόλεων (σε συγκεκριμένες 

υπηρεσίες: e-government and transportation) 31 

3. Υπηρεσίες Βασισμένες στον Εντοπισμό της Θέσης (Location Based Services-LBS) 43 

3.1 Γενικά 43 

3.2 Βασικά χαρακτηριστικά 44 

3.3 Αρχιτεκτονική 46 

3.4 Κατηγοριοποίηση 50 

3.5 Απαιτήσεις πλατφόρμων LBS 52 

4. Λειτουργικό Σύστημα Android 55 

4.1 Γενικά στοιχεία 55 

4.2 Χαρακτηριστικά και λειτουργίες 56 

4.3 Αρχιτεκτονική 58 

4.3.1 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) 59 

4.3.2 Επίπεδο Εγγενών Βιβλιοθηκών (Native Libraries) 59 

4.3.3 Επίπεδο Εκτέλεσης (Android Runtime) 60 

4.3.4 Επίπεδο Πλαισίου Εφαρμογών (Application Framework) 60 

4.3.5 Επίπεδο Εφαρμογών (Applications) 61 

4.4 Εκδόσεις (Versions) 61 



 

ix 

4.5 Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 62 

4.5.1 Android SDK 62 

4.5.2 Eclipse IDE και ADT Plugin 63 

4.6 Κύρια δομικά συστατικά μιας εφαρμογής Android 63 

4.7 Λειτουργικό Σύστημα Android και υπηρεσίες που βασίζονται στον εντοπισμό   

θέσης (LBS) 65 

5. Το Πρότυπο Σχεδίασης Model-View-Controller (MVC) στην Έκδοση ASP.NET 

MVC4 67 

5.1 Εισαγωγικά στοιχεία 67 

5.2 Η αρχιτεκτονική του MVC προτύπου σχεδίασης 68 

5.3 Σύνδεση του ASP.NET MVC με το ASP.NET 68 

5.4 Το πρότυπο MVC 69 

5.4.1 Μοντέλο 70 

5.4.2 Προβολή 70 

5.4.3 Ελεγκτής 71 

5.5 Λειτουργία μιας αίτησης στο MVC 71 

5.6  Νέα στοιχεία της έκδοσης ASP.NET MVC 4                                                        72 

5.6.1 ASP.NET Web API             73 

5.6.2 Βελτιώσεις στα προεπιλεγμένα πρότυπα έργου 74 

5.6.3 Πρότυπο Mobile έργου με τη χρήση Mobile jQuery 75 

5.6.4 Λειτουργίες οθόνης 75 

5.6.5 Υποστήριξη εργασιών για ασύγχρονους ελεγκτές 76 

5.6.6 Bundling και minification 76 

5.7 Θετικά στοιχεία προτύπου MVC 77 

5.8 Αρνητικά στοιχεία προτύπου MVC 77 

6. Περιγραφή και Ανάλυση Εφαρμογής 79 

6.1 Γενική περιγραφή εφαρμογής 79 

6.2 Αρχιτεκτονική Συστήματος 81 

6.3 Λειτουργικότητα Συστήματος 83 

6.3.1 Διεπαφές Χρήστη (User Interfaces) 83 

6.3.2 Ανάλυση online Web Εφαρμογής (μέσω Browser) 84 

6.3.3 Ανάλυση mobile εφαρμογής – Web Service 91 

6.3.4 Backend Web Service 94 



 

x 

7. Επίλογος 97 

7.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 97 

7.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 98 

Βιβλιογραφία 100 



 

xi 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1–1: Οι θεμελιώδεις συνιστώσες της έξυπνης πόλης ............................................. 4 

Εικόνα 2–1: Προοπτικές αστικοποίησης του παγκόσμιου πληθυσμού ............................ 13 

Εικόνα 2–2: Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της έξυπνης πόλης ...................................... 15 

Εικόνα 2–3: Δομή της ψηφιακής πόλης ........................................................................... 20 

Εικόνα 2–4: Αρχιτεκτονική της ευφυής πόλης ................................................................ 22 

Εικόνα 2–5: Το πλαίσιο υποδομής μιας U-city ................................................................ 23 

Εικόνα 2–6: Πλαίσιο παραγόντων της έξυπνης πόλης ..................................................... 25 

Εικόνα 2–7: Τομείς προσδιορισμού της έξυπνης πόλης .................................................. 26 

Εικόνα 2–8: Ο τροχός της έξυπνης πόλης ........................................................................ 26 

Εικόνα 2–9: Η έξυπνη πόλη ως ένα «σύστημα των συστημάτων» .................................. 27 

Εικόνα 2–10: Κατανομή των μέσων μεταφοράς σε 40 πόλεις τη περίοδο 2006-2011 .... 32 

Εικόνα 2–11: Μέσος αριθμός περασμάτων στο κέντρο (καθημερινά 06:00-19:00), κατά           

τα έτη 2005 – 2011 ................................................................................................... 36 

Εικόνα 2–12: Η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική της πόλης του Σανταντέρ .................. 38 

Εικόνα 3–1: Οι LBS ως τομή τριών τεχνολογιών ............................................................ 44 

Εικόνα 3-2: Τα βασικά συστατικά μιας location-based υπηρεσίας (LBS) ...................... 46 

Εικόνα 3-3: Πρώτη αρχιτεκτονική των LBS (1997-2001) ............................................... 47 

Εικόνα 3-4: Δεύτερη αρχιτεκτονική των LBS (2002-σήμερα) ........................................ 49 

Εικόνα 4–1: Μερίδιο αγοράς λειτουργικών συστημάτων κιν. συσκευών 2009-2013 ..... 56 

Εικόνα 4–2: Γενική αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος Android .......................... 58 

Εικόνα 4–3: Αναλυτική αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος Android ................... 59 

Εικόνα 5-1: Το ASP.NET βασίζεται στη γενικότερη υποδομή ....................................... 68 

Εικόνα 5-2: ASP.NET MVC και Web Forms πάνω από την ίδια πλατφόρμα ................ 69 

Εικόνα 5-3: Τα τρία μέρη του MVC ................................................................................ 69 

Εικόνα 5-4: Το διάγραμμα ακολουθίας μιας αίτησης ASP.NET MVC ........................... 72 

Εικόνα 5-5: Απεικόνιση του προεπιλεγμένου προτύπου στην έκδοση 3 του MVC ........ 74 

Εικόνα 5-6: Απεικόνιση του προεπιλεγμένου προτύπου στην έκδοση 4 του MVC ........ 74 

Εικόνα 5-7: Εμφάνιση έργου mobile σε MVC 3 .............................................................. 75 

Εικόνα 5-8: Εμφάνιση έργου  mobile σε MVC 4 ............................................................. 75 

Εικόνα 6–1: Η αρχιτεκτονική Client-Server .................................................................... 82 

Εικόνα 6–2: Τα επίπεδα της SmartTransit υπηρεσίας ...................................................... 83 



 

xii 

Εικόνα 6–3: Ερώτημα αναγνώρισης τοποθεσίας ............................................................. 84 

Εικόνα 6–4: Διάγραμμα ακολουθίας φυλλομετρητή (Web App) .................................... 86 

Εικόνα 6–5: Ιστοσελίδα εφαρμογής SmartTransit ........................................................... 87 

Εικόνα 6–6: Εγγραφή διεύθυνσης - εμφάνιση πιθανών τοποθεσιών ............................... 88 

Εικόνα 6–7: Οδηγίες υπολογισμού διαδρομής ................................................................. 89 

Εικόνα 6–8: Περιοχές με αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση ..................................... 89 

Εικόνα 6–9: Καθοδήγηση μέχρι την αφετηρία της διαδρομής με περπάτημα ................. 90 

Εικόνα 6–10: Καθοδήγηση μέχρι τον τελικό προορισμό ................................................. 91 

Εικόνα 6–11: Διάγραμμα ακολουθίας mobile εφαρμογής ............................................... 92 

Εικόνα 6–12: Layout κύριας οθόνης ................................................................................ 93 

Εικόνα 6–13: Αποτύπωση επιθυμητής διαδρομής ........................................................... 94 

Εικόνα 6–14: Βήματα διαδρομής προς τελικό προορισμό ............................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1-1: Χαρακτηριστικά υπηρεσιών και προκλήσεις αντιμετώπισής τους .............. 7 

Πίνακας 2-1: Σημαντικότητα κάθε επιπέδου για κάθε προσέγγιση πόλης ...................... 18 

Πίνακας 4-1: Χαρακτηριστικά λειτουργικού συστήματος Android ................................ 57 

Πίνακας 4-2: Τρέχουσα χρήση εκδόσεων Android στην αγορά (04 Φεβ. 2014) ............. 62 

 

 

 

 



 

xiv 

Συμβολισμοί  

ADT     Android Developer Tools 

API       Application Interface 

CCTV  Closed- Circuit Television 

CSS  Cascading Style Sheets  

C#         C Sharp (programming language) 

DVM    Dalvik Virtual Machine  

GIS       Geographic Information Systems 

GMLC  Gateway Mobile Location Centre 

GPS      Global Positioning System 

GPRS   General Packet Radio Service 

GSM  Global System for Mobile communications 

GUI  Graphical User Interface 

HTML  HyperText Markup Language 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

ICT  Information and Communication Technologies 

IDE  Integrated Development Environment 

IoT  Internet of Things 

IIS  Internet Information Server 

IP  Internet Protocol 

ITS       Intelligent Transport Systems 

JSON  JavaScript Object Notation 

LBS      Location Based Services 

MPC     Mobile Positioning Center 

MVC  Model View Controller 

NICTs  New Information and Communication Technologies 

ΟΗΑ  Open Handset Alliance  

PDA     Personal Digital Assistant 

PDF  Portable Document Format 

POI       Point of Interest 

SCM     Supply Chain Management 

SDK     Software Developer Kit 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1


 

xv 

SL        Storstockholms Lokaltrafik (Stockholm Transport System) 

SQL  Structured Query Language 

TfL       Transport for London 

UI         User Interface 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 

URL     Uniform Resource Locator 

WLAN Wireless Local Area Network 

XML     eXtensible Markup Language 

 

 



 

1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Εισαγωγή στην έννοια της έξυπνης πόλης  
Τα σύγχρονα αστικά κέντρα αποτελούν σύνθετα οικοσυστήματα, όπου επικρατεί 

μια ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ποιότητας ζωής. Σε αυτά τα αστικά περιβάλλοντα, οι άνθρωποι καθώς και οι δημόσιες 

αρχές αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις όσον αφορά τομείς όπως η 

υγειονομική περίθαλψη, οι δημόσιες μεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον, η 

ασφάλεια και οι δημόσιες υπηρεσίες. Το σύνολο αυτών επέτρεψε και διευκόλυνε την 

ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων στο διαδίκτυο, τη δημιουργία πλατφόρμων 

διαχείρισης περιεχομένου καθώς και την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών. Γι’ 

αυτό, ακόμη και σήμερα το σύνολο των πόλεων αντιμετωπίζει προκλήσεις για τη 

διατήρηση και την αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών. Παράλληλα, επιχειρείται 

προσπάθεια για τη καθιέρωση καινοτόμων και αποτελεσματικών διαδικασιών που έχουν 

στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών (Hernández-Muñoz, et al., 2011; 

Schaffers, Komninos and Pallot, 2012; Schaffers, Ratti and Komninos, 2012). 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η υλοποίηση της ιδέας της έξυπνης πόλης 

αποτέλεσε και αποτελεί την εξέλιξη των σύγχρονων αστικών κέντρων. Η γενική ιδέα της 

έξυπνης πόλης την καθιστά μια αναδυόμενη αγορά, γι’ αυτό και το έργο του 

προσδιορισμού και της θεώρησης της βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η 

εξερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γίνεται καλύτερα αντιληπτή μέσα από 

την ερμηνεία βασικών εννοιολογικών στοιχείων της (Vianna, Portugal and Balassiano, 

2004; Hollands, 2008).  

Αρκετοί ορισμοί προτάθηκαν και εγκρίθηκαν τόσο σε πρακτικό όσο και 

ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά η έξυπνη πόλη παραμένει μια ασαφής έννοια 

(Pardo and Nam, 2011a; Caragliu, Del Bo and Nijkamp, 2011). Μία από τις πρώτες 

προσπάθειες προσδιορισμού της έννοιας της έξυπνης πόλης, δόθηκε από τον Hall (2000) 

ως εξής:  

«Μια πόλη που παρακολουθεί και ενσωματώνει τις συνθήκες όλων των κρίσιμων 

υποδομών της, συμπεριλαμβανομένων των οδών, των γεφυρών, των σηράγγων, του μετρό, 

των αεροδρομίων, των λιμανιών, των τηλεπικοινωνιών, του νερού, της ενέργειας, ακόμη 

και των μεγάλων κτιρίων, και μπορεί να βελτιστοποιήσει καλύτερα τους πόρους της, το 
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σχέδιο προληπτικής συντήρησης των δραστηριοτήτων της και να παρακολουθεί τις πτυχές 

της ασφάλειας, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους 

πολίτες της» 

Στον ορισμό της έξυπνης πόλης, όμως, που αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν 

γίνεται σαφής διαχωρισμός των τεχνολογικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για την 

ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης. Συνεπώς, ο Hartley (2005) περιέγραψε την έξυπνη πόλη 

ως:  

«Μια πόλη που συνδέει την υλική υποδομή, την υποδομή πληροφορικής, τη 

κοινωνική υποδομή, καθώς και την επιχειρηματική υποδομή για τη μόχλευση της 

συλλογικής νοημοσύνης της πόλης». 

 

 Αντίθετα με τον τεχνολογικό ορισμό του Hartley (2005) για την έξυπνη πόλη, ο 

Rios (2008) προσέγγισε την έννοια της μ’ ένα πιο ανθρωποκεντρικό τρόπο, προσδιορίζο-

ντας την σαν: 

«Μια πόλη που δίνει έμπνευση, μοιράζεται την κουλτούρα, την γνώση και τη ζωή, 

μια πόλη η οποία παρακινεί τους κατοίκους της να δημιουργήσουν και να ακμάσουν μέσα 

από την ίδια την καθημερινότητα του τρόπου ζωής τους». 

 

Οι Caragliu, Del Bo and Nijkamp (2009) προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά 

από την περιγραφή των Hartley (2005) και Rios (2008), έδωσαν μια πιο ξεκάθαρη 

περιγραφή της έξυπνης πόλης, συνδυάζοντας την τεχνολογική υποδομή και τον 

ανθρώπινο παράγοντα, λέγοντας ότι:  

«Μια πόλη, μπορεί να οριστεί ως «έξυπνη», όταν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και 

κοινωνικό κεφάλαιο και οι παραδοσιακές μεταφορές και σύγχρονες υποδομές 

επικοινωνιών προμηθεύουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα 

ζωής, με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω της συμμετοχικής δράσης και 

δέσμευσης».  

 

Πέρα από τον συνδυασμένο ορισμό που δόθηκε προηγουμένως, δεν έγινε μέχρι 

τώρα καθαρή αναφορά στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής. Έτσι, για 

πρώτη φορά ο Washbum, et al. (2010), μελετώντας την επίδραση της τεχνολογίας στην 

καθημερινότητα, έδωσε τον παρακάτω εύστοχο ορισμό:  
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«Η χρήση των έξυπνων τεχνολογιών πληροφορικής για τη δημιουργία των 

κρίσιμων στοιχείων υποδομών και υπηρεσιών μιας πόλης - οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

διοίκηση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη δημόσια ασφάλεια, το real 

estate,  τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας – μετατρέποντάς αυτές σε πιο 

έξυπνες, διασυνδεόμενες και αποτελεσματικές».  

 

Η περιγραφή της έξυπνης πόλης, όπως προσδιορίστηκε στον προηγούμενο 

ορισμό, δεν αναφέρεται καθόλου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ίδιας της πόλης και 

των πολιτών της. Γι’ αυτό και οι Giffinger and Gudrun (2010) προσδιόρισαν την έξυπνη 

πόλη ως:  

«Μια πόλη με καλές επιδόσεις, με μια μακρόπνοη διαδρομή που διαθέτει διάφορα 

χαρακτηριστικά, χτισμένη με ένα έξυπνο συνδυασμό των κληροδοτημάτων και των 

δραστηριοτήτων των αυτοκαθοριζόμενων, ανεξάρτητων και ευαισθητοποιημένων πολιτών 

της». 

 

 Στους περισσότερους ορισμούς παρατηρούμε και αντιλαμβανόμαστε, όπως 

ακριβώς και ο Washburn, et al. (2010), πως εννοιολογικά η προσπάθεια προς την έξυπνη 

πόλη ακολουθεί μια σαφή έμφαση στη χρήση των έξυπνων τεχνολογιών πληροφορικής. 

Και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά από την παγκόσμια υποδομή ενός δικτύου, γνωστού 

ως διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things - IoT), το οποίο βασίζεται στα 

πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπου τα φυσικά και 

εικονικά αντικείμενα ενσωματώνονται στα δίκτυα πληροφοριών (Hernández-Muñoz, et 

al., 2011). Γι’ αυτό και μια πόλη που θέλει να θεωρείται έξυπνη, θα πρέπει να 

παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις επιδεινούμενες συνθήκες των κρίσιμων υποδομών 

της μέσω του αυτοελέγχου και της αυτοαπόκρισης των συστημάτων της (Hall, 2000). 

Παράλληλα, πρέπει να στηρίζει την απόδοση της στην οικονομία, τους ανθρώπους, τη 

διακυβέρνηση, την κινητικότητα, το περιβάλλον και τη διαβίωση (Giffinger, et al., 

2007).  

Επιπλέον, πρωταρχικής σημασίας ρόλο στην οργάνωση του συνόλου των κοινών 

πολυδιάστατων στοιχείων που περιλαμβάνουν οι ορισμοί της ετικέτας της έξυπνης πόλης 

αποτελεί ο προσεκτικός προσδιορισμός των συγγενικών όρων αυτής καθώς και ο 

εντοπισμός των ριζών των ευρέως χρησιμοποιούμενων όρων της (Pardo and Nam, 

2011a).  
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Αυτή η προσπάθεια προσδιορισμού της έξυπνης πόλης, οδηγεί στην ταξινόμηση 

των ετικετών της βάσει τριών διαστάσεων: της τεχνολογίας, των ανθρώπων και των 

κοινοτήτων (Pardo and Nam, 2011a). Η τεχνολογική διάσταση βασίζεται  στην ευέλικτη 

υπολογιστική και τεχνολογική υποδομή που βοηθάει στην δημιουργία καινοτόμων 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης των κυβερνητικών και κοινωνικών αναγκών (Yovanof and 

Hazapis, 2009; Williams, 2010). Η ανθρώπινη υποδομή αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο για 

την ανάπτυξη της πόλης (Florida, 2002), αφού η δημιουργικότητα αναγνωρίζεται ως 

βασική κινητήρια δύναμη για την έξυπνη πόλη, και ως εκ τούτου οι άνθρωποι, η 

εκπαίδευση, η μάθηση και η γνώση έχουν κεντρική σημασία σ’ αυτή (Boulton, Brunn 

and Devriendt, 2012). Tέλος, ο σχεδιασμός μιας κοινότητας είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την επιτυχή έκβαση της έξυπνης ανάπτυξης της και της ολοκλήρωσης των έξυπνων 

πρωτοβουλιών της (Pardo and Nam, 2011a). 

Προσδιορίζοντας τους τρεις θεμελιώδεις παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν μια 

πόλη έξυπνη, και θεωρώντας δεδομένη τη διασύνδεσή τους, μπορούμε να  συνοψίσουμε 

την ανάπτυξη αυτής μέσω της κοινής συνιστώσας των βασικών συστατικών της όπως 

φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί (Pardo and Nam, 2011a):   
 

 
          Εικόνα 1–1: Οι θεμελιώδεις συνιστώσες της έξυπνης πόλης  
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     Παρατηρούμε στο παραπάνω πλαίσιο και σύμφωνα με τον Washburn, et al. 

(2010), πως η συγκέντρωση έξυπνων τεχνολογιών πληροφορικής σε κρίσιμες εφαρμογές 

υποδομών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων ολοκληρωμένων 

τεχνολογικών δικτύων που παρέχουν πληροφοριακά συστήματα πραγματικού χρόνου, 

βοηθούν στη λήψη έξυπνων εναλλακτικών δράσεων για την αποτελεσματικότερη 

ανάπτυξη και προσέγγιση της έξυπνης πόλης. Η ποιότητα όμως της πληροφοριακής 

υποδομής δεν αρκεί από μόνη της για την ανάπτυξη της έξυπνης πόλης. Γι’ αυτό και ο 

ρόλος της ανθρώπινης υποδομής και η υποστήριξη της κυβερνητικής πολιτικής 

συνδυάζονται με την τεχνολογική πρόοδο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 

διαχείριση ενός συνολικού συστήματος αλληλοεξαρτώμενων δημόσιων και ιδιωτικών 

συστημάτων πληροφοριών (Naphade, et al., 2011). Απώτερος σκοπός της 

χρησιμοποίησης αυτών, είναι η μεταστροφή του αστικού ιστού σε πόλη έξυπνων 

πρωτοβουλιών και υπηρεσιών μέσω της βελτιστοποίησης αυτών για την επίτευξη νέων 

επιπέδων αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.  

 

 1.2  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης του 

πληθυσμού κάθε κράτους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό το γεγονός, εξελίσσεται 

συνεχώς και επιβαρύνει το σύνολο των υποδομών των πόλεων. Παράλληλα μ’ αυτή τη 

κατάσταση, δημιουργούνται και προβλήματα στους διάφορους τομείς που καθορίζουν το 

βιοτικό επίπεδο μιας κοινωνίας όπως είναι η υγεία, οι μεταφορές, το περιβάλλον κ.α. και 

προκαλούνται ανησυχίες σχετικά με την επίλυση τους (Ferreira and Afonso, 2011; Pardo 

and Nam, 2011b; Naphade, et al., 2011). Παρατηρούμε λοιπόν, πως η αυξανόμενη 

αστικοποίηση και οι σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, 

κατευθύνουν τη κοινή λογική στη δημιουργία έξυπνων πόλεων ως τον τρόπο προσφοράς 

τεχνολογικών λύσεων. Αυτή η επιλογή έχει ως τελικό σκοπό τη γεφύρωση του 

διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς επίσης και τη 

μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον λόγω της έντονης αστικοποίησης (Naphade, et 

al., 2011). 

Ένα από τα προβλήματα, που δημιουργεί ο ραγδαίος ρυθμός ανάπτυξης των 

πόλεων, επικεντρώνεται στις δημόσιες μεταφορές που χρήζουν υποστήριξης έξυπνων 

λύσεων και τεχνολογιών. Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση του, απαιτεί την εξεύρεση 
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έξυπνων τρόπων διαχείρισης και επίλυσης μέσω της δημιουργικότητας, των επενδύσεων 

υποδομής και της τεχνολογίας των πληροφοριών (Pardo and  Nam, 2011a; Safaei, 2012). 

Tα πιο σημαντικά προβλήματα των δημόσιων μεταφορών σε κάθε πόλη 

οριοθετούνται συνήθως σε δύο κατηγορίες (Giannopoulos, 2004): 

i) στην ενημέρωση και τη καθοδήγηση των χρηστών (σε σχέση με τα συστήματα 

μεταφορών): Σ’ αυτή την περίπτωση, επικεντρώνεται η προσπάθεια εξεύρεσης 

βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών για την ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις 

αστικές μετακινήσεις τους, μέσω των εργαλείων και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 

σύγχρονες κινητές υπολογιστικές συσκευές. 

ii) στη λειτουργία και τη διαχείριση των δικτύων (για όλα τα μέσα μεταφορών): Σε αυτή 

τη κατηγορία, ο μικρός βαθμός ολοκλήρωσης των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης 

των δικτύων περιορίζει τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και ενσωμάτωσης των 

χαρακτηριστικών τους. Γι’ αυτό το λόγο παρατηρείται περιορισμένη συλλογή και 

διακίνηση πληροφοριών και δεδομένων κίνησης, με αποτέλεσμα να μην διατίθενται 

επαρκείς συμβουλές στάθμευσης και έλεγχου της κυκλοφοριακής συμφόρησης, 

προειδοποιήσεις συμβάντων ή ατυχημάτων, ενημερώσεις σχετικά με τις καιρικές 

συνθήκες κ.α. 

                 Η αυξανόμενη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

(Information and Communication Technologies - ICT), καθώς και η ιδιαίτερη εξέλιξη 

των δυνατοτήτων των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones), διευκολύνουν την 

δημιουργία υπηρεσιών που αφορούν τη μετακίνηση των πολιτών με τη χρήση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς (Turunen, et al., 2006; Tumas and Ricci, 2009). Τα ιδιαίτερα 

στοιχεία και χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα έξυπνα τηλέφωνα όπως GPS, πυξίδα, 

GSM τηλεφωνία, Wi-Fi, 3G ή 4G κ.α (Lane, et al., 2010; Ganti, Ye and Lei, 2011) 

βοηθούν σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση 

αυτών των καινοτόμων παραγόντων στη δημιουργία εφαρμογών πολλές φορές 

παρουσιάζει προβλήματα. 

Τη τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ερευνητικές προσπάθειες 

στο τομέα των δημόσιων μεταφορών (Lyons and Harman, 2002; Turunen, et al., 2006; 

Polishchuk and Vihavainen, 2009; Tumas and Ricci, 2009; Attard, 2012; EMTA, 2012), 

οι οποίες επικεντρώνονται σε διάφορα προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης. Τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται στις περισσότερες 
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υπηρεσίες σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των δημοσίων μεταφορών, καθώς και 

οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους, φαίνονται στο πίνακα 1-1. 
 

Πίνακας 1-1: Χαρακτηριστικά υπηρεσιών και προκλήσεις αντιμετώπισής τους 
 

Χαρακτηριστικά προβλήματα υπηρεσιών Προκλήσεις για αντιμετώπιση 

Έλλειψη εμπιστοσύνης: οι χρήστες δεν 

δέχονται εύκολα τη μετάβαση από τη μια 

κατάσταση στην άλλη.  

 

Εμπιστοσύνη: αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

σε μια υπηρεσία, αφού η παρουσίαση των 

δεδομένων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να 

πείθει το χρήστη να τη χρησιμοποιήσει. 

Προσδιορισμός εύρους λειτουργίας: 

πολλές φορές η υπηρεσία δεν είναι άμεσα 

προσπελάσιμη, δεν εκτελείται εύκολα και 

δεν καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη. 

Λειτουργικότητα:  πρέπει να καθορίζει την 

αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήματος, παρέχοντας κάθε στιγμή άμεση 

ανταπόκριση στα αιτήματα των χρηστών. 

Κακός σχεδιασμός: δεν λαμβάνονται υπό-

ψη στον αρχικό σχεδιασμό οι μελλοντικές 

απαιτήσεις των υπηρεσιών. 

Επεκτασιμότητα: βοηθάει το σύστημα στην 

άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή των νέων 

λειτουργικών απαιτήσεων. 

Θόρυβος στα δεδομένα: συνήθως οι συλ-

λεγόμενες πληροφορίες δεν επεξεργάζονται 

σε μεγάλο βαθμό. 

Προεπεξεργασία δεδομένων: απαιτεί την υλο-

ποίηση σωστού σχεδιασμού για να μπορεί το 

σύστημα να παρέχει φιλτράρισμα στα δεδομένα 

που αποστέλλει. 

Πολυπλοκότητα: συνήθως, η προσπάθεια 

παρουσίασης μιας υπηρεσίας γίνεται με 

πολύπλοκο τρόπο και καταλήγει στην 

απόρριψη της από τους χρήστες. 

Ευχρηστία: η ευκολία χρήσης των υπηρεσιών 

(και κατ’ επέκταση των εφαρμογών) από τους 

χρήστες πρέπει να αποτελεί ένα από τους 

πρωταρχικούς παράγοντες υλοποίησης τους. 

Έλλειψη αξιοπιστίας: πολλές φορές σε 

περίπτωση λάθους του λογισμικού της 

υπηρεσίας προκαλείται κατάρρευση του 

συστήματος. 

Αξιοπιστία: η πιθανότητα του συστήματος να 

συμπεριφέρεται σωστά σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα πρέπει να είναι υψηλή. 

 

Πολλές λύσεις έχουν προταθεί, προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που 

τίθενται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των διατιθέμενων υπηρεσιών 
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μετακίνησης των πολιτών. Η κοινή συνιστώσα επίλυσης αυτών φαίνεται πως 

επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent 

Transport Systems - ITS). Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν διάφορες 

τεχνολογίες για την ανάπτυξη νέων συστημάτων μεταφορών και στοχεύουν στην 

αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη μετακίνηση των πολιτών (Lyons and 

Harman, 2002; Giannopoulos, 2004; Turunen, et al., 2006; Tumas and Ricci, 2009; 

Manolopoulos, 2012; Safaei, 2012). Γι’ αυτό και οι σύγχρονες παγκόσμιες πόλεις έχουν 

εφαρμόσει μια νέα γενιά ITS που περιλαμβάνουν διάφορες λύσεις όπως είναι η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ναύλων, η ενισχυμένη διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων, η πρόβλεψη της κυκλοφορίας, οι βελτιωμένες μεταφορές και η διαχείριση της 

κυκλοφορίας, η πληροφόρηση των ταξιδιωτών και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η 

μεταβλητή τιμολόγηση των θέσεων στάθμευσης (Houghton, Reiners and Lim, 2009). 

 

 1.3  Σκοπός – Στόχοι 
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ως αντικειμενικός σκοπός 

τέθηκε η μελέτη της χρήσης των δημόσιων μεταφορών σε μια έξυπνη πόλη μέσω της 

χρησιμοποίησης των αυξημένων δυνατοτήτων των έξυπνων κινητών τηλεφώνων 

(smartphones). Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συστημάτων δημοσίων μεταφορών, η διπλωματική 

επικεντρώνεται στην ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης μιας υπηρεσίας παροχής 

πληροφοριών και πλοήγησης των πολιτών μέσα στη πόλη με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς (συγκεκριμένα τα λεωφορεία). Γι’ αυτό το λόγο, δόθηκε έμφαση στα κινητά 

τηλέφωνα που διαθέτουν ως λειτουργικό σύστημα το Android. Η ανάπτυξη της 

εφαρμογής έχει υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ανοικτού κώδικα για κινητές 

συσκευές Android της Google. Γι’ αυτό το λόγο και η εκτέλεση της είναι εφικτή σε 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή περιέχει το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, 

όπως είναι π.χ τα tablet. 

Παράλληλα με το λειτουργικό σύστημα Android και την ανάπτυξη της 

εφαρμογής, η χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης 

(Location-Based Services - LBS) αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς στην εξέλιξη 

αυτής της εφαρμογής. Η δυνατότητα παροχής πληροφοριών θέσης μέσω του διαδικτύου 

ή του ενσωματωμένου δέκτη GPS (Global Positioning System) βοήθησε στην 



 

9 

λειτουργικότητα των στοιχείων της υπηρεσίας που αναπτύχθηκε. Μ’ αυτό τον τρόπο, 

δόθηκε βαρύτητα στην βελτίωση των τρόπων εξυπηρέτησης των χρηστών μέσα από την 

άμεση ανταπόκριση του συστήματος στις απαιτήσεις του καθενός. Έτσι, στην περίπτωση 

που ένας πολίτης επιθυμεί να πάει γρήγορα σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντός του (Point 

of Interest – POI)  π.χ. στο δήμο που κλείνει σε μία ώρα, κοιτώντας τις επιλογές που έχει, 

του προτείνουμε τη καλύτερη διαδρομή (περπατώντας ή με τη χρήση μέσου μαζικής 

μεταφοράς). Μ’ αυτό τον τρόπο, συμβάλλουμε στη βελτίωση της εξυπηρέτησής του, 

αναδεικνύοντας την προσωποκεντρικότητα του συστήματος. 

Η χρήση της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών και πλοήγησης για την 

διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών μέσα στη πόλη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

που παρέχεται από την εφαρμογή της διπλωματικής, θέτει ορισμένους στόχους για 

υλοποίηση, έτσι ώστε να θεωρηθεί θετική η δημιουργία της για το σύνολο της 

κοινότητας, όπως: 

α. εύκολη πρόσβαση των χρηστών στη πλησιέστερη στάση λεωφορείου με την 

κατάλληλη καθοδήγηση, καθώς και άμεση δυνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά 

με σημεία που τον ενδιαφέρουν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκεται, 

β. ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων, του χρόνου άφιξης τους σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, έτσι ώστε να περιοριστεί 

ο χρόνος αναμονής, και 

γ. δυνατότητα προσδιορισμού της καλύτερης και συντομότερης διαδρομής που 

θέλει κάποιος να ακολουθήσει καθώς και υπολογισμός του χρόνου εκτέλεσής αυτής για 

τον ακριβέστερο καθορισμό του προσωπικού χρονοδιαγράμματος.  

Μέσω της επίτευξης των περισσότερων στόχων που τίθενται κατά τη δημιουργία 

της ιδέας υλοποίησης της εφαρμογής θα καθοριστεί και η πορεία του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος από τη χρήση και λειτουργία της.  

 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 
Η διπλωματική αυτή εργασία χωρίζεται σε επτά κεφάλαια, στα οποία 

περιγράφονται πιο συγκεκριμένα τα βήματα υλοποίησης που ακολουθήσαμε για τη 

συγγραφή της. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε αρχικά στα εισαγωγικά στοιχεία που 

περιλαμβάνει το αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας σχετικά με τη χρήση 
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των μέσων μαζικής μεταφοράς στην έξυπνη πόλη. Προσπαθούμε να εισάγουμε τον 

αναγνώστη στο θέμα, παραθέτοντας του το γενικό πλαίσιο, το σκοπό συγγραφής της 

εργασίας καθώς και τους αντικειμενικούς στόχους υλοποίησης της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια πιο εκτενής περιγραφή και ανάλυση του όρου 

της έξυπνης πόλης (Smart City), των αρχών που τη διέπουν  καθώς και των τομέων 

στους οποίους επιτυγχάνεται η υλοποίηση της. Παράλληλα, η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των υλοποιήσεών της σε άλλες πόλεις μας βοηθάει στον καλύτερο 

συσχετισμό και κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των τεχνολογιών της έξυπνης πόλης 

στο σύνολο των δημόσιων μεταφορών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (Location Based Services - LBS) 

και αναλύεται η αρχιτεκτονική και η κατηγοριοποίηση τους, έτσι ώστε να γίνει 

κατανοητή η συγκεκριμένη υπηρεσία που χρησιμοποιούν τα έξυπνα κινητά.  

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη αλλά λεπτομερής 

ανάλυση του λειτουργικού συστήματος Android και των κυριότερων συστατικών του. 

Επίσης, περιγράφεται το περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής ώστε να γίνει καλύτερα 

αντιληπτή η λειτουργία του μέσω του οποίου θα μπορέσει ο αναγνώστης να μεταβεί 

ευκολότερα στο κεφάλαιο που παρουσιάζεται η ανάλυση της εφαρμογής. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το πρότυπο σχεδίασης MVC (Model-View-

Controller), το οποίο χρησιμοποιείται για την σχεδίαση και ανάπτυξη της web 

εφαρμογής. Αποτελεί μια αρχιτεκτονική με την οποία δημιουργούνται και 

υποστηρίζονται τα διάφορα χαρακτηριστικά των web εφαρμογών, ενώ στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αναλύεται η έκδοση ASP.NET MVC 4. Είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του 

προτύπου, που διαθέτει βελτιωμένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και 

χαρακτηρίζεται για το σύνολο των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που το 

διακρίνουν. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται αναλυτικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 

εφαρμογής που πλαισιώνει η παρούσα διπλωματική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος και στη συνέχεια αναλύονται οι 

λειτουργίες της εφαρμογής. Πρώτα, αναπτύσσεται το web service που θα συγκεντρώνει 

και θα παρέχει τα στοιχεία των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των αιτήσεων των 

χρηστών της εφαρμογής σε περιβάλλον ASP.NET. Στη συνέχεια, περιγράφεται η 

ανάπτυξη της online διαδικτυακής εφαρμογής που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες μέσω 
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του περιηγητή του τοπικού υπολογιστή τους. Τέλος, από την πλευρά του χρήστη, 

αναλύεται η mobile εφαρμογή σε Android που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα μέσω 

της χρήσης του web service και του κινητού τους να πλοηγηθούν μέσα στη πόλη με τη 

χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα των λεωφορείων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

μελέτη των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής που παρουσιάστηκε στη 

διπλωματική εργασία καθώς και οι περιορισμοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της. Ολοκληρώνοντας, γίνεται αναφορά στις μελλοντικές επεκτάσεις που 

είναι υπό σχεδιασμό για τη περαιτέρω βελτιστοποίηση της εφαρμογής.      

Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η συγγραφή και 

η τεκμηρίωση του κειμένου της διπλωματικής εργασίας. 
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 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο – Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

 2.1  Περιγραφή και ανάλυση της έξυπνης πόλης (Smart City) 

 2.1.1 Γενικά στοιχεία του όρου   
 Ο όρος «έξυπνη πόλη» αναδύεται τα τελευταία χρόνια ως μια στρατηγική 

ανάπτυξης των αστικών κέντρων (Naphade, et al., 2011; Chourabi, et al., 2012) λόγω της 

ταχείας μετακίνησης του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, αφού προβλέπεται πως η 

αύξηση του αστικού πληθυσμού το 2050 πρόκειται να φτάσει ακόμη και το 70% 

(Schaffers, Ratti and Komninos, 2012). Στην εικόνα 2–1 φαίνεται χαρακτηριστικά το 

πρωτοφανές επίπεδο αστικοποίησης των σύγχρονων πόλεων (Mortensen, et al., 2012) 

και οι προοπτικές του, γεγονός που επιβάλλει τη συνέχιση της προσπάθειας εξέλιξης των 

πόλεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η ανάπτυξη αυτών και καλύτερη η ποιότητα ζωής 

τους. Γι’ αυτό και η επέκταση των πόλεων αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις 

(Washburn, et al., 2010). Μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών και 

δράσεων, οι πόλεις δεν ανησυχούν μόνο για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, 

αλλά παράλληλα φαίνονται ικανές να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν σε ένα 

παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Arribas-Bel, Kourtit and Nijkamp, 2013). 

 

 
Εικόνα 2–1: Προοπτικές αστικοποίησης του παγκόσμιου πληθυσμού 

(Mortensen, et al., 2012) 

 

Μέσα από αυτές τις προκλήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη σχεδιασμού του 

κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης μιας έξυπνης πόλης καθώς και της γενικότερης 

αρχιτεκτονικής της. Επακόλουθο αυτής της ανάγκης, ήταν η εισαγωγή μιας 
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πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής, η οποία περιέχει τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα (Sproull 

and Patterson, 2004; Anthopoulos and Tsoukalas, 2006; Anthopoulos and Fitsilis, 2010a; 

Anthopoulos and Vakali, 2012):  

α. Επίπεδο χρήστη (User Layer): περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-

services) προς τους τελικούς χρήστες και τους ενδιαφερόμενους φορείς μιας έξυπνης 

πόλης. Γι’ αυτό και ακριβώς το λόγο εμφανίζεται τόσο στο υψηλότερο όσο και στο 

κατώτερο μέρος της γενικής αρχιτεκτονικής. Αυτό συμβαίνει επειδή αφορά απ’ τη μια 

πλευρά τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι εποπτεύουν την έξυπνη πόλη και είναι 

υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την προσφορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και από 

την άλλη τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι «καταναλώνουν» τις υπηρεσίες της 

έξυπνης πόλης και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

β. Επίπεδο υπηρεσίας (Service Layer): είναι το πιο κρίσιμο επίπεδο της ψηφιακής πόλης, 

διότι παρέχει το πλαίσιο πάνω στο οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των 

πολιτών και των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σχετίζεται με τη 

διάδοση των ψηφιακών δραστηριοτήτων (π.χ πολιτιστικών εκδηλώσεων, e-ticketing) 

στην κοινότητα και ενσωματώνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται 

από την έξυπνη πόλη όπως είναι οι υπηρεσίες τηλε-φροντίδας, η παρακολούθηση και 

ενημέρωση των συνθηκών κυκλοφορίας, των θέσεων στάθμευσης κ.α.   

γ. Επίπεδο πληροφοριών (Information Layer): περιέχει όλες τις πληροφορίες, που 

απαιτούνται, παράγονται και συλλέγονται στην έξυπνη πόλη. Ορισμένες κατηγορίες 

πληροφοριών που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο είναι: i) δημόσια έγγραφα: παράγονται 

από τους δημόσιους οργανισμούς και μπορούν να προσφερθούν στους τελικούς 

χρήστες, ii) εμπιστευτικά ή διαβαθμισμένα δημόσια έγγραφα: περιέχουν πληροφορίες 

που παράγονται από δημόσιες υπηρεσίες, και το περιεχόμενο τους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες, iii) ιδιωτικά έγγραφα: αναφέρονται σε 

έγγραφα που δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα και προσωπικά έγγραφα, τα οποία 

ανήκουν σε ειδικούς τελικούς χρήστες, iv) μόνιμα αρχεία: αναφέρονται στην 

περιγραφή των δημόσιων υπηρεσιών και των παραμέτρων εκτέλεσης των δημόσιων 

συναλλαγών, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών , το νομικό πλαίσιο , η 

ενημέρωση του κοινού κ.λπ., v) προσωρινά αρχεία και δεδομένα: δημιουργούνται 

κατά τη διάρκεια των δημόσιων συναλλαγών. Πρόκειται για πληροφορίες, οι οποίες 

μπορεί να έχουν ή να μην έχουν αξία, vi) γεωχωρικά δεδομένα: αναφέρονται σε 

πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε ψηφιακούς χάρτες της περιοχής της πόλης. 
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Προσδίδουν αξία στην ψηφιακή πόλη, διότι μπορούν να στηρίξουν εφαρμογές 

ευφυών μεταφορών, διαχείρισης καταστροφών, ενέργειας και δικτύων ύδρευσης. 
δ. Επίπεδο υποδομής (Infrastructure Layer): περιέχει το σύνολο των υποδομών που είναι 

απαραίτητες για την λειτουργία της ψηφιακής πόλης. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνονται τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, τα δίκτυα οπτικών ινών, τα 

συστήματα πληροφορικής και μεταφορών, οι εφαρμογές λογισμικού που προσφέρουν 

στατιστική ανάλυση, τα γεωχωρικά πληροφοριακά συστήματα κ.α. Όλες αυτές οι 

υποδομές συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν ως 

στόχο την εξυπηρέτηση του συνόλου της πόλης. 
  

 Στην εικόνα 2–2 παρουσιάζεται η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική που περιγράφτηκε 

παραπάνω και η οποία αποτελεί τη βάση περιγραφής όλων των διαφορετικών χαρακτη-

ριστικών που απαιτούνται για την υποστήριξη του πλαισίου της έξυπνης πόλης (Sproull 

and Patterson, 2004; Anthopoulos and Tsoukalas, 2006;Anthopoulos and Fitsilis, 2010a). 
 

 
Εικόνα 2–2: Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της έξυπνης πόλης (Anthopoulos and 

Vakali, 2012) 
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Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του, αναπτύσσο-

νται και προσφέρονται διάφορα e-services χαρτοφυλάκια σε μια σύγχρονη έξυπνη πόλη 

όπως (Anthopoulos and Tougountzoglou, 2012): 

•  E-government: υπηρεσίες που αφορούν διοικητικές διαδικασίες σε τοπικό και σε 

εθνικό επίπεδο, αναζήτηση εργασίας, δημόσιες συμβάσεις κ.α. 

• E-democracy: υπηρεσίες που αναπαριστούν το διάλογο, τη διαβούλευση, τη 

δημοσκόπηση και την ψήφο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

•  E-business: υπηρεσίες που υποστηρίζουν κυρίως την εγκατάσταση των επιχειρήσεων, 

ενώ ενεργοποιούν τις ψηφιακές αγορές και τους τουριστικούς οδηγούς. 

•  E-health και υπηρεσίες τηλε-φροντίδας: που προσφέρουν απομακρυσμένη υποστήριξη 

σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών όπως ηλικιωμένοι, πολίτες με ασθένειες κλπ. 

• E-learning: υπηρεσίες που προσφέρουν απομακρυσμένες ευκαιρίες μάθησης και 

εκπαιδευτικό υλικό στους κατοίκους. 

• E-security: υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη δημόσια ασφάλεια μέσω amber 

ειδοποιήσεων, τη σχολική παρακολούθηση, τη διαχείριση των φυσικών κινδύνων κλπ. 

•  Environmental: υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 

την ανακύκλωση, ενώ στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα 

απόβλητα, την ενέργεια κα τη διαχείριση των υδάτων.  

• Intelligent transportation: υπηρεσίες μεταφορών που υποστηρίζουν τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής στην πόλη, ενώ προσφέρει εργαλεία για την παρακολούθηση της 

κυκλοφορίας, τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση της. 

• Communication: υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως η ευρυζωνική σύνδεση, η ψηφιακή 

τηλεόραση κ.α. 

 

Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται σε μια έξυπνη 

πόλη, προβληματίζουν με την εξέλιξη τους την κοινότητα που αντιμετωπίζει τις 

αυξημένες πολιτικές σχεδιασμού. Γι’ αυτό το λόγο, θέτει προτεραιότητες και 

πραγματοποιεί ιεράρχηση των υπηρεσιών, επιχειρώντας ορθολογική ευθυγράμμιση 

αυτών με τις τέσσερις διαστάσεις σχεδιασμού της. 
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 2.1.2 Ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων  
 Η προσπάθεια προσέγγισης και μετατροπής ενός αστικού περιβάλλοντος σε 

έξυπνη πόλη, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο τη πολυεπίπεδη γενική αρχιτεκτονική, 

οδήγησε στην ανάπτυξη και βελτίωση διαφορετικών χαρακτηριστικών ανάλογα με την 

ιδιαίτερη αξιοποίηση των ταχύτατα εξελισσόμενων ΤΠΕ (ICT). Μ’ αυτό τον τρόπο 

παρατηρούμε πως ανάλογα με τη χρήση των ΤΠΕ οι πόλεις που αναπτύχθηκαν 

χαρακτηρίστηκαν ως (Anthopoulos and Vakali, 2012; Anthopoulos and Tougountzoglou, 

2012): 

• Web ή Virtual: πόλεις που σχετίζονται με web περιβάλλοντα μέσα από τα οποία 

προσφέρονται τοπικές πληροφορίες καθώς και εικονική προσομοίωση της πόλης. 

• Knowledge Based: πόλεις που αφορούν δημόσιες βάσεις δεδομένων κοινού 

ενδιαφέροντος, οι οποίες ενημερώνονται διαρκώς και συνοδεύονται από τους 

κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης λογισμικού για την πρόσβαση του κοινού. 

• Broadband: πόλεις ή μητροπόλεις όπου έχουν εγκατασταθεί διάφορα δίκτυα 

τεχνολογιών επικοινωνίας που επιτρέπουν τη διασύνδεση των νοικοκυριών και των 

τοπικών επιχειρήσεων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. 

• Mobile ή Ambient: πόλεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ασύρματα ευρυζωνικά 

δίκτυα, τα οποία είναι προσβάσιμα χωρίς χρέωση από τους πολίτες. 

• Ψηφιακές (Digital): πόλεις όπου επιχειρείται επέκταση των προηγούμενων πόρων για 

την σύνδεση μητροπολιτικών περιβαλλόντων έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία για την 

αντιμετώπιση και εξάλειψη των τοπικών προκλήσεων. 

• Έξυπνες (Smart) ή Ευφυείς (Intelligent): πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη συζήτηση, ενώ προσελκύουν 

επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα για την εξεύρεση λύσεων σε σχέση με τις αποδοτικές 

πλατφόρμες των ΤΠΕ.  

• Ubiquitous: πόλεις που προέκυψαν ως συνέπεια της ευρυζωνικής ελαχιστοποίησης του 

κόστους, της εμπορευματοποίησης των σύνθετων πληροφοριών των συστημάτων, της 

ανάπτυξης των υπηρεσιών cloud και της υπολογιστικής.  

  Τα τέσσερα επίπεδα της γενικής αρχιτεκτονικής για κάθε διαφορετικό είδος 

πόλης αξιολογήθηκαν με βάση την κλίμακα Likert1 με τιμές από το 1 έως το 5 και στον 

πίνακα 2-1 που ακολουθεί, αντικατοπτρίζεται η σημαντικότητα του κάθε επιπέδου για  

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_Scale  

http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_Scale
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κάθε συγκεκριμένη προσέγγιση (Anthopoulos and Vakali, 2012). 

 

Πίνακας 2-1: Σημαντικότητα κάθε επιπέδου για κάθε προσέγγιση πόλης 
 

 
 

Παρατηρώντας τις μετρήσεις σε κάθε μία προσέγγιση μπορούμε να 

συμπεράνουμε τα εξής (Anthopoulos and Vakali, 2012): 

• Στο επίπεδο χρηστών βλέπουμε πως η μέτρηση είναι σημαντική σε όλες τις 

προσεγγίσεις εκτός από τις Broadband και τις Mobile πόλεις, όπου οι χρήστες 

καταναλώνουν κυρίως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

• Το επίπεδο υποδομής δεν συμβάλλει στις Virtual και στις Knowledge Based 

πόλεις, ενώ οι Smart και Digital πόλεις επικεντρώνονται κυρίως στις e-υπηρεσίες στις 

οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσω εναλλακτικών παρόχων υποδομών. 

• Το επίπεδο υπηρεσίας έχει σημαντική συμβολή στις προσεγγίσεις των πιο πρόσφατων 

«εκδόσεων» πόλεων (smart, intelligent και ubiquitous), ενώ μόνο μερικές υπηρεσίες 

προσφέρονται στις άλλες προσεγγίσεις.  

• Τέλος, το επίπεδο δεδομένων είναι η βάση για την παροχή υπηρεσιών και, επομένως, 

συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις προσεγγίσεις, εκτός από τις Broadband και τις Mobile 

πόλεις, στις οποίες όπως προαναφέραμε προσφέρονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

 
 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και ανάλυση τριών προσεγγίσεων 

που χρησιμοποιούνται συχνά και αποτελούν προηγούμενα στάδια εξέλιξης της έξυπνης 

πόλης. 

 
Digital City (Ψηφιακή πόλη) 

Η ψηφιακή πόλη συνθέτει ένα περιβάλλον που στηρίζεται στις ΤΠΕ και ως 

απώτερο στόχο έχει την αντιμετώπιση προκλήσεων της καθημερινότητας και την 

ευκολότερη παροχή δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Γενικότερα, οι προτεραιότητες 

της αφορούν: α) τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών μέσων που υποστηρίζουν τις τοπικές 
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ανάγκες και τις συναλλαγές, β) τη μετατροπή της τοπικής κοινότητας σε μια κοινωνία 

πληροφοριών, και γ) την άμεση και έμμεση, επίσημη και ανεπίσημη συλλογή 

πληροφοριών, προκειμένου να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας 

(Anthopoulos and Fitsilis, 2010a; 2010b). 

 
  Αρχιτεκτονική: Η αρχιτεκτονική των ψηφιακών πόλεων αποτελείται από τέσσερα 

επίπεδα: το ψηφιακό περιεχόμενο, τις εφαρμογές, τη διεπαφή χρήστη και τη διαχείριση. 

Στην εικόνα 2–3 παρουσιάζεται η δομή της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών πόλεων, η 

οποία αναλύεται επιμέρους σε κάθε επίπεδο όπως (Komninos, 2006): 
 

Πρώτο επίπεδο: αποτελεί το επίπεδο που περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, μια 

βάση δεδομένων που περιλαμβάνει όλο το ψηφιακό περιεχόμενο, σε οποιαδήποτε μορφή 

είναι αυτό (κείμενα, εικόνες, διαγράμματα, ήχους, βίντεο και πολυμέσα). Συνήθως, το 

ψηφιακό περιεχόμενο είναι  οργανωμένο σύμφωνα με τις λογικές συνήθειες, τις περιοχές 

και την ιεραρχία της πόλης.  
 

Δεύτερο επίπεδο: είναι το επίπεδο εφαρμογών, όπου το ψηφιακό περιεχόμενο και η 

παροχή online υπηρεσιών αποτελούν στοιχεία της δομής του. Οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες πληροφόρησης, ηλεκτρονικής αγοράς και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του 

συγκεκριμένου επιπέδου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις εφαρμογές, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών, εμπορικών και κυβερνητικών υπηρεσιών.  
 

Τρίτο επίπεδο: είναι η διεπαφή χρήστη και αποτελεί το ανώτερο επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής. Περιλαμβάνει το σύνολο των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι 

χρήστες, προκειμένου να λάβουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ψηφιακής πόλης. Μέσω 

της διεπαφής χρήστη επιτυγχάνεται η χρησιμοποίηση ψηφιακών δεδομένων ( χάρτες, 3D 

εικόνες, κείμενα, διαγράμματα κ.α.) και πραγματοποιείται η καθοδήγηση του χρήστη 

στους διάφορους τομείς της ψηφιακής πόλης. 
 

Τέταρτο επίπεδο: περιλαμβάνει τη διαχείριση, ένα εργαλείο για τη προσπέλαση της 

βάσης δεδομένων και των εφαρμογών, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση των δικαιωμάτων 

των χρηστών με τις εφαρμογές και το ψηφιακό περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. 
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Εικόνα 2–3: Δομή της ψηφιακής πόλης (Komninos, 2006) 

 

Ανάμεσα στα επίπεδα της ψηφιακής πόλης, περιλαμβάνονται και πολλαπλές 

οριζόντιες εφαρμογές (λειτουργίες), ανάλογα με το εύρος των ψηφιακών υπηρεσιών της 

πόλης όπως είναι η ενημέρωση, η εργασία, το εμπόριο, οι συναλλαγές, κ.α (Komninos, 

2006). Το μοντέλο είναι γενικού χαρακτήρα και μέσω παραμετροποίησης μπορεί να 

εξυπηρετεί κάθε έννοια της ψηφιακής πόλης, που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-government) ή στην e-εργασία. Η δομή είναι ανεξάρτητη από το μέσο 

με το οποίο η πόλη έχει αναπτυχθεί, αφού αυτό μπορεί να είναι το διαδίκτυο, ένα 

δημοτικό δίκτυο ή ένα μητροπολιτικό δίκτυο από γραμμές οπτικών ινών ή ασύρματων 

ζεύξεων. 
 

    

 
Intelligent City (Ευφυής πόλη) 

  Οι ευφυείς πόλεις δεν αποτελούν ένα σύνολο άψυχων χώρων, υλικών υποδομών, 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή ψηφιακών εφαρμογών. Αντιθέτως, χαρακτηρίζονται από 

τις ζωντανές ανθρώπινες κοινότητες, οι οποίες επιτυγχάνουν τη δημιουργική ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων του πληθυσμού, τη θέληση των συλλογικών φορέων τους για μάθηση 

και καινοτομία, καθώς και τις φυσικο-ψηφιακές υποδομές επικοινωνίας και online 

συνεργασίας. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να δούμε μια ευφυή πόλη ως ένα 
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πολυεπίπεδο σύστημα καινοτομιών, το οποίο συνδυάζει τις δραστηριότητες που 

βασίζονται στη γνώση και τα θεσμικά όργανα που βοηθούν στη συνεργασία και την 

κατανεμημένη επίλυση προβλημάτων, με την ψηφιακή υποδομή επικοινωνιών και 

εργαλείων που μεγιστοποιούν την δυνατότητα-ικανότητα επίλυσης τους (Komninos, 

2006). 

 

  Αρχιτεκτονική: Η δομή των ευφυών πόλεων περιλαμβάνει τρία επίπεδα (Εικόνα 

2–4), όπως ακριβώς συμβαίνει και στις ψηφιακές πόλεις, όμως διαφοροποιείται στο 

γεγονός ότι η χρήση του κάθε επιπέδου έχει πιο εξειδικευμένους μηχανισμούς χρήσης 

τεχνολογιών και υπηρεσιών. Πιο αναλυτικότερα, τα τρία επίπεδα περιγράφονται ως εξής 

(Komninos, 2006):  
 

Πρώτο επίπεδο: Αποτελεί το βασικό επίπεδο και περιλαμβάνει τις παραγωγικές ομάδες 

της πόλης, στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, στο επίπεδο 

αυτό συγκεντρώνεται η δημιουργική τάξη της πόλης (επιστήμονες, καλλιτέχνες, 

επιχειρηματίες, επενδυτές κ.α) και καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης του χώρου εργασίας 

και ο τρόπος ανάπτυξης αυτής. 
 

Δεύτερο επίπεδο: Το επίπεδο αυτό αποτελείται από τους θεσμικούς μηχανισμούς που 

ρυθμίζουν τη ροή γνώσης και συνεργασίας στην εκπαίδευση και την καινοτομία. 

Συγκεντρώνει θεσμικά όργανα που ενισχύουν τη καινοτομία, όπως είναι τα ταμεία 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, η μεταφορά τεχνολογικών γνώσεων, τα διάφορα κέντρα 

κατάρτισης κ.α. Μέσω αυτών, επιχειρείται η ορθή διαχείριση  των άυλων μηχανισμών 

του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής νοημοσύνης για την αντιστοίχιση των 

επιμέρους ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και τη πραγματοποίηση των πολύπλοκων 

διαδικασιών καινοτομίας του πλαισίου της πόλης. 
 

Τρίτο επίπεδο: Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από την τεχνολογία των πληροφοριών και 

των υποδομών επικοινωνίας, τα ψηφιακά εργαλεία και τους χώρους για εκπαίδευση και 

καινοτομία. Οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούν ένα καινοτόμο εικονικό περιβάλλον, που 

στηρίζεται στα πολυμεσικά εργαλεία, στα έμπειρα συστήματα, καθώς και στις 

διαδραστικές τεχνολογίες, οι οποίες διευκολύνουν την αγορά και την τεχνολογική 

ευφυΐα, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη συνεργατική ανάπτυξη νέων προϊόντων και την 

καινοτομία των διαδικασιών.  
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Χαρακτηριστικό και των τριών αυτών επίπεδων είναι το γεγονός ότι 

ενσωματώνονται και αλληλοσυμπληρώνονται, παρέχοντας μ’ αυτό τον τρόπο στις 

ψηφιακές εφαρμογές της πόλης, τη δυνατότητα να ενισχύουν τα δίκτυα γνώσης 

(πληροφοριών) και τους θεσμικούς «μεταγωγείς», ρυθμίζοντας τις καινοτόμες 

λειτουργίες των ευφυών πόλεων που προέρχονται από την ενσωμάτωση αυτή. 
 

   
 

Εικόνα 2–4: Αρχιτεκτονική της ευφυής πόλης (Komninos, 2006) 

 

 

Ubiquitous City (U-city) 

  Η «Ubiquitous» πόλη (U-city) χαρακτηρίζεται ως μια σειρά τεχνολογικών έργων 

μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια αλλαγής του προσώπου της κοινωνίας καθώς και 

επηρεασμού του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό και 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη του κοινωνικού συνόλου 

βλέπουν και ερμηνεύουν τη U-city. Έτσι, ενισχύεται ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

εξετάζουν την πόλη, αποδεικνύοντας τη βαθιά επίδραση που έχει ο τρόπος με τον οποίο 

οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να διαμορφωθούν και να εκτελεστούν για το συμφέρον 

του κοινωνικού ιστού (Shin, 2009).  
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 Αρχιτεκτονική: Στην εικόνα 2–5 αναλύεται η υποδομή μιας U-city, η οποία 

εστιάζεται σε δύο βασικές συνιστώσες προώθησης των αστικών υπηρεσιών: 

 i) παρέχει ένα έξυπνο σχεδιασμό υποδομών και συστημάτων, ο οποίος συμμορφώνεται 

με την πράξη σχεδιασμού και κανονισμών. Eίναι σχετικά φθηνός και μεγιστοποιεί την 

επίδραση των κατασκευαστικών υποδομών παρέχοντας διαφανείς, επαρκείς και 

ικανοποιητικές υπηρεσίες για το κοινό (Lee, et al., 2008),  

ii) παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών μέσω υψηλής ταχύτητας 

δικτύων και προχωρημένων επικοινωνιακών υπηρεσιών για το κοινό, που κυμαίνονται 

από το επίπεδο της ζωής (U-life) στην επιχειρηματικότητα (U-business) και στη 

διακυβέρνηση (U-government). 
 

 
Εικόνα 2–5: Το πλαίσιο υποδομής μιας U-city (Lee, et al., 2008) 

 

Η έννοια U-life αποτελείται από τα συστατικά εκείνα που επηρεάζουν τις 

καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές (U-transport) που 

δίνουν δυνατότητα πρόσβασης οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιθυμούν οι χρήστες να 

μεταβούν. Οι πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες που προέρχονται από τις υποδομές 

αυτού του είδους πόλεως επιτρέπουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων 

των δημόσιων μεταφορών. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην έγκαιρη 

προσέλευση και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής σε στάσεις της δημόσιας 

συγκοινωνίας ή σταθμούς. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς που 

διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα να γνωρίζουν ποιο δρόμο επέλεξαν καθώς και τον 
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αριθμό και τη θέση των κενών χώρων στάθμευσης. Αυτή η παροχή επιτυγχάνεται μέσω 

της χρήσης των ασύρματων δικτύων στις κινητές συσκευές τους, οι οποίες 

ενημερώνονται συνεχώς με τις τελευταίες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες 

περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν εντός της U-city και σε σχέση πάντα 

με τη βοήθεια των υποδομών της. 

   Δεύτερον, οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση των κατασκευαστικών συνιστωσών που 

υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πολιτών. Μέσω των μεταφορών 

παρέχεται όχι μόνο αποτελεσματικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών στην 

καθημερινότητα, αλλά βοηθούν και στην ανάπτυξη βασικών εφοδιαστικών υπηρεσιών 

όπως π.χ. παράδοση αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, η ταχεία, ασφαλής και οικονομική 

υπηρεσία μεταφορών που στηρίζεται στις τεχνολογίες μπορεί να αυξήσει την 

παραγωγικότητα και την ποιότητα τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά. 

  Τρίτον, διαμέσου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλες οι ζωτικές κυβερνητικές 

υπηρεσίες γίνονται διαθέσιμες στο κοινό. Για παράδειγμα, βλέπουμε και πάλι στην 

περιοχή των μεταφορών, να επενδύονται μεγάλα κεφάλαια για την αντιμετώπιση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και των προβλημάτων ρύπανσης που προκαλούνται από το 

δίκτυο μεταφορών, ενώ οι έξυπνες υποδομές, όπως π.χ στα λεωφορεία και τα τρένα, με 

τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, μπορούν να βελτιώσουν το ποσοστό δημόσιας χρήσης 

των μεταφορών και να επιτείνουν την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του 

σήμερα (Lee, et al., 2008). 

 

 2.2  Τομείς δραστηριοποίησης  
 Η δημιουργία του πλαισίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηριστεί 

ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται (ή εξελίσσεται) μια έξυπνη πόλη και ο σχεδιασμός 

των πρωτοβουλιών που προωθούν αυτή την ανάπτυξη (ή εξέλιξη) (Chourabi, et al., 

2012),  αντιτίθεται συνήθως στην άποψη ορισμένων (Graham, 2002; Lindskog, 2004) για 

τις έξυπνες πόλεις. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές τις βλέπουν απλά ως έξυπνα αστικά 

κέντρα τα οποία κάνουν καλύτερη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αντιθέτως, η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μια 

ευρεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

εργασιών της πόλης, της ποιότητας ζωής των πολιτών της και της ανάπτυξης της τοπικής 

οικονομίας (Al-Hader and Rodzi, 2009; Cohen, 2012a).  
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Πάνω σ’ αυτή τη προσέγγιση οι Pardo and  Nam (2011b), Chourabi, et al. (2012)  

και Giuffre, Siniscalchi and Tesoriere (2012) παραθέτουν τους έξι άξονες στους οποίους 

κινείται το πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης της έξυπνης πόλης όπως (Wikipedia, 

2012): 

(1) έξυπνη οικονομία,  

(2) έξυπνοι άνθρωποι,  

(3) έξυπνη διακυβέρνηση,  

(4) έξυπνη κινητικότητα,  

(5) έξυπνο περιβάλλον και 

(6) έξυπνη διαβίωση. 

 

Αυτοί οι διάφοροι τομείς συνοψίζονται στις εικόνες 2–6, 2–7 και 2–8, όπου έχει 

αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να μπορέσουν οι ερευνητές να εξηγήσουν τις 

σχέσεις και τις επιρροές μέσα σ’ αυτό. Επίσης,  γίνεται προσπάθεια συσχέτισης μεταξύ 

των παραγόντων και των πρωτοβουλιών που συνυπάρχουν στην έξυπνη πόλη, γεγονός 

που επεκτείνει την επίδραση αυτών στα διάφορα συστήματα που περιλαμβάνονται 

(Chourabi, et al., 2012; Giuffre, Siniscalchi and Tesoriere, 2012).   

 

 
Εικόνα 2–6: Πλαίσιο παραγόντων της έξυπνης πόλης (Chourabi, et al., 2012) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043182
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043182
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043182
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043182
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Εικόνα 2–7: Τομείς προσδιορισμού της έξυπνης πόλης (Giuffre, Siniscalchi 

and Tesoriere, 2012) 
                 

 
Εικόνα 2–8: Ο τροχός της έξυπνης πόλης (Cohen, 2012a) 

 

Παρατηρούμε μέσα από τον τροχό του Cohen (2012a) πως η εξέλιξη της έξυπνης 

πόλης απαιτεί τη διαχείριση ενός πολύπλοκου συστήματος παραγόντων στη γραμμή των 

έξι αξόνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαστάσεις του καθενός προσδίδουν την 

πραγματική αξία που απαιτείται για την επίτευξη του κάθε στόχου. Προς αυτή την 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043182
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812043182
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κατεύθυνση οι Dirks and Keeling (2009) και Naphade, et. al. (2011) ορίζουν την έξυπνη 

πόλη ως ένα υπερσύνολο συστημάτων που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των 

αλληλοεξαρτώμενων δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων της πόλης (Εικόνα 2–9). Μ’ 

αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να στηρίξει τον μετασχηματισμό μιας έξυπνης πόλης μέσω της 

χρήσης ισχυρών αναλυτικών τεχνικών για την «εξαγωγή» ιδεών από πραγματικές 

εκδηλώσεις που οδηγούν στη βελτίωση των αστικών επιχειρηματικών διαδικασιών 

(Naphade, et. al., 2011). Οι διαδικασίες αυτές μπορούν γενικά να χωριστούν: i) στο 

σχεδιασμό, ii) τη διαχείριση και iii) τις λειτουργίες. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται το 

σύνολο των αρχών που πρέπει να διέπουν την ετικέτα της έξυπνης πόλης.   

              

 
Εικόνα 2–9: Η έξυπνη πόλη ως ένα «σύστημα των συστημάτων» 

                    (Dirk and Keeling, 2009; Naphade, et. al., 2011) 

 

Πιο αναλυτικά, μπορούμε να περιγράψουμε τις τρεις διαδικασίες που 

περιλαμβάνονται στο υπερσύνολο των συστημάτων ως εξής (Naphade, et. al., 2011; 

Anthopoulos and Tougountzoglou, 2012): 

• Ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες και 

τις υπάρχουσες υπηρεσίες της πόλης. Επίσης, υποστηρίζει την ομάδα διαχείρισης για τον 

καθορισμό και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών με τις τοπικές προτεραιότητες, 

καθώς και τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών. 
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• Η διαχείριση επιτρέπει την εφαρμογή συντονισμένων εργασιών για την υλοποίηση 

των υποδομών και για τη σύνδεση με τη μελλοντική αστική ανάπτυξη.  

• Τέλος, οι λειτουργίες ενσωματώνουν πολλαπλές πηγές δεδομένων που αντιπροσω-

πεύουν το συντονισμό, σε πραγματικό χρόνο, των στοιχείων της πόλης.  

 

 2.3  Αρχές που διέπουν την έξυπνη πόλη 
Η προσπάθεια μετατροπής ενός αστικού κέντρου σε έξυπνη πόλη με την 

εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών απαιτεί την ύπαρξη 

ορισμένων σημαντικών αρχών που θα διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή 

αλληλεπίδραση των προσφερόμενων υπηρεσιών (government services) και της 

συμπεριφοράς των χρηστών μέσα στο υπό ανάπτυξη πλαίσιο μιας έξυπνης πόλης. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται δύσκολος ο διαχωρισμός της φυσικής ασφάλειας από την 

ψηφιακή. Γι’ αυτό και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί δεν μπορούν να παρέχουν επαρκείς 

εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων αυτών (Campbell, et al., 2002). 

Αυτή η αλληλεπίδραση συντελεί στη δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών για 

την εξέλιξη ενός στοχευμένου συστήματος έξυπνων μεταφορών, γεγονός που αποτελεί 

ταυτόχρονα την αφετηρία για την σχεδίαση και ανάλυση των αρχών που πρέπει να 

διέπουν αυτή την συσχέτιση. 

Οι βασικές αρχές τέτοιων συστημάτων επικεντρώνονται σε δύο συνιστώσες: α) 

στους χρήστες που παρέχουν το ακριβές στίγμα της τοποθεσίας τους μέσω κάποιας 

συγκεκριμένης εφαρμογής της κινητής συσκευής τους (ιδιωτικότητα) και β) στον 

διακομιστή του συστήματος που συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει τις πληροφορίες 

του συστήματος προς τους χρήστες (ασφάλεια) (Ganti, Ye and Lei, 2011; Manolopoulos, 

2012).   

Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφονται αναλυτικότερα οι απαιτήσεις των 

αρχών ασφαλείας ενός συστήματος και της ιδιωτικότητας των χρηστών που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε κάποιο σύστημα. 

 2.3.1 Απαιτήσεις ασφαλείας  
 Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης ενός συστήματος σε μια έξυπνη 

πόλη απαιτεί πρώτα απ’ όλα τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτού. Επιπλέον, πρέπει να 

παρέχεται η δυνατότητά γρήγορης και αξιόπιστης μετάδοσης των επεξεργασμένων 

πληροφοριών, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα που μπορεί να οφείλονται σε 
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δυσλειτουργία του συστήματος ή στην παροχή λανθασμένων πληροφοριών, οι οποίες 

μπορεί να επιδεινώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος. Η πληρότητα ενός 

τέτοιου συστήματος, προϋποθέτει ορισμένα απαραίτητα συστατικά που βελτιστοποιούν 

την απόδοση του, όπως (Liu, 2007; Manolopoulos, 2012): 

 
Authentication (Πιστοποίηση χρήστη): Αποτελεί μία από τις βασικές απαιτήσεις ενός 

ασφαλούς συστήματος, αφού με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η γνησιότητα της 

επικοινωνίας των δύο πλευρών. Με άλλα λόγια, πρέπει ο κεντρικός εξυπηρετητής  να 

χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης ώστε να εξασφαλίζει την 

πρόσβαση σε πιστοποιημένους χρήστες και αντιστρόφως.  Γι’ αυτό και ο έλεγχος 

ταυτότητας των χρηστών αποτελεί ζωτικής σημασίας ρόλο στην ασφαλή λειτουργία ενός 

πιστοποιημένου συστήματος. 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος και από τη 

μεριά των χρηστών ώστε να πραγματοποιούνται οι ίδιες ενέργειες ασφαλείας, 

προκειμένου να αποτρέπονται προσπάθειες τρίτων να υποκλέψουν στοιχεία από τον 

διακομιστή και να παραπλανήσουν τους χρήστες εκθέτοντας τους (Balfanz, et al., 2002; 

Aboudagga, et al., 2005; Manolopoulos, 2012). 

 

Access Control (Έλεγχος προσπέλασης): Μετά την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός 

χρήστη πρέπει να επιτρέπεται ή όχι, η πρόσβαση του στο σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω ενός μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους 

εγγεγραμμένους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τον διακομιστή. Με τον τρόπο αυτό, 

διασφαλίζεται η αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών και παράλληλα η βάση 

δεδομένων εμπλουτίζεται με επικαιροποιημένα στοιχεία μόνο από εγκεκριμένους 

χρήστες που μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα. 

 

Accountability (Υπευθυνότητα): Απαιτείται από ένα σύστημα να είναι σε θέση να 

αποκαλύψει οποιαδήποτε μη επιτρεπτή συμπεριφορά κάποιου χρήστη, έτσι ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα σ’ αυτό να ανακαλεί το δικαίωμα προσπέλασης του δικτύου. Η 

κρισιμότητα του περιβάλλοντος εκτέλεσης του συστήματος έχει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση το γεγονός ότι κάθε αποστολέας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη των 

πληροφοριών που αποστέλλει στο δίκτυο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι 

λανθασμένες αναφορές γεγονότων μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο 
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σύστημα και στην παροχή πληροφοριών στο δίκτυο. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η 

ύπαρξη ενός μηχανισμού εύκολης ανάκλησης της πρόσβασης ενός χρήστη στο σύστημα 

(Manolopoulos, 2012). 

 

Message Integrity (Ακεραιότητα μηνύματος): Πρέπει ο παραλήπτης του μηνύματος να 

είναι σίγουρος ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή των περιεχομένων του αρχικού μηνύματος, 

γεγονός που επιβάλλει σε κάθε χρήστη αυξημένη υπευθυνότητα των παρεχόμενων 

πληροφοριών του.  Μ’ αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να διασφαλίζεται η ακεραιότητα κάθε 

μηνύματος σ’ ένα σύστημα και η αποποίηση της συμμετοχής κάποιου ξένου σε μια 

επικοινωνία. 

 2.3.2 Απαιτήσεις ιδιωτικότητας  
Έχοντας εξασφαλίσει την ασφάλεια του συστήματος, απαιτείται επίσης να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Γι’ αυτό 

και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πληρούνται κάποιες συνιστώσες που επιτρέπουν σε 

κάποιο σύστημα να διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκαλούνται συνήθως από 

(Manolopoulos, 2012): α) την παρεμβολή τρίτων προσώπων στην ομαλή επικοινωνία 

μεταξύ των χρηστών και του διακομιστή για την απόκτηση καίριων πληροφοριών και β) 

τη λειτουργικότητα του ίδιου του συστήματος. Αυτοί οι δύο προβληματισμοί προκαλούν 

συνήθως τη δημιουργία αμφιβολιών από τη πλευρά των χρηστών σχετικά με τη χρήση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα διάφορα συστήματα. Γι’ αυτό και η αποδοχή 

τους είναι δύσκολη, αφού κατανοούν πως τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα τους 

πιθανόν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.  

Γι’ αυτό και πρέπει να υφίσταται οι ακόλουθες απαιτήσεις ιδιωτικότητας ενός 

συστήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

χρηστών. 

 

Anonymity (Ανωνυμία): Οι παρεχόμενες πληροφορίες των χρηστών ενός δικτύου πρέπει 

να μην περιέχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές σχετικά με την ταυτότητα τους, γεγονός 

όμως που έρχεται σε αντίφαση με τα στοιχεία της υπευθυνότητας και του ελέγχου 

ταυτότητας, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας του διακομιστή ενός 

συστήματος. Έτσι, ένας αξιόπιστος μηχανισμός πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τους 

χρήστες και να αποκαλύπτει τον αποστολέα του μηνύματος, όταν απαιτείται, 
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επιτρέποντας αυτή τη λειτουργία μόνο σ’ ένα εξουσιοδοτημένο φορέα (Sweeney, 2002; 

Gruteser and Grunwald, 2003; Manolopoulos, 2012). 

 

Unlinkability (Μη-συνδεσιμότητα): Ένα σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει 

συσχετισμός μεταξύ των στοιχείων ενδιαφέροντος ενός χρήστη μέσα σ’ αυτό. Με άλλα 

λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που ανταλλάσει ένας χρήστης σ’ ένα δίκτυο δεν 

πρέπει να ενώνονται και να συνδέονται μεταξύ τους ούτε από το σύστημα ούτε από 

κανένα άλλον. Μ’ αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο φορέα ενός 

συστήματος να ομαδοποιήσει τα ηλεκτρονικά «ίχνη» ενός ατόμου (μέσα σ’ ένα χρονικό 

πλαίσιο) και να τα χρησιμοποιήσει για την αναγνώριση του (π.χ το τόπο διαμονής του, 

το τόπο εργασίας του και εν τέλει της ίδιας της ταυτότητας του). Γι’ αυτό το λόγο 

αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές απειλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στα 

συστήματα εντοπισμού θέσης (Langheinrich and Scipioni, 2010; Manolopoulos, 2012). 

 

Message Confidentiality (Εμπιστευτικότητα Μηνύματος): Η εμπιστευτικότητα πρέπει να 

αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε μηνύματος. Γι’ αυτό τα μηνύματα που 

αποστέλλονται από κάποιο χρήστη στο διακομιστή ενός συστήματος πρέπει να είναι 

κρυπτογραφημένα και μόνο ο παραλήπτης (ο διακομιστής) να είναι σε θέση να διαβάσει 

το περιεχόμενο τους. Με τον ίδιο τρόπο, μόνο ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του 

συγκεκριμένου συστήματος πρέπει να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο 

που παρέχεται ως ανάδραση από το διακομιστή (Manolopoulos, 2012). 

 

 

 2.4  Βιβλιογραφική ανασκόπηση και περιγραφή έξυπνων πόλεων (σε 

συγκεκριμένες υπηρεσίες: e-government and transportation) 
 Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυξης πολλών αστικών κέντρων. 

Αυτό το γεγονός δημιούργησε μια τάση μεταστροφής προς τις έξυπνες τεχνολογίες, που 

είχε ως αποτέλεσμα, να έχουν ολοκληρωθεί αλλά και να βρίσκονται σε εξέλιξη 143 

σχέδια ανάπτυξης έξυπνων πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο (Lee, 2012). Ορισμένα από 

αυτά εστίασαν ιδιαίτερα στις υπηρεσίες διακυβέρνησης και στις δημόσιες μεταφορές, 

συνδυάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών (Aldama-Nalda, et al., 
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2012; Arup, 2011; Mortensen, et al., 2012).  Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των έξυπνων 

κινητών συσκευών, οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών λειτουργικών εφαρμογών που είχαν 

ως σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών (Thiagarajan, et al., 2010; 
Calderoni, Maio and Palmieri, 2012). 

Γι’ αυτό και αρκετές σύγχρονες πόλεις πραγματοποίησαν και συνεχίζουν να 

πραγματοποιούν ερευνητικές προσπάθειες για έξυπνες δημόσιες μεταφορές, γεγονός που 

επιτείνει την ανάγκη ικανοποίησης των απαιτήσεων των χρηστών των δικτύων αυτών. 

Στην εικόνα 2–10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας κατανομής των 

μεταφορικών μέσων που χρησιμοποίησαν οι πολίτες των 40 μεγαλύτερων αστικών 

πόλεων του πλανήτη τη περίοδο 2006-2011 (Arup, 2011). Παρατηρούμε πως υπάρχει 

ισχυρή εξάρτηση (59%) των πολιτών με τις δημόσιες συγκοινωνίες (μέσα μαζικής 

μεταφοράς), το ποδήλατο και το περπάτημα. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην έξυπνη ανάπτυξη των πόλεων διαδραματίζει η 

συμμετοχή πολλών διεθνών οργανισμών και παικτών της τεχνολογικής βιομηχανίας 

(Hwang and Choe, 2013).  

 

 
Εικόνα 2–10: Κατανομή των μέσων μεταφοράς σε 40 πόλεις τη περίοδο 2006-2011 

 (Arup, 2011) 
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνών οργανισμών και βιομηχανιών τεχνολογίας που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη παγκόσμια ατζέντα των έξυπνων πόλεων είναι 

αντίστοιχα τα εξής (Hwang and Choe, 2013): 
 

• UN-HABITAT: Sustainable Cities Programme2  
• The World Bank: Eco2-Cities (Ecological, Economical)3  
• APEC: Low Carbon Model Town4  
• EU: Smart Cities and Communities Initiative5  

και 

• Siemens: Green Cities6  
• IBM: Smarter Planet 
• GE: Masdar Smart City7  
• Toshiba: Smart Community8  
• Cisco: Smart Connected Communities9  
• LG-CNS: Smart Green City10  

 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έξυπνων πόλεων. 

 

Κοπεγχάγη 

Η πόλη της Κοπεγχάγης αποτελεί μια σύγχρονη έξυπνη πόλη που διακρίνεται για 

τους στοχευμένους και φιλόδοξους στόχους της σχετικά με τη δημιουργία μιας πράσινης 

και βιώσιμης πόλης. Για την επίτευξη των φιλόδοξων αυτών στόχων, εφαρμόζει νέες και 

καινοτόμες λύσεις σε διάφορους τομείς όπως τα μέσα μεταφοράς, τις εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας, τη θέρμανση κ.α., αποσκοπώντας μ’ αυτό τον τρόπο στη δημιουργία 

μια καλύτερης ποιότητας ζωής , νέων καινοτομιών, θέσεων εργασίας και επενδύσεων11        

(CCD, 2011; Mortensen, et al., 2012).  

Βασίζεται σε μια στρατηγική με δύο σκέλη: πρώτον, στην ανάπτυξη έξυπνων και 

βιώσιμων λύσεων μέσα από τη προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων και δεύτερον, 
                                                 
2 http://ww2.unhabitat.org/programmes/sustainablecities/ 
3 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2453 
4 http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1225 
5 http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm 
6 http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm 
7 http://www.ge.com/innovation/masdar/index.html 
8 http://www.toshiba-smartcommunity.com/EN/ 
9  http://www.cisco.com/web/strategy/smart_connected_communities.html 
10 http://www.lgcns.com/ 
11 http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/ 

http://www.ge.com/innovation/masdar/index.html
http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/
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στον διαμοιρασμό των επιτυχιών και των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στην πόλη με 

άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο , και το αντίστροφο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη αυτή, η τοπική πολιτική επικεντρώνεται στη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων 

αρχών και των ιδιωτικών εταιρειών, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ανάπτυξης 

καινοτόμων λύσεων που θα υποστηρίζονται από όλους (Mortensen, et al., 2012). 

 Ο ισχυρός τεχνολογικός τομέας και η ενισχυμένη οικονομική βάση της έξυπνης 

πόλης της Κοπεγχάγης συνέβαλλαν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα προηγμένης ψηφιακής 

υποδομής που βασίστηκε σ’ ένα μακρόπνοο και στοχευμένο πολιτικό σχέδιο δράσης 

(από τις αρχές του 2001). Από την αρχή της προσπάθειας και μέχρι σήμερα, η εξέλιξη 

της σχέσης μεταξύ των δημοσίων αρχών, των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι 

αλματώδη, αφού έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου στη σύνδεση και τον διαμοιρασμό 

των δεδομένων τους. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση 

αισθητήρων και διαφόρων άλλων έξυπνων συστατικών στην υποδομή της πόλης και στο 

δίκτυο των δημόσιων μεταφορών, βοήθησαν επαναστατικά στην βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου και της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ευφυής φωτισμός των δρόμων με την 

απενεργοποίηση αυτών όταν δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους, τα έξυπνα δημόσια 

συστήματα μεταφορών με την αδιάλειπτη παροχή πληροφοριών (σχετικά με τη κίνηση, 

τα δρομολόγια κτλ), οι εφαρμογές για την εύρεση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης καθώς 

και το υπερσύγχρονο δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελούν ορισμένες από τις 

καινοτόμες και έξυπνες λύσεις που καθιστούν την Κοπεγχάγη ανάμεσα στις κορυφαίες 

έξυπνες πόλεις του κόσμου12 (CCD, 2011; Mortensen, et al., 2012).  

 

Στοκχόλμη 

Η πρωτεύουσα της Σουηδίας αποτελεί πρότυπο έξυπνης πόλης όσο αφορά την 

εξεύρεση πράσινων λύσεων σχετικά με την λειτουργικότητα των διαφόρων τομέων 

δραστηριοποίησης των πολιτών της. Έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνθήκες 

διαβίωσης των κατοίκων της, αφού κάθε «έξυπνη» δραστηριότητα αποσκοπεί στη 

βελτιστοποίηση της καθημερινότητας τους (Cruz, Burch and Marcus, 2012; City Council 

of Stockholm, 2012). 

  Το καλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών φαίνεται χαρακτηριστικά από το 

αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών που έχει δημιουργηθεί καθώς και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η υποδομή σ’ αυτό το τομέα είναι εκτεταμένη 
                                                 
12  http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/ 

http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/
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και περιλαμβάνει συνδυασμό όλων των μέσων των δημόσιων μεταφορών. Γι’ αυτό και η 

ομαλή λειτουργία του συστήματος απαιτεί αξιοπιστία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια, 

αφού η ικανοποίηση των μεταφορικών αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας , καθώς 

και των πολιτών αυτής είναι ζωτικής σημασίας. Τα τρένα μεγάλης ταχύτητας που 

συνδέουν τις μεγάλες πόλεις, ο μεγάλος αριθμός των δημοσίων λεωφορείων  και τρόλεϊ 

της πόλης, οι υποδομές ποδηλασίας που έχουν αναπτυχθεί καθώς και οι νέες 

διασυνοριακές συνδέσεις με τραμ και μετρό, αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει το σύστημα δημοσίων μεταφορών της 

Στοκχόλμης (City Council of Stockholm, 2012). 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών της Στοκχόλμης 

(που καλείται SL- Storstockholms Lokaltrafik) βασίζεται στο επίπεδο υπηρεσιών που 

έχει δημιουργήσει. Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι τομές που έχει πραγματοποιή-

σει και οι οποίες έχουν επιφέρει ετήσιο ρυθμό μείωσης της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης13 κατά 2-3%. 

Η μείωση της κυκλοφορίας οφείλεται σ’ ένα σύνολο καινοτόμων πρακτικών και 

λύσεων που υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια η τοπική αρχή και γρήγορα αφομοίωσε ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν μέτρα όπως (Borjesson, 

et al., 2012; Cruz, Burch and Marcus, 2012):  

α) εισαγωγή ενός τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται 

και εξέρχονται από το κέντρο της πόλης κατά τις εργάσιμες ώρες. Μέσω ενός 

αυτοματοποιημένου συστήματος φωτογράφησης, το σύστημα συγκεντρώνει και αναλύει 

καθημερινά τον αριθμό των αυτοκινήτων, αποστέλλοντας ένα μηνιαίο λογαριασμό στο 

σπίτι κάθε ιδιοκτήτη. Μετά από τρία χρόνια, και όπως φαίνεται στην εικόνα 2–11, η 

κυκλοφορία μειώθηκε κατά περίπου 20% και η κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα και 

γύρω από το κέντρο μειώθηκε κατά 30%. 

 β) δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης στη πόλη.  

Έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ποδηλασίας, με τη δημιουργία νέων 

ποδηλατοδρόμων, τη βελτίωση των υπαρχόντων διαδρομών καθώς και την κατασκευή  

νέων θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα κατά μήκος όλης της πόλης (City Council of 

Stockholm, 2012).   

                                                 
13 http://international.stockholm.se/Tourism-and-history/Transport1/ 

http://international.stockholm.se/Tourism-and-history/Transport1/
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γ) δημιουργία εφαρμογών για smartphones που παρέχουν δεδομένα πραγματικού χρόνου 

της κυκλοφορίας της πόλης καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού 

κυκλοφορίας που διατίθενται μέσω ειδικής ιστοσελίδας.  

δ) βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις δημόσιες μεταφορές, 

παρακολούθηση των θέσεων στάθμευσης προκειμένου να περιοριστούν τα οχήματα που 

δεν σταθμεύουν σε σωστά σημεία. 
 

 
Εικόνα 2–11: Μέσος αριθμός περασμάτων στο κέντρο (καθημερινά 06:00-19:00), 

κατά τα έτη 2005 – 2011 (Borjesson, et al., 2012) 

 

ε) δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων που συνδέει τα 

σημαντικότερα μέσα μεταφοράς (Houghton, Reiners and Lim, 2009). 

Το σύνολο των παραπάνω μέτρων επιτέλεσε σημαντικές αλλαγές στη μείωση της 

κυκλοφορίας καθιστώντας τη Στοκχόλμη ως καινοτόμα έξυπνη πόλη στο τομέα των 

μεταφορών.   
 

Άμστερνταμ 

Το Άμστερνταμ ξεκίνησε τη μετάβαση του σε «έξυπνη» πόλη το 2009, με τη 

συνεργασία ενός ανεξάρτητου οργανισμού και των τοπικών φορέων (Mortensen, et al., 

2012).  Πολλές εταιρείες έχουν συνδράμει στην ανάπτυξη της όπως η Phillips, η Cisco, η 

IBM, καθώς και δεκάδες μικρότερες που συνεργάζονται με την πόλη για τη δημιουργία 



 

37 

καινοτομιών μέσω των έξυπνων τεχνολογιών που διαθέτουν14. Το έργο έχει ως στόχο τη 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη χρήση της ενέργειας με τρόπο που 

να δημιουργεί μια πιο βιώσιμη και αποτελεσματική πόλη. Όλες οι νέες πρωτοβουλίες 

δοκιμάζονται πρώτα σε έργα μικρής κλίμακας και στη συνέχεια, ανάλογα με την 

αποτελεσματικότητα τους, εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα. Οι τομείς εφαρμογής των 

έξυπνων τεχνολογιών ποικίλλουν και περιλαμβάνουν κάθε δραστηριότητα των πολιτών 

όπως τη σχολική εκπαίδευση, τις μεταφορές, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τους έξυπνους 

μετρητές κ.α (Mortensen, et al., 2012).  

Η περιοχή του Άμστερνταμ διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο οδικών υποδομών και γι’ 

αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η χρήση έξυπνων τεχνολογιών για την ορθολογική 

διαχείριση και την επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που προσφέρονται, οι εφαρμογές που συνδέουν τα κινητά τηλέφωνα με τα 

δεδομένα που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο και η σύνδεση των αυτοκινήτων μέσω 

εξοπλισμού πλοήγησης βοήθησαν και βοηθούν στην βελτιστοποίηση της ροής της 

κυκλοφορίας στο σύνολο της περιοχής. Όμως, όλες αυτές οι καινοτόμες πρωτοβουλίες 

για να μπορέσουν να αποδώσουν, χρειάστηκε να δημιουργηθεί μια καινοτόμο 

ηλεκτρονική λύση15. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας προηγμένης μονάδας, 

του SCM (Supply Chain Management), ενός αυτορυθμιζόμενου συστήματος, το οποίο 

καθιστά δυνατό το συνδυασμό των συστημάτων από διάφορους διαχειριστές των οδικών 

υποδομών. Το σύστημα αυτό έχει ως τελικό στόχο τη βελτίωση της ροής της 

κυκλοφορίας σε μια μεγάλη περιοχή. Στην πρώτη αξιολόγηση από την εισαγωγή της 

μονάδας SCM, βρέθηκε πως το ποσοστό απώλειας των ωρών κυκλοφορίας ενός 

οχήματος στην περιοχή του Άμστερνταμ έχει μειωθεί15 κατά τουλάχιστον 10%. 
 

Σανταντέρ 

Το παλιό λιμάνι του Σανταντέρ στις ισπανικές ακτές του Ατλαντικού έχει 

μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο, όπου η υψηλή τεχνολογία βρίσκεται 

καθημερινά στην υπηρεσία των πολιτών (Frayer, 2013). Μεγάλες εταιρείες 

πληροφορικής όπως η Google και η Microsoft αλλά και μικρότερες, κυρίως ιαπωνικές, 

συνέβαλαν στην δημιουργία και  εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών 

                                                 
14 http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/ 
15 http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/id/58/slug/smart-traffic-management 

http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/
http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/id/58/slug/smart-traffic-management
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αισθητήρων (Sanchez, et al., 2011) κατά μήκος ολόκληρου του οδικού δικτύου της 

πόλης (Εικόνα 2–12).  

Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται με πομπούς στα φώτα των δρόμων, στις οροφές 

λεωφορείων ή ακόμη και πάνω σε δέντρα, εξασφαλίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την 

συνεχόμενη παροχή πληροφοριών για την κίνηση στους δρόμους, τις ελεύθερες θέσεις 

πάρκινγκ  και τις καθυστερήσεις των λεωφορείων. Με ένα έξυπνο σύστημα και με μια 

«σουίτα» εφαρμογών για smartphones, οι αισθητήρες βοήθησαν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κίνησης καθώς και στην 

καθαριότητα της πόλης (Frayer, 2013). 
 

 
Εικόνα 2–12: Η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική της πόλης του Σανταντέρ16  

 

 Μέσω της χρήσης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, δίνεται η δυνατότητα στους 

πολίτες να αποκτούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε κάθε σημείο της πόλης όπως π.χ 

τις διαθέσιμες ώρες των καταστημάτων καθώς και τις στάσεις των λεωφορείων σε 

κοντινή απόσταση από αυτά. Παράλληλα, τους προσφέρεται η δυνατότητα, μέσα από 

διαφανείς διαδικασίες, να αναφέρουν περιστατικά στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες 

σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη. Συνολικά, οι αισθητήρες 

προσδίδουν στη πόλη τη θέση να ελέγχει και να δοκιμάζει πολλές πτυχές της 

                                                 
16 http://www.smartsantander.eu/ 

http://www.smartsantander.eu/
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καθημερινότητάς της, καθιστώντας τη ένα ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας σε ένα 

πραγματικό περιβάλλον17 (Mortensen, et al., 2012). 

 

Βιέννη 

Η Βιέννη είναι μια αναπτυσσόμενη «πράσινη» μητρόπολη που διαθέτει υψηλό 

επίπεδο ποιότητας ζωής και έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προοπτικές για να 

μετατραπεί σε έξυπνο αστικό κέντρο18. Οι δείκτες του αστικού σχεδιασμού και της 

έξυπνης ανάπτυξης την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις στους παρακάτω τομείς: πόλη 

καινοτομίας,  περιφερειακής πράσινης πόλης, στην ποιότητα ζωής και στη ψηφιακή 

διακυβέρνηση. Η δημιουργία τολμηρών στόχων και η παρακολούθηση της προόδου τους 

μέσα από προγράμματα που σχεδιάστηκαν για τις επόμενες δεκαετίες τη γεμίζουν με  

ελπίδες έτσι ώστε να καταστεί σύγχρονος παίκτης των έξυπνων τεχνολογιών στο 

παγκόσμιο χάρτη (Cohen, 2012b). 

Επίσης, έχει δοθεί έμφαση και στις δημόσιες μεταφορές, αφού η 

μεταφορά γύρω από Βιέννη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη ή πιο προσιτή. Υπάρχει ένα καλά 

ανεπτυγμένο δίκτυο συγκοινωνιών που περιλαμβάνει λεωφορεία, τρένα, τραμ και 

γραμμές υπόγειου σιδηρόδρομου (μετρό) και διευκολύνει τη μετακίνηση σε οποιοδήποτε 

σημείο της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.  Πλέον, περισσότερο από το 90% του 

πληθυσμού της πόλης έχει εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς18. Η πόλη 

εγκατέστησε ένα σύστημα καρτών, με το οποίο υπολογίζονται αυτόματα τα τέλη για τη 

χρησιμοποίηση κάθε τρόπου μεταφοράς, και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα 

κινητικότητας λόγω του τεράστιου όγκου επιβατών που διαχειρίζεται το δημόσιο 

σύστημα μεταφοράς κάθε μέρα19. 

 

Σαν Φραντσίσκο 

To Σαν Φρανσίσκο είναι πρωτοπόρος πόλη στη διάθεση ελεύθερων δεδομένων 

μέσω του ανεπτυγμένου μητροπολιτικού του δικτύου, γεγονός που ενισχύεται και από 

την ύπαρξη μιας cloud-based  πλατφόρμας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και 

την ανάπτυξη λογισμικού (Cruz, Burch and Marcus, 2012). Μ’ αυτό τον τρόπο, η 

κυβερνητική πολιτική απόκτησε μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα, και δημι-

                                                 
17 http://www.thecitiesoftomorrow.com/news/santander-smart-city 
18 http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/ 
19 http://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/ 

http://www.thecitiesoftomorrow.com/news/santander-smart-city
http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/
http://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/
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ούργησε πολλαπλές ευκαιρίες στους πολίτες, σχετικά με τη δημιουργία εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν κατάλληλα τα δεδομένα αυτά. Για παράδειγμα υπάρχουν εφαρμογές που 

στέλνουν ειδοποιήσεις στους κατοίκους σχετικά με περιστατικά εγκληματικότητας. 

Ταυτόχρονα, διατίθενται και εφαρμογές δημόσιων μεταφορών, που επιτρέπουν στους 

χρήστες να σχεδιάζουν ταξίδια με μέσα μαζικής μεταφοράς και να ενημερώνονται με 

πληροφορίες πραγματικού χρόνου σχετικά με το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου 

ή τρένου. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα συλλογής και διανομής πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο σχετικά με την τοποθεσία και την ύπαρξη διαθέσιμων χώρων 

στάθμευσης, διευκολύνοντας και κατευθύνοντας έξυπνα τους οδηγούς (Cruz, Burch and 

Marcus, 2012).  

Παράλληλα με τη παροχή ελεύθερου λογισμικού και τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες της πόλης, η πολιτική που ακολουθήθηκε για τη βελτίωση των υποδομών και 

την ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών βοήθησε και στη βελτίωση του δημόσιου 

συστήματος μεταφορών. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται πλέον περισσότερα λεωφορεία και 

τρένα, καθώς και εφαρμογές που υποδεικνύουν στους ποδηλάτες και στους πεζούς τις 

καλύτερες διαδρομές μέσα από την πόλη. Ακόμα, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για 

πολίτες με προβλήματα όρασης, που προσφέρουν οδηγίες περιήγησης με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς, αποδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο το υψηλό επίπεδο καινοτομίας18 . 

 

Λονδίνο 

 Τα τελευταία χρόνια, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα στο Λονδίνο, έχουν 

λάβει χώρα  σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική των δημόσιων μεταφορών. Οι δημόσιες 

συγκοινωνίες θεωρούνται κλειδί για τους στόχους της πολιτικής μιας έξυπνης πόλης που 

αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος μεταφορών. 

Και αυτό φάνηκε από μια έρευνα του τοπικού φορέα μεταφορών (TfL-Transport for 

London) , που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία 2000-2010, όπου διαπιστώθηκε πως η 

απόσταση που διανύθηκε από τα ιδιωτικά οχήματα στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 6,7% , 

ενώ η απόσταση που διανύθηκε από τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξήθηκε κατά 45% 

κατά την ίδια περίοδο (Shankleman, 2013). Μέρος της αύξησης αυτής μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει περισσότερο από κάθε 

άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην ιδιωτική διαχείριση λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών 

μεταφορών καθώς και στην αύξηση χρήσης της κάρτας μεταφορών Oyster, που εισήγαγε 

το 2003 (Lyons and Harman, 2002; State for Transport, 2009). 
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 Η προσπάθεια βελτίωσης των δημόσιων μεταφορών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην αύξηση των δυνατοτήτων και της χρήσης της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, 

που τα τελευταία χρόνια υπήρξε δραματική. Επίσης, η ιλιγγιώδης ανάπτυξη του 

διαδικτύου ως κύριο μέσο επικοινωνίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση και 

ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Γι’ αυτό και οι τοπικοί φορείς μεταφορών, με 

επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες επικεντρώθηκαν στα εξής (State for Transport, 2009): 

• στο προσδιορισμό των υφιστάμενων καλών πρακτικών για την ολοκλήρωση των 

εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών,  

• την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που μπορούν να 

παρέχονται για να καθοδηγήσουν τους χρήστες με τη δημόσια συγκοινωνία 

συμπεριλαμβανομένων και των ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. 

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις και την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και 

ελκυστικών υπηρεσιών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερα βασικά στοιχεία για την 

βελτιστοποίηση του δημόσιου συστήματος συγκοινωνιών του Λονδίνου (State for 

Transport, 2009). Αυτά είναι:  

i) άμεσα διαθέσιμες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και 

το κόστος των ναύλων (πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού), 

ii) ολοκληρωμένες πολυτροπικές διαδικασίες αγοράς εισιτηρίων για το σύνολο της 

διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων αγοράς, 

iii) καλή υποδομή μετεπιβίβασης και εγκαταστάσεων, ούτως ώστε η αλλαγή των τρόπων 

μεταφοράς να είναι άνετη, εύκολη και γρήγορη, και 

iv) υπηρεσίες που να παρέχουν συνδέσεις σε πραγματικό χρόνο. 

 Με αυτό τον τρόπο, οι τοπικές αρχές διαχείρισης του Λονδίνου κατάφεραν να 

προσαρμόσουν και να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του επιβατικού κοινού, 

βελτιώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης. 

 

Σεούλ 

Η πόλη της Σεούλ είναι παγκοσμίως γνωστή ως εξαιρετικά προηγμένη οικονομία 

και ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, είναι περισσότερο γνωστή ως μία 

από τις πιο προηγμένες, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, πόλεις του κόσμου (Hwang and 

Choe, 2013). Αυτό το γεγονός αποδεικνύεται από τη πρώτη θέση που διατηρεί στο τομέα 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το 2003, σύμφωνα πάντα με την κατάταξη του 

ΟΗΕ (Department of Economic and Social Affairs, 2012).  
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Πριν από τρία χρόνια, τον Ιούνιο του 2011, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Smart 

Seoul 2015” που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά 

της πόλης μέσω των έξυπνων τεχνολογιών. Δόθηκε βαρύτητα στην αναβάθμιση 

υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο τομέα των μεταφορών, αφού επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

καθημερινότητα των πολιτών. Η προσέγγιση αυτής της προσπάθειας έγινε σε τρεις 

φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής ιδιαιτερότητες (Hwang and Choe, 2013): 

 Στη πρώτη φάση (επίπεδο προσωπικών υπηρεσιών), χρησιμοποιήθηκαν οι ΤΠΕ για 

τη βελτίωση των προσωπικών λειτουργιών της πόλης όπως είναι οι μεταφορές, η 

ασφάλεια, το περιβάλλον και ο πολιτισμός. Η πλειοψηφία των έργων αυτής της φάσης 

πραγματοποιήθηκε το 2012, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη προσθήκη, σε 

πραγματικό χρόνο, πληροφοριών για τα δρομολόγια των λεωφορείων στις δημόσιες 

υπηρεσίες μεταφορών καθώς και τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (Closed- 

Circuit Television - CCTV), σε μεγαλύτερο βαθμό, για τη διατήρηση της δημόσιας 

ασφάλειας. 

 Στη δεύτερη φάση (κάθετο επίπεδο υπηρεσιών), ενοποιήθηκαν οι σχετικές 

διαδικασίες και υπηρεσίες από την έξυπνη τεχνολογία σε σημαντικούς τομείς της 

πόλης, επιτρέποντας την παροχή των πιο προηγμένων υπηρεσιών. Λαμβάνοντας ως 

παράδειγμα τον τομέα των μεταφορών, οι πολίτες προσφέρουν σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες για διάφορες δραστηριότητες στο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, όπως 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις συνθήκες των δρόμων, τη συντήρηση του οδικού 

δικτύου κ.α.  

 Η τρίτη φάση, (οριζόντιο επίπεδο υπηρεσιών), που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί το 

σημείο της έξυπνης ανάπτυξης της πόλης στο οποίο δεν θα υπάρχει πλέον διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων τομέων των υπηρεσιών, με όλα τα μέρη να συνδέονται άψογα 

μέσα σε ένα αποτελεσματικό έξυπνο οικοσύστημα της πόλης. 

  Οι προτεραιότητες όμως, που ορίστηκαν κατά τον σχεδιασμό της έξυπνης πόλης 

της Σεούλ, βασίστηκαν σε τρία βασικά χαρακτηριστικά, στα οποία πρέπει να δίνουν 

έμφαση όλες οι έξυπνες πόλεις: α) τις υποδομές των ΤΠΕ, β) το ολοκληρωμένο πλαίσιο 

διαχείρισης της πόλης και γ) τους έξυπνες χρήστες. Η συνύπαρξη αυτών κρίνεται 

απαραίτητη, αφού η μελλοντική ζήτηση υπηρεσιών, η αρμονική λειτουργία των 

δομικών στοιχείων των συστημάτων μιας έξυπνης πόλης και η αλληλεπίδραση των 

χρηστών με τις έξυπνες υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμους παράγοντες  για την επιτυχία 

των αναδυόμενων υπηρεσιών των έξυπνων πόλεων (Hwang and Choe, 2013). 
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 3  Υπηρεσίες Βασισμένες στον Εντοπισμό της Θέσης (Location 
Based Services - LBS) 

 3.1  Γενικά 
Στην σύγχρονη πραγματικότητα, παρατηρούμε πως η διείσδυση των κινητών 

τηλεφώνων (smartphones) στην καθημερινότητα του πολίτη παρουσιάζει ραγδαία 

αύξηση. Τα κινητά τηλέφωνα, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που έχουν για χρήση του 

διαδικτύου, έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας καθώς και την καθημε-

ρινότητα του μέσου χρήστη. Πλέον, η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε σχετικά με γεγονότα και τοποθεσίες καθιστούν την 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μια απλή διαδικασία (Ahas and Mark, 2005; 

Pontikakos, Glezakos and Tsiligiridis, 2005). 

Η ευρεία χρήση των κινητών και φορητών συσκευών με δυνατότητα ανίχνευσης 

θέσης, επικέντρωσαν την έρευνα σε location-based υπηρεσίες (Rao and Minakakis, 

2003; Calderoni, Maio and Palmieri, 2012) και σε υπηρεσίες που βασίζουν τον 

προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης μέσω της υπολογιστικής (Hazas, Scott and 

Krumm, 2004). Η χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισμό θέσης 

(location-based  services) επηρεάζει αμφίδρομα την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση 

τους με τον χρήστη, διότι τον βοηθά να ενημερώσει τον πάροχο της υπηρεσίας με 

πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, το είδος πληροφοριών που αναζητεί, τη 

θέση του κ.α. Μ’ αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται και ο πάροχος σχετικά με τις υπηρεσίες 

που πρέπει να προσφέρει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του χρήστη μέσα σ’ ένα 

περιορισμένο γεωγραφικό χώρο (Liu and Wilde, 2011). Για να γίνει πιο κατανοητή η 

υπηρεσία αυτή, μπορούμε να φανταστούμε κάποιον που αναζητά ένα μέσο μαζικής 

μεταφοράς. Οι επιλογές που του δίνονται, ιδιαίτερα σε μια μεγάλη πόλη είναι πολλαπλές 

(μετρό, τραμ, λεωφορεία, ταξί), γι’ αυτό και η τελική επιλογή δύσκολη. Εισάγοντας 

όμως τη παράμετρο της τοποθεσίας του χρήστη, βλέπουμε πως με τη χρήση των 

κατάλληλων location-based υπηρεσιών, θα μπορούσε ο χρήστης να επιλέξει σε μια 

κοντινή ακτίνα από τη θέση του, τις πλησιέστερες στάσεις και την καλύτερη διαδρομή 

για να εξυπηρετηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

  Επιχειρώντας να εξηγήσουμε τις LBS μέσα από τις διάφορες παραδοχές των 

ορισμών που τους έχουν δοθεί από τους διάφορους φορείς, θα μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε την ιδιαιτερότητα τους καθώς και την αναγκαιότητα τους. Έτσι, 

μπορούμε να ορίσουμε τις LBS ως: 
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• Υπηρεσίες πληροφοριών: παρέχονται στους χρήστες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

και αξιοποιούν την δυνατότητα εντοπισμού της τοποθεσίας της κινητής συσκευής 

(Virrantaus, et al., 2001). 

• Wireless – IP υπηρεσίες: χρησιμοποιούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του χρήστη 

για να βελτιώσουν τη σχετικότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών 

εξυπηρέτησης του (Mabrouk, 2005). 

• Η παροχή υπηρεσιών δεδομένων και πληροφοριών, όπου το περιεχόμενο των εν λόγω 

υπηρεσιών είναι προσαρμοσμένο στην τρέχουσα ή σε κάποια προβλεπόμενη τοποθεσία 

και το πλαίσιο ενός χρήστη κινητής συσκευής (Brimicombe and Li, 2009). 

Οι προαναφερθέντες ορισμοί καθιστούν τις LBS ως τη τομή τριών βασικών 

τεχνολογιών (Shiode, et al., 2004; Brimicombe and Li, 2009). Στην εικόνα 3–1 βλέπουμε 

πως οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης αποτελούνται από: i) τις Νέες Τεχνολογίες 

Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (NICTs) οι οποίες περιλαμβάνουν το δίκτυο 

επικοινωνιών και τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ii) το διαδίκτυο (Internet) και iii) τα 

Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφόρησης (Geographic Information Systems-GIS) που 

περιλαμβάνουν τις βάσεις χωρικών δεδομένων (spatial databases).  

 
    Εικόνα 3–1: Οι LBS ως τομή τριών τεχνολογιών (Shiode, et al., 2004; 

Brimicombe and Li, 2009) 
 

 3.2  Βασικά χαρακτηριστικά 
 Οι υπηρεσίες που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης (LBS) έχουν 

προσωποκεντρικό χαρακτήρα και η ορθή λειτουργικότητα τους επιτυγχάνεται με την 

χρήση της τεχνολογίας GPS (Global Positioning System)  και των δικτύων κινητής 
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τηλεφωνίας (Liutkauskas, Matulis and Plėštys, 2004) . Ο βασικός κορμός των υπηρεσιών 

αυτών αποτελείται από πέντε συστατικά (Steiniger, Neun and Edwardes, 2006), τα οποία 

περιγράφονται παρακάτω ως εξής: 

 

Κινητή συσκευή (Mobile Device): Αποτελεί το εργαλείο αλληλεπίδρασης του χρήστη με 

το σύστημα για την αναζήτηση της πληροφορίας που επιθυμεί, λαμβάνοντας ως τελικό 

αποτέλεσμα ποίκιλες μορφές όπως ομιλία (ήχος), κείμενο, εικόνες κ.α. 
 

Δίκτυο επικοινωνιών (Communication Network): Είναι το δεύτερο συστατικό στοιχείο, 

με το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά των δεδομένων του χρήστη καθώς και του 

αιτήματος χρήσης των διαφόρων υπηρεσιών προς τον πάροχο. Στη συνέχεια, ακολουθεί 

η αντίστροφη διαδικασία, με την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών από τον 

παροχέα στο χρήστη. 

 

Σύστημα εντοπισμού θέσης (Positioning): Η επεξεργασία του αιτήματος του χρήστη για 

LBS υπηρεσία απαιτεί συνεχή ροή πληροφοριών σχετικά με τη θέση του. Ο εντοπισμός 

της θέσης του χρήστη επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο είτε από την χρήση του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας, είτε χρησιμοποιώντας το Global Positioning System (GPS).  

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι εντοπισμού όπως π.χ μέσω της χρήσης του ασύρματου 

δικτύου παροχής πληροφοριών θέσης με τη βοήθεια των σταθμών βάσης (WLAN 

Stations) ή με τη χρήση ραδιοφάρων. Οι τελευταίοι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν πιο αποτελεσματικά για πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι εφικτός 

ο εντοπισμός μέσω του GPS. Τέλος, αν η θέση του χρήστη δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

αυτόματα τότε μπορεί να εισαχθεί  από τον χρήστη εφόσον τη γνωρίζει. 

 

Πάροχος υπηρεσίας και εφαρμογής (Service and Application Provider): Ο πάροχος 

υπηρεσίας εξυπηρετεί το χρήστη μέσω διάφορων προσφερόμενων υπηρεσιών και είναι 

υπεύθυνος για την επεξεργασία του αιτημάτων του. Οι διάφορες υπηρεσίες μπορεί να 

απαιτούν τον υπολογισμό της θέσης του χρήστη, την εύρεση κάποιας διαδρομής, την 

αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων με βάση τη θέση του, την αναζήτηση εξειδικευμένων 

πληροφοριών για αντικείμενα που ενδιαφέρουν τον χρήστη κ.α. Επίσης, είναι εφικτό να 

προσφέρονται από κάποιους φορείς διαφορετικές υπηρεσίες από αυτές που 

αναφέρθηκαν, πάντα όμως με βάση τα αιτήματα του χρήστη. 
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Πάροχος Δεδομένων και περιεχομένου (Data and Content Provider): Οι πάροχοι 

υπηρεσιών και εφαρμογών δεν αναλαμβάνουν συνήθως την αποθήκευση όλων των 

πληροφοριών και των δεδομένων που μπορεί να αιτηθεί κάποιος χρήστης. Αντιθέτως, τα 

γεωγραφικά δεδομένα και οι πληροφορίες που ζητούνται μέσω κάποιας υπηρεσίας LBS 

και σχετίζονται με την θέση του χρήστη μπορεί να αναζητηθούν από κάποια αρμόδια 

αρχή διαχείρισης (π.χ. μια εταιρεία χαρτογράφησης) ή από άλλους επιχειρησιακούς 

συνεργάτες (π.χ. εταιρείες που κρατάνε στατιστικά για την κυκλοφοριακή συμφόρηση). 

Βλέπουμε λοιπόν πως οι LBS έχουν εν μέρει εξελιχθεί από τις online υπηρεσίες χαρτών 

και άλλες διαδικτυακές GIS εφαρμογές, στοχεύοντας πραγματικά στη προσφορά 

εξατομικευμένων υπηρεσιών σε χρήστες που χρησιμοποιούν τα ασύρματα δίκτυα και 

αλλάζουν διαρκώς τοποθεσίες.  

Τα προαναφερθέντα πέντε βασικά δομικά στοιχεία μιας υπηρεσίας εντοπισμού 

θέσης αποδίδονται σχηματικά στην εικόνα που ακολουθεί: 
 

 
Εικόνα 3-2: Τα βασικά συστατικά μιας location-based υπηρεσίας (LBS) 

 (Steiniger, Neun and Edwardes, 2006) 

 

 3.3  Αρχιτεκτονική  
Η σχεδίαση της πρώτης αρχιτεκτονικής των Location-Based Services (LBS) 

ξεκίνησε το 1996-1997 και εξελίχθηκε μέχρι και το 2001. Στην αρχική αυτή φάση,  ο 

φορέας/διαχειριστής είχε ως σκοπό την εφαρμογή ενός βασικού κόμβου στο δίκτυο 

σηματοδοσίας SS7, παρέχοντας του μ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να συλλέγει 
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πληροφορίες σχετικά με τη θέση των κινητών συσκευών στο δίκτυο. Στα ασύρματα 

δίκτυα, αυτός ο κόμβος ονομάζεται κινητό κέντρο προσδιορισμού θέσης (Mobile 

Positioning Center - MPC) και στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών (Global System for 

Mobile communications - GSM) ως διαβιβαστικό κέντρο προσδιορισμού θέσης κινητών 

τερματικών (Gateway Mobile Location Centre - GMLC).   

Με τη δημιουργία της πρώτης αυτής αρχιτεκτονικής, οι περισσότεροι πάροχοι 

επέλεξαν μια προσέγγιση στην οποία απλά ανοίγεται μια διεπαφή πρόσβασης στο δίκτυό 

τους MPC / GMLC και σε όλες τις χωρικά ενεργοποιημένες εφαρμογές που εκτελούνται 

εκτός του τείχους προστασίας του IP δικτύου (Εικόνα 3-3) (Spiney, 2003). 

 

 
   Εικόνα 3-3: Πρώτη αρχιτεκτονική των LBS (1997-2001) 

           

Σε αυτό το αρχικό μοντέλο, οι φορείς θεωρούσαν ότι οι προγραμματιστές των 

εφαρμογών είχαν την ευθύνη της απόκτησης των απαραίτητων γεωγραφικών 

πληροφοριών για τη χωροταξική πτυχή μιας δεδομένης εφαρμογής LBS. Κατά την 

περίοδο αυτή δεν υπήρχε τυπική διασύνδεση της διεπαφής με το MPC / GMLC, ούτε 

υπήρχε μια τυποποιημένη προδιαγραφή για τις διεπαφές με τους διακομιστές 

χαρτογράφησης, αφού οι περισσότεροι απ’ αυτούς  είχαν τα δικά τους πρότυπα XML και 

ειδικά τμήματα λογισμικού (Kikiras and Drakoulis, 2005). 

Οι περισσότεροι συμβατικοί πωλητές υπηρεσιών GIS περιορίζονταν στην 

εμπορία και πώληση τεχνολογιών χαρτογράφησης για προγραμματιστές εφαρμογών, οι 

οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούσαν εφαρμογές GIS και προσπαθούσαν να τις 

πουλήσουν στους διάφορους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αυτό το 
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αποκεντρωμένο μοντέλο αρχιτεκτονικής λειτούργησε αποτελεσματικά και με 

ικανοποιητικά έσοδα για τις περισσότερες εταιρείες GIS, αλλά αποδείχθηκε ανεπαρκής 

λύση για τους φορείς/επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εφαρμόσουν πολλαπλές 

εφαρμογές LBS, ομαλά και γρήγορα (Spiney, 2003).  

Παρ’ όλα αυτά, αυτή η προσέγγιση δημιούργησε αρκετά προβλήματα με πιο 

σημαντικά την αδυναμία ενοποίησης των νέων υπηρεσιών με τα υπάρχοντα συστήματα 

και την έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων. Παρατηρούνταν πως σε 

κάθε προσπάθεια ενεργοποίησης μιας νέας εφαρμογής που επιχειρούσε κάποιος πάροχος 

για τους συνδρομητές του, αναγκαζόταν να την προσαρμόσει με τρόπο που ανταποκρι-

νόταν στη λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων, προσπαθώντας ταυτόχρονα να 

περιορίσει τις απαιτήσεις σε χρόνο και χρήμα. Όπως προαναφέραμε, η κάθε εφαρμογή 

χρησιμοποιούσε συνήθως διαφορετικές υπηρεσίες χαρτογράφησης και ειδικά τμήματα 

λογισμικού με τις αντίστοιχες διαφορετικές διεπαφές χρήστη (Application Interface - 

API). Αυτό είχε ως επακόλουθο, αφενός τη δύσκολη ενσωμάτωση κάθε νέας εφαρμογής 

με τα υπάρχοντα συστήματα του παρόχου και αφετέρου τη δημιουργία προβλημάτων 

τιμολόγησης, γεγονός που οδήγησε στον παραγκωνισμό αυτής της αρχιτεκτονικής και 

στην προσπάθεια προσδιορισμού ενός νέου μοντέλου με διευρυμένες δυνατότητες 

υπηρεσιών LBS. 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2000 και στις αρχές του 2001, πραγματοποιήθηκε 

μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι φορείς επέλεξαν να εφαρμόσουν τα 

συστήματα τους. Έχοντας ως εφαλτήριο τις αποτυχίες και τα λάθη του προηγούμενου 

μοντέλου δοκιμών και λιγότερο τη δυναμική της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, 

θέλησαν και επιδίωξαν τη δημιουργία ενός πιο κεντρικού συστήματος. Ήθελαν ένα 

σύστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των υπηρεσιών, 

παρέχοντας τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας εισαγωγής νέων εφαρμογών 

LBS τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν στους συνδρομητές τους. 

Η λύση στο πρόβλημα ήταν μια αρχιτεκτονική που βασίζεται στις αρχές των 

κεντρικών υπηρεσιών Web και του one-stop shopping περιβάλλοντος για τους 

προγραμματιστές. Σε ένα μοντέλο υπηρεσιών Web, οι προγραμματιστές εφαρμογών 

δημιουργούν εφαρμογές LBS, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες και διάφορα 

APIs. Στη συνέχεια, διαθέτουν αυτές τις εφαρμογές στους παρόχους, οι οποίοι τις 

μεταπωλούν στους συνδρομητές των δικτύων τους. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση 

στην αρχιτεκτονική των LBS υπηρεσιών ανάγκασε τη βιομηχανία να αναγνωρίσει το 
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κενό και να εφαρμόσει, όπως παρατηρούμε στην εικόνα 3-4, δύο επιπλέον λειτουργικά 

στοιχεία στο βασικό μοντέλο αρχιτεκτονικής των LBS, το Location-Enabling 

Middleware και τον Geoserver (Spiney, 2003; Kupper, 2005). 

 
Εικόνα 3-4: Δεύτερη αρχιτεκτονική των LBS (2002-σήμερα) 

 

Το πρώτο νέο στοιχείο του δικτύου, το Location-Enabling Middleware 

διαχειρίζεται πολλές ιδιαίτερες λειτουργίες των παρόχων υπηρεσιών LBS και η 

τεχνολογία του αποτελεί βασική συνιστώσα ενός συστήματος LBS. Στη νέα αυτή 

αρχιτεκτονική, αναπτύχθηκαν νέες κεντρικές διεπαφές προς τον GMLC που ελαχιστο-

ποιούν τις προσπάθειες ένταξης και σύνδεσης κάθε νέας εφαρμογής LBS. Ίσως το πιο 

σημαντικό στοιχείο του Location-Enabling Middleware είναι η δυνατότητα του να 

διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές. Τέλος, η θέση 

του στοιχείου αυτού επιτρέπει τη σύνδεση του με ένα σύστημα GIS, που στο 

συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρεται ως Geoserver.  

Μέσα σε αυτό το κεντρικό μοντέλο, οι πάροχοι των εφαρμογών έχουν πλήρη 

έλεγχο των διασυνδέσεων των εφαρμογών με το δίκτυο και έχουν μειώσει δραματικά το 

κόστος εφαρμογής. Επίσης, η ύπαρξη τυποποιημένων προτύπων διαδραματίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη μελλοντική εξέλιξη των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης. Υπάρχουν 

δύο τέτοια πρότυπα που υπόσχονται να επισπεύσουν την ένταξη και την τόνωση της 

ανάπτυξης εφαρμογών, και τα οποία πιθανόν να προσελκύσουν προγραμματιστές που θα 
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επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών για τη μαζική αγορά, τις επιχειρήσεις και 

τις κυβερνήσεις. Αυτά τα προτεινόμενα πρότυπα είναι η Location Interoperability 

Forum-Mobile Location Protocol (LIF-MLP) διεπαφή για την τοποθεσία και η OpenLS 

διεπαφή για την επεξεργασία χωρικών δεδομένων. Τα LIF-MLP και OpenLS APIs έχουν 

λύσει την πλειοψηφία των προκλήσεων για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης που 

επιβράδυναν την αγορά LBS στα πρώτα χρόνια της (Kikiras and Drakoulis, 2005). 

   Οι εφαρμογές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής των 

LBS χρησιμοποιούν APIs που επιτρέπουν στα δύο νέα αυτά συστατικά να 

ενσωματώνουν την ιδιωτικότητα, την εξατομίκευση και τη λειτουργικότητα των GIS σε 

LBS εφαρμογές. Το μέλλον του δεύτερου αυτού αρχιτεκτονικού μοντέλου υπόσχεται να 

παρέχει ένα one-stop-shop περιβάλλον ανάπτυξης API για τους παρόχους εφαρμογών. 

Δεν θα έχει σημασία αν ο πάροχος της εφαρμογής επικεντρώνεται σε εφαρμογές μεταξύ 

επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών. Όλοι οι προγραμματιστές 

εφαρμογών, είτε πρόκειται για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, ή εκείνες που θα 

εστιάζονται στην μαζική αγορά, θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες ευρείας διάδοσης μέσω 

του παρόχου. Αυτό είναι ένα όμορφο μοντέλο που διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές έχουν 

πλήρη έλεγχο των εφαρμογών που εισάγουν και πώς αυτές οι εφαρμογές θα μπορούν να 

ενσωματωθούν με τα συστήματα τους. Με τα τεχνικά ζητήματα να έχουν επιλυθεί, ο 

συγκεκριμένος κλάδος θα πρέπει να επικεντρωθεί αφενός στον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους με τα επιχειρηματικά μοντέλα τους και αφετέρου  

στο πώς να τους διδάξει να προσελκύσουν όλους εκείνους τους χρήστες κινητών που 

χρησιμοποιούν γεωγραφικές πληροφορίες σε καθημερινή βάση (Spiney, 2003; Kupper, 

2005).  

 

 3.4  Κατηγοριοποίηση  
 Η προσπάθεια των ερευνητών να ταξινομήσουν τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης 

σε κατηγορίες οδήγησε στην δημιουργία διαφορετικών προσεγγίσεων. Αυτό είχε ως 

φυσικό επακόλουθο αρχικά, τη διαφοροποίηση τους σε υπηρεσίες i) που εστιάζουν στο 

χρήστη (person-oriented LBS) και ii) που επικεντρώνονται στη κινητή συσκευή (device-

oriented LBS) (Schiller and Voisard, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση κάθε 

κατηγορίας περιλαμβάνει: 
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• Person-oriented Services: Οι συγκεκριμένες εφαρμογές προσανατολίζονται στο 

προσδιορισμό της θέσης του χρήστη ή στη αξιοποίηση της τρέχουσας θέσης του και 

έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στη 

παροχή αυτών των υπηρεσιών, ο χρήστης συνήθως έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την 

ενεργοποίηση ή μη της κάθε εφαρμογής. 

• Device-oriented Services: Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών περιλαμβάνει εφαρμογές που 

δεν αλληλεπιδρούν με το χρήστη, αλλά είναι εξωτερικές προς αυτόν. Με άλλα λόγια, 

μπορούν να εστιάσουν στη θέση του χρήστη, όμως δεν απαιτούν την ανταπόκρισή του. 

Γι’ αυτό και συνήθως αυτές οι εφαρμογές παίζουν ρόλο στον εντοπισμό της θέσης ενός 

συνόλου ανθρώπων και δε δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου αυτής από τη κινητή συσκευή 

του χρήστη. 

 

Μια άλλη προσέγγιση των LBS κατεύθυνε τους μελετητές σε μια δεύτερη 

κατηγοριοποίηση αυτών, ανάλογα με τον αν η παρεχόμενη πληροφορία προς το χρήστη 

διατίθεται μετά από δική του συμμετοχή ή μη. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσίες αυτές 

διαχωρίστηκαν ως εξής (Virrantaus, et al., 2001; Steiniger, Schiller and Voisard, 2004; 

Neun and Edwardes, 2006):  

• Pull Services: Σ’ αυτή την κατηγορία υπηρεσιών, ο χρήστης του δικτύου αιτείται 

κάποια σχετική υπηρεσία με τη θέση του, προκαλώντας μ’ αυτό τον τρόπο την έναρξη 

της διαδικασίας προσδιορισμού της τοποθεσίας του. Με άλλα λόγια, ενεργοποιεί και 

χρησιμοποιεί την εφαρμογή που επιθυμεί, θέτοντας σε λειτουργία το δίκτυο μέσω της 

άντλησης πληροφοριών από αυτό. Περαιτέρω, μπορούμε να χωρίσουμε τις υπηρεσίες 

pull σε λειτουργικές υπηρεσίες (functional services), όπως π.χ η κλήση ενός ασθενοφόρου 

μέσω του πατήματος ενός κουμπιού και σε υπηρεσίες πληροφόρησης (information 

services) όπως π.χ. η αναζήτηση ενός κοντινού σημείου ενδιαφέροντος (POI). 

• Push Services: Αντιθέτως, στην κατηγορία των υπηρεσιών push, ο χρήστης δέχεται 

δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα θέση του, χωρίς την ενεργή συμμετοχή του. 

Συνήθως, τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στο χρήστη μέσω της προϋπάρχουσας 

συγκατάθεσής του από χρήση προηγούμενων επιλεγμένων υπηρεσιών ή και χωρίς την 

έγκριση του. Παρ’ όλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις, ο πάροχος της συγκεκριμένης 

εφαρμογής πραγματοποιεί αναζήτηση χρηστών μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο, 

ελέγχοντας και αξιοποιώντας ορισμένα προαπαιτούμενα κριτήρια. 
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• Tracking Services:  Στη τρίτη αυτή κατηγορία υπηρεσιών, ο χρήστης αιτείται 

πληροφορίες σχετικά με την θέση ενός τρίτου προσώπου. Ο πάροχος της υπηρεσίας 

αποστέλλει τις αιτούμενες πληροφορίες μόνο στη περίπτωση που το τρίτο άτομο 

επιτρέπει την χρήση της θέσης του όπως για παράδειγμα σε μια ομάδα ανθρώπων στην 

οποία ο καθένας επιθυμεί να γνωρίζει την ακριβή θέση του άλλου. Για να λειτουργήσει 

μ’ αυτό τον τρόπο η συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτείται από τον καθένα να δίνει την 

άδεια του για την χρήση της θέσης του από τους υπόλοιπους (GSM Association, 2003). 

Συνοπτικά, παρατηρούμε πως οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης παρουσιάζουν 

δυναμική και αυξανόμενη εξέλιξη και συνδυάζονται πάντα με τις ιδιαίτερες δυνατότητες 

και προοπτικές που αναπτύσσονται στις πλατφόρμες των λειτουργικών συστημάτων των 

έξυπνων κινητών τηλεφώνων.   

 

 3.5  Απαιτήσεις πλατφόρμων LBS 
Οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης ακολουθούν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά, 

τα οποία αν πληρούνται από την πλατφόρμα ανάπτυξης αυτών, οδηγούν στη 

διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών αύξησης της απόδοσης και της χρηστικότητας των 

υπηρεσιών αυτών (Herden, et al., 2003): 

• Ανεξαρτησία από την κινητή συσκευή: Η αξιοποίηση των υπηρεσιών LBS πρέπει να 

είναι εφικτή από κάθε είδους διαθέσιμες κινητές συσκευές, όπως είναι τα συστήματα 

πλοήγησης, τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs, οι φορητοί υπολογιστές κ.α. Παρά το 

γεγονός όμως, ότι οι υπηρεσίες διαθέτουν το πλεονέκτημα της αποδοτικότερης χρήσης 

των υπαρχόντων πόρων, δεν παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία στην περίπτωση 

αναβάθμισης μιας υπηρεσίας. Μ’ αυτό τον τρόπο περιορίζεται ο αριθμός τον χρηστών 

της υπηρεσίας μόνο στους κατόχους του συγκεκριμένου υλικού. 

• Απλή διεπαφή χρήστη: Η διαμόρφωση της διεπαφής χρήστη της εφαρμογής πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, διότι αφενός, από τη μια πλευρά, ο χρήστης μπορεί να 

θεωρηθεί ότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην χρήση ανάλογων εφαρμογών και 

αφετέρου, από την άλλη, μπορεί να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες κάτω 

από περιοριστικές συνθήκες. 

• Ελαχιστοποίηση της επικοινωνίας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Οι ταχύτητες 

μετάδοσης μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας έχουν αυξηθεί σημαντικά με τις νέες 

τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν (UMTS, GSM, GPRS) και γι’ αυτό το λόγο το κόστος 
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των επικοινωνιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Επομένως, θα πρέπει να αποφεύγεται άσκοπη ή περιττή αποστολή δεδομένων διαμέσου 

των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε να διατηρηθεί το κόστος χρησιμοποίησης 

των υπηρεσιών σε χαμηλά επίπεδα. 

• Ολοκλήρωση των υπαρχουσών υπηρεσιών Διαδικτύου: Ένα σύνολο υπηρεσιών που 

χρησιμεύουν για LBS είναι ήδη διαθέσιμες ως υπηρεσίες διαδικτύου, όπως για 

παράδειγμα οι πληροφορίες κίνησης για τα οδικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, δεν είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως μπορούν να γίνουν προσπάθειες 

ολοκλήρωσης των υπαρχόντων υπηρεσιών διαδικτύου για τις αναπτυσσόμενες LBS. 

• Υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ακόμα και σε υψηλή ζήτηση: Μια πλατφόρμα 

υπηρεσιών LBS πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση της συνολικής 

αγοράς και διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Αυτό σημαίνει εξυπηρέτηση 

αιτήσεων των χρηστών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε περιπτώσεις υψηλής 

ζήτησης. 

• Επεκτασιμότητα: Η υποδομή των διακομιστών διαχείρισης των υπηρεσιών πρέπει να 

είναι κατασκευασμένη με τρόπο που να μπορεί να αναβαθμιστεί εύκολα, χωρίς την 

ύπαρξη σημαντικών απωλειών στην απόδοση του συνολικού συστήματος. 

• Χαμηλό Κόστος: Μια πλατφόρμα LBS πρέπει να διαμορφώνεται από την αρχή με 

τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες με χαμηλό κόστος. Σε αυτό, πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει τόσο το κόστος λειτουργίας των υποδομών των εξυπηρετητών, όσο και 

το κόστος χρησιμοποίησης, συντήρησης και αναβάθμισης αυτών. 
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4.  Λειτουργικό Σύστημα Android  

4.1 Γενικά στοιχεία 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα των smartphones τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση. Πλέον, το κινητό τηλέφωνο δεν αποτελεί ένα 

απλό εργαλείο πραγματοποίησης κλήσεων και αποστολής μηνυμάτων, αλλά αντιθέτως 

καταλαμβάνει θέση στην καθημερινότητα του χρήστη, αφού προσφέρει ψυχαγωγία και 

ενημέρωση. Αυτή η αυξανόμενη σημασία των κινητών συσκευών προκάλεσε τον έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ των κολοσσών της τεχνολογίας, όπως τη Symbian, τη Google, τη 

Microsoft, την Apple και τη Nokia στην προσπάθεια τους να συλλέξουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο της αγοράς (Gandhewar and Sheikh, 2010).  

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία πλατφόρμων λογισμικού για κινητές 

συσκευές και συγκεκριμένα για smartphones. Τα “έξυπνα” αυτά τηλέφωνα παρέχουν 

συνεχώς καινούργιες δυνατότητες που δεν τις συναντά κανείς στα συμβατικά κινητά 

τηλέφωνα. Περιλαμβάνουν λειτουργικό σύστημα, ισχυρό επεξεργαστή, δυνατότητα 

σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή δικτύων 3G (πλέον 4G), συστήματα εντοπισμού 

θέσης κτλ. (Meier, 2012). Παράλληλα, η διαρκής εξάπλωση του διαδικτύου και των 

ασύρματων δικτύων έκανε την πρόσβαση μας στο διαδίκτυο εύκολη, άμεση και 

ανεξάρτητη από την γεωγραφική θέση. Τα λειτουργικά συστήματα αυτών των συσκευών 

ποικίλουν, με το Android της Google να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αυτή τη 

στιγμή, όπως φαίνεται και στην  εικόνα 4–1.  

Το Android είναι λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 

βασίζεται στον πυρήνα του λειτουργικού Linux. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Google 

και αργότερα από την Open Handset Alliance (ΟΗΑ), μια κοινοπραξία 48 

τηλεπικοινωνιακών εταιριών ανάπτυξης λογισμικού καθώς και κατασκευής υλικού, οι 

οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη και εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας (Meier, 2012).  

Για πρώτη φορά η πλατφόρμα του Android παρουσιάστηκε στις 5 Νοεμβρίου 

2007, ενώ παράλληλα η Google δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του 

Android υπό τους όρους της Apache License, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού. Το 

γεγονός αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνθέτουν κώδικα με την χρήση της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache_License&action=edit&redlink=1
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γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας την συσκευή μέσω βιβλιοθηκών 

λογισμικού ανεπτυγμένων από την Google20.  

 
 Εικόνα 4–1: Μερίδιο αγοράς λειτουργικών συστημάτων κιν. συσκευών 2009-201321  

 

4.2 Χαρακτηριστικά και λειτουργίες 
Το Android βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού 

Java, γεγονός που αποτελεί βασική διαφορά σε σχέση με τα άλλα λειτουργικά 

συστήματα που ανέπτυξαν διάφορες εταιρείες για παρόμοιους σκοπούς. Επίσης, 

ταυτόχρονα με τη χρήση της Java για την ανάπτυξη μιας Android εφαρμογής γίνεται και 

χρήση ενός εικονικού προσομοιωτή. Για το λόγο αυτό παρέχεται μια εικονική μηχανή 

(Dalvik Virtual Machine - DVM) η οποία εκτελεί τον δικό της κώδικα byte, καθώς και 

μια βιβλιοθήκη συναρτήσεων και εργαλείων που ονομάζεται Android SDK. Στον πίνακα 

4-1 που ακολουθεί περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι κυριότερες 

λειτουργίες του Android, οι οποίες είναι22: 

 

                                                 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)  
21 http://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/  
22 http://el.wikipedia.org/wiki/Android  

http://el.wikipedia.org/wiki/Java
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
http://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/
http://el.wikipedia.org/wiki/Android
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Πίνακας 4-1: Χαρακτηριστικά λειτουργικού συστήματος Android 

Λειτουργίες Οθόνης  Η πλατφόρμα είναι προσαρμόσιμη σε 
μεγαλύτερη ανάλυση (VGA), δισδιάστατες 
ψηφιακές γραφικές βιβλιοθήκες, τρισδιάστατα 
γραφικά βασισμένα στην OpenGL ES 1.0 
έκδοση χαρακτηριστικών, καθώς και 
παραδοσιακές απεικονίσεις οθόνης "έξυπνων" 
συσκευών κινητής τηλεφωνίας.  

Αποθήκευση Δεδομένων  Χρήση βάσης δεδομένων SQLite για τις 
ανάγκες αποθήκευσης  

Συνδεσιμότητα  Το Android υποστηρίζει τεχνολογίες 
συνδεσιμότητας συμπεριλαμβανομένου 
GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, 
Bluetooth, και Wi-Fi.  

Αποστολή μηνυμάτων  SMS και MMS είναι οι διαθέσιμοι τρόποι 
ανταλλαγής μηνυμάτων.  

Περιήγηση στον Ιστό  Για την περιήγηση στον ιστό, το Android 
διαθέτει ένα φυλλομετρητή βασισμένο στην 
ανοιχτή τεχνολογία WebKit.  

Υποστήριξη Java  Λογισμικό γραμμένο στην Java είναι δυνατόν 
να μεταγλωττιστεί και να εκτελεστεί στην 
εικονική μηχανή Dalvik, η οποία είναι μια 
εξειδικευμένη υλοποίηση εικονική μηχανής, 
σχεδιασμένη για χρήση σε φορητές συσκευές, 
παρόλο που δεν είναι μια πρότυπη εικονική 
μηχανή Java.  

Υποστήριξη Πολυμέσων Το λειτουργικό Android υποστηρίζει τις 
ακόλουθες μορφές ήχου, στατικής και 
κινούμενης εικόνας: H.263, H.264 (σε 3GPή 
MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, 

 AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI,WAV 
JPEG, PNG, GIF,BMP.  

Επιπλέον υποστήριξη hardware  Το λειτουργικό Android μπορεί να συνεργαστεί 
με κάμερες στατικής ή κινούμενης εικόνας, 
οθόνες αφής, GPS, αισθητήρες επιτάχυνσης, 
μαγνητόμετρα, δισδιάστατους καθώς και 
τρισδιάστατους επιταχυντές γραφικών.  

Περιβάλλον Ανάπτυξης Λογισμικού  Περιλαμβάνει ένας προσομοιωτή συσκευής, 
εργαλεία για διόρθωση σφαλμάτων, μνήμη και 
εργαλεία ανάλυσης της απόδοσης του 
εκτελέσιμου λογισμικού καθώς και ένα 
επιπρόσθετο για το Eclipse IDE.  
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4.3 Αρχιτεκτονική 

 Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αποτελείται από ένα σύνολο 

συνιστωσών λογισμικού, οι οποίες του προσδίδουν πληρότητα. Το ενιαίο αυτό σύστημα 

παρέχει ευέλικτο περιβάλλον, βελτιστοποιημένα γραφικά συστήματα καθώς και πλήθος 

άλλων δυνατοτήτων και μέσων που υποστηρίζουν τη χρήση νέων επιπρόσθετων 

εφαρμογών. Επίσης, περιλαμβάνει διάφορα API’s που διευκολύνουν τη χρήση χαρτών 

και εφαρμογών εντοπισμού θέσης, παρέχοντας ευκολότερη προσβασιμότητα και 

επεξεργασία αυτών από τους χρήστες.  

 Αυτές οι συνιστώσες λογισμικού, που αποτελούν τον πυρήνα και γενικά όλη τη 

φιλοσοφία της λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας, είναι συνολικά  πέντε23 (5) και 

κατανέμονται σε τέσσερα (4) επίπεδα (Gandhewar and Sheikh, 2010; Meier, 2012). Η 

συνεκτικότητα των τεσσάρων επιπέδων επιτυγχάνεται με τη χρήση των υπηρεσιών που 

προσφέρει το κατώτερο επίπεδο (Εικόνα 4–2, Εικόνα 4–3).  

 

 
 

Εικόνα 4–2: Γενική αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος Android 

(Gandhewar and Sheikh, 2010) 

 

                                                 
23 http://www.android-app-market.com/android-architecture.html  

http://www.android-app-market.com/android-architecture.html
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Εικόνα 4–3: Αναλυτική αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος Android24 

 

4.3.1 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) 
 Το λειτουργικό σύστημα Android βασίζεται στον πυρήνα του Linux (έκδοση 3.x) 

για τις βασικές λειτουργίες του όπως είναι η διαχείριση της μνήμης, η διαχείριση των 

οδηγών της συσκευής, η διαχείριση των διεργασιών, η διαχείριση των δικτύων και η 

ασφάλεια25. Επίσης λειτουργεί ως ενδιάμεσο επίπεδο αφαίρεσης μεταξύ του υλικού και 

του λογισμικού.  

4.3.2 Επίπεδο Εγγενών Βιβλιοθηκών (Native Libraries) 

Στο επίπεδο αυτό, βρίσκονται οι βιβλιοθήκες του Android οι οποίες είναι 

γραμμένες στις γλώσσες C και C++ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσω 

κατάλληλης διεπαφής της Java από το ψηλότερο επίπεδο. Μερικές από τις κυριότερες 

είναι25: 

                                                 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Android-System-Architecture.svg  
25 http://www.android-app-market.com/android-architecture.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Android-System-Architecture.svg
http://www.android-app-market.com/android-architecture.html
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 η βιβλιοθήκη Surface Manager, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σύνθετων 

παραθύρων με απευθείας σχεδιασμό στην οθόνη (off-screen buffering), 

 η βιβλιοθήκη Media Framework, η οποία περιέχει αποκωδικοποιητές για 

αναπαραγωγή πολυμεσικών αρχείων, 

 η βιβλιοθήκη SQLite για την υποστήριξη SQL βάσης δεδομένων, 

 η βιβλιοθήκη WebKit για την υποστήριξη των φυλλομετρητών (browsers), 

 η βιβλιοθήκη OpenGL για την δημιουργία παραθύρων και γραφικών (2D, 3D). 

4.3.3 Επίπεδο Εκτέλεσης (Android Runtime) 

Στο ίδιο επίπεδο με τις βιβλιοθήκες υπάρχει και ο χρόνος εκτέλεσης, ο οποίος 

περιλαμβάνει26: 

 Βιβλιοθήκες (Core Libraries) για την διεπαφή των εφαρμογών Java με το 

περιβάλλον της συσκευής στην οποία εκτελούνται. 

 Τη Dalvik Virtual Machine (DVM), η οποία είναι υπεύθυνη για την δημιουργία 

των εκτελέσιμων αρχείων των εφαρμογών προκειμένου να εκτελεστούν από το 

λειτουργικό σύστημα. 

Οι εφαρμογές του Android είναι γραμμένες σε γλώσσα Java, όμως το λειτουργικό 

σύστημα δεν την αντιλαμβάνεται απευθείας, γι’ αυτό και μέσω της Dalvik Virtual 

Machine επιτυγχάνεται η δημιουργία των εκτελέσιμων αρχείων *.dex, έτσι ώστε να 

εκτελούνται από το λειτουργικό σύστημα. Σημαντικό είναι ότι κάθε πρόγραμμα 

εκτελείται από ξεχωριστή Virtual Machine, ακόμα κι αν εκτελούνται παράλληλα 

(Gandhewar and Sheikh, 2010). Συνεπώς, η πολλαπλή εκτέλεση προγραμμάτων δεν 

επηρεάζει τη μεταξύ τους λειτουργία και τυχόν σφάλμα σε κάποιο από αυτά δεν 

προκαλεί προβλήματα στα υπόλοιπα. 

4.3.4 Επίπεδο Πλαισίου Εφαρμογών (Application Framework) 

Πάνω από το επίπεδο των εγγενών βιβλιοθηκών και του χρόνου εκτέλεσης του 

Android, βρίσκεται το επίπεδο του πλαισίου ανάπτυξης εφαρμογών. Σ’ αυτό το επίπεδο 

δίνεται η δυνατότητα στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στις βασικές βιβλιοθήκες του 

λειτουργικού συστήματος και μέσω αυτών να μπορούν να παρέχουν επιπρόσθετες 

λειτουργίες προς άλλες εφαρμογές (Meier, 2012). Επίσης, λόγω της ιδιαίτερης 

διαμόρφωσής του δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα αλλαγής συστατικών κάθε 

                                                 
26 http://www.android-app-market.com/android-architecture.html 

http://www.android-app-market.com/android-architecture.html


 

61 

εφαρμογής. Μερικά από τα βασικότερα συστατικά που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 

πλαισίου εφαρμογών είναι27: 

 Activity Manager: Διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής κάθε εφαρμογής με δυνατό-

τητες μετάβασης σε προγενέστερες καταστάσεις. 

 Content Providers: Επιτρέπει τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των 

εφαρμογών. 

 View System: Βοηθά στην εύκολη χρήση πλαισίων, λιστών, κουμπιών, πεδίων 

κειμένου κ.α. 

 Resource Manager: Επιτρέπει την πρόσβαση σε βοηθητικά στοιχεία, τα οποία 

δεν περιλαμβάνουν κώδικα, όπως είναι γραφικά φτιαγμένα σε XML. 

 Notification Manager: Διαχειρίζεται κάθε μήνυμα των εφαρμογών που εμφα-

νίζεται στην γραμμή κατάστασης. 

4.3.5 Επίπεδο Εφαρμογών (Applications) 

 Στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται 

τελικά από τους χρήστες. Είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού Java και 

μπορούν να εκτελούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Μερικές από τις πιο βασικές27 

που περιλαμβάνονται είναι ο web browser, το ημερολόγιο, η διαχείριση επαφών, η 

αποστολή και λήψη SMS, οι χάρτες κ.α. 

 

4.4 Εκδόσεις (Versions) 
Όπως προαναφέραμε η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του Android παρουσιάστηκε 

το Νοέμβριο του 2007. Η πρώτη εμπορική έκδοση, η Android 1.0, κυκλοφόρησε τον 

Σεπτέμβριο του 2008. Έπειτα, ακολούθησαν συνεχείς αναπροσαρμογές με σκοπό την 

διόρθωση προβλημάτων και την προσθήκη νέων λειτουργιών και χαρακτηριστικών. 

Κάθε έκδοση Android φέρει ως κωδική ονομασία ένα όνομα γλυκού και αυτή η 

ονοματοδοσία ακολουθεί συγκεκριμένη αλφαβητική σειρά. Τους τελευταίους μήνες 

κυκλοφόρησε και η νέα έκδοση Android, η 4.4 KitKat, ενώ στον πίνακα 4-2 

παρουσιάζεται η τρέχουσα χρήση των διάφορων εκδόσεων στην αγορά28 για τον 

                                                 
27 http://www.android-app-market.com/android-architecture.html 
28 http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html 

http://www.android-app-market.com/android-architecture.html
http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
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Ιανουάριο του 2014, όπου δεν εμφανίζονται πλέον εκδόσεις με ποσοστά μικρότερα του 

0,1%. 
 

Πίνακας 4-2: Τρέχουσα χρήση εκδόσεων Android στην αγορά (04 Φεβ. 2014) 

 
 

4.5 Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 
 Η ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση των εφαρμογών πραγματοποιείται με τη χρήση 

του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών Eclipse IDE και του Android 

Development Tools (ADT) Plug-in το οποίο δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στα 

εργαλεία ανάπτυξης του Android SDK μέσα από το περιβάλλον του Eclipse. 

4.5.1 Android SDK 

 Το Android SDK είναι το κύριο και απαραίτητο πακέτο για τη δημιουργία κάθε 

εφαρμογής σε πλατφόρμες Android29. Υποστηρίζει τις παλιότερες εκδόσεις του Android, 

η εγκατάστασή του είναι απλή και συνδέεται εύκολα με το Eclipse IDE. Παρέχει στον 

προγραμματιστή μια σειρά από APIs, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των 

εφαρμογών. Αποτελείται από εργαλεία (Tools), βιβλιοθήκες (Libraries), debuggers και 

έναν εξομοιωτή εικονικής κινητής συσκευής30 (Android Virtual Device).  Μέσω του 

εξομοιωτή αυτού, εκτελούνται και δοκιμάζονται οι εφαρμογές χωρίς να είναι 

                                                 
29 http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html  
30 http://developer.android.com/sdk/index.html  

http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
http://developer.android.com/sdk/index.html
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απαραίτητη η ύπαρξη πραγματικής κινητής συσκευής, ενώ διαθέτει πλήθος λειτουργιών 

προσομοίωσης αυτής όπως: πλήκτρα πλοήγησης και ελέγχου, οθόνη για την προβολή 

των εφαρμογών που τρέχουν, χρήση διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα 

του Android δηλαδή την κλήση άλλων εφαρμογών, την πρόσβαση στο δίκτυο, την 

αναπαραγωγή ήχου και βίντεο, την αποθήκευση και επαναφορά δεδομένων, την  

ειδοποίηση χρήστη, το γραφικό περιβάλλον του Android κ.α. 

4.5.2 Eclipse IDE και ADT Plugin31 

 Το Eclipse IDE είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού γλώσ-

σας Java, και διατίθεται ελεύθερα στους προγραμματιστές. Οι προγραμματιστικές του 

δυνατότητες είναι πολλαπλές και διαθέτει πληθώρα εργαλείων, γεγονός που το 

καθιστούν ένα από τα πιο ισχυρά περιβάλλοντα προγραμματισμού. Είναι χαρακτηρι-

στικό το γεγονός ότι μπορεί και ενσωματώνει επιπρόσθετα στοιχεία (plugins), τα οποία 

δημιουργούνται και αναπτύσσονται από τους διάφορους προγραμματιστές. Επίσης, το 

Eclipse αποτελεί προτεινόμενο περιβάλλον εργασίας από την ομάδα των 

προγραμματιστών της Google.  

 Το Android Developer Tools (ADT) είναι ένα plugin για το Eclipse, που 

σχεδιάστηκε για να προσφέρει ένα πανίσχυρο, ενοποιημένο περιβάλλον ανάπτυξης για 

εφαρμογές Android . Επιπρόσθετα,  επεκτείνει τις δυνατότητες του Eclipse, έτσι ώστε να 

είναι πολύ απλές και γρήγορες οι διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών Android, χειρισμού 

του User Interface (UI), προσθήκης πακέτων του Android Framework, αποσφαλμάτωσης 

με τη χρήση εργαλείων του Android SDK και εξαγωγής υπογεγραμμένων ή μη .apk 

αρχείων διανομής των εφαρμογών. 

 

4.6 Κύρια δομικά συστατικά μιας εφαρμογής Android 
 Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής Android υλοποιείται με βάση ορισμένα 

χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία, που χαρακτηρίζουν το κύκλο ζωής μιας εφαρμογής. 

Αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται από τον προγραμματιστή και δεν απαιτείται η 

χρησιμοποίηση όλων αλλά σίγουρα κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός ορισμένων εξ’ 

αυτών. Πιο αναλυτικά, μια εφαρμογή περιλαμβάνει τα εξής: 

                                                 
31 http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html  

http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
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i) Broadcast Intent Receiver: O δέκτης εκπεμπόμενων προθέσεων απαιτείται στην 

περίπτωση που ένας προγραμματιστής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κώδικα, ο οποίος θα 

εκτελείται κάθε φορά που θα πραγματοποιείται κάποια εξωτερική «παρέμβαση». Η 

δήλωση του γίνεται στο AndroidManifest.xml αρχείο και δεν αλληλεπιδρά με το χρήστη 

με κάποια διεπαφή αλλά αντιθέτως με τη προβολή διάφορων ειδοποιήσεων 

(notifications) ενημερώνει το χρήστη για οποιοδήποτε γεγονός πρόκειται να συμβεί32. 

ii) AndroidManifest.xml: Είναι το αρχείο ελέγχου που πρέπει να υφίσταται σε κάθε 

εφαρμογή και στο οποίο μέσα καθορίζονται, περιγράφονται και δηλώνονται οι καθολικές 

ιδιότητες και προδιαγραφές αυτής33. 

iii) Activity: Η δραστηριότητα αποτελεί το πιο συνηθισμένο δομικό στοιχείο μιας 

εφαρμογής και η υλοποίηση της γίνεται σε ξεχωριστή κλάση, επεκτείνοντας μ’ αυτό τον 

τρόπο τη βασική κλάση Activity. Μέσω αυτής της κλάσης εμφανίζεται στην οθόνη μια 

διεπαφή χρήστη (UI) που περιλαμβάνει διάφορες προβολές (Views) και αλληλεπιδρά σε 

διάφορα γεγονότα32.  

iv) Service: Η υπηρεσία περιλαμβάνει το τμήμα του κώδικα που εκτελείται χωρίς την 

ύπαρξη καμίας διεπαφής χρήστη (UI). Εκτελείται στο «περιθώριο» παράλληλα με άλλα 

δομικά στοιχεία της εφαρμογής και επικοινωνεί με αυτά εκτελώντας λειτουργίες που δεν 

επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεσή της32. 

v) Content Provider: Ο παροχέας περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα σε μια εφαρμογή να 

μοιράζεται τα δεδομένα της με άλλες εφαρμογές, γνωρίζοντας πως μπορούν να 

αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε αρχεία, σε βάσεις δεδομένων ή μέσω κάποιου άλλου 

κατάλληλου μηχανισμού. Είναι μια κλάση που αποτελείται από ένα σύνολο μεθόδων 

που παρέχουν στις εφαρμογές δυνατότητες αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων 

του συγκεκριμένου τύπου που χειρίζεται ο πάροχος32. 

vi) View: Η όψη είναι ένα αντικείμενο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη και η χρήση 

τέτοιων όψεων βοηθάει στη δημιουργία του user interface (UI).  

vii) Νotification: Μια ειδοποίηση αποτελεί ένα μικρό εικονίδιο που εμφανίζεται στην 

μπάρα καταστάσεων. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με το εικονίδιο αυτό για να 

λάβει περισσότερες πληροφορίες.  

viii) Intents και Intent Filter: Ένα αντικείμενο πρόθεσης είναι ένα αντικείμενο το οποίο 

περιγράφει τις ενέργειες που θα εκτελέσει μια εφαρμογή. Περιλαμβάνει δύο βασικά 
                                                 
32 http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html           
33 http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html  

http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
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στοιχεία: α) ποια ενέργεια θέλει η εφαρμογή να εκτελεστεί και β) τα δεδομένα πάνω στα 

οποία θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια. Επιπρόσθετα, ένα αντικείμενο φίλτρου   

προθέσεως (Intent Filter) αποτελεί μια περιγραφή του είδους των προθέσεων που είναι 

δυνατόν να εξυπηρετηθούν34. 

 

4.7 Λειτουργικό Σύστημα Android και υπηρεσίες που βασίζονται στον 

εντοπισμό θέσης (LBS)  
Η ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Android συνέβαλε και συνεχίζει να 

συμβάλλει στην διαμόρφωση και την αναβάθμιση των location-based υπηρεσιών, 

γεγονός που βοήθησε στην απελευθέρωση των χαρτογραφικών εφαρμογών για κινητές 

συσκευές, αφού μέχρι τότε υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξή τους και 

απαιτούνταν υψηλή συνδρομή προς τους παρόχους (Allen, 2012). 

Το λογισμικό Android αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσης που 

παρέχονται και δίνει στους προγραμματιστές αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης τέτοιων 

εφαρμογών μέσω της χρήσης κατάλληλων βιβλιοθηκών (libraries) ή πακέτων 

(packages). Πιο αναλυτικά, έχουμε: 

i) τη χρήση του πακέτου “android.location35”, το οποίο επιτρέπει ορισμένες ενέργειες 

στον προγραμματιστή όπως: τη χρησιμοποίηση του δέκτη GPS, των πληροφοριών θέσης 

μέσω των συστημάτων των κεραιών κινητής τεχνολογίας καθώς και την ασύρματη 

πρόσβαση και προβολή της θέσης του χρήστη μέσω της σύνδεσης των χαρτών που 

παρέχει η Google. 

ii) τη χρήση της βιβλιοθήκης “com.google.android.maps36” που παρέχει τη δυνατότητα 

απεικόνισης του χάρτη επί του γραφικού περιβάλλοντος της κινητής συσκευής. 

Επιτρέπει επίσης τη μετακίνηση σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη και την αλλαγή του 

επιπέδου εστίασης σ’ αυτόν. Οι παραπάνω δυνατότητες της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης 

πραγματοποιούνται φυσικά με την ύπαρξη ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο και δεν 

απαιτούν την ενεργοποίηση κάποιας άλλης εφαρμογής για να υπάρχει πρόσβαση στους 

χάρτες. 

                                                 
34 http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html 
35 http://developer.android.com/reference/android/location/package-summary.html  
36 https://developers.google.com/maps/documentation/android/  

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
http://developer.android.com/reference/android/location/package-summary.html
https://developers.google.com/maps/documentation/android/
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 Παρατηρούμε πως οι διευκολύνσεις που συνίστανται από τη χρήση της πλατφόρ-

μας Android για την ανάπτυξη των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης καλύπτουν ευρύ φάσμα 

των αναγκών και προτιμήσεων των χρηστών. Συγκεκριμένα, η χρήση τέτοιων 

εφαρμογών επιτρέπει π.χ τη πλοήγηση του χρήστη από ένα σημείο σ’ ένα άλλο, την 

παροχή σχετικών πληροφοριών για την κατάσταση του σημείου που βρίσκεται ή την 

ενημέρωση-καθοδήγηση του για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (POI) που εκτείνονται 

σε κοντινή απόσταση από την τοποθεσία του (Rao and Minakakis, 2003).    
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5. Το Πρότυπο Σχεδίασης Model-View-Controller (MVC) στην 
Έκδοση ASP.NET MVC4 

5.1 Εισαγωγικά στοιχεία 
Η ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ, η βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο και η 

άνοδος των προσωπικών ιδιόκτητων υπολογιστών έχουν συμβάλλει θετικά στην 

επέκταση και διείσδυση του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο, βλέπουμε 

στη σημερινή εποχή ότι οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των web εφαρμογών έχουν 

μεγάλο ρυθμό αύξησης, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτεταμένη χρήση του 

παγκόσμιου ιστού στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων τόσο για 

προσωπικές όσο και επαγγελματικές δραστηριότητες. Η τάση αυτή, αλλά και η 

αναγκαιότητα έχουν δημιουργήσει ένα διαρκή αγώνα όσον αφορά το ποιος θα 

κατασκευάσει την πιο ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή για την υποστήριξη των 

αναγκών του χρήστη και θα παρέχει την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση σ’ αυτόν 

(Ntolias, 2009). 

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της τεχνολογίας 

λογισμικού και των κατανεμημένων συστημάτων, αλλά παράλληλα αυτές οι απαιτήσεις 

έχουν αυξήσει αντίστοιχα την πολυπλοκότητα και την συντηρησιμότητα μεγάλης 

κλίμακας διαδικτυακών εφαρμογών.  

Μια τέτοια εφαρμογή περιλαμβάνει χαρακτηριστικά στοιχεία όπως είναι η 

διαθεσιμότητα, η επεκτασιμότητα, η απόδοση, η συντηρησιμότητα, η ευκολία χρήσης 

κ.α. Όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην ύπαρξη μιας 

εφαρμογής, γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης 

της. Έτσι, γίνεται πλέον σαφές ότι η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής είναι ένα 

εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από το αρχικό στάδιο του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης (Ntolias, 2009). 

Για το λόγο αυτό, η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στα παραπάνω ζητήματα έγινε 

με τη χρήση και την επέκταση του πρότυπου σχεδίασης Model-View-Controller (MVC) 

καθώς και τη χρήση διαφόρων αρχιτεκτονικών που μπορούν και υποστηρίζουν τα 

διάφορα χαρακτηριστικά των web εφαρμογών. Η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου 

σχεδίασης Model-View-Controller είναι η ASP.NET MVC 4, η οποία διαθέτει 

βελτιωμένα στοιχεία σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση και χαρακτηρίζεται τόσο 

από τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα που διακρίνουν τις πλατφόρμες που 

χρησιμοποιούν το MVC. 
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5.2  Η αρχιτεκτονική του MVC προτύπου σχεδίασης 
To ASP.NET MVC είναι ένα πλαίσιο για τη δημιουργία web εφαρμογών, που 

εφαρμόζει το γενικό πρότυπο Model View Controller στο πλαίσιο ASP.NET (Galloway, 

et al., 2011). Βοηθάει στη δημιουργία εφαρμογών που διαχωρίζουν τα επιμέρους 

τμήματα μιας αίτησης (Chadwick, Snyder and  Panda, 2012) (λογική εισόδου, 

επιχειρηματική λογική, και τη λογική διεπαφής χρήστη UI), ενώ παρέχει μια χαλαρή 

σύνδεση μεταξύ αυτών των στοιχείων. Μ’ αυτό τον τρόπο καθορίζεται το που θα πρέπει 

να βρίσκεται κάθε είδος λογικής στην εφαρμογή. Η λογική διεπαφή χρήστη UI ανήκει 

στην προβολή. Η λογική εισόδου ανήκει στον ελεγκτή. Η επιχειρηματική λογική ανήκει 

στο μοντέλο. Ο διαχωρισμός αυτός βοηθάει στη διαχείριση της πολυπλοκότητας κατά 

την δημιουργία μιας εφαρμογής, επειδή δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σε μια 

πτυχή της εφαρμογής σε κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, μπορούμε να επικεντρωθούμε 

στην προβολή χωρίς να εξαρτόμαστε από την επιχειρηματική λογική. Η χαλαρή αυτή 

σύνδεση μεταξύ των τριών κύριων συνιστωσών μιας MVC εφαρμογής προωθεί επίσης 

την παράλληλη ανάπτυξη (Microsoft ASP.NET Team, 2009). 

 

5.3 Σύνδεση του ASP.NET MVC με το ASP.NET 
Το ASP.NET MVC δεν έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει και να λειτουργεί μόνο 

του. Στην εικόνα 5-1 φαίνεται πως η χρήση του, ως ένα πλαίσιο ανάπτυξης ιστοσελίδων, 

κληρονομεί ένα μεγάλο μέρος της δυναμικότητας του από την υποκείμενη πλατφόρμα 

του ASP.NET, της οποίας η λειτουργία με τη σειρά της συνδέεται άμεσα με το. NET 

Framework (Sanderson, 2010). 

 
Εικόνα 5-1: Το ASP.NET βασίζεται στη γενικότερη υποδομή (Sanderson, 2010) 

 

Επίσης, όπως παρατηρούμε στην εικόνα 5-2, στο επίπεδο πάνω από την 

πλατφόρμα ASP.NET, μαζί με το  ASP.NET MVC συνυπάρχουν και οι Web Forms που 

μοιράζονται εν τέλει την ίδια υποκείμενη πλατφόρμα. 

http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
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Εικόνα 5-2: ASP.NET MVC και Web Forms πάνω από την ίδια πλατφόρμα  

(Silva, 2011) 
  

Ωστόσο, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να υπάρξει κάτω από όλα αυτά, έχοντας ως 

βασική λειτουργία την άμεση ανταπόκριση στις αιτήσεις HTTP, καθώς και την 

κατασκευή πλαισίων χρησιμοποιώντας χειριστές και modules. Το γεγονός ότι ο τρόπος 

υλοποίησης μια τέτοιας εφαρμογής με τη χρήση Web Forms είναι αρκετά επώδυνος, είχε 

ως αποτέλεσμα το πρότυπο MVC να έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους για 

τη δημιουργία πλαισίων web (Microsoft ASP.NET Team, 2009). 

 

5.4 Το πρότυπο MVC 
Το MVC (Model-View-Controller) χωρίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) 

της αίτησης σε τρεις βασικές πτυχές (Microsoft ASP.NET Team, 2009): στο μοντέλο, 

στη προβολή και στον ελεγκτή (Εικόνα 5.3). 
 

 
Εικόνα 5-3: Τα τρία μέρη του MVC (Microsoft ASP.NET Team, 2009) 

http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
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5.4.1 Μοντέλο 

Το μοντέλο ενσωματώνει την επιχειρηματική λογική της εφαρμογής και 

αποτελείται από το σύνολο των δεδομένων και των κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους 

εκτελούνται διάφορες ενέργειες όπως η πρόσβαση και η επεξεργασία αυτών (Kolu, 

2012). Τα μοντέλα ενσωματώνουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά μιας οντότητας του 

domain και εκθέτoυν τις ιδιότητες που περιγράφουν την οντότητα (Chadwick, Snyder, 

and  Panda, 2012). 

Συχνά το μοντέλο χρησιμεύει ως προσέγγιση του λογισμικού σε μια πραγματική 

διαδικασία. Γι’ αυτό και τα οριζόμενα αντικείμενα  των μοντέλων αποτελούν τα μέρη 

της αίτησης που εφαρμόζουν τη λογική για τα δεδομένα του τομέα εφαρμογής τους. 

Γενικά, μπορούμε να δούμε ότι τα αντικείμενα των μοντέλων ανακτούν και 

αποθηκεύουν την κατάσταση αυτών σε μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα 

αντικείμενο προϊόντος μπορεί να ανακτήσει πληροφορίες από μια βάση δεδομένων, να 

ενεργήσει σε αυτή, και στη συνέχεια να συντάξει ενημερωμένες πληροφορίες πίσω σε 

έναν πίνακα προϊόντων στον SQL Server (Microsoft ASP.NET Team, 2009). 

 

5.4.2 Προβολή 

Η προβολή είναι υπεύθυνη για τη γραφική απεικόνιση των περιεχομένων ενός 

μοντέλου. Αιτείται στοιχεία από τα δεδομένα του μοντέλου και καθορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά αναπαριστούνται προς τον χρήστη. Με άλλα λόγια και όσον αφορά τις 

web εφαρμογές, αυτό πρακτικά σημαίνει την παραγωγή HTML που ανταποδίδεται στο 

πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Παράλληλα, το ίδιο μοντέλο μπορεί να 

απεικονίζεται με τις προβολές σε διάφορες μορφές όπως HTML, PDF, XML, ή ίσως 

ακόμη και σε ένα υπολογιστικό φύλλο.   

Το επίπεδο προβολής θα πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στις αλλαγές του 

επιπέδου μοντέλου, γι’ αυτό και οι προβολές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην 

εμφάνιση των δεδομένων και να μην εμπλέκονται με την επιχειρηματική λογική του 

μοντέλου, η οποία και θα πρέπει να παραμένει στο μοντέλο, το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την παροχή οποιουδήποτε δεδομένου στη προβολή (Chadwick, Snyder and Panda, 2012). 

 

http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
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5.4.3 Ελεγκτής 

Ο ελεγκτής, όπως υποδηλώνει και το όνομα του, ελέγχει την λογική της 

εφαρμογής και ενεργεί ως συντονιστής μεταξύ της προβολής και του μοντέλου. Οι 

ελεγκτές παρακολουθούν τα αιτήματα του επιπέδου προβολής και αναλόγως 

αλληλεπιδρούν με το μοντέλο για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, 

μεταφέροντας στη συνέχεια τα αποτελέσματα πίσω στην προβολή. Με άλλα λόγια, 

μπορούμε να πούμε ότι σ’ ένα αυτόνομο πελάτη γραφικής διεπαφής χρήστη (Graphical 

User Interface-GUI), οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών θα μπορούσαν να 

πραγματοποιούνται με κλικ ενός κουμπιού ή μ’ ένα μενού επιλογών, ενώ σε μια Web 

εφαρμογή εμφανίζονται ως GET και POST αιτήματα HTTP. Έτσι, με βάση τις 

αλληλεπιδράσεις του χρήστη και το αποτέλεσμα των ενεργειών του  μοντέλου, ο 

ελεγκτής ανταποκρίνεται με την επιλογή της κατάλληλης απόκρισης (Microsoft 

ASP.NET Team, 2009; Chadwick, Snyder, and  Panda, 2012). 

 

5.5 Λειτουργία μιας αίτησης στο MVC 
 Η επίδοση και η επεκτασιμότητα, που πρέπει να περιέχει η κατασκευή ενός 

δικτυακού τόπου σε HTML μέσω της επιλογής του ASP.NET MVC είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά για την εν γένει λειτουργία του δικτυακού αυτού τόπου. Το πρότυπο 

σχεδιασμού MVC χωρίζει την λογική της εφαρμογής από το περιβάλλον εργασίας του 

χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να ελέγχουμε ανεξάρτητα τα στάδια της ανάπτυξης, του 

ελέγχου και της συντήρησης μιας εφαρμογής. Γενικά, μια αίτηση λειτουργεί με τον 

ακόλουθο απλό τρόπο (Chiranjeevi, 2012): 

1. Το εισερχόμενο αίτημα κατευθύνεται προς τον ελεγκτή. 

2. Ο ελεγκτής επεξεργάζεται την αίτηση και σχηματίζει ένα μοντέλο δεδομένων. 

3. Το μοντέλο μεταφέρεται στην προβολή. 

4. Η προβολή μετατρέπει το μοντέλο σε κατάλληλη μορφή εξόδου. 

5. Η απάντηση ανταποδίδεται. 

 

Αναλυτικότερα, στην εικόνα 5-4, παρατηρώντας την αλληλουχία των ενεργειών 

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ASP.NET MVC κατά τη διάρκεια μιας αίτησης, 

μπορούμε να πούμε τα εξής (Esposito, 2009):  

 

http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
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Εικόνα 5-4: Το διάγραμμα ακολουθίας μιας αίτησης ASP.NET MVC  

(Esposito, 2009)  

 

Παρατηρώντας στο παραπάνω διάγραμμα την εκτέλεση του ASP.Net MVC 

πλαισίου, βλέπουμε πως αρχικά η αίτηση με μια μέθοδο POST κατευθύνεται προς το 

URL Routing, όπου ο πίνακας δρομολόγησης που περιέχεται σ’ αυτό θα εκτελέσει τη 

δραστηριότητα της χαρτογράφησης του αιτούμενου URL  του χρήστη με την εφαρμογή 

(Freeman and Sanderson, 2011). Μετά την εκτέλεση της δρομολόγησης, η αίτηση 

πηγαίνει προς τον ελεγκτή. Όταν η αίτηση φτάσει στον ελεγκτή, αυτός ορίζεται μόνο 

από τη δρομολόγηση διότι στην εφαρμογή μας υπάρχουν πολλοί ελεγκτές και έτσι η 

δρομολόγηση θα χαρτογραφήσει τον ακριβή ελεγκτή και την ακριβή μέθοδο του ελεγκτή 

που θα εκτελεστεί (Garad, 2012). Μόνο αυτός ο ελεγκτής θα προετοιμάσει το μοντέλο, 

θα λάβει και θα επικυρώσει τις πληροφορίες από το μοντέλο. Τέλος, θα ανταποδώσει τα 

στοιχεία στη προβολή, που αποτελεί τη διεπαφή ή τη σχεδιασμένη οθόνη του χρήστη, 

και η οποία με τη σειρά της θα τα στείλει ως απόκριση πίσω στο χρήστη (Mukhtar, 

Shams, 2004). 

5.6  Νέα στοιχεία της έκδοσης ASP.NET MVC 4 
Η έκδοση 4 του ASP.NET MVC προτύπου σχεδίασης βασίζεται σε μια αρκετά 

ώριμη βάση και ορισμένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά του είναι τα εξής (Galloway, 

et al., 2011): 
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  ASP.NET Web API 

  Βελτιώσεις στα προεπιλεγμένα πρότυπα έργου  

  Πρότυπο Mobile έργου με τη χρήση Mobile jQuery  

  Λειτουργίες οθόνης 

  Υποστήριξη εργασιών για ασύγχρονους ελεγκτές 

  Bundling και minification 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται μια επισκόπηση αυτών των 

χαρακτηριστικών. 

 

5.6.1 ASP.NET Web API 

Το ASP.NET MVC παρείχε πάντα τη δυνατότητα να επιστρέφει τα δεδομένα των 

απλών υπηρεσιών δεδομένων HTTP σε διάφορες μορφές (π.χ  JSON και XML) . Όμως, 

το ASP.NET Web API, που αποτελεί ένα νέο πλαίσιο για τη δημιουργία HTTP 

υπηρεσιών, πηγαίνει αυτή την αλληλεπίδραση ένα βήμα περαιτέρω παρέχοντας ένα πιο 

σύγχρονο μοντέλο προγραμματισμού, ικανό να παρέχει δεδομένα σε διαρκή και 

αυξανόμενο φάσμα εφαρμογών, συσκευών και πλατφόρμων. Αυτό το σύγχρονο μοντέλο 

επικεντρώνεται στην πλήρη παροχή υπηρεσιών δεδομένων και όχι στις ενέργειες των 

ελεγκτών που τυχαίνει να επιστρέφουν δεδομένα (Chadwick, Snyder and  Panda, 2012; 

Microsoft ASP.NET, 2013). Επίσης, το ASP.NET Web API αποτελεί μια ιδανική 

πλατφόρμα για την δημιουργία RESTful υπηρεσιών και περιλαμβάνει υποστήριξη για τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά (Microsoft ASP.NET, 2013): 
 

  Σύγχρονο μοντέλο προγραμματισμού HTTP (Modern HTTP programming model) 
 Πλήρης υποστήριξη για δρομολογητές (Full support for routes) 
 Διαπραγμάτευση Περιεχομένου (Content negotiation) 
 Μοντέλο σύνδεσης και επικύρωσης (Model binding and validation)  
 Φίλτρα (Filters) 
 Σύνθεση ερωτήματος (Query composition) 
 Βελτιωμένη ελεγξιμότητα (Improved testability) 
 Διαμόρφωση βασιζόμενη σε κώδικα (Code-based configuration) 
 Improved support for Inversion of Control (IoC) containers 
 Φιλοξενία των Web APIs στην ίδια διαδικασία εκτός από τον IIS (Self-host) 
 Δημιουργία προσαρμοσμένης βοήθειας και δοκιμής σελίδων (Create custom help 

and test pages)  
 Παρακολούθηση και διάγνωση (Monitoring and diagnostics) 
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 Χρήση του ASP.NET Web API UrlHelper για δημιουργία δεσμών με σχετικούς 
πόρους στην ίδια εφαρμογή (Link generation)  

 Web API πρότυπο έργου (Web API project template) 
 Υποβοήθηση ενός web API ελεγκτή που βασίζεται σε ένα πλαίσιο οντοτήτων 

τύπου με βάση το μοντέλο (Scaffolding ). 

5.6.2 Βελτιώσεις στα προεπιλεγμένα πρότυπα έργου  
Η οπτική σχεδίαση του προεπιλεγμένου προτύπου, που υπήρχε στην έκδοση 3 

ASP.NET MVC κατά τη δημιουργία ενός νέου έργου MVC, περιλάμβανε  ένα λευκό 

τετράγωνο σε μπλε φόντο (εικόνα 5.5). Στο νέο πρότυπο όμως, τόσο η χρήση της HTML 

όσο και της CSS, έχουν πλήρως επανασχεδιαστεί προσφέροντας σαφώς καλύτερο 

αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.6 (Galloway, et al., 2011). 
 

            
Εικόνα 5-5: Απεικόνιση του προεπιλεγμένου προτύπου στην έκδοση 3 του MVC 

                        
Εικόνα 5-6: Απεικόνιση του προεπιλεγμένου προτύπου στην έκδοση 4 του MVC 
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5.6.3 Πρότυπο Mobile έργου με τη χρήση Mobile jQuery  

O μοντέρνος σχεδιασμός του νέου προτύπου περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη 

και για περιηγητές ιστού κινητών συσκευών μέσω της προσαρμοστικής διάταξης. Η 

προσαρμοστική διάταξη είναι μια τεχνική που παρέχει στη CSS τη δυνατότητα 

αυτόματης αναδιαμόρφωσης, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση για τη μικρή 

μορφή των φορμών στις κινητές συσκευές (εικόνα 5.7). 

 Στην έκδοση 4 του MVC προτύπου, η χρήση της HTML και της CSS ενισχύεται 

με τη χρήση σύγχρονων markup και CSS, τα οποία ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη 

χρήση των προγραμμάτων περιήγησης. Γι’ αυτό και η δημιουργία εφαρμογών για  

προγράμματα περιήγησης σε κινητά, γίνεται με τη χρήση της jQuery βιβλιοθήκης για 

κινητές συσκευές (Εικόνα 5.8). Επίσης, η jQuery παρέχει υποστήριξη πλοήγησης με 

χρήση γλώσσας Ajax, βελτιστοποιημένη οθόνη αφής και χρησιμοποιεί προοδευτική 

ενίσχυση για την υποστήριξη της συσκευής κινητού (Galloway, et al., 2011). 

 

                                                  
       Εικόνα 5-7: Εμφάνιση έργου                             Εικόνα 5-8: Εμφάνιση έργου                            
  mobile σε MVC 3                                                  mobile σε MVC 4                                                                                                                                  
          

5.6.4 Λειτουργίες οθόνης  

Στη σημερινή εποχή οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες και αναζητούν 

πληροφορίες στο διαδίκτυο παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Γι’ αυτό και στο καινούργιο 

πρότυπο ΜVC δόθηκαν αρκετές δυνατότητες στις λειτουργίες της οθόνης ώστε να 

παρέχεται εύκολη, βασιζόμενη σε συνεδρίες προσέγγιση στην προσαρμογή των 
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προβολών και των διατάξεων που στοχεύουν σε διαφορετικές συσκευές (Chadwick, 

Snyder and  Panda, 2012). 

 

5.6.5 Υποστήριξη εργασιών για ασύγχρονους ελεγκτές 

Ο Internet Information Server (IIS) επεξεργάζεται κάθε αίτηση που λαμβάνει σ’ 

ένα νήμα, με αποτέλεσμα κάθε νέα αίτηση να ακινητοποιείται σ’ έναν από τον 

πεπερασμένο αριθμό νημάτων που διαθέτει ο IIS. Αυτό πραγματοποιείται ακόμη και  

στην περίπτωση που το νήμα είναι αδρανοποιημένο περιμένοντας π.χ μια απάντηση από 

ένα ερώτημα βάσης δεδομένων ή μια υπηρεσία Web. 

 Η έκδοση 4 του ASP.NET MVC πλαισίου, για να χειριστεί καλύτερα αυτά τα 

είδη των μακροχρόνιων αιτημάτων, εισάγει τους ασύγχρονους ελεγκτές. Μέσω της 

χρήσης των ασύγχρονων ελεγκτών, το πλαίσιο ελευθερώνει το νήμα που επεξεργάζεται 

το αίτημα, παρέχοντας του την ελευθερία να επεξεργαστεί άλλες εργασίες, ενώ περιμένει 

να ολοκληρωθούν οι διάφορες διεργασίες της αίτησης. Μόλις ολοκληρωθούν, το πλαίσιο 

περατώνει το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει και επιστρέφει την ίδια απόκριση όπως 

ακριβώς θα συνέβαινε μ’ ένα κανονικό σύγχρονο ελεγκτή (Chadwick, Snyder and  

Panda, 2012). 

 

5.6.6 Bundling και minification 

Η ομαδοποίηση και το minification πλαίσιο παρέχουν τη δυνατότητα μείωσης 

του αριθμού των αιτήσεων HTTP, τις οποίες μια ιστοσελίδα χρειάζεται για να 

δημιουργηθεί συνδυάζοντας μεμονωμένα αρχεία σε ένα ενιαίο πακέτο. Επίσης, είναι 

δυνατή η μείωση του συνολικού μεγέθους των εν λόγω αιτημάτων με την 

ελαχιστοποίηση των περιεχομένων των πακέτων τους, μέσα από ενέργειες όπως είναι η 

εξάλειψη των κενών για μείωση των ονομάτων των μεταβλητών. Τα πακέτα δηλώνονται 

και διαμορφώνονται με κώδικα και είναι εύκολη η αναφορά στις προβολές τους μέσω 

βοηθητικών μεθόδων, τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν είτε ως ενιαία σύνδεση με 

το πακέτο είτε όταν πραγματοποιείται αποσφαλμάτωση, με πολλαπλές συνδέσεις με τα 

επιμέρους περιεχόμενα του πακέτου. Επιπλέον, το ASP.NET MVC αγκαλιάζει και 

επεκτείνει τον πυρήνα της λειτουργικότητας του.NET πλαισίου κάνοντας αυτή την 

επεξεργασία ακόμη περισσότερο χρήσιμη στις ASP.NET MVC εφαρμογές (Galloway, et 

al., 2011; Chadwick, Snyder and  Panda, 2012). 
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5.7  Θετικά στοιχεία προτύπου MVC 
Το πρότυπο σχεδιασμού MVC παρέχει ένα μεγάλο σύνολο πλεονεκτημάτων 

σχεδιασμού μέσω του διαχωρισμού των οντοτήτων. Πρώτα απ’ όλα, όπως είδαμε και 

στην ενότητα 5.4, είναι ευκολότερη η διαχείριση της πολυπλοκότητας της εφαρμογής, 

αφού γίνεται διαχωρισμός αυτής σε τρία συστατικά: το μοντέλο, τη προβολή και τον 

ελεγκτή. Πλέον, οι σχεδιαστές μπορούν να εργαστούν στο περιβάλλον εργασίας του 

χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για το υποκείμενο των δεδομένων. 

Παράλληλα οι προγραμματιστές μπορούν να επικεντρωθούν στη λογική των δεδομένων 

χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες της παρουσίασης, αφού το πρότυπο δεν 

χρησιμοποιεί προβολή κατάστασης ή φόρμες βασιζόμενες σε διακομιστή. Όπως είναι 

δυνατόν να έχουμε πολλαπλές προβολές που χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο, η δομή 

βοηθά επίσης τους προγραμματιστές να αποφεύγουν την επανάληψη κώδικα (Microsoft 

ASP.NET Team, 2009; Kolu, 2012).    

Ένα άλλο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής αυτής είναι η επεκτασιμότητα της. 

Στο κλασικό σχεδιασμό προτύπων λογισμικού, όπου τα στοιχεία διεπαφής του χρήστη 

(UI), η λογική των δεδομένων και η λογική του προγραμματισμού ήταν όλα στο ίδιο 

μέρος, η συντήρηση γινόταν γρήγορα δυσκίνητη καθώς η εφαρμογή μεγάλωνε σε 

μέγεθος. Για όσο χρονικό διάστημα όλα τα κομμάτια του MVC είναι σαφώς 

καθορισμένα και self-contained, δεν παίζει ζωτικής σημασίας ρόλο το πόσο μεγάλη 

γίνεται η εφαρμογή εφόσον για όλο αυτό το διάστημα οι αρχές του MVC ακολουθούνται 

αυστηρά. Ωστόσο, τα περισσότερα πλαίσια ενθαρρύνουν μόνο αυτό, καθώς θα ήταν 

δύσκολο να εφαρμοστεί (Freeman and Sanderson, 2011). 

Τέλος, διαπιστώνουμε πως παρέχει καλύτερη υποστήριξη για δοκιμές με 

γνώμονα την ανάπτυξη (Test Driven Development) και λειτουργεί καλά για Web 

εφαρμογές που υποστηρίζονται από μεγάλες ομάδες προγραμματιστών και σχεδιαστών 

ιστού, που χρειάζονται ένα υψηλό βαθμό ελέγχου πάνω στη συμπεριφορά της 

εφαρμογής (Microsoft ASP.NET Team, 2009). 

 

5.8  Αρνητικά στοιχεία προτύπου MVC 
Παρά το γεγονός ότι το MVC πρότυπο σχεδίασης έχει πολλά πλεονεκτήματα από 

την άποψη της τεχνολογίας λογισμικού και χειρίζεται ορισμένα δυσεπίλυτα σημεία του 

http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
http://www.asp.net/mvc/tutorials/older-versions/overview/asp-net-mvc-overview#author-info
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παραδοσιακού προτύπου για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας web εφαρμογής, 

πολλές φορές δεν είναι κατάλληλο για το σχεδιασμό κάθε έργου. 

Ορισμένα από τα μειονεκτήματα που μπορούμε να παραθέσουμε είναι τα ακόλουθα:    

 Αύξηση της πολυπλοκότητας: Για τις μικρές και μεσαίες εφαρμογές στις οποίες         

υπάρχει η τάση να τονίζεται η ταχύτητα φόρτωσης και η αποτελεσματικότητα 

εκτέλεσης, το MVC μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση, δεδομένου ότι 

δημιουργεί πρόσθετο φόρτο εργασίας και καθιστά την εφαρμογή πιο περίπλοκη. 

Κάθε φορά που η σελίδα στέλνει ένα αίτημα, περνά μέσα από την μηχανή του 

MVC, με αποτέλεσμα οριακά μικρότερες ταχύτητες φόρτωσης (Kolu, 2012). 

 Σπατάλη χρόνου: Η δαπάνη χρόνου στα πρώτα στάδια ενός έργου είναι μεγάλη. 

Έτσι, εάν ο κύκλος ζωής του έργου είναι σχετικά μικρός και δεν υπάρχει μεγάλη 

ανάγκη για τη συντήρηση του ή την περαιτέρω ανάπτυξη του, δεν υπάρχει λόγος 

για σπατάλη πολύ χρόνου για τη σύσταση μιας μεγάλης μηχανής MVC. 

 Υπερβολική χρήση ενημερώσεων: Ο μηχανισμός διάδοσης των αλλαγών στη δομή 

των δεδομένων του μοντέλου, με το οποίο συνδέεται άμεσα ο κώδικας της 

εφαρμογής, μπορεί να είναι αναποτελεσματικός, γιατί απαιτείται αντίστοιχη 

ενημέρωση όλων των αρχείων που περιέχουν κώδικα καθώς και παράλληλη 

αλλαγή στις προβολές και στον ελεγκτή. Πολύ εύκολα μπορούμε να συμπερά-

νουμε ότι αυτό μπορεί να είναι επίπονο και δύσκολο, αν το σύστημα είναι αρκετά 

μεγάλο (Kojarski and Lorenz, 2003). 

 

          Κλείνοντας αυτή την ενότητα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε  ότι όταν ένα 

πλαίσιο πληγεί από διάφορα σφάλματα (bugs), ο χρόνος που απαιτείται για να καταλάβει 

ένας προγραμματιστής αν αυτά βρίσκονται στον κώδικα ή στο ίδιο το πλαίσιο είναι 

αρκετά μεγάλος (Abeysinghe, 2009). Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, μπορούμε να 

πούμε ότι ορισμένοι προγραμματιστές πιθανόν να εκλάβουν το ASP.NET MVC ως ένα 

βήμα προς τα πίσω όσον αφορά την χρηστικότητα και την παραγωγικότητα, ενώ ίσως 

ένα άλλο σημαντικό σημείο που αφορά τις επιπτώσεις του ASP.NET MVC προτύπου 

στην καθημερινή ανάπτυξη, είναι ότι απαιτεί κάποια εκ των προτέρων εξοικείωση.  
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6. Περιγραφή και Ανάλυση Εφαρμογής 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση της υπηρεσίας που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής. Αρχικά, περιγράφονται οι κύριοι 

στόχοι της εφαρμογής σύμφωνα με τους προβληματισμούς που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και ο τρόπος επίλυσης αυτών μέσω της προτεινόμενης 

υπηρεσίας. Στη συνέχεια, γίνεται μια παρουσίαση των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στη σχεδίαση αλλά και στην υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας. Τέλος, αναλύεται ο τρόπος χρήσης της εκάστοτε 

τεχνολογίας για την ανάπτυξη της προτεινόμενης υπηρεσίας, καθώς και η συνολική 

διασύνδεση των τεχνολογιών αυτών. 

 

6.1 Γενική περιγραφή εφαρμογής 
Στόχος της παρούσας μελέτης-περίπτωσης είναι η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας 

παροχής πληροφοριών στους πολίτες μιας πόλης αναφορικά με την πλοήγησή τους μέσα 

σ’ αυτή  και κάνοντας χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Λαμβάνοντας υπόψιν τις 

αυξημένες ανάγκες των πολιτών για ασφαλή και γρήγορη πλοήγηση σε ένα 

προκαθορισμένο προορισμό, η υπηρεσία αυτή εστιάζει στον γρήγορο αλλά και αξιόπιστο 

προσδιορισμό της διαδρομής την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο πολίτης. 

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η προτεινόμενη υπηρεσία εστιάζει στην 

εξασφάλιση των ακόλουθων αναγκών των πολιτών: 
 

α) Διερεύνηση του προορισμού: οι χρήστες τις περισσότερες φορές αδυνατούν 

να γνωρίζουν την ακριβή διεύθυνση του προορισμού που θέλουν να οδηγηθούν. 

Αντιθέτως, η γνώση την οποία διαθέτουν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη 

ονομασία κάποιας υπηρεσίας ή κάποιου σημείου ενδιαφέροντος (Points of Interest - π.χ. 

KEΠ Νεάπολης, Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, κτλ.). Συνεπώς, οι χρήστες επιθυμούν την 

άμεση αναζήτηση του σημείου που θέλουν να οδηγηθούν με τη χρήση περιφραστικών 

όρων, που δεν συνάδουν σε κάποια διεύθυνση.  Με τη χρήση της προτεινόμενης 

υπηρεσίας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν το ακριβές σημείο του 

επιθυμητού προορισμού τους, ανεξάρτητα από τη γνώση της διεύθυνσης. Επειδή όμως οι 

όροι που θα χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες μπορεί να οδηγήσουν σε πολλαπλά 
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αποτελέσματα, παρουσιάζεται μόνο η συντομότερη διαδρομή που οδηγεί στο 

πλησιέστερο σημείο ενδιαφέροντος που ικανοποιεί το ερώτημα του χρήστη. Ταυτόχρονα 

με τον καθορισμό της διαδρομής, παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να ανακαλύψει 

και παρόμοια σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της 

διαδρομής που θα ακολουθήσει και τα οποία πιθανόν να μην γνώριζε.  

β) Αναζήτηση βέλτιστης διαδρομής: οι χρήστες αναζητούν να βρούνε τη 

βέλτιστη διαδρομή για να οδηγηθούν στον επιθυμητό τους προορισμό. Η επιλογή της 

βέλτιστης διαδρομής, ωστόσο, πραγματοποιείται με ποικίλα κριτήρια, (πχ. χιλιομετρική 

απόσταση, κίνηση στους δρόμους, επιλογή μεταφορικών μέσων κτλ.). Η επιλογή των 

καταλληλότερων κριτηρίων για την ανάκτηση της βέλτιστης, για τους χρήστες, 

διαδρομής αποτελεί καθοριστικό σημείο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της 

εμπιστευτικότητας της εφαρμογής από τους χρήστες. Η ανάκτηση μιας διαδρομής που 

είτε θα καθυστερήσει είτε θα ταλαιπωρήσει τον χρήστη να φτάσει στον προορισμό του, 

μπορεί να συντελέσει στην απαξίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής και της 

διακοπής χρήσης της από τους κατοίκους της πόλης. Στην προτεινόμενη αυτή υπηρεσία, 

η επιλογή της συντομότερης διαδρομής πραγματοποιείται με τη χρήση των εξής 

κριτηρίων: i) χιλιομετρική απόσταση, ii) χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, iii) 

μέσος χρόνος κάλυψης της διαδρομής.  

γ) Άμεση πρόσβαση: μία ακόμη ανάγκη των χρηστών απέναντι στην 

προτεινόμενη υπηρεσία είναι η αδιάλειπτη λειτουργία της και η άμεση πρόσβασή αυτών 

στην υπηρεσία. Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, η προτεινόμενη υπηρεσία 

χρησιμοποιεί την διαδικτυακή υποδομή. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι χρήστες, έχοντας 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούνε άμεσα να αναζητήσουν τον επιθυμητό τους 

προορισμό. 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών των χρηστών, η προτεινόμενη 

υπηρεσία αποτελείται από τρία στάδια, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.3, και πιο 

συγκεκριμένα περιλαμβάνει:  

i) την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ιστού (web service) που θα συγκεντρώνει και θα αναλύει 

τα στοιχεία των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των αιτήσεων των χρηστών της 

εφαρμογής. Το web service, που δεν είναι ορατό από τους χρήστες, υπολογίζει με βάση 

τα κριτήρια, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, τη βέλτιστη διαδρομή για τους 

χρήστες και επιστρέφει τα αποτελέσματα στον φυλλομετρητή του χρήστη. 
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ii) τη δημιουργία μιας online εφαρμογής ιστού (web application) που θα χρησιμοποιούν οι 

χρήστες μέσω του φυλλομετρητή του τοπικού υπολογιστή τους. Μέσω του 

φυλλομετρητή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αιτήσεις στo web service σχετικά με την 

τοποθεσία στην οποία θέλουν να οδηγηθούν. Μετά την ανάλυση την δεδομένων από την 

υπηρεσία, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους χρήστες, οι οποίοι και 

ενημερώνονται σχετικά με την διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν για τα σημεία 

ενδιαφέροντος που επιλέγουν.  

iii) την υλοποίηση μιας mobile εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android, η οποία θα 

παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να πλοηγηθούν γρήγορα μέσα στη πόλη με τη 

χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την online 

διαδικτυακή εφαρμογή, η mobile εφαρμογή συνδέεται με το web service για την 

ανάλυση του αιτήματος του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες με την εφαρμογή που χρησιμοποιούν 

στον τοπικό τους υπολογιστή. 

Στην επιλογή του λειτουργικού συστήματος Android για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής συνετέλεσε το γεγονός της ιδιαίτερης αποδοχής και χρήσης που λαμβάνει η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα στο παγκόσμιο χάρτη των υπολογιστικών κινητών συσκευών. 

Γι’ αυτό το λόγο, οι ιδιαίτερες τεχνολογικές δυνατότητες που παρέχει της προσδίδουν 

πρωταγωνιστική χροιά στις μελλοντικές εξελίξεις στο τομέα των κινητών συσκευών 

καθώς και της βελτίωσης των δυνατοτήτων των έξυπνων πόλεων . 

 

6.2  Αρχιτεκτονική Συστήματος 
Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας στα πλαίσια μια έξυπνης πόλης, η σχεδίαση του 

συστήματος κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνει την κατάλληλη αρχιτεκτονική, έτσι 

ώστε να ικανοποιούνται οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.3.  Έχοντας ως 

στόχο την δημιουργία ενός εύχρηστου, αξιόπιστου, αλλά και επεκτάσιμου συστήματος, η 

παρούσα υπηρεσία σχεδιάστηκε αλλά και υλοποιήθηκε με τη χρήση του προτύπου 

αρχιτεκτονικής πελάτη - εξυπηρετητή (client - server). Με τη χρήση αυτού του 

προτύπου, οι λειτουργικότητες της εφαρμογής, που εκτελούνται στο πρόγραμμα το οποίο 

και χρησιμοποιεί ο χρήστης, είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές που εκτελούνται στον 

εξυπηρετητή. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6–1, οι χρήστες έχοντας πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από τους προσωπικούς τους υπολογιστές ή τα κινητά τους τηλέφωνα, κάνουν 
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αίτηση στον Web Server της εφαρμογής για να μπορέσουν να ανακτήσουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται. Αυτός με τη σειρά του εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες 

που περιλαμβάνει η αίτηση και επιστρέφει την αιτούμενη πληροφορία στο χρήστη. 
 

 
Εικόνα 6–1: Η αρχιτεκτονική Client-Server 

 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψιν το πρότυπο αρχιτεκτονικής πελάτη-εξυπηρετητή,  

που αναφέρθηκε προηγουμένως, η προτεινόμενη υπηρεσία αναπτύχθηκε με τη χρήση 

διαστρωμάτωσης, σχετικά με τις εφαρμογές που την περιλαμβάνουν. Όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 6–2,  η υπηρεσία αποτελείται από την backend διαδικτυακή 

υπηρεσία, η οποία και εκτελείται από τον εξυπηρετητή, αλλά και από δύο διαφορετικές 

υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη διεπαφή του χρήστη: i) την εφαρμογή Android και ii) 

την εφαρμογή ιστού. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι η υπηρεσία έχει καθοριστεί να 

αναζητά τις παρεχόμενες πληροφορίες από την Google, η backend υπηρεσία συνδέεται 

με δύο εξωτερικές υπηρεσίες της Google για να μπορέσει να συλλέξει τα δεδομένα της. 

Με τις υπηρεσίες της Google όμως, δεν διασυνδέεται μόνο η backend υπηρεσία, αλλά 

και οι διεπαφές του χρήστη.  

Στην επόμενη ενότητα, αναλύονται από τη μια οι διεπαφές του χρήστη και η 

λειτουργικότητα της online web εφαρμογής και από την άλλη η λειτουργία της backend 
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υπηρεσίας και της mobile εφαρμογής, ενώ παράλληλα περιγράφονται οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή τους. 
 

 
Εικόνα 6–2: Τα επίπεδα της SmartTransit υπηρεσίας 

 

 

6.3  Λειτουργικότητα Συστήματος  

 6.3.1  Διεπαφές Χρήστη (User Interfaces) 

Κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία της εφαρμογής, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανάπτυξη εύχρηστων και λειτουργικών διεπαφών χρήστη. Λαμβάνοντας υπόψιν 

τον καθοριστικό παράγοντα τον οποίο κατέχει η διεπαφή χρήστη στην αποδοχή της 

υπηρεσίας από τους πολίτες, οι διεπαφές χρήστη υλοποιήθηκαν με στόχο την απλότητα 

και την ευχρηστία. Παράλληλα όμως, οι εφαρμογές πρέπει να παρουσιάζουν 

λειτουργικότητα και άμεση απόκριση στις αιτήσεις των χρηστών. Γι’ αυτό και η 

επίτευξη αυτών των στόχων, επιτυγχάνεται με την υλοποίηση δύο διαφορετικών 

διεπαφών χρήστη: i) μιας ιστοσελίδας και ii) μιας εφαρμογής Android. 

Η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε, αποτελεί κομμάτι του σχεδιαστικού προτύπου 

MVC 4 της πλατφόρμας ASP.ΝΕΤ. Οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

οι: α) HTML5 και β) Javascript. Με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, οι χρήστες έχουν 

τη δυνατότητα να προσπελαύνουν την υπηρεσία μέσω του φυλλομετρητή τους και να 

λαμβάνουν τις πληροφορίες που επιθυμούν.  
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Παράλληλα, και παρά τη δυνατότητα χρήσης του φυλλομετρητή από το κινητό 

τηλέφωνο για την πρόσβαση στην υπηρεσία μας, υλοποιήθηκε μια εφαρμογή Android. 

Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας αμεσότερης διεπαφής χρήστη με 

την προτεινόμενη υπηρεσία μέσω του κινητού του. Όπως ακριβώς και συμβαίνει και με 

την ιστοσελίδα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ερωτήματα σχετικά με 

την επιθυμητή τους διαδρομή, αναμένοντας τα κατάλληλα αποτελέσματα. Έτσι, τα 

προκύπτουσα αποτελέσματα αποτελούνται από ένα χάρτη, στον οποίο αποτυπώνεται η 

διαδρομή την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης, καθώς και το μέσο μαζικής 

μεταφοράς το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

 

 6.3.2 Ανάλυση online Web Εφαρμογής (μέσω Browser)  

Το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και δημιουργίας της εφαρμογής, όπως 

προαναφέραμε, αποτελεί η ιστοσελίδα. Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που 

πραγματοποιούνται για την ικανοποίηση των ερωτημάτων των χρηστών μέσω του 

φυλλομετρητή (browser) παρουσιάζονται στo διάγραμμα ακολουθίας της εικόνας 6–4. 

Αρχικά οι χρήστες κάνουν μια αίτηση στον φυλλομετρητή τους για την εμφάνιση της 

ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στην εικόνα 6–3, η εφαρμογή απαιτεί την 

αναγνώριση της τοποθεσίας του χρήστη. Γι’ αυτό το λόγο, με το ερώτημα που τίθεται, η 

ιστοσελίδα ζητάει από τον χρήστη να του επιτρέψει την αναγνώριση της τοποθεσίας του 

(αναφέρεται ως “Shared Location”).  
 

 
Εικόνα 6–3: Ερώτημα αναγνώρισης τοποθεσίας 

 

Για την επίτευξη αυτής της αναγνώρισης χρησιμοποιείται  η HTML5 τεχνολογία. 

Αν ο χρήστης δεν επιτρέψει την αυτόματη αναγνώριση της τοποθεσίας του (εμφάνιση ως 

“Not Now”) μέσω της HTML5, έχουμε αρχικοποιήσει και ορίσει ως τοποθεσία του τη 
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γεωγραφική θέση της Καμάρας, όπου και αποτελεί το κεντρικότερο σημείο της πόλης 

της Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του χρήστη 

εντοπίζονται αυτόματα και αρχικοποιείται η θέση του.  

Στη συνέχεια, η ιστοσελίδα ζητάει από το Google Maps Api v337, την φόρτωση 

του χάρτη της πόλης, όπου και ορίζεται ως κεντρικό σημείο του χάρτη η θέση του 

χρήστη. Επειδή όμως η υπηρεσία Google Maps Api v3 χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

Javascript για την επικοινωνία της με τις εκάστοτε εφαρμογές, κρίθηκε απαραίτητη η 

χρησιμοποίηση αυτής της τεχνολογίας και από τη δικιά μας εφαρμογή. Από τη στιγμή 

που ο χάρτης έχει εμφανιστεί στον χρήστη, η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτόν 

να εκτελέσει περιφραστικά ερωτήματα για τον εντοπισμό της θέσης που θέλει να 

κατευθυνθεί. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, κατά την ανάπτυξη του ερωτήματός του,  

εμφανίζονται πιθανές τοποθεσίες, που παρουσιάζουν ομοιότητες με το ερώτημά του. Σε 

περίπτωση που εμφανιστεί κάποια τοποθεσία από τις προτεινόμενες, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να την επιλέξει και να εκτελέσει το ερώτημά του με βάση αυτήν την 

τοποθεσία. Για τους πιο έμπειρους χρήστες που γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία με το 

γεωγραφικό πλάτος και μήκος, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής συντεταγμένων με 

την επιλογή “Geocodes”.  

Το ερώτημα του χρήστη, παραλαμβάνεται από την ιστοσελίδα με τη χρήση της 

τεχνολογίας Javascript. Σε ακολουθία των ενεργειών του κώδικα εκτελείται ένα ερώτημα 

στο Google Places Api, για την αναγνώριση από την Google των τοποθεσιών που 

παρουσιάζουν ομοιότητα στο ερώτημα που τέθηκε από τον χρήστη. Επειδή όμως η 

περιγραφή μπορεί να μην ταυτιστεί απόλυτα με κάποια τοποθεσία, η Google Places 

Api38, επιστρέφει την αμέσως επόμενη τοποθεσία που είναι σχετικά όμοια με το 

ερώτημα του χρήστη. Η γεωγραφική θέση της τοποθεσίας που αιτήθηκε ο χρήστης, μαζί 

με τη γεωγραφική θέση αυτού, αποστέλλονται στο Google Maps Api v3 και στη 

συνέχεια επιστρέφονται οι οδηγίες που καθορίζουν την διαδρομή που πρέπει να 

ακολουθήσει για να φτάσει στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι οδηγίες αυτές 

συμπεριλαμβάνουν τη χρήση των μεταφορικών μέσων και αποτελούν τη συντομότερη 

διαδρομή που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. 

                                                 
37 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/  
38 https://developers.google.com/places/documentation/  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/
https://developers.google.com/places/documentation/
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   Εικόνα 6–4: Διάγραμμα ακολουθίας φυλλομετρητή (Web App) 

 

 

Στην εικόνα 6–5, παρουσιάζεται η ιστοσελίδα που εμφανίζεται στον χρήστη. Ο 

χρήστης έχει επιλέξει να αναγνωριστεί αυτόματα η γεωγραφική του θέση και ο χάρτης 

έχει μεταφορτωθεί από την Google και κεντραριστεί σύμφωνα με την αναγνωρισμένη 

θέση του. Για την διευκόλυνση του χρήστη, μια ειδοποίηση «Βρίσκεσαι εδώ» 

εμφανίζεται στον χρήστη για να του δηλώσει το που ακριβώς βρίσκεται. 
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Εικόνα 6–5: Ιστοσελίδα εφαρμογής SmartTransit 

 

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

περιγράψουν την τοποθεσία που επιθυμούν να οδηγηθούν. Στην εικόνα 6–6, 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του τρόπου χρήσης αυτής της δυνατότητας. Ο χρήστης 

επιθυμεί να οδηγηθεί π.χ σε κάποιο ΚΕΠ της Θεσσαλονίκης. Για την διευκόλυνσή του 

και ταυτόχρονα με την εισαγωγή της λέξης-κλειδί «ΚΕΠ» εμφανίζονται κάποιες δυνατές 

επιλογές που υπάρχουν, π.χ. ΚΕΠ Δήμου Νεάπολης, ΚΕΠ Δήμου Τριανδρίας, κ.τ.λ.. Ο 

χρήστης επιλέγει να οδηγηθεί στο ΚΕΠ Δήμου Τριανδρίας και για αυτό το λόγο, εκτελεί 

την ανάλογη επιλογή που του εμφανίστηκε.  
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Εικόνα 6–6: Εγγραφή διεύθυνσης - εμφάνιση πιθανών τοποθεσιών 

 

Μετά την επιλογή και αναγνώριση της τοποθεσίας που επιθυμεί ο χρήστης να 

οδηγηθεί, η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει καθώς και το μεταφορικό μέσο το 

οποίο και πρέπει να επιλέξει, εμφανίζονται στην οθόνη του. Πιο συγκεκριμένα, στην 

εικόνα 6–7 εμφανίζεται η συνολική διαδρομή από το σημείο το οποίο βρίσκεται ο 

χρήστης μέχρι το τελικό σημείο του ΚΕΠ Δήμου Τριανδρίας. Με τη χρήση της επιλογής 

της μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του χάρτη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί 

με λεπτομέρειες τη διαδρομή την οποία και του προτείνεται να ακολουθήσει καθώς και 

τα μεταφορικά μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του κάθε στιγμή. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο η εμφάνιση στο χάρτη ορισμένων θερμών 

περιοχών (Εικόνα 6-8). Οι θερμές περιοχές σηματοδοτούν την ύπαρξη αυξημένης κίνη-

σης σε εκείνη την περιοχή. Στην παρούσα εφαρμογή, για λόγους προσομοίωσης π.χ των 

αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης σε μια έξυπνη πόλη, τα σημεία τα οποία εμφανίζουν 

αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση, έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε διάφορους 

κεντρικούς δρόμους γύρω από τη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης (Εγνατία, 

Λεωφ.Νίκης, Τσιμισκή κ.τ.λ.) και εμφανίζονται κατά τη χρονική διάρκεια από τις 8:00 

μέχρι τις 14:00. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου θα υπήρχαν εγκατεστημένα συστήματα 
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αισθητήρων ή συγκέντρωσης δεδομένων με τη χρήση άλλων τεχνολογιών, η δημιουργία 

τέτοιων θερμών περιοχών θα γινόταν με αυτόματο τρόπο και θα ελεγχόταν κεντρικά. 
 

 
Εικόνα 6–7: Οδηγίες υπολογισμού διαδρομής 

 

 
Εικόνα 6–8: Περιοχές με αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση 

 

Παρατηρώντας ο χρήστης προσεκτικότερα την ανάλυση της καθορισμένης 

διαδρομής του και εστιάζοντας περισσότερο στις οδηγίες, παρατηρεί εναλλαγές στον 

τρόπο καθοδήγησής του. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6–9, εμφανίζεται η ανάγκη του 

χρήστη να περπατήσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης για να μπορέσει να 

χρησιμοποιήσει κάποιο μεταφορικό μέσο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρήστης θα 
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πρέπει να περπατήσει μέχρι την οδό Λαγκαδά, όπου και θα παραλάβει το λεωφορείο 56. 

Ακολούθως, στη περιοχή του Ν.Σ. Σταθμού θα μετεπιβιβαστεί στο λεωφορείο 17 της 

γραμμής Ν.Σ. Σταθμός – Τ.Σ. Τριανδρίας για να μπορέσει να φτάσει στην τοποθεσία που 

επιθυμεί. Στη συνέχεια, αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή με το μεταφορικό μέσο, 

κατά την άφιξή του στο χώρο της Τριανδρίας, θα πρέπει να περπατήσει κάποια μέτρα για 

να μπορέσει να οδηγηθεί στον τελικό του προορισμό, όπως φαίνεται στην εικόνα 6–10. 

Παρατηρούμε πως σε κάθε εναλλαγή μέσου μεταφοράς που πρέπει να 

πραγματοποιήσει ο χρήστης, εμφανίζεται στην οθόνη ένα κατάλληλο σημάδι με οδηγίες. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως σε περίπτωση που υπήρχαν 

περισσότερες επιλογές μεταφορικών μέσων, όπως π.χ. συμβαίνει στην πόλη της Αθήνας 

με το μετρό, τον προαστιακό, το τραμ και τον ηλεκτρικό, θα υπήρχε επιλογή διαδρομής 

με τον συνδυασμό όλων των μέσων και αναλόγως του τελικού προορισμού. 

 

 
Εικόνα 6–9: Καθοδήγηση μέχρι την αφετηρία της διαδρομής με περπάτημα 
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Εικόνα 6–10: Καθοδήγηση μέχρι τον τελικό προορισμό 

 6.3.3 Ανάλυση mobile εφαρμογής – Web Service  

Παράλληλα με την ανάπτυξη της web εφαρμογής και λόγω της ιδιαίτερης 

αποδοχής και χρήσης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στη σύγχρονη 

πραγματικότητα, υλοποιήθηκε και μια παρόμοια mobile υπηρεσία. Πιο αναλυτικά, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας στην εικόνα 6–11, 

όπου παρουσιάζεται το διάγραμμα ακολουθίας των ενεργειών που απαιτούνται για την 

ικανοποίηση της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου. Αρχικά, ο χρήστης εισάγει 

περιγραφικά την τοποθεσία στην οποία και επιθυμεί να οδηγηθεί. Στη συνέχεια, το 

κινητό τηλέφωνο αναγνωρίζει την γεωγραφική θέση του χρήστη με τη χρήση του 

αισθητήρα GPS, που περιλαμβάνει το τηλέφωνο. Το γεγονός της ύπαρξης αισθητήρων 

GPS στα κινητά τηλέφωνα, συντελεί στην καλύτερη και ακριβέστερη ανακάλυψη της 

γεωγραφικής θέσης του χρήστη. Το ερώτημα του χρήστη, μαζί με την γεωγραφική του 

θέση, υποβάλλονται στην backend εφαρμογή της υπηρεσίας μας για περαιτέρω εξέταση 

και δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος. Η backend εφαρμογή39, επιστρέφει στο  
                                                 
39  Περαιτέρω ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην backend εφαρμογή αναλύονται σε 

επόμενη ενότητα. 



 

92 

κινητό τηλέφωνο τη γεωγραφική θέση της τοποθεσίας που αναγνωρίστηκε με βάση το 

ερώτημα του χρήστη. Έχοντας, λοιπόν, την αρχική θέση αλλά και την θέση του 

επιθυμητού προορισμού, η εφαρμογή Google Maps, που διατίθεται σε όλα τα android 

κινητά, εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού του χρήστη. Κατά την εκκίνηση, όμως, 

αυτής της εφαρμογής λαμβάνονται υπόψη τόσο η αρχική και η τελική θέση της 

διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης όσο και η επιλογή της χρήσης των 

μεταφορικών μέσων, αφού δίνονται σαν παράμετροι. Κατ’ επέκταση αυτής της ενέργειας 

έχουμε την εμφάνιση των κατάλληλων οδηγιών για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του 

χρήστη. 

 

 
            Εικόνα 6–11: Διάγραμμα ακολουθίας mobile εφαρμογής  
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Στην εικόνα 6–12, παρουσιάζεται η αρχική οθόνη που εμφανίζεται στον χρήστη 

κατά την είσοδο του στην εφαρμογή. Ακολουθώντας ως σ’ ένα βαθμό τις μεθόδους 

σχεδίασης μιας εφαρμογής, όπως είναι η απλότητα και η ευχρηστία που πρέπει να έχει 

μια εφαρμογή από τους χρήστες, η αρχική οθόνη περιλαμβάνει μόνο ένα σημείο 

εισαγωγής κειμένου. Στο σημείο αυτό γίνεται η εισαγωγή του υποβαλλόμενου προς 

επεξεργασία κειμένου και ακολουθεί το κουμπί με την ένδειξη “Search” για την 

εκκίνηση της εκτέλεσης του ερωτήματος του χρήστη. 

 

 

       
    Εικόνα 6–12: Layout κύριας οθόνης 

 

Κατά την εισαγωγή της τοποθεσίας που θέλει να οδηγηθεί ο χρήστης και την 

επιλογή του κουμπιού αναζήτησης, το εισαχθέν κείμενο μαζί με την γεωγραφική θέση 

του χρήστη αποστέλλονται στην backend εφαρμογή σε κάποιον Web Server. Μετά την 

εκτέλεση του ερωτήματος και την επιστροφή της γεωγραφικής θέσης της επιθυμητής 

τοποθεσίας, η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης αποτυπώνεται στην 

οθόνη του κινητού του τηλεφώνου με τη χρήση της εφαρμογής Google Maps, όπως 
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εμφανίζεται στην εικόνα 6–13. Πέρα από την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο 

χρήστης, στο κάτω μέρος της οθόνης του εμφανίζεται μια περίληψη των μέσων μαζικής 

μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να οδηγηθεί στον τελικό του προορισμό. 

                      
 Εικόνα 6–13: Αποτύπωση επιθυμητής                      Εικόνα 6–14: Βήματα διαδρομής 

 διαδρομής                                                    προς τελικό προορισμό 
 

Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων απεικόνισης που διαθέτει η οθόνη ενός 

κινητού τηλεφώνου σε σχέση με αυτή ενός υπολογιστή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

εμφανίσει τα βήματα της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στον 

προορισμό του, όπως φαίνεται στην εικόνα 6–14. Μ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να 

αντιληφθεί καλύτερα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την διαδρομή και τα μέσα που θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει. 
 

 6.3.4 Backend Web Service 

Η backend εφαρμογή έχει ως στόχο την εκτέλεση των ερωτημάτων του χρήστη, 

αναλύοντας τα δεδομένα τα οποία λαμβάνει από την Google. Μετά τον υπολογισμό της 

συντομότερης διαδρομής, τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν, διοχετεύονται στην 

ιστοσελίδα του χρήστη για να γίνει η παρουσίασή τους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση 
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αυτής της διαδικασίας και την υλοποίηση της υπηρεσίας, χρησιμοποιήθηκε το 

σχεδιαστικό πρότυπο MVC 4 της πλατφόρμας .ΝΕΤ. 

Το σχεδιαστικό πρότυπο MVC 4 της πλατφόρμας .ΝΕΤ εφαρμόστηκε για τον 

σαφή διαχωρισμό τόσο των λειτουργιών των οποίων υποστηρίζει η υπηρεσία μας και 

όσο και των αποτελεσμάτων των οποίων παρουσιάζονται στον χρήστη. Με την 

ανάπτυξη της υπηρεσίας και με βάση αυτό το πρότυπο, η υπηρεσία εξασφαλίζει την 

ανάγκη της επεκτασιμότητας της εφαρμογής. Επίσης, επιτυγχάνοντας το διαχωρισμό της 

επιχειρησιακής λογικής (business logic) της υπηρεσίας από την διεπαφή του χρήστη, οι 

λειτουργικότητες που απαιτούν υψηλή υπολογιστική ισχύ μεταφέρονται στον 

εξυπηρετητή. Με τον τρόπο αυτό, η υπηρεσία μας γίνεται περισσότερο γρήγορη και η 

απόκριση των απαντήσεων στους χρήστες είναι άμεση. Τέλος, το γεγονός της ύπαρξης 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα αποτελεί επιτακτική λύση την εκτέλεση των 

λειτουργιών της υπηρεσίας στον εξυπηρετητή. Παρ’ όλη την πρόοδο που έχει επέλθει 

στο λογισμικό των smartphones, η εκτέλεση ενεργειών με υψηλό υπολογιστικό κόστος 

στο κινητό τηλέφωνο συντελεί στην κατανάλωση πόρων που θα μπορούσαν να 

διατεθούν σε άλλες λειτουργίες του κινητού. Γι’ αυτό το λόγο, και η εκτέλεση αυτών 

γίνεται στον εξυπηρετητή.  

Στα πλαίσια, λοιπόν, της υποστήριξης των λειτουργιών της υπηρεσίας, η backend 

εφαρμογή, αποτελεί το κεντρικό σημείο το οποίο και περιέχει όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες. Μέσω του κινητού τηλεφώνου, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

ακολουθίας της εικόνας 6–11, οι χρήστες αιτούνται έναν προορισμό. Την αίτηση αυτή, 

την παραλαμβάνει η backend υπηρεσία για να την αναλύσει και να επιστρέψει τα 

αποτελέσματα. Μ’ αυτό τον τρόπο, η backend εφαρμογή αξιοποιείται μόνο από την 

εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για δύο κυρίως λόγους: 

• Η κάλυψη των αναγκών των χρηστών που εκτελούν ερωτήματα μέσω των 

φυλλομετρητών πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 

Javascript. Συνεπώς, οι σύγχρονοι φυλλομετρητές μπορούν να καλύψουν τις 

αυξημένες ανάγκες που απαιτούνται για την εκτέλεση τέτοιων ερωτημάτων. 

Επίσης, το Google Maps Api v3, καλύπτει, μέσω βιβλιοθηκών, την 

ικανοποίηση των ερωτημάτων του χρήστη χωρίς να εφαρμόζεται περαιτέρω 

ανάλυση. Συνεπώς, δεν απαιτείται η χρήση backend εφαρμογής. 

• Η Android εφαρμογή θα πρέπει να δεσμεύει όσο γίνεται λιγότερους πόρους 

και να καταναλώνει ελάχιστο δίκτυο (internet). Συνεπώς, με την εκτέλεση 
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των ερωτημάτων στην backend εφαρμογή, η mobile εφαρμογή περιορίζεται 

στην αποστολή ενός ερωτήματος μέσω διαδικτύου και την αναμονή της 

απάντησης από την backend εφαρμογή, χωρίς να εμπλέκεται στην εκτέλεση 

πρόσθετων ερωτημάτων στις υπηρεσίες της Google.  

Πιο αναλυτικά, την αίτηση του χρήστη, την παραλαμβάνει η backend υπηρεσία 

για να την αναλύσει και να επιστρέψει τη γεωγραφική θέση της επιθυμητής τοποθεσίας. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια αίτηση στο Google Places Api,  για να επιστραφούν 

τα σημεία τα οποία και αναλογούν στο ερώτημα του χρήστη. Για να μπορέσουμε να 

επιτύχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, χρησιμοποιούνται κάποιες 

παράμετροι που βοηθούν την εκτέλεση της αίτησης στο Google Places Api, όπως είναι: 

• Κείμενο: περιέχει το κείμενο το οποίο και υπέβαλλε ο χρήστης μέσω        

της android εφαρμογής, 

• Γεωγραφική θέση: περιέχει τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο 

χρήστης τη στιγμή του ερωτήματος, 

• Ακτίνα: περιέχει την ακτίνα αναζήτησης, σε μέτρα, όπου και θα γίνει 

η αναζήτηση της τοποθεσίας. Η ακτίνα ξεκινάει από τη γεωγραφική 

θέση του χρήστη. 

  Τα σημεία αυτά επιστρέφονται σε μια ημιδομημένη μορφή αναπαράστασης 

JSON. Με τη χρήση της βιβλιοθήκης NewtonSoft Json.Net για τη γλώσσα 

προγραμματισμού C# της πλατφόρμας .NET, η ημιδομημένη αυτή μορφή μετατρέπεται 

σε μια αντικειμενοστραφής μορφή που είναι κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία. Οι 

γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου που εμφανίζει και την μεγαλύτερη ομοιότητα 

με το ερώτημα του χρήστη αλλά και βρίσκεται στην κοντινότερη απόσταση από τον 

χρήστη, επιστρέφεται στην android εφαρμογή.  

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός πως παράλληλα με τη 

διαδρομή που θα εμφανιστεί στη διεπαφή του χρήστη, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα 

ενδιάμεσα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στο αρχικό σημείο που 

βρίσκεται ο χρήστης και στον επιθυμητό προορισμό. Οι χρήστες τις περισσότερες φορές 

δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ορισμένων σημείων ενδιαφέροντος που υπάρχουν. Για το 

λόγο αυτό, η backend υπηρεσία ζητάει από το Google Maps API να επιστρέψει και τα 

σημεία ενδιαφέροντος τα οποία εμφανίζονται στη διαδρομή. Έτσι, ο χρήστης μπορεί με 

ένα πάτημα πάνω στα σημεία ενδιαφέροντος να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες 

περιγραφής.  
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7. Επίλογος 

7.1   Σύνοψη και συμπεράσματα 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσεκτική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αναφορικά με τις έξυπνες πόλεις και παρουσιάστηκε  η σχεδίαση και η 

ενδεικτική περίπτωση μελέτης μιας υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών κατά την 

μετακίνηση τους στην έξυπνη πόλη με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η 

υλοποίηση της εφαρμογής βασίστηκε στην παροχή υπηρεσιών εντοπισμού θέσης. Μέσα 

από τη μελέτη αυτών των υπηρεσιών, διαπιστώθηκε πως οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 

διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες, που τις καθιστούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες αλλά και 

οικονομικά συμφέρουσες.  

 Η χρήση των υπηρεσιών εντοπισμού στην ανάπτυξη του web service ήταν 

εκτεταμένη, αφού αρχικά δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή web εφαρμογή για την 

εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων που χρησιμοποιεί αυτή η υπηρεσία. H παροχή 

των στοιχείων εντοπισμού θέσης πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται από τη Google (Google maps και Google Places). Στη συνέχεια, 

αναπτύχθηκε μια παρόμοια εφαρμογή με χρήση της πλατφόρμας Android για την 

καθοδήγηση των χρηστών μέσα στη πόλη. Τα δεδομένα θέσης που χρησιμοποιούνται 

στην κινητή εφαρμογή προέρχονται από την επεξεργασία που πραγματοποιείται στον 

εξυπηρετητή που υποστηρίζει την ιστοσελίδα της web εφαρμογής. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο 

χρήστης εξοικονομεί αφενός επεξεργαστική ισχύ, διότι όλη η διεργασία γίνεται από τον 

εξυπηρετητή, και αφετέρου ενέργεια, αφού η μπαταρία αποτελεί το αδύνατο σημείο των 

σύγχρονων smartphones. Τόσο η online web εφαρμογή όσο και η εφαρμογή στο Android 

αναπτύχθηκαν με κύριο γνώμονα την απλότητα και την ευχρηστία, έτσι ώστε η 

αλληλεπίδραση με τον απλό χρήστη να είναι λειτουργική, αποδοτική και 

ευπαρουσίαστη.  

Η χρηστικότητα της υπηρεσίας που αναπτύχθηκε βοήθησε στην ολοκλήρωση 

κάποιων στόχων σε θετικό βαθμό, αλλά παράλληλα παρουσίασε ελλείψεις που 

επίδρασαν αρνητικά στην εκπλήρωση αυτών. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τους 

στόχους που τέθηκαν στην ενότητα 1.3, η υλοποίηση της εφαρμογής πρόσφερε την 

κατάλληλη καθοδήγηση στους χρήστες για εύκολη πρόσβαση στη πλησιέστερη στάση 

λεωφορείου, καθώς και άμεση δυνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά με σημεία που 

τον ενδιαφέρουν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκεται. Επίσης, δόθηκε η  
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δυνατότητα προσδιορισμού της διαδρομής που θέλει να ακολουθήσει, αλλά δεν ήταν 

δυνατή η ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων και του χρόνου άφιξης τους σε 

πραγματικό χρόνο, αφού απαιτείται ειδική άδεια από τον φορέα που παρέχει τα 

συγκεκριμένα στοιχεία. 

Εν τέλει, ένα άλλο αρνητικό στοιχείο που παρουσιάστηκε, είναι η αδυναμία 

υπολογισμού του χρόνου της επιλεγμένης διαδρομής, αφού απαιτείται συνδυασμός των 

πραγματικών στοιχείων που παρέχει ο φορέας και των δεδομένων που διαθέτει η 

Google. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν λύσεις και υπηρεσίες που επιτρέπουν την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις αστικές μετακινήσεις τους, μέσω της ορθής 

αξιολόγησης των εργαλείων και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες κινητές 

υπολογιστικές συσκευές. 

 

7.2   Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του web service και της εφαρμογής που 

αναπτύχθηκαν σε αυτή την διπλωματική εργασία έγιναν έτσι ώστε να διατίθενται 

δυνατότητες επέκτασης. Οι παρεχόμενες λειτουργίες της εφαρμογής ταξινομούνται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται μελλοντικά στους προγραμματιστές η δυνατότητα να 

τις επεκτείνουν, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα τμήματα της εφαρμογής. Οι 

μελλοντικές επεκτάσεις θα πρέπει να αφορούν την διόρθωση των προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση αυτής καθώς και την περαιτέρω βελτιστοποίηση 

της, όπως:  

i)  δυνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων και 

του χρόνου άφιξης τους σε πραγματικό χρόνο, μέσα από μια δημόσια βάση 

δεδομένων που θα διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των στοιχείων αυτών και θα 

ξεπερνά τα προβλήματα παροχής αδειών. 

ii) επέκταση της αλληλεπίδρασης με τα σημεία ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να μπορούν 

να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες για κάθε σημείο ενδιαφέροντος, όπως 

βίντεο, εικόνες, αρχεία ήχου κ.α. Επίσης, θα μπορούσε να προστεθεί η δυνατότητα 

πλοήγησης με την εμφάνιση πληροφοριών μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος, 

έτσι ώστε να είναι καλύτερη η αλληλεπίδραση με τα σημεία που ορίζει ο χρήστης. 

iii) δυνατότητα υπολογισμού του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

επιλεγμένης διαδρομής, ώστε να μπορεί ο χρήστης να οργανώσει το πρόγραμμα 
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του με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μ’ αυτό τον τρόπο, θα αποφεύγει τις 

άσκοπες μετακινήσεις και θα εξοικονομεί πολύτιμο προσωπικό χρόνο. 

iv)  ύπαρξη δημοσίων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης των οδικών δικτύων της 

πόλης, ώστε να συλλέγονται και να διατίθενται δεδομένα και πληροφορίες 

σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τους διατιθέμενους χώρους 

στάθμευσης (κοντά στα βασικά σημεία επιβίβασης), τις διάφορες προειδοποιήσεις 

συμβάντων ή ατυχημάτων, τις ενημερώσεις σχετικά με τις καιρικές συνθήκες κ.α. 

Μ’ αυτό τον τρόπο, θα μπορεί ο χρήστης να έχει μια ολοκληρωμένη και όσο το 

δυνατόν καλύτερη διαχείριση του χρόνου του.    

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως η προσπάθεια υλοποίησης των 

επεκτάσεων που προτάθηκαν, με την παράλληλη πάντα συμμετοχή των έξυπνων 

χρηστών, θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εξεύρεση λύσεων, 

βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μιας έξυπνης πόλης.  
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