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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας 
αξιοποίησης των ανοιχτών δεδοµένων στην ανάπτυξη εφαρµογών για «ευφυείς πόλεις». 
Αρχικά, µελετάται η έννοια της «ευφυούς πόλης», οι τεχνολογίες και οι εφαρµογές που 
χαρακτηρίζουν τις «ευφυείς πόλεις». Η πρωτότυπη εφαρµογή που κατασκευάζεται για να 
διερευνηθούν τα ανοιχτά δεδοµένα αφορά τη Θεσσαλονίκη, ως συµπρωτεύουσας της 
Ελλάδας, η οποία ωστόσο είναι σε πρώιµο στάδιο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξή της σε µία 
«ευφυή πόλη» και αποτελεί τη µελέτη περίπτωσής στην παρούσα εφαρµογή. 

Έπειτα, παρουσιάζεται µια βιβλιογραφική επισκόπηση της ευφυούς πόλης (smart city), των 
χαρακτηριστικών της και µελετώνται τα στάδια ολοκλήρωσής της σε διάφορα αστικά 
κέντρα και σε συγκεκριµένους τοµείς όπως, η ευφυής διακυβέρνηση, η κινητικότητα, η 
οικονοµία, η διαβίωση και το ευφυές περιβάλλον. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η µεθοδολογία διερεύνησης, ο τρόπος συλλογής των 
πληροφοριών από τον Δήµο Θεσσαλονίκης για τα µουσεία της πόλης, ο τρόπος 
αξιοποίησης των ανοιχτών δεδοµένων και η σχεδίαση της πρωτότυπης εφαρµογής καθώς 
και τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Ακόλουθα παρουσιάζεται η πρωτότυπη εφαρµογή που αναπτύχθηκε, µια ευφυής 
εφαρµογή, η οποία υποβοηθά τον επισκέπτη να βρει τη βέλτιστη διαδροµή που θα 
µπορούσε να ακολουθήσει για να επισκεφθεί όσο το δυνατό περισσότερα µουσεία, στο 
χρόνο που διαθέτει. Το σύστηµα βασίζεται σε έναν αλγόριθµο που υπολογίζει τη βέλτιστη 
διαδροµή περιήγησης, ανάλογα µε τη τοποθεσία εκκίνησης, τον διαθέσιµο χρόνο του 
περιηγητή και τον αναγκαίο χρόνο περιήγησης κάθε µουσείου, ώστε να αξιοποιήσει όσο το 
δυνατό καλύτερα το χρόνο που διαθέτει. Η εφαρµογή ονοµάζεται «THESS.MUSEUM» και 
είναι διαθέσιµη σε Ιστότοπο για χρήση από τους πολίτες.  

Τέλος, αφού παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας της εφαρµογής και των δυνατοτήτων που 
παρέχει, γίνεται η αξιολόγησή της µε βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στη µεθοδολογία και 
τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται στο τελευταίο µέρος αυτής της εργασίας. 
 

Λέξεις-Κλειδιά: 
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Abstract 

The purpose of this dissertation is exploring the capabilities of open data and how they can 
be used in an applications’ development regarding “smart cities”. 

Initially, there will be an analysis of the concept of a “smart city”, the various technologies 
and the applications that describe these cities. The prototype application which is under 
development will explore the open data of Thessaloniki, the second largest city in Greece, 
which is in an early stage regarding her transformation into a “smart city” and for that 
reason she is considered to be a case study for the specific application. 
Moreover, the principles of a “smart city” and its characteristics are being reviewed and the 
stages of its integration into various urban centers through specific fields such as smart 
governance, mobility, economy, living, smart citizens and smart environment, are being 
studied.  
Additionally, there will be an analysis of the methodology that was used in order to collect 
the information from the Municipality of Thessaloniki about the city’s museum, how we 
were able to use effectively the open data and the design of the prototype application 
followed by its evaluation criteria. 
Furthermore, this prototype application, a smart application that aims in a convenient and 
easy transportation of the citizens or visitors towards city’s museums within their available 
time, will be presented. This system is based on an algorithm that calculates the shortest 
tour route, depending on the start point, the user’s available time and the necessary tour 
time for each museum. In that way the user can make the best use of his time. The 
application is called “THESS.MUSEUM” and is currently available for use on a website. 
To sum up, after the presentation of the functionalities of the application and its 
capabilities, there will be an evaluation based on the criteria that were set in the 
methodology section. The conclusions of this project will follow in the last section. 
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1. Εισαγωγή 

Η  παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως θέµα την «Αξιοποίηση ανοιχτών δεδοµένων 
στην ανάπτυξη εφαρµογών για ευφυείς δήµους». Συγκεκριµένα, προτείνεται ένα «ευφυές» 
σύστηµα, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση των ανοιχτών δεδοµένων του Δήµου 
Θεσσαλονίκης για τη δηµιουργία ενός πρωτοτύπου, µιας εφαρµογής που θα είναι χρήσιµη 
για τους πολίτες και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη µε σκοπό να αξιοποιούν 
σωστά τον διαθέσιµο χρόνο τους για την περιήγησή τους στα µουσεία της πόλης. Το 
ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των 
ανοιχτών δεδοµένων στην ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήµατος που θα αξιοποιηθεί από τον 
Δήµο Θεσσαλονίκης. 
 

1.1. Αντικείµενο και στόχοι της εργασίας 

Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα αναπτυχθεί µία 
πρωτότυπη εφαρµογή, που θα µας επιτρέψει να διερευνήσουµε αν µε την χρήση των 
ανοιχτών δεδοµένων είναι εφικτή η δηµιουργία ενός ευφυούς αλγορίθµου που θα πληροί 
κάποια κριτήρια που θα περιγραφούν στη µεθοδολογία. 
Οι στόχοι, τους οποίους καλείται να εκπληρώσει αυτή η εφαρµογή, είναι η αξιοποίηση των 
ανοιχτών δεδοµένων του δήµου, και η υποβοήθηση µε ευφυή τρόπο ενός επισκέπτη ο 
οποίος θέλει να πραγµατοποιήσει διαδοχικές επισκέψεις σε µουσεία σύµφωνα µε τον χρόνο 
που διαθέτει. Θα παρουσιάζει δηλαδή τα µουσεία της Θεσσαλονίκης στους επισκέπτες της 
και θα τους προτείνει µια διαδροµή από µουσεία, που θα µπορούν να επισκεφτούν ανάλογα 
µε τον διαθέσιµο χρόνο και την τοποθεσία τους. Ακόµη, ο επισκέπτης θα έχει τη 
δυνατότητα µέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης να µπορεί να µάθει την 
ιστορία και άλλες πληροφορίες για κάθε µουσείο.  
 
1.2. Περιεχόµενο της διπλωµατικής εργασίας 

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Μετά το πρώτο κεφάλαιο που 
είναι η εισαγωγή, ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο που γίνεται η παρουσίαση της 
βιβλιογραφικής επισκόπησης στην οποία διατυπώνονται βασικές θεωρίες των «ευφυών 
πόλεων», των «ανοιχτών δεδοµένων» και των συστηµάτων τους, τα οποία εξετάζονται και 
αναλύονται µε άλλες παρόµοιες εφαρµογές σε σχέση µε αυτή που υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, ακολουθεί η 
παρουσίαση της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση ενός ευφυούς 
αλγόριθµου, η αρχιτεκτονική του συστήµατος, οι καταλληλότερες τεχνολογίες καθώς και 
τα κριτήρια αξιολόγησης που θα πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθεί ότι η πρωτότυπη 
εφαρµογή πέτυχε το στόχο της. 
Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθούν τα αποτελέσµατα της υλοποίησης της 
εφαρµογής όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη συλλογή 
πληροφοριών, τη σχεδίαση της όσον αφορά το τεχνικό µέρος, που περιλαµβάνει τη χρήση 
γλωσσών προγραµµατισµού ( HTLM, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, MySQL) για την 
υλοποίηση του κώδικα, καθώς µελετήθηκαν κι άλλες ευφυείς εφαρµογές µέσω των οποίων 
τέθηκαν και οι στόχοι της υλοποίησης για την δηµιουργία της εφαρµογής 
«THESS.MUSEUM». 
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Ακόµη, χρησιµοποιήθηκε το Google Maps API  για την ενσωµάτωση του χάρτη στην 
εφαρµογή και το Google Translate API για την µετάφραση της εφαρµογής σε άλλες 
γλώσσες.  Επιπλέον, παρουσιάζεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική της εφαρµογής. Έπειτα, 
γίνεται η παρουσίαση της εφαρµογής και η χρήση του WordPress µιας κατάλληλης 
πλατφόρµας διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) για την υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης 
ιστοσελίδας για την εφαρµογή. Ακόµη, η αξιολόγησή της, πως επιτεύχθηκε ο αρχικός 
στόχος που τέθηκε και πως ικανοποιούνται τα κριτήρια. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν µετά την 
ολοκλήρωση της µελέτης των εφαρµογών και της εφαρµογής που υλοποιήθηκε. Επίσης 
γίνονται παρατηρήσεις σχετικά µε τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και προτάσεις για 
µελλοντική βελτίωση της εφαρµογής. 

 
  



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   3	  

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1. Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση του επιστηµονικού κλάδου 
των «ευφυών πόλεων», των «ανοιχτών δεδοµένων» και των συστηµάτων που αποτελείται.  
Πιο συγκεκριµένα, µετά από µια σύντοµη περιγραφή το τι είναι ο κλάδος των «ευφυών 
πόλεων» και των «ανοιχτών δεδοµένων», οι οποίες αποτελούν ένα νεωτερικό πεδίο 
έρευνας και εφαρµογών, θα αναλυθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις των «ευφυών 
πόλεων» καθώς και µε ποιο τρόπο αξιοποιήθηκαν από άλλες εφαρµογές τα ανοιχτά 
δεδοµένα. Τέλος, θα αναφερθούν εφαρµογές από διεθνές και τοπικό επίπεδο. 
 

2.2. Περιγραφή και ανάλυση όρων µιας ευφυούς πόλης 

O όρος Ευφυής Πόλη (Intelligent City) χρησιµοποιείται συχνά µαζί µε τους όρους Έξυπνη 
Πόλη (Smart City) και Ψηφιακή Πόλη (Digital City) για να περιγράψει, σε γενικές 
γραµµές, το πώς οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών θα µπορούσαν να 
συµβάλουν στη λειτουργία των πόλεων, να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητά τους, να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και να παράγουν νέους τρόπους µε τους οποίους 
θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν πολλά προβλήµατα της κοινωνίας. 
Για την καλύτερη κατανόηση των όρων παρατίθενται οι επικρατέστεροι ορισµοί των 
εννοιών Ευφυής, Έξυπνη και Ψηφιακή Πόλη: 
Ως «ευφυής» πόλη, θα µπορούσε να οριστεί ένα χωρικό σύστηµα καινοτοµίας, πολλαπλών 
επιπέδων, το οποίο συνδυάζει δραστηριότητες γνώσης, καινοτοµίας, µάθησης, καθώς και 
ψηφιακούς χώρους για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µιας πόλης. Το χαρακτηριστικό µιας 
ευφυούς πόλης είναι η υψηλή απόδοση στον τοµέα της καινοτοµίας, διότι η καινοτοµία και 
η επίλυση των νέων προβληµάτων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ευφυΐας (Komninos, 
N.)  
Η έννοια της «έξυπνης» πόλης είναι ακόµη αναδυόµενη και η διαδικασία προσδιορισµού 
και αντίληψης της είναι σε εξέλιξη. Ο όρος χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη µείωση του κόστους 
και τη σωστή χρήση των πόρων, ενώ παράλληλα εµπλέκει τους πολίτες στο δηµόσιο 
διάλογο και τη διακυβέρνηση (Wikipedia). Ακόµη, ο όρος «έξυπνη πόλη» αναδύεται τα 
τελευταία χρόνια ως µια στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων (Naphade, et al., 
2011; Chourabi, et al., 2012). 

Για πρώτη φορά ο όρος «Ψηφιακή πόλη» (Digital City) χρησιµοποιήθηκε το 1994 µε τη 
δηµιουργία της ψηφιακή πόλης του Άµστερνταµ της Ολλανδίας. Ο όρος Ψηφιακή Πόλη 
αναφέρεται σε µια διασυνδεµένη κοινότητα η οποία συνδυάζει υποδοµές ευρυζωνικών 
επικοινωνιών, µε ευέλικτα, προσανατολισµένα στις υπηρεσίες, υπολογιστικά συστήµατα 
βασισµένα σε ανοιχτά πρότυπα, και καινοτόµες υπηρεσίες µε σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση της διακυβέρνησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων. (Wikipedia-Digital 
City) 
Είναι σύνηθες φαινόµενο να χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα του όρου «έξυπνη» πόλη οι 
όροι «ψηφιακή» ή «ευφυής» πόλη. Κατά συνέπεια, έχουν προκύψει πολλές εννοιολογικές 
παραλλαγές οι οποίες αποκλίνουν από την αρχική σηµασία του όρου. Αρκετές 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   4	  

εννοιολογικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί, εγκριθεί και χρησιµοποιηθεί τόσο σε πρακτικό 
όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. 
 

2.3. Εννοιολογικές προσεγγίσεις µιας ευφυούς πόλης 

Οι πόλεις, και ιδιαίτερα οι µεγαλουπόλεις, όπως είναι και η Θεσσαλονίκη, έχουν την 
ανάγκη αξιοποίησης και καλύτερης διαχείρισης σε ότι αφορά την οικονοµία, τη 
διακυβέρνηση, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, το περιβάλλον αλλά και το 
σηµαντικότερο ζήτηµα, τις συγκοινωνίες οι οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στους 
ενεργούς πολίτες. 
Αρχικά, µια πόλη «ευφυής» κάνει χρήση αυτοµατοποιηµένων µηχανισµών έτσι ώστε να 
παρακολουθούν και να συνδυάζουν τις συνθήκες που αφορούν τις υποδοµές της, 
συµπεριλαµβανοµένων των δρόµων, των γεφυρών, των σιδηροδρόµων, των αεροδροµίων, 
των λιµανιών, των τηλεπικοινωνιών, του νερού, της ενέργειας, ακόµη και των σηµαντικών 
κτιρίων, να βελτιστοποιούν τους πόρους της, να σχεδιάζουν προληπτικές δραστηριότητες 
συντήρησής της, και να παρακολουθούν τις παραµέτρους ασφαλείας, ενώ παράλληλα να 
µεγιστοποιούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της. Μια πόλη που διασυνδέει 
τι φυσικές υποδοµές της, τα πληροφοριακά συστήµατα, την κοινωνική υποδοµή, και την 
επιχειρηµατικότητα για να αυξήσει τη συλλογική της «ευφυΐα». 

Ακόµη, µια «ευφυής» πόλη κάνει χρήση τεχνολογιών Smart Computing (π.χ. τις 
διαδικτυακές εφαρµογές,  τα smartphone apps, το Ιnternet of Things) µε σκοπό την 
αποδοτικότερη διασύνδεση και αποτελεσµατικότητα σε τοµείς υπηρεσιών, εκπαίδευσης, 
υγείας, διαχείρισης µεταφορών κλπ. Ο όρος «ευφυής» χαρακτηρίζει µια πόλη η οποία θα 
µπορούσε να γίνει περισσότερο λειτουργική και αποδοτική σε βάθος χρόνου. 
Επιπλέον, µε τη ραγδαία εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) σε όλο το εύρος των διαδικασιών και λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης, καθιστά 
ολοένα και µεγαλύτερη πρόοδο στον τοµέα των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια , και έχει 
αποτελέσει ένα σηµαντικό κίνητρο για την εισαγωγή καινοτόµων λύσεων και νέων 
µεθόδων ηλεκτρονικής διοίκησης, προκειµένου να βελτιωθεί η βιωσιµότητα των πόλεων. 

Οι βασικοί πυλώνες µιας πόλης «ευφυούς» που προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, είναι αυτή που ορίζει τους παρακάτω έξι πυλώνες µιας ευφυούς πόλης: 

! Ευφυής Διακυβέρνηση 
Με τον όρο αυτό εννοούµε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας σε όλο 
το εύρος της πόλης, και η αποτελεσµατική λειτουργία της ως ένας οργανισµός. Βασικοί 
πυλώνες για την επίτευξη των στόχων είναι οι υποδοµές, το υλικό και το λογισµικό, µέσω 
καινοτόµων διεργασιών, και ανοιχτών δεδοµένων. 
Ο Δήµος Θεσσαλονίκης συµµετέχει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις ευφυείς πόλεις και 
έχει συµµετάσχει σε πολλά έργα που παρέχει υπηρεσίες Ευφυούς Διακυβέρνησης. 

! Ευφυές Περιβάλλον 
Με τον όρο αυτό εννοούµε την χρησιµοποίηση των ΤΠΕ ώστε να υλοποιηθούν καινοτόµες 
ιδέες στα ζητήµατα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχουν πραγµατοποιηθεί κατά 
καιρούς πολλά έργα και δράσεις που αφορούν το τοµέα του Ευφυούς Περιβάλλοντος 
(ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έξυπνοι κάδοι απορριµµάτων, αυτοµατισµοί υδάτων κλπ.) 
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! Ευφυής Κινητικότητα 

Με τον όρο αυτό εννοούµε την χρησιµοποίηση των ΤΠΕ έτσι ώστε να σχεδιαστούν και να 
υλοποιηθούν ολοκληρωµένες λύσεις σε ζητήµατα βιώσιµης κινητικότητας και µεταφορών. 
Έχουν δηµιουργηθεί αρκετές υπηρεσίες που αφορούν τις µετακινήσεις, σηµεία 
ενδιαφέροντος, δροµολόγια και δηµόσιες συγκοινωνίες κλπ. 

! Ευφυής Οικονοµία 
Με αυτόν τον όρο εννοούµε την προώθηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και την 
χρησιµοποίηση των ΤΠΕ ώστε να προωθηθούν νέες και καινοτόµες επιχειρηµατικές 
υπηρεσίες. 

! Ευφυής Διαβίωση 
Με τον όρο Ευφυής Διαβίωση εννοούµε την αξιοποίηση των ΤΠΕ αναφορικά µε τους 
τοµείς της καθηµερινότητας, δηλαδή την ασφάλεια, την υγεία και τον πολιτισµό. Ακόµη, 
συνδέεται µε έννοιες όπως η Ανοικτή Διακυβέρνηση, η Συµµετοχική Δηµοκρατία και η 
Κοινωνική Συνοχή. 

! Ευφυείς Πολίτες 
Με τον όρο αυτό εννοούµε ουσιαστικά τους τοµείς όπως οι ηλεκτρονικές δεξιότητες και η 
χρησιµοποίηση των ΤΠΕ για την δηµιουργία, τη βελτίωση της απασχόλησης και την 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µιας πόλης. Ακόµη, βασικός στόχος είναι η παροχή 
υπηρεσιών µε τα Ανοιχτά Δεδοµένα της πόλης, έτσι ώστε οι πολίτες να µπορούν να 
αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες. 

	
Εικόνα	1:	Ευφυής	πόλη	

 
2.4. Ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων 

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή και ανάλυση τριών προσεγγίσεων που 
χρησιµοποιούνται συχνά και αποτελούν προηγούµενα στάδια εξέλιξης της ευφυούς 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) την 
διαθεσιµότητα των ψηφιακών µέσων που υποστηρίζουν τις τοπικές ανάγκες και τις 
συναλλαγές, β) τη µετατροπή της τοπικής κοινότητας σε µια κοινωνία πληροφοριών, και γ) 
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την άµεση και έµµεση, επίσηµη και ανεπίσηµη συλλογή πληροφοριών, προκειµένου να 
στηριχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη της κοινότητας (Anthopoulos and Fitsilis, 2010a; 2010b). 
Intelligent City (Ευφυής πόλη) 

Η «ευφυής πόλη» είναι ένα πολυεπίπεδο περιοχικό σύστηµα καινοτοµίας. Συνθέτει 
ανθρώπινες ικανότητες και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, θεσµούς τεχνολογικής 
µάθησης, και ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να µεγιστοποιείται η ικανότητα 
καινοτοµίας της περιοχής αναφοράς της. Αποτελεί την πιο εξελιγµένη µορφή περιοχικών 
συστηµάτων καινοτοµίας που γνωρίζουµε σήµερα, ένα σύστηµα τρίτης γενιάς, µετά τα 
καινοτόµα clusters και τις µαθησιακές περιφέρειες. Συγκροτείται από την επαλληλία 
σειράς επιπέδων, σε αντιστοιχία µε την εξέλιξη των διεργασιών της καινοτοµίας σε 
φυσικό, θεσµικό, και ψηφιακό χώρο. 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 κλπ.) 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 την 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. 
 
Χαρακτηριστικό και των τριών αυτών επιπέδων 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. 
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Εικόνα	2:	Τρία	επίπεδα	μιας	έξυπνης	πόλης	(Komninos,	2006)	

 
Ένας αυξανόµενος αριθµός πόλεων οδηγείται προς το όραµα µιας «ευφυής» πόλης, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις ανάπτυξης, να βοηθηθεί η οικονοµία, ο 
τουρισµός και να είναι µια αρχή κοινωνικού, οικονοµικού, περιβαλλοντικού και πολιτικού 
µετασχηµατισµού. Οι «ευφυείς» πόλεις έχουν κερδίσει τη δηµοτικότητα µεταξύ πολλών 
πόλεων. Πολλά έργα σε όλο τον κόσµο είναι υπό εκτέλεση, για ένα καλύτερο και 
δηµιουργικότερο µέλλον. 
 

2.5. Ανοιχτά Δεδοµένα (Open Data) 

Τα Ανοιχτά είναι τα δεδοµένα που µπορούν ελεύθερα να χρησιµοποιηθούν, να 
επαναχρησιµοποιηθούν και να αναδιανεµηθούν από τον καθένα (Knowledge Foundation, 
2012), υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δηµιουργούς και να διατίθενται, µε τη σειρά 
τους, υπό τους ίδιους όρους. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ξεκινήσουν 
εµπορικές και µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, να γίνει έρευνα, να ληφθούν αποφάσεις που 
βασίζονται σε αυτά, καθώς και για να επιλυθούν σύνθετα προβλήµατα. Τα δεδοµένα αυτά 
αποτελούν αναπτυξιακό προαπαιτούµενο για ένα διαρκώς ευρύτερο φάσµα οικονοµικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων: από το να µπορεί κανείς να δει το πότε έρχεται το 
λεωφορείο και που κάνει στάση σε σχέση µε το που βρίσκεται ή πότε ανοίγει ένα µουσείο 
ή ο αρχαιολογικός χώρος, µέχρι να βρίσκει τίτλους βιβλίων και µουσικής σχετικών µε τα 
ενδιαφέροντά του, ή ακόµη να µπορεί ένας φοιτητής ή ερευνητής να έχει πρόσβαση σε 
δεδοµένα και περιεχόµενο που έχουν χρηµατοδοτηθεί µε δηµόσιους πόρους και είναι 
αναγκαία για την έρευνά του. Όλα αυτά απεικονίζουν υπηρεσίες που βασίζονται σε 
ανοιχτά δεδοµένα, απλά, διασυνδεδεµένα ή µεγάλα. 
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Εικόνα	3:	Open	Data	(Aνοιχτά	Δεδομένα)	

 
Η χρήση τους έχει µια µεγάλη δυνητική οικονοµική αξία από τα οφέλη της, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης αποτελεσµατικότητας, των νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθώς και του πλεονάσµατος του καταναλωτή (εξοικονόµηση κόστους, 
ευκολία, καλύτερα προϊόντα). Ακόµη, δηµιουργεί πολλαπλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, 
όπως η δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν τα νέα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες, ώστε να προωθηθούν καινοτόµες επιχειρηµατικές γραµµές παραγωγής σε 
ήδη εδραιωµένες επιχειρήσεις. Τα οφέλη των ανοιχτών δεδοµένων µπορεί να είναι 
ανατροφοδοτούµενα, δηλαδή θα αυξηθούν, καθώς τα άτοµα αντιλαµβάνονται τα 
πλεονεκτήµατα και συµβάλουν στη βελτίωση της ακρίβειας και της λεπτοµέρειας των 
πληροφοριών που διαθέτουν. 
Τα ανοιχτά δεδοµένα, για να χρησιµοποιηθούν και να θεωρηθούν ανοιχτά πρέπει να 
πληρούν κάποια κριτήρια. Αρχικά, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στο σύνολό τους και να 
µπορούν να ληφθούν µέσω του Διαδικτύου και να είναι διαθέσιµα σε βολική και 
τροποποιήσιµη µορφή. Έπειτα, να επιτρέπουν την επαναχρησιµοποίηση και την 
αναδιανοµή τους,  καθώς  και να µπορεί ο καθένας να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιήσει 
χωρίς περιορισµούς. 
Ο Δήµος Θεσσαλονίκης, διαθέτει µια πλατφόρµα διάθεσης ανοιχτών δεδοµένων. Σύµφωνα 
µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι πόλεις σήµερα, είναι αυτονόητη η 
διαπίστωση ότι απαιτούνται νέες και σύγχρονες µορφές διακυβέρνησης προκειµένου κάθε 
πόλη να εκπληρώνει επιτυχώς την αποστολή της.  

Η δηµόσια διοίκηση παράγει, συλλέγει και διαχειρίζεται σύνολα δεδοµένων που αφορούν 
ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών 
αυτών αναδεικνύει την αξία των δεδοµένων για όλους τους πολίτες και δηµιουργεί τις 
συνθήκες για οικονοµική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, η επαναχρησιµοποίηση των 
πληροφοριών επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, όπως η 
δηµιουργία νέων εφαρµογών για την προώθηση του δήµου, συµβάλλει στη διάδοση της 
επιστηµονικής έρευνας και προωθεί την παραγωγή νέας γνώσης και την καινοτοµία. 
Η διάδοση των δεδοµένων από τον Δήµο Θεσσαλονίκης γίνεται µε τη συνεργασία των 
τµηµάτων: 

! Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
! Γεωχωρικών πληροφοριών (GIS) 
! Και την επιτροπή «Κοµβικό Σηµείο Επαφής» (ΚΟ.Σ.Ε.) 
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2.6. Περιγραφή έξυπνων πόλεων - Παραδείγµατα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 

Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως αποτελούν ένα µέρος της θεωρίας η οποία είναι 
απαραίτητο να καλυφθεί προκειµένου να δηµιουργηθεί µια διαδικτυακή εφαρµογή που να 
εστιάζει στους «ευφυείς» δήµους. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνει µία 
ανασκόπηση στις υφιστάµενες αντίστοιχες εφαρµογές που χρησιµοποιούν κάποιες από τις 
ευφυείς πόλεις ανά τον κόσµο.  

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένες εφαρµογές «ευφυών» πόλεων και αναλύονται τα 
διάφορα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριµένες εφαρµογές επιλέχθηκαν γιατί 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις ιδιότητες της εφαρµογής «THESS.MUSEUM», δηλαδή 
σε µία διαδικτυακή εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για να χρησιµοποιείται από τους πολίτες 
και τους επισκέπτες µίας «ευφυούς» πόλης. 
 

2.6.1. SmartAppCity - Λα Ριόχα (Ισπανία) 

Πρόκειται για µία εφαρµογή η οποία έχει κερδίσει πολλά βραβεία για την καινοτοµία και 
την ποιότητα που προσφέρει στους χρήστες της. Η εφαρµογή επεκτείνεται σε 14 
κατηγορίες όπως αυτή της µετακίνησης µέσα στην πόλη, των κρατήσεων σε αθλητικούς 
αγώνες, την εύρεση σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων κλπ. Η κατηγορία που 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις ιδιότητες της εφαρµογής «THESS.MUSEUM» είναι 
αυτή που σχετίζεται µε τον τουρισµό και τον οδηγό πόλης, η «TOURISM AND CITY 
GUIDE». 
Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή αυτή περιλαµβάνει γεω-εντοπισµό των τοπικών µνηµείων 
και αξιοθέατων πάνω στον χάρτη. Προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως 
στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή, εικόνες, και οδηγίες για το πώς θα φτάσει στο σηµείο 
ενδιαφέροντος ο χρήστης. Να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή αντλεί πληροφορίες από ανοιχτά 
κυβερνητικά δεδοµένα (open-data) και διανέµεται και σε άλλες χώρες του κόσµου εκτός 
της Ισπανίας. Ακολουθούν στιγµιότυπα της εφαρµογής: 

	
Εικόνα	4:	Στιγμιότυπο	εφαρμογής	SmartAppCity	-	Λα	Ριόχα	(Ισπανία) 
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2.6.2. SFO Visually Impaired Navigation App - Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ) 

Η εφαρµογή «SFOindoors» δηµιουργήθηκε για τη διευκόλυνση πλοήγησης των ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης εντός του Διεθνούς Αερολιµένα του Σαν Φρανσίσκο. Η πρωτότυπη 
εφαρµογή λειτουργεί µε την ύπαρξη 500 ποµπών (beacons) οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι 
κατά µήκος του αεροδροµίου. Οι ποµποί παρέχουν ηχητικά µηνύµατα για διάφορα σηµεία 
ενδιαφέροντος όπως είναι οι πύλες επιβίβασης, οι τερµατικοί έξοδοι κλπ. Οι επισκέπτες 
του αεροδροµίου µπορούν να εντοπίζουν τους ποµπούς αυτούς από τα σήµατα που 
εκπέµπουν και γίνονται αντιληπτά από την εφαρµογή που βρίσκεται στο κινητό τους 
τηλέφωνο. 
Η εφαρµογή «SFOindoors» κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισµό «Smart City App 
Hack» στις ΗΠΑ και θα ακολουθήσουν επιπλέον έλεγχοι και βελτιώσεις προτού γίνει 
διαθέσιµη για το κοινό. Ακολουθούν στιγµιότυπα της εφαρµογής: 

 

	
Εικόνα	5:	Στιγμιότυπο	εφαρμογής	SFO	Visually	Impaired	Navigation	App	-	Σαν	Φρανσίσκο	(ΗΠΑ)	

 
2.6.3. Karos - Λυών (Γαλλία) 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρέχει τη δηµιουργία ενός δικτύου µεταφορών για την 
καθηµερινή, άνετη, οικονοµική και οικολογική συγκοινωνία των χρηστών. Η «Karos» 
χρησιµοποιεί τεχνολογίες µεγάλων δεδοµένων (big data) και αλγορίθµους πρόβλεψης 
προκειµένου οι χρήστες της να πραγµατοποιούν οδικά ταξίδια εύκολα και αξιόπιστα. 
Η εφαρµογή συλλαµβάνει αυτόµατα τις συνήθειες του χρήστη και αντιστοιχεί 
προβλεπόµενα ταξίδια µε όλο το δίκτυο. Στη συνέχεια ο χρήστης ειδοποιείται αν µπορεί να 
επωφεληθεί από την καλύτερη προσφορά µετακίνησης. Μπορεί να αποδεχτεί ή όχι την 
προσφορά και µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να διαµορφώσει το πρόγραµµά του. 
Η εφαρµογή «Karos» κέρδισε ένα από τα βραβεία στον διαγωνισµό «Smart City App 
Hack» στη Γαλλία και διατίθεται δωρεάν για κινητές συσκευές Android και iOS. 
Ακολουθούν στιγµιότυπα της εφαρµογής: 
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Εικόνα	6:	Στιγμιότυπο	εφαρμογής	Karos	-	Λυών	(Γαλλία)	

 
2.6.4. Eventmore - Ελσίνκι (Φινλανδία) 

Το «Eventmore» είναι µια εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα που βοηθάει τους χρήστες της 
να ανακαλύψουν ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται 
στην πόλη τους. Η συλλογή πληροφοριών για τις διάφορες εκδηλώσεις προέρχεται από 
διάφορες πηγές, αλλά και από τους ίδιους τους διοργανωτές. Οι χρήστες µπορούν να 
ενηµερωθούν για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις, συνέδρια κλπ. 
Επιπλέον, το «Eventmore» παρέχει πληροφορίες για κάθε γεγονός, εντοπίζει την τοποθεσία 
του, προβάλει τις διαθέσιµες θέσεις πάρκινγκ κοντά σ’ αυτό και οδηγίες για το πώς θα 
φτάσει εκεί ο χρήστης. Η εφαρµογή αυτή κέρδισε ένα από τα βραβεία στον διαγωνισµό 
«Smart City App Hack» εκπροσωπώντας το Ελσίνκι και διατίθεται δωρεάν για κινητές 
συσκευές Android και iOS. Ακολουθούν στιγµιότυπα της εφαρµογής: 

 
Εικόνα	7:	Στιγμιότυπο	εφαρμογής	Eventmore	-	Ελσίνκι	(Φινλανδία)	
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2.6.5. ThessTour - Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

Η εφαρµογή «ThessTour» προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα προβολής σηµείων 
ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, ναοί κλπ.) της πόλης της Θεσσαλονίκης και 
πληροφορίες για το κάθε σηµείο. Η εφαρµογή µέσω της τεχνολογίας GPS εντοπίζει τη 
θέση του χρήστη και του εµφανίζει κάθε φορά την αντίστοιχη διαδροµή (πεζός, οδικός, µε 
δηµόσια συγκοινωνία) προκειµένου να φτάσει µέχρι το σηµείο που έχει επιλέξει. Για τη 
συλλογή πληροφοριών για τα σηµεία ενδιαφέροντος χρησιµοποιήθηκαν ανοιχτά δεδοµένα 
από την ιστοσελίδα της Wikipedia. Η εφαρµογή προς το παρόν λειτουργεί µόνο σε 
συσκευές Android και οι χρήστες µπορούν να την κατεβάσουν από αυτόν τον σύνδεσµο 
και να την κάνουν απευθείας εγκατάσταση στη συσκευή τους. Ακολουθούν στιγµιότυπα 
της εφαρµογής: 
 

	
Εικόνα	8:	Στιγμιότυπο	εφαρμογής	ThessTour	-	Θεσσαλονίκη	(Ελλάδα)	

 

2.7. Συµπεράσµατα 

Όλες οι παραπάνω εφαρµογές που παρουσιάστηκαν είναι παραδείγµατα έξυπνων 
εφαρµογών, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν κυρίως ανοιχτά δεδοµένα και 
συνεργάζονται µε τους δήµους ή την τοπική κυβέρνηση προκειµένου να παρέχουν τη 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους χρήστες τους, είτε αυτοί είναι µόνιµοι κάτοικοι είτε 
επισκέπτες. Η κάθε µία εφαρµογή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις δικές της 
επιλογές και ρυθµίσεις. 

Οι εφαρµογές που δηµιουργούνται στα πλαίσια των ευφυών πόλεων συνήθως 
κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ή κλάδους όπως αυτός της εκπαίδευσης, της 
κυβέρνησης, της κινητικότητας, των µεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος κλπ. 
Λόγω του θέµατος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θεωρήθηκε καλύτερο να 
επιλεχθούν εφαρµογές που αφορούν τον κλάδο του τουρισµού και της εξυπηρέτησης των 
πολιτών καθώς και εφαρµογών που κάνουν χρήση ανοιχτών δεδοµένων. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην προσπάθεια 
της έρευνας και µελέτης που έγινε, για τη δηµιουργία της εφαρµογής. 
Αρχικά, περιγράφονται οι κύριοι στόχοι της έρευνας σύµφωνα µε την µελέτη που έγινε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφονται, τα κριτήρια αξιολόγησης που 
τέθηκαν και η αναζήτηση των διάφορων τεχνολογιών για την υλοποίησή της εφαρµογής.  

Ακόµη, θα γίνει η παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης που τέθηκαν στα πλαίσια των 
µεθόδων αξιολόγησης και δοκιµής, έτσι ώστε να  αποδεικνύει ότι η εφαρµογή θα 
λειτουργεί σωστά και γίνεται µια σύντοµη περιγραφή του αλγόριθµου που θα αναπτυχθεί. 

Κατά το σχεδιασµό των εφαρµογών υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις, δηλαδή 
χρησιµοποιούνται κάποια εργαλεία, γλώσσες προγραµµατισµού (PHP, MySQL, HTLM, 
CSS, Bootstrap, JavaScript καθώς και  Google Maps API, Google Translate API), που 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση µιας εφαρµογής. Παρακάτω, θα γίνει µια 
περιγραφή κάποιων από αυτών που χρησιµοποιούνται για να είναι εφικτή η υλοποίηση της.  
 

3.2. Έρευνα και Μελέτη 

Σύµφωνα µε το στόχο της παρούσας εργασίας, αρχικά έγινε µια αναζήτηση στον Ιστό 
χρησιµοποιώντας τη µηχανή αναζήτησης της Google, ώστε να βρεθούν οι πηγές που θα 
γινόταν η αναζήτηση των ανοιχτών δεδοµένων για να βρεθούν οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τα µουσεία της πόλης. 

Αφού πραγµατοποιήθηκε η µελέτη και έρευνα σε δεδοµένα, άρθρα και εφαρµογές που 
χρησιµοποιούν ανοιχτά δεδοµένα, το ερώτηµα που προέκυψε για τη δηµιουργία της 
συγκεκριµένης εφαρµογής ήταν πως θα αξιοποιούσαµε σωστά τα δεδοµένα αυτά από τον 
Δήµο Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι χρήσιµη η εφαρµογή για τους πολίτες και να ανήκει 
στον χώρο των «ευφυών» Δήµων. 
Οι βασικοί πυλώνες που διερευνήθηκαν ήταν η σύλληψη της ιδέας, η καταγραφή των 
απαιτήσεων, η ανάλυση και η σχεδίαση της εφαρµογής, η ανάπτυξη του κώδικα, ο έλεγχος 
και η αξιολόγηση. 

Μέσω της αναζήτησης και της µελέτης που έγινε σε συστήµατα ευφυών δήµων, 
σκεφτήκαµε να αναπτύξουµε ένα πρωτότυπο για εύκολη ξενάγηση σε όλα τα µουσεία της 
πόλης. Βασικός σκοπός ήταν η δηµιουργία ενός αλγόριθµου, ο οποίος θα προτείνει και θα 
βελτιστοποιεί, σύµφωνα µε τον χρόνο που διαθέτει ο χρήστης, διαδοχικές επισκέψεις σε 
διάφορα µουσεία της πόλης. 
Η µεθοδολογία σχεδίασης και υλοποίησης του συστήµατος κατά τη σχεδίαση και 
υλοποίηση του αλγορίθµου για µια ευφυή εφαρµογή, µπορεί να αξιολογηθεί µε κάποια 
κριτήρια. Τα κριτήρια που τέθηκαν για την αξιολόγηση της εφαρµογής είναι τα παρακάτω: 
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! Χρήση ανοιχτών δεδοµένων: 
Αν οι πληροφορίες που χρησιµοποιεί η εφαρµογή, προέρχονται από ανοιχτά 
δεδοµένα. 

! Βοήθεια στη λήψη αποφάσεων: 
Αν η εφαρµογή βοηθάει τον χρήστη στο να επιλέξει την καλύτερη δυνατή 
απόφαση. 

! Ευχρηστία: 
Κατά πόσο η εφαρµογή είναι εύκολη στη χρήση της και αν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του χρήστη. 

! Αποτελεσµατικότητα: 
Αν η εφαρµογή πληροί µε ακρίβεια τους συγκεκριµένους στόχους που είχαν τεθεί 
εξαρχής. 

! Δυνατότητα Επέκτασης: 
Αν η εφαρµογή έχει δοµηθεί σωστά αρχιτεκτονικά, δεν υπάρχει περιορισµός ως 
προς τη δυνατότητα επέκτασής και βελτιστοποίησής της. 

! Εύκολη Πρόσβαση: 
Αρκεί µια σύνδεση στο internet και ένας web browser για να αποκτήσει κανείς 
πρόσβαση σε αυτή. 

 

3.3. Παρουσίαση Αλγορίθµου 

Για να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος αρχικά πραγµατοποιείται η σχεδίαση της δοµής του 
συστήµατος, έπειτα ακολουθεί η φάση της υλοποίησης και εν συνεχεία του ελέγχου της. 
Παρακάτω, δηµιουργήθηκαν τα στάδια σε ένα γραµµικό µοντέλο που απεικονίζεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

	
Εικόνα	9:	Στάδια	υλοποίησης	του	συστήματος	

Ο αλγόριθµος λειτουργεί µε αυτή τη σειρά-αλληλουχία που θα αναλυθεί παρακάτω: 
Αφού ο χρήστης πληκτρολογήσει στο κενό διάστηµα τον διαθέσιµο χρόνο του και επιλέξει 
το πρώτο µουσείο, ο αλγόριθµος αρχίζει την λειτουργία του µε τις επιλογές που κάνει ο 
χρήστης και σύµφωνα µε τον διαθέσιµο χρόνο του να τον αφαιρεί, µε κάθε επίσκεψη και 
να του παρουσιάζει τον εναποµείναντα χρόνο του. 
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Εν συνεχεία, αφαιρεί από τη λίστα όσα µουσεία έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης κατά τη 
διάρκεια της διαδροµής. Οι επιλογές που έχει ο χρήστης είναι δυο, ή να επιλέξει τη 
διαδροµή που θέλει σύµφωνα µε τη δική του κρίση και ο αλγόριθµος θα αφαιρεί τον 
διαθέσιµο χρόνο του και τα µουσεία που ήδη επισκέφτηκε από τη λίστα ή να επιλέξει την 
προτεινόµενη διαδροµή, η οποία σύµφωνα µε τον αλγόριθµο θα του παρουσιάζει τα 
µουσεία που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία εκκίνησης του και θα είναι µέσα στον 
διαθέσιµο χρόνο του. 

 
3.4. Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί η εφαρµογή 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η παρουσίαση κάποιων τεχνολογιών προγραµµατισµού που 
µελετήθηκαν µε στόχο να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία της εφαρµογής 
«THESS.MUSEUM». Θα γίνει µια αναφορά στο ποιες είναι οι γλώσσες και ποιος ο 
λειτουργικός ρόλος της κάθε µιας.  
 

3.4.1. HTML 

H HTML (Hypertext Markup Language) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού η οποία έχει 
σχεδιαστεί και τεκµηριωθεί από τη διεθνή κοινότητα του W3C (Wide Web Consortium). H 
HTML χρησιµοποιεί ετικέτες µε ενσωµατωµένες λέξεις ή εντολές γύρω από ένα απλό 
κείµενο. Οι ετικέτες HTLM συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη, µε την πρώτη να ονοµάζεται 
ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη ετικέτα λήξης (για παράδειγµα <h1> και </h1>). Ανάµεσα 
στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων µπορούν να τοποθετήσουν κείµενο, πίνακες, 
εικόνες, κλπ. 
Ο σκοπός ενός φυλλοµετρητή του διαδικτύου είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και να 
τα συνθέτει σε σελίδες που µπορεί να διαβάσει ή να ακούσει. Ο φυλλοµετρητής δεν 
εµφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά χρησιµοποιεί για να ερµηνεύσει το περιεχόµενο της 
σελίδας. Ακόµη, παρέχει µεθόδους δηµιουργίας δοµηµένων εγγράφων, δηλαδή εγγράφων 
που αποτελούνται από το περιεχόµενο που µεταφέρουν και από τον κώδικα µορφοποίησης 
του περιεχοµένου, καθορίζοντας δοµικά σηµαντικά στοιχεία για το κείµενο, όπως 
κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσµους, παραθέσεις και άλλα. Μπορεί επίσης να 
ενσωµατώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JavaScript, τα οποία επηρεάζουν τη 
συµπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. 
 
3.4.2. CSS 

Το CSS (Cascading Style Sheets - Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) είναι ένα είδος αρχείων που 
χρησιµεύουν στην διαµόρφωση µιας ιστοσελίδας. Περιέχουν οδηγίες σχετικά µε το στυλ 
του κειµένου, το χρώµα του, την θέση του κλπ. µέσα σε µια σελίδα. Χρησιµοποιώντας τα 
CSS µπορούµε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα να πειράξουµε την εµφάνιση µιας 
ιστοσελίδας και να  διαλέξουµε την καλύτερη.  

Η βασική ιδέα τους είναι ότι χωρίζουµε την ιστοσελίδα σε «περιοχές» που έχουν κάποιο 
όνοµα. Σε κάθε τέτοια περιοχή δίνουµε και µία ιδιότητα και ρυθµίζουµε κάποιες 
παραµέτρους της που ισχύουν µόνο για αυτή την περιοχή. Στην ίδια την σελίδα 
χρησιµοποιούµε tags που δηλώνουν ότι κάποιο κοµµάτι ανήκει σε κάποια περιοχή και αυτό 
εµφανίζεται µε τον κατάλληλο τρόπο. (Julie C., 2010) 
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3.4.3. Bootstrap 

Το γνωστό κοινωνικό δίκτυο “twitter” έχει δηµιουργήσει µια πανίσχυρη τεχνολογική βάση 
που λέγεται Bootstrap. Πρόκειται για ένα πακέτο από έτοιµα συστατικά και λειτουργίες 
ιστοσελίδων γραµµένα σε ανοιχτού λογισµικού κώδικα ΗTML, CSS, JavaScript, έτοιµα 
για να εφαρµοστούν και να λειτουργήσουν άµεσα. Είναι το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα στο 
GitHub και έχει χρησιµοποιηθεί από τη NASA και άλλους. 

Το Bootstrap κυκλοφόρησε ως ένα ανοιχτού λογισµικού προϊόν τον Αύγουστο του 2011 
από τους Mark Otto και Jacob Thorton, προγραµµατιστές που εργαζόντουσαν για το 
“twitter”. Αν και έχει συγκεκριµένη δοµή, η Bootstrap, µπορεί να τροποποιηθεί για να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυµίες του χρήστη µε απλές αλλαγές που µπορούν 
να γίνουν στον CSS κώδικά της ή στα πρόσθετα JavaScript ή στον Less κώδικά της. 
(Bootstrap Tutorial, 2014). Τα περιεχόµενα ενός φακέλου Bootstrap αποτελούνται από τα 
εξής έξι αρχεία, όπως φαίνονται και παρακάτω στην εικόνα 8. 

	
Εικόνα	10:	Περιεχόμενα	φακέλου	Bootstrap 

 
3.4.4. JavaScript 

H JavaScript πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’90 και σχεδιάστηκε από τον 
Brendan Eich, συνιδρυτή της εταιρείας Mozilla Foundation. Είναι µία αντικειµενοστραφής 
γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία ενσωµατώνεται στην HTLM, έχει σκοπό την εκτέλεση 
κώδικα και την παραγωγή δυναµικού περιεχοµένου. Η διαφορά της από την PHP έγκειται 
στο γεγονός ότι ο κώδικας εκτελείται στην πλευρά του χρήστη (client side) και όχι του 
διακοµιστή (server side). 
Η σύνταξή της βασίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού C και έχει δανειστεί αρκετά 
στοιχεία από τη Java. H δυναµική της JavaScript βασίζεται στο γεγονός ότι µπορεί να 
διαχειριστεί το DOM της HTML σε συνδυασµό µε τη διαχείριση γεγονότων που 
σχετίζονται µε τα αντικείµενα αυτά. 
Ο κώδικάς της ενσωµατώνεται µέσα στην HTLM και µπορεί να εκτελεστεί κατευθείαν µε 
τη φόρτωση της ιστοσελίδας χωρίς να είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση µε το 
διακοµιστή, ακόµη κι αν ο χρήστης βρίσκεται εκτός διαδικτύου. Πολύ σηµαντικό 
χαρακτηριστικό της είναι ότι ο κώδικάς της µπορεί να εκτελεστεί, όταν και όποτε ο 
χρήστης το χρειάζεται, χωρίς να είναι απαραίτητη η επαναφόρτωση της ιστοσελίδας. 
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Σε µία φόρµα εγγραφής η JavaScript µπορεί να ελέγξει την ύπαρξη του ονόµατος ή του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενός χρήστη και γενικά να ασκήσει έλεγχο για την ορθότητα 
της συµπλήρωσης των στοιχείων, χωρίς την ενοχλητική επαναφόρτωση της ιστοσελίδας. 

Ένα πλαίσιο αναζήτησης µπορεί να προτείνει πιθανές απαντήσεις στο ερώτηµα 
αναζήτησης, πριν ακόµη ο χρήστης ολοκληρώσει την πληκτρολόγησή του. Ακόµη µπορεί 
να εµφανίζει αναδυόµενα παράθυρα µε τις κατάλληλες πληροφορίες. 
Αυτά µεταξύ πολλών άλλων µπορεί να προσφέρει η JavaScript. Ουσιαστικά ένας 
προγραµµατιστής µπορεί να καταφέρει τα πάντα που έχουν να κάνουν µε διαχείριση, 
µετατροπή και εµπλουτισµό ιστοσελίδας. 

 
3.4.5. PHP 

Η PHP είναι µια γλώσσα  script από την πλευρά του διακοµιστή, σχεδιασµένη ειδικά για το 
Web. Η PHP δηµιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόµου, του  Rasmus 
Lerdorf. Είναι ανοιχτού κώδικα γλώσσα προγραµµατισµού η οποία χρησιµοποιείται κυρίως 
στην ανάπτυξη Web εφαρµογών και ενσωµατώνεται στην HTLM. 
Η σύνταξή της βασίζεται σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, βασικά στην C και στην 
Perl. Ο κύριος σκοπός της είναι να επιτρέψει στους προγραµµατιστές να προσδώσουν 
δυναµικά χαρακτηριστικά στις ιστοσελίδες τους, να εφαρµόσουν έλεγχο, να 
επικοινωνήσουν µε τη βάση δεδοµένων και να αλληλεπιδράσουν µε το χρήστη. 
Ακόµη, ο κώδικας PHP θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσει, ώστε ο τελικός χρήστης να 
προβάλει την ιστοσελίδα χωρίς έναν web server, γι’ αυτό τον λόγο χρησιµοποιούνται web 
servers όπως ο Apache ή ο IIS της Microsoft. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, για την 
ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ένας server ώστε να είναι δυνατή η  προβολή 
της εφαρµογής στον browser και ταυτόχρονα να τρέχει ο κώδικας PHP. 

Τέλος, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της PHP είναι ότι διατίθεται δωρεάν, εξελίσσεται και 
υποστηρίζεται συνεχώς από ένα τεράστιο δίκτυο προγραµµατιστών, µπορεί να 
εγκατασταθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα. Επιπλέον, είναι αρκετά απλή στη σύνταξή 
της ως γλώσσα προγραµµατισµού και είναι πολύ σταθερή, γρήγορη και ευέλικτη. 

 
Εικόνα	11:	Τυπική	PHP	διαδικασία 
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3.4.6. MySQL 

Η βάση δεδοµένων αποτελεί µια συλλογή από δεδοµένα τα οποία και οργανώνονται ώστε 
να εξυπηρετήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάφορες εφαρµογές. Στην παρούσα 
εργασία γίνεται χρήση της ΜySQL, η οποία είναι ένα λογισµικό που έχει σκοπό την 
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δεδοµένων. (Ξένος 2000: 15-16). 
Ακόµη η MySQL, είναι ανοιχτού κώδικα και ένα πολύ γρήγορο δυνατό, σύστηµα 
διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων που αναπτύχθηκε και διανεµήθηκε από την 
εταιρεία ORACLE. 

Μια βάση δεδοµένων αποτελείται από πληροφορίες. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από µία 
απλή λίστα προϊόντων ή συλλογή εικόνων µέχρι µία πολυσύνθετη βάση µιας πολυεθνικής 
εταιρείας. Το σύστηµα διαχείρισης που εφαρµόζει στις βάσεις δεδοµένων είναι εύκολο στη 
χρήση, πολύ γρήγορο, αξιόπιστο και ικανό να χρησιµοποιηθεί από πολλούς χρήστες 
ταυτόχρονα. Η ελαφριά εγκατάστασή της επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί  σε οποιοδήποτε 
υπολογιστή υπό οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, καταναλώνοντας ελάχιστους πόρους. 
Η MySQL αναπτύχθηκε για τη διαχείριση µεγάλων βάσεων δεδοµένων, πολύ πιο γρήγορα 
από τις µέχρι τότε υπάρχουσες λύσεις. Η διαρκής ανάπτυξη της οδήγησε στο να µας 
προσφέρει σήµερα και µία πλούσια σειρά λειτουργιών. Η συνδεσιµότητα, η ταχύτητα και η 
ασφάλειά της, την καθιστούν κατάλληλη για πρόσβαση βάσεων δεδοµένων από το 
διαδίκτυο. 
 

3.4.7. Google Maps API (Διεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογών Google Maps) 

Το Google Maps API είναι µια διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (Application 
Programming Interface - API) της Google η οποία δίνει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης ενός 
δυναµικού χάρτη σε ιστοσελίδες µε χρήση Javascript. Το API παρέχει έναν αριθµό 
εργαλείων για το χειρισµό χαρτών και την προσθήκη περιεχοµένου σε αυτούς µέσω 
διαφόρων υπηρεσιών, όπως και στην επίσηµη ιστοσελίδα του  Google Maps 
(http://maps.google.com/), επιτρέποντας έτσι τη δηµιουργία εύρωστων εφαρµογών που 
εκµεταλλεύονται γεωγραφικές πληροφορίες. 
Το Google Maps API  είναι µια υπηρεσία που διατίθεται δωρεάν, διαθέσιµη για Android 
iOS εφαρµογές και για οποιοδήποτε ιστοσελίδα που είναι ελεύθερη για το κοινό. Το µόνο 
που χρειάζεται είναι ένα κλειδί API που µπορεί να ζητηθεί εφόσον υπάρχει λογαριασµός 
στη Google. 
 

3.4.8. Google Translate API 

Η µετάφραση της Google είναι η διασηµότερη σελίδα για διαδικτυακές µεταφράσεις, µια 
πολυγλωσσική υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. για να µεταφράζει γραπτό 
κείµενο από µια γλώσσα σε µία άλλη.  Υποστηρίζει σχεδόν 100 γλώσσες.  
Στις 26 Μαΐου του 2011, η Google ανακοίνωσε το Google Translate API για τους 
προγραµµατιστές λογισµικού και σταµάτησε την λειτουργία του την ίδια κιόλας χρονιά 
λόγω της σηµαντικής οικονοµικής επιβάρυνσης που προκάλεσε η εκτεταµένη κατάχρηση. 
Έπειτα η υπηρεσία ξαναέγινε διαθέσιµη ως µια υπηρεσία επί πληρωµή.  
Παρ’ όλα αυτά η υπηρεσία του Google Translate API παρέχει δωρεάν στους χρήστες ένα 
από τα ποιο γνωστά widget, το «Google Website Translator Gadget», το οποίο  προστίθεται 
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σε διαδικτυακές εφαρµογές και ιστοσελίδες. Η προσθήκη αυτού του widget  είναι εµφανής 
στον χρήστη ως ένα κουµπί µετάφρασης της  Google και η αυτόµατη µετάφραση είναι 
διαθέσιµη σε 100 γλώσσες. H δωρεάν αυτή προσθήκη επεκτείνει την προσέγγιση χρηστών 
σε όλον τον κόσµο, εύκολα και γρήγορα.  
 

3.4.9. WordPress 

To WordPress είναι λογισµικό ιστολογίου και πλατφόρµα δηµοσιεύσεων, είναι ελεύθερο 
και από τα πιο δηµοφιλή ανοιχτού κώδικα. Είναι γραµµένο σε PHP και ως βάση 
δεδοµένων χρησιµοποιεί τη ΜySQL. Με δεδοµένα την πλειάδα πρόσθετων και θεµάτων 
που κυκλοφορούν (είτε δωρεάν είτε επί πληρωµή) χρησιµοποιείται συχνά και ως Σύστηµα 
Διαχείρισης Περιεχοµένου (ΣΠΔ ή CMS) . (Μπίκας, 2015). 
Η πλατφόρµα του WordPress παρέχει πολλές δυνατότητες και είναι δηµοφιλής για τις 
πρόσθετες λειτουργίες της. Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά της είναι ότι δε 
χρειάζεται ιδιαίτερες προγραµµατιστικές γνώσεις, οι χρήστες του µπορούν να αλλάζουν µε 
θέµατα στοιχεία και γραφικά, αποφεύγοντας την χρήση κώδικα PHP ή HTML. Επιπλέον, 
έχει τη δυνατότητα ανάθεσης πολλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα, 
δυνατότητα ενσωµατωµένης διαχείρισης συνδέσµων καθώς και υποστήριξη για ετικέτες 
στα άρθρα και τις σελίδες. Ακόµη, έχει πλούσια γκάµα από πρόσθετες λειτουργίες οι 
οποίες βοηθούν τους χρήστες να επεκτείνουν την λειτουργικότητά του. 
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Εικόνα	12:	Ιστοσελίδα	ανοιχτών	δεδομένων	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης	(http://opendata.thessaloniki.gr)	

4. Αποτελέσµατα υλοποίησης	

4.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναλυθούν όλα τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν από 
την συλλογή έως και την υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρµογής «THESS.MUSEUM». 
Αρχικά, θα γίνει αναφορά στη συλλογή των πληροφοριών και τη δηµιουργία της βάσης 
δεδοµένων, έπειτα παρουσιάζεται η σχεδίαση και η δοµή της εφαρµογής, και στη συνέχεια 
η αρχιτεκτονική και παρουσίαση της. Τέλος, γίνεται η αξιολόγηση της και αναφέρονται τα 
κριτήρια που υλοποιήθηκαν καθώς και τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου. 
 

4.2. Συλλογή Πληροφοριών 

Για τη δηµιουργία της εφαρµογής «THESS.MUSEUM» έπρεπε αρχικά, να γίνει η συλλογή 
των πληροφοριών για τα µουσεία της πόλης,  από τα ανοιχτά δεδοµένα του Δήµου 
Θεσσαλονίκης. 
Στα πλαίσια της έρευνας και των κριτηρίων που τέθηκαν για τη δηµιουργία και τη 
σχεδίαση του αλγορίθµου, συλλέχθηκαν τα ανοιχτά δεδοµένα του δήµου, έτσι ώστε να 
αποκτήσουµε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα µουσεία της πόλης. Η αναζήτηση τους 
έγινε από τον Ιστό και στη συνέχεια από την επίσηµη ιστοσελίδα του δήµου, που παρέχει 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σύνολα ανοιχτών δεδοµένων του Δήµου Θεσσαλονίκης. 
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Εικόνα	13:	Χάρτης	Μουσείων	Θεσσαλονίκης	(πηγή:	http://www.thessaloniki.gr/)	

 

Για τους σκοπούς της διπλωµατικής εργασίας έγινε η συλλογή των δεδοµένων, κάποιες 
πληροφορίες τροποποιήθηκαν, δηλαδή προστέθηκαν στο αρχείο excel, ο προτεινόµενος 
χρόνος ξενάγησης και οι γεωγραφικές συντεταγµένες. Αυτό, περιελάµβανε όλες τις 
ονοµασίες των µουσείων, τη περιγραφή του κάθε µουσείου, τις ώρες λειτουργίας τους, την 
είσοδό τους, και τις διευθύνσεις τους. 
Στην συνέχεια δηµιουργήθηκε η Βάση Δεδοµένων απ’ όπου θα αντλεί τις πληροφορίες για 
κάθε µουσείο η εφαρµογή. 
Έπειτα, για την εισαγωγή των πληροφοριών στη Βάση Δεδοµένων έπρεπε πρώτα να 
µετατραπεί το αρχείο excel σε csv µορφή, για να δηµιουργηθεί ο πίνακας µε το όνοµα 
«smartcities» στη βάση δεδοµένων MySQL.  
Η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων έγινε µε τη λειτουργία phpMyAdmin. Ο πίνακας 
«smartcities» περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για κάθε µουσείο, όπως την 
τιµή του, την ονοµασία του, τις ώρες λειτουργίας, την είσοδο, τις συντεταγµένες, τις 
διευθύνσεις, τον προτεινόµενο χρόνο ξενάγησης και τις περιγραφές του κάθε µουσείου.  
 Παρακάτω µπορείτε να δείτε όλα τα πεδία του πίνακα:  
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Εικόνα	14:	Πίνακας	βάσης	δεδομένων	«smartcities»	

 

O πίνακας «smartcities» αποτελείται από τα στοιχεία: id, name, visited, date, 
opening_hours, closing_hours, entrance, lat, longt, address, xro_ke, description, omada. 

Για να επιτευχθεί η σύνδεση της PHP µε τη βάση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η 
κατάλληλη µέθοδος. Τα αρχεία php έχουν τις παρακάτω εντολές, µε τις οποίες 
πραγµατοποιείται η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων: 

	
Εικόνα	15:	Σύνδεση	με	βάση	

	
4.3. Σχεδίαση εφαρµογής 

Για τη σχεδίαση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραµµατισµού PHP, 
MySQL, HTLM, CSS, Bootstrap, JavaScript καθώς και οι τεχνολογίες Google Maps API, 
Google Translate API που αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφαλαίο. 
Αρχικά, για τη δηµιουργία και λειτουργία της εφαρµογής, έγινε η εγκατάσταση του 
συστήµατος WampServer. Το WAMP είναι το ακρωνύµιο των Windows, δηλαδή ότι ο 
server αυτός λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Αντίστοιχα υπάρχει LAMP για 
λειτουργικό Linux και MAMP για λειτουργικό Mac και παρέχει το πακέτο του Apache, 
MySQL και PHP. Ο Apache είναι ένας web server, η ΜySQL µία βάση δεδοµένων και η 
PHP µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε δυναµικό 
περιεχόµενο. 

Αφού, έγινε η λήψη και εγκατάσταση του πακέτου WAMP και όλων των συστατικών που  
είναι απαραίτητα για να δηµιουργήσουµε την συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Ο WampServer διατίθεται δωρεάν από την σελίδα (http://www.wampserver.com/en/) και 
στην ουσία είναι ένα πακέτο που περιλαµβάνει τις τελευταίες εκδόσεις του Apache, της 
MySQL και της PHP. Ακόµη εγκαθίσταται αυτόµατα και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
ρυθµίζει το server του χωρίς να πειράζει τα «setting files» χρησιµοποιώντας µόνο τις 
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ρυθµίσεις που είναι ήδη διαθέσιµες. Παρακάτω αναλύονται τα βήµατα για την 
εγκατάσταση του WAMP µε εικόνες: 

	
Εικόνα	16:	Εγκατάσταση	του	WAMP	

	

	
Εικόνα	17:	Εγκατάσταση	του	WAMP	
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Στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε ένας φάκελος µε την ονοµασία «wamp» µέσα στον οποίο 
έγινε η εγκατάσταση του WAMP και περιέχει όλα τα υποπρογράµµατα που 
συµπεριλήφθηκαν στην εφαρµογή (addons, templates κτλ). 

	
Εικόνα	18:	Δημιουργία	φακέλου	WAMP	

Τέλος, µε την παραπάνω διαδικασία εγκαταστάθηκε µε επιτυχία το WAMP και κάνοντας 
αριστερό κλικ στο εικονίδιο του, εµφανίζει το µενού που υπάρχει σε εικόνα παρακάτω, στο 
οποίο βρίσκονται οι διάφορες λειτουργίες του. Οι πιο βασικές λειτουργίες του είναι  των 
Apache και MySQL, να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον WampServer και να µεταβεί στο 
φάκελο που δηµιουργήθηκε µε το όνοµα «wamp», εκεί βρίσκονται όλα τα αρχεία που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία της εφαρµογής και για τη δηµιουργία της βάσης 
δεδοµένων της. 

	
Εικόνα	19:	Λειτουργίες	WampServer	
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Αφού, εγκαταστάθηκε το WAMP, µπορέσαµε να στήσουµε την εφαρµογή τοπικά στον 
υπολογιστή. Αρχικά, η εφαρµογή αποτελείται από τα εξής µέρη: τα αρχεία php, τη βάση 
δεδοµένων, τον χάρτη, τη µετάφραση της Google και τις εικόνες που εµφανίζονται στην 
εφαρµογή. 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι για την σχεδίαση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το 
εργαλείο Adobe Dreamweaver για τη σύνταξη του PHP κώδικα, ο οποίος θα αναλυθεί στο 
υποκεφάλαιο της αρχιτεκτονικής πλήρως. 

Για τη σχεδίαση και υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω γλώσσες 
προγραµµατισµού ως εξής: 

! Η PHP χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του αλγορίθµου. 
! Η MySQL χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων και του 
πίνακα µε το όνοµα «smartcities», ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες των 
µουσείων από τα ανοιχτά δεδοµένα που θα εµφανίζονται στην εφαρµογή. 

! Η HTML χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του περιεχοµένου της ιστοσελίδας 
και για την οπτική απεικόνιση των δεδοµένων.  

! Το CSS χρησιµοποιήθηκε για τη µορφοποίηση του περιεχοµένου, δηλαδή  για τη 
γραµµατοσειρά, τα χρώµατα, τα περιθώρια και ότι αφορά τη διάταξη της 
εφαρµογής.  

! Η JavaScript χρησιµοποιήθηκε για να εισάγουµε την έννοια της διαδραστικότητας 
στην εφαρµογή. Με την javascript εκτελέσαµε λειτουργίες όπως η συµπλήρωση της 
διαθέσιµης ώρας στο κενό πεδίο,  εάν ο χρήστης δε συµπληρώσει τις διαθέσιµες 
ώρες εµφανίζεται ένα «pop-up» µήνυµα λάθους. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε για 
τον χάρτη της εφαρµογής. 

! Η Bootstrap χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της δοµής της εφαρµογής και για 
να είναι responsive. 

Παρακάτω µπορείτε να δείτε πως εµφανίζεται η εφαρµογή σε οθόνες διαφορετικών 
διαστάσεων. 

 
Εικόνα	20:	Εμφάνιση	εφαρμογής	σε	οθόνες	διαφορετικών	διαστάσεων	
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Ακόµη χρησιµοποιήθηκε για την σχεδίαση της εφαρµογής: 

! Το Google Maps API που είναι ο ίδιος ο χάρτης, ο οποίος φορτώνεται  και 
αρχικοποιείται µε συγκεκριµένες διαστάσεις (ύψος και πλάτος), κέντρο 
(γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό µήκος), επίπεδο εστίασης και τύπο (κανονικό, 
δορυφορικό, υβριδικό). Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο 
Google Maps JavaScript API v3. Έπειτα, ενσωµατώθηκε ο κώδικας του Google 
Maps API στο αρχείο result.php και χρησιµοποιήθηκε για να βλέπει ο χρήστης 
πάνω στον χάρτη  το σηµείο (marker) για την τοποθεσία του µουσείου που θέλει να 
επισκεφθεί.  

Παρακάτω στην εικόνα φαίνεται ένα παράδειγµα εντοπισµου µουσείου και το κοµµάτι του 
κώδικα που αντιστοιχεί.  

 

 
Εικόνα	21:	Παράδειγμα	χρήσης	κώδικα	Google	Maps	API	στο	αρχείο	result.php	

 
Επίσης, στην εφαρµογή προστέθηκε:  

! Το Google translator, για να είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί από επισκέπτες που δε 
θα γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και θα είναι χρήσιµη για µεγαλύτερο εύρος 
επισκεπτών. 

Παρακάτω φαίνονται τα βήµατα που εκτελέστηκαν και οι ανάλογες ρυθµίσεις πριν την 
προσθήκη του κώδικα του «Google Website Translator Gadget» στην ιστοσελίδα της 
εφαρµογής «THESS.MUSEUM». 
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Εικόνα	22:	Προσθήκη	συνδέσμου	και	γλώσσας	εμφάνισης	του	ιστότοπου	

	

	
Εικόνα	23:	Ρυθμίσεις	και	προβολή	κώδικα	

 
H δοµή της εφαρµογής, περιλαµβάνετε από τα εξής αρχεία php: 

! Index.php 
! Get.distance.php 
! Result.php 
! Index1.php 
! Suggest.php 

Αρχικά, µε την επίσκεψη ενός χρήστη στην εφαρµογή απαιτείται η συµπλήρωση του 
διαθέσιµου χρόνου του και η πρώτη επιλογή από τη λίστα «scroll-down» µε τα 28 µουσεία, 
που θέλει να επισκεφτεί. Το αρχείο που χρησιµοποιείται εδώ είναι το index.php. Στο 
αρχείο αυτό, έχει τεθεί και η διαδικασία η οποία υποχρεώνει να συµπληρώσει ο χρήστης το 
πεδίο του χρόνου που διαθέτει, και αν δε συµπληρωθεί να µην αφήνει τον χρήστη να 
συνεχίσει, εµφανίζοντας ένα pop-up µήνυµα «Hours must be filled out». 
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Στη συνέχεια, αφού ο χρήστης  συµπληρώσει τον διαθέσιµο χρόνο του στο κενό πεδίο 
συµπλήρωσης και επιλέξει το πρώτο µουσείο από την λίστα, πατάει το κουµπί «submit» 
και του εµφανίζει το σηµείο στο χάρτη, την περιγραφή, τον νέο διαθέσιµο χρόνο του κλπ.  

Στο αρχείο get_distance.php, υπολογίζεται η διαδροµή και ο χρόνος οδήγησης. Χωρίς το 
αρχείο αυτό δε θα µπορούσε να υπολογιστεί ο υπολειπόµενος χρόνος και η απόσταση σε 
ώρες σύµφωνα µε το σηµείο µηδέν που έχει οριστεί να είναι πάντα το µουσείο «Αρχαίας 
Ρωµαϊκής Αγοράς», λόγω ότι δεν έγινε η χρήση GIS και θα αναφερθεί παρακάτω στις 
προτάσεις για µελλοντική βελτίωση.  
Στο αρχείο, result.php, αφού έχουν τεθεί οι συντεταγµένες από το σηµείο µηδέν, 
µετατρέπει τα δευτερόλεπτα σε µορφή date-time, και κάθε φορά που επιλέγει ο χρήστης το 
επόµενο µουσείο µέχρι να εξαντληθεί ο χρόνος του, µας εµφανίζει το νέο διαθέσιµο χρόνο 
και µόλις εξαντληθεί να µας εµφανίζει το µήνυµα ότι «Δεν έχετε χρόνο στην διάθεση σας 
για άλλη ξενάγηση». Ακόµη, στο αρχείο αυτό έχει προστεθεί και ο χάρτης της Google έτσι 
ώστε να εµφανίζεται το στίγµα του µουσείου στον χάρτη. 
Στο αρχείο, index1.php, περιέχει τις εντολές για την επιλογή «let me choose the next one», 
τα µουσεία τα οποία δεν έχει επισκεφτεί ο χρήστης και των οποίων ο προτεινόµενος χρόνος 
ξενάγησης είναι µικρότερος ή και ίσος του υπολειπόµενου χρόνου ξενάγησης του 
επισκέπτη: 
"SELECT * FROM smartcities WHERE date =0 AND visited=0 AND 
xro_ke<=$upoloipo" 
Ακόµη, προσθέσαµε στη βάση δεδοµένων διπλοεγγραφές των µουσείων για µελλοντική 
πρόσθεση «geolocation» (όπου date=0, date=1). 
Τέλος, στο suggest.php, περιέχει τις εντολές για την επιλογή «suggest me the next one», µε 
την οποία εµφανίζει και προτείνει τη διαδροµή µε τις κοντινές επιλογές µε βάση το 
µουσείο που βρισκόµαστε: 

"SELECT * FROM smartcities WHERE date =0 AND omada=$omada AND visited=0 
AND xro_ke<=$upoloipo". 

Παρακάτω, θα γίνει η πλήρης ανάλυση της αρχιτεκτονικής της εφαρµογής. 
 

4.4. Αρχιτεκτονική 

Στα προηγούµενα υποκεφάλαια περιγράφηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής 
και οι τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για την υλοποίησή της. Στη συνέχεια θα περιγραφεί το 
πως αλληλεπιδρούν οι προαναφερθείσες τεχνολογίες µεταξύ τους και ο τρόπος µε τον 
οποίο σχεδιάστηκε η εφαρµογή. 

Η εφαρµογή χωρίζεται σε τρία αλληλοεξαρτώµενα στάδια λειτουργίας. Στο πρώτο στάδιο 
ο επισκέπτης της εφαρµογής εισέρχεται στο σύστηµα µέσω της WordPress ιστοσελίδας, 
που συνδέεται µε την εφαρµογή «ΤHESS.MUSEUM». Στη συνέχεια γίνεται η επικοινωνία 
µε τα ανοιχτά δεδοµένα του Δήµου Θεσσαλονίκης. Αφού συµπληρώσει στο πεδίο τον 
διαθέσιµο χρόνο του, ασκείται έλεγχος για την ορθή συµπλήρωσή του πεδίου, και έπειτα 
επιλέγει το σηµείο εκκίνησης από τη λίστα των µουσείων. Στο δεύτερο στάδιο 
περιλαµβάνεται ο αλγόριθµος υπολογισµού διαδροµής, όπου περιλαµβάνει το Google 
Maps API και τις επιλογές διαδροµής που θα µπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης µετά από 
κάθε ξενάγηση. 
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Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο λαµβάνει χώρα η εµφάνιση των αποτελεσµάτων και η 
επεξεργασία τους στο διακοµιστή. Ο επισκέπτης ολοκλήρωσε την περιήγησή του και 
µπορεί να επαναλάβει εκ νέου την διαδικασία. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί επιχειρείται να παρουσιαστεί αναλυτικά η αρχιτεκτονική 
του συστήµατος που δηµιουργήθηκε µε στόχο την λειτουργία της τελικής εφαρµογής. 
Παρακάτω παρουσιάζεται σε ένα διάγραµµα η συνολική δοµή της αρχιτεκτονικής της 
εφαρµογής: 

	
Εικόνα	24:	Διαγραμματική	απεικόνιση	της	αρχιτεκτονικής	δομής	της	εφαρμογής	

 
Στη συνέχεια, θα γίνει η ανάλυση του κώδικα της εφαρµογής που αναπτύχθηκε στο 
προγραµµατιστικό περιβάλλον του Αdobe Dreamweaver. To project εµφανίζεται µε την 
παρακάτω δοµή: 

	
Εικόνα	25:	Περιεχόμενα	του	φακέλου	της	εφαρμογής	
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Ο φάκελος αυτός περιέχει τα αρχεία τα οποία ουσιαστικά είναι ο πηγαίος κώδικας της 
εφαρµογής µας. Για την υλοποίηση της διπλωµατικής εργασίας χρησιµοποιήθηκαν ο 
Apache server, PHP, και η MySQL. Για να µπορέσουν να εγκατασταθούν τα προγράµµατα 
αυτά χρειάστηκε να εγκατασταθούν το WampServer πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα 
(www.wampserver.com). 

Το WampServer απλοποιεί σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη και την επέκταση των 
εφαρµογών  PHP. Περιλαµβάνει έτοιµες προς λειτουργία εκδόσεις των Apache, MySQL, 
PHP και phpMyAdmin και των προαπαιτουµένων τους. Ακόµη, διανέµεται δωρεάν υπό 
την άδειες Apache 2.0. Τα συστατικά του είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω: 

! PHP scripting language 
! Apache Web server 
! MySQL database server 
! phpMyAdmin web application management tool for MySQL databases 
! PostgreSQL database server (optional) 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία χρησιµοποιήθηκε ο Apache Διακοµιστής Δικτύου 
(Web Server) και το MySQL διακοµιστής βάσης δεδοµένων (database server) και το 
phpMyAdmin διαδικτυακή εφαρµογή διαχείρισης βάσης δεδοµένων (web application 
management tool for MySQL databases). 
Παρακάτω, θα παρουσιάσουµε την ανάλυση του κώδικα, και αρχικά τη συνάρτηση της 
σύνδεσης µε τη βάση. 
 

4.4.1. Συνάρτηση σύνδεσης 

Ο κώδικας δηµιουργεί µια νέα σύνδεση µέσω της συνάρτησης mysql_connect. Με τη 
συνάρτηση mysql_error γίνεται ο έλεγχος σφάλµατος. Αν υπάρξει σφάλµα σύνδεσης 
εκτυπώνεται ένα µήνυµα λάθους. Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας: 
mysql_connect($servername, $username, $password) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error()); 

 

4.4.2. Παρουσίαση λίστας µουσείων 

Εφόσον έχουµε συνδεθεί µε τη βάση δεδοµένων, ζητάµε από τη βάση να µας παρουσιάσει 
σε λίστα τα διαθέσιµα µουσεία. Αν ο επισκέπτης δεν έχει συµπληρώσει το πεδίο του 
διαθέσιµου χρόνου , θα του εµφανίζει µήνυµα λάθους. Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας: 
$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE date =0 AND name!='test' 
ORDER BY name DESC"); 
while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) 
{$optioncat .= '<option value = "'.$row['address'].'">'.$row['name'].'</option>';} 
<label for="simiotwra">Set a start point</label> 
<select class="form-control" id="simiotwra" name="simio" class="types form-control> 
<option>Επιλέξτε σηµείο εκκίνησης</option> 
<?php echo $optioncat; ?> 
</select> 
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4.4.3. Παρουσίαση µουσείου 

Στα αρχεία result.php και get_distance.php, παρουσιάζεται το στίγµα του µουσείου στον 
χάρτη Google Map. Δίπλα από τον χάρτη εµφανίζεται η περιγραφή του µουσείου και από 
κάτω σε πίνακα ο προτεινόµενος χρόνος ξενάγησης, ο χρόνος οδήγησης και ο 
υπολειπόµενος χρόνος του επισκέπτη, ο οποίος υπολογίζεται µέσω του αλγορίθµου από το 
αρχείο get_distance.php. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στα πεδία κάτω από τον χάρτη σε 
µορφή πίνακα. Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας: 
<?php 
function get_driving_information($start, $finish, $raw = false) 
{if(strcmp($start, $finish) == 0) 
 {$time = 0; 
 if($raw) 
  {$time .= ' seconds';} 
 return array('distance' => 0, 'time' => $time); 
 } 
$start  = urlencode($start); 
$finish = urlencode($finish); 
$distance   = 'unknown'; 
$time  = 'unknown'; 
$url = 
'http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/xml?origin='.$start.'&destination='.$finish
.'&sensor=false'; 
 if($data = file_get_contents($url)) 
 {$xml = new SimpleXMLElement($data); 
  if(isset($xml->route->leg->duration->value) AND (int)$xml->route->leg->duration-
>value > 0) 
  {if($raw) 
   {$distance = (string)$xml->route->leg->distance->text; 
    $time   = (string)$xml->route->leg->duration->text; 
   } 
   else 
   {$distance = (int)$xml->route->leg->distance->value / 1000 ;  
    $time   = (int)$xml->route->leg->duration->value; 
   } 
  } 
  else 
  {throw new Exception('Could not find that route');} 
  return array('distance' => $distance, 'time' => $time); 
 } 
 else 
 {throw new Exception('Could not resolve URL');} 
}?> 
$time_start = microtime(true); 
require_once "get_distance.php"; 
$servername = "localhost"; 
$username = "george"; 
$password = "988710aaa"; 
$dbname = "papazacharias"; 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   32	  

try {$ssdsa = 5; 
  $db = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, 
$password); 
        $statement = $db->prepare('SELECT * FROM smartcities LIMIT 1 '); 
        $statement ->execute(); 
  $rows = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
//print_r($rows);} 
catch(PDOException $e) { 
    echo "Error: " . $e->getMessage(); 
} 
$conn = null; 
// THE Center point 
$thenewtime= $_GET['newora']; 
$diathesimosxronos= $_GET['hours']; 
if ($diathesimosxronos == NULL){$diarkeia= $thenewtime * 3600;} 
else { 
$diarkeia = $diathesimosxronos * 3600;} 
$latitudeFrom = 40.6375778; 
$longitudeFrom = 22.9442517; 
$howmanyresults = 0; 
 
$str_time = $thenewtime; 
$str_time = preg_replace("/^([\d]{1,2})\:([\d]{2})$/", "00:$1:$2", $str_time); 
sscanf($str_time, "%d:%d:%d", $hours, $minutes, $seconds); 
$time_seconds = $hours  3600 + $minutes  60 + $seconds; 
 
$addressTo = $_GET['simio']; 
mysql_connect($servername, $username, $password) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error()); 
 
$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE address='$addressTo' 
LIMIT 1"); 
while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) 
{ 
  
$perigrafi=$row['description']; 
$lat=$row['lat']; 
$long=$row['longt']; 
$title=$row['name']; 
$ksenagisi=$row['xro_ke']; 
$mid=$row['id']; 
$omada=$row['omada']; 
$enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` SET`visited`=1 WHERE `date`=0 AND 
`id`='$mid'"); 
} 
foreach ($rows as &$value) { 
    $distanceInMeters =  vincentyGreatCircleDistance($latitudeFrom, 
$longitudeFrom,$value['lat'],$value['longt']); 
if ($distanceInMeters < 5000000 && $diarkeia >= 0 && $value['date']==0){ 
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      $addressFrom = $value['lat']; 
      $toot1=$addressTo; 
      $toot=$value['address']; 
  // If the distance is less than 30.000 meters 
  echo "    <h3 class='panel-title'>&nbsp;"; 
                echo "<b>"; 
                echo $title; 
                echo "</b>"; 
                echo "</h3></div><div class='panel-body'>"; 
echo "<div style='width:60%;float:left'>"; 
echo "<iframe width='100%' height='350' frameborder='0' scrolling='no' marginheight='0' 
marginwidth='0' src='https://maps.google.com/maps?q=$toot1&output=embed'>"; 
echo "</iframe>"; 
echo "</div>"; 
echo "<div style='width:35%;float:left;margin-left:5%;'>"; 
echo "<h4 style='padding-right:5%; text-align:justify'>About Museum<small><br>"; 
echo $perigrafi;  
echo "</small></h4>"; 
echo "</div>"; 
echo "<table class='table table-striped'>"; 
echo "<thead>"; 
echo " <tr>"; 
echo " <th>";    
echo " </th>"; 
echo " <th>"; 
echo " </th>"; 
echo " </tr>"; 
echo "</thead>"; 
echo "<tbody>"; 
echo " <tr>"; 
echo " <td>"; 
echo "Your position right now"; 
echo " </td>"; 
echo " <td>"; 
echo " $addressTo"; 
echo "</td>"; 
  $xronos_ksenagisis= $value['xro_ke']; 
  $cro_sec = $xronos_ksenagisis * 3600; 
  echo "</p>"; 
  $neos_xronos = $diarkeia - $cro_sec; 
  if ($neos_xronos <= 0  ){ 
  } 
  elseif ($neos_xronos > 0  ){ 
  echo "<br>"; 
  } 
  $howmanyresults = $howmanyresults + 1; 
     $startpoint="microsoft"; 
  echo "<br>"; 
try 
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{$info = get_driving_information($addressTo, 'makedonikis aminis,thessaloniki,greece'); 
  echo "</tr>"; 
echo " <tr>"; 
  echo " <td>"; 
    echo "Driving distance"; 
  echo " </td>"; 
  echo " <td>"; 
    echo $info['distance']; 
                                 echo "&nbsp; Km"; 
   echo "</td>"; 
  echo "</tr>"; 
 echo "</tr>"; 
echo " <tr>"; 
  echo " <td>"; 
    echo "Suggested museum tour time";  
  echo " </td>"; 
  echo " <td>"; 
    echo  $ksenagisi; echo "&nbsp; hour / hours";                        
   echo "</td>"; 
  echo " </tr>"; 
echo " <tr>";   
  echo " <td>"; 
    echo "Driving time"; 
  echo " </td>"; 
  echo " <td>"; 
    echo  gmdate("H:i:s", $info['time'])                         
   echo "</td>"; 
  echo "</tr>"; 
 $secndss = $info['time']; 
 $timetosec = $diarkeia *3600; 
$ksenagisi1= $ksenagisi * 3600; 
  $neaora = $diarkeia - $secndss -$ksenagisi1; 
echo " <tr>"; 
if ($neaora<0){echo " <td>";echo "Δεν έχετε χρόνο στην διάθεση σας για άλλη 
ξενάγηση."; 
echo " </td>";} 
else{ 
  echo " <td>"; 
    echo "Remaining tour time"; 
  echo " </td>"; 
  echo " <td>"; 
    echo gmdate("H:i:s", $neaora); 
 echo "</td>"; 
} echo "</tr>"; 
 echo "</tbody>"; 
        if ($time_seconds == '0') { 
$diarkeia = $neaora; 
} 
else { 
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$diarkeia = $time_seconds ; 
} 
$sst = $diarkeia /3600; 
 $cro_sec; 
 $diarkeia; 
$sstss = $neaora - $cro_sec - $ksenagisi ; 
if ($sstss > 0) { 
} 
else { 
} 
} 
catch(Exception $e) 
{ 
    echo 'Caught exception: '.$e->getMessage()."\n"; 
} 
} 
}  
 function vincentyGreatCircleDistance(  $latitudeFrom, $longitudeFrom, $latitudeTo, 
$longitudeTo ){ 
 $earthRadius = 6371000; 
  // convert from degrees to radians 
  $latFrom = deg2rad($latitudeFrom); 
  $lonFrom = deg2rad($longitudeFrom); 
  $latTo = deg2rad($latitudeTo); 
  $lonTo = deg2rad($longitudeTo); 
 
  $lonDelta = $lonTo - $lonFrom; 
  $a = pow(cos($latTo) * sin($lonDelta), 2) + 
    pow(cos($latFrom)  sin($latTo) - sin($latFrom)  cos($latTo) * cos($lonDelta), 2); 
  $b = sin($latFrom)  sin($latTo) + cos($latFrom)  cos($latTo) * cos($lonDelta); 
 
  $angle = atan2(sqrt($a), $b); 
  return $angle * $earthRadius; 
} 
 

4.4.4. Η επιλογή “Let me choose the next one” 

Σε αυτό το αρχείο ελέγχει αν ο επισκέπτης έχει διαθέσιµο χρόνο και µε βάση τον διαθέσιµο 
χρόνο του, παρουσιάζει τα µουσεία τα οποία µπορεί να επισκεφτεί, αποκλείοντας αυτά τα 
οποία έχει ήδη επισκεφτεί. Τέλος, ο χρόνος ξενάγησης που απαιτείται είναι µεγαλύτερος 
από τον υπολειπόµενο χρόνο. Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας: 

$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE date =0 AND visited=0 
AND xro_ke<=$upoloipo"); 
while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) 
{$optioncat .= '<option value = "'.$row['address'].'">'.$row['name'].'</option>';} 
<form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" action="result.php" 
method="get"> 
<div class="row"> 
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  <div class="col-md-4"></div> 
  <div class="col-md-4"> 
<?php 
if (empty($_GET['diathesimosxronos'])) { 
echo "<div class='form-group'>"; 
echo "<label for='exampleInputEmail1'>Choose your tour time</label>"; 
echo "<input type='text' class='form-control' id='exampleInputEmail1' name='hours' 
placeholder='example 8'>"; 
echo "</div>"; 
} 
else { 
echo "<h3 style='text-align:center;'>"; 
if ($newtime<3600){ 
echo "Your remaining time is not enough to visit another museum."; 
$enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` SET`visited`=0"); 
?>  
<a href="index.php" class="btn btn-primary" style="float:right;">Start from the 
beginning</a><?php 
} 
else{ 
echo "Remaining tour time :"; 
echo "&nbsp;"; 
echo $blaba;  
?> 
<label for="simiotwra">Choose the next one museum</label> 
<select class="form-control" id="simiotwra" name="simio" class="types form-control> 
  <option>Επιλέξτε σηµείο εκκίνησης</option> 
  <?php echo $optioncat; ?> 
  </select></div> 
  <div class="col-md-4"> 
<input type="hidden" name="newora" value="<?php echo $blaba ?>"> 
<input type="submit" value="Submit" onclick="IsEmpty();" class="btn btn-
default"><?php 
echo "</h3>";} 
echo"<br>"; 
} ?> 
</div> 
</div> 
</form> 
 
4.4.5. Η επιλογή “Suggest me the next one” 

Σε αυτό το αρχείο το ερώτηµα SELECT µας εµφανίζει τα µουσεία τα οποία βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση σε σχέση µε το πρώτο µουσείο που  επισκέφτηκε και µε βάση τον 
υπολειπόµενο χρόνο, τα εµφανίζει σε λίστα ( προτεινόµενη διαδροµή). 

Η διαδροµή πληροί τα παραπάνω κριτήρια έτσι ώστε να κατευθύνει τον επισκέπτη να 
ακολουθήσει τη βέλτιστη διαδροµή αξιοποιώντας στο έπακρο τον υπολειπόµενο χρόνο και 
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αφαιρώντας τα µουσεία που έχει ήδη επισκεφτεί από την προτεινόµενη διαδροµή. 
Ακολουθεί ο σχετικός κώδικας: 
$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE date =0 AND 
omada=$omada AND visited=0 AND xro_ke<=$upoloipo"); 
while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) 
{$optioncat .= '<option value = "'.$row['address'].'">'.$row['name'].'</option>'} 
?> 
<script> 
function validateForm() { 
    var x = document.forms["myForm"]["hours"].value; 
    if (x == null || x == "") { 
        alert("Hours must be filled out"); 
        return false; 
    } 
} 
</script> 
<form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" action="result.php" 
method="get"> 
<div class="row"> 
  <div class="col-md-4"></div> 
  <div class="col-md-4"> 
<?php 
if (empty($_GET['diathesimosxronos'])) { 
echo "<div class='form-group'>"; 
echo "<label for='exampleInputEmail1'>Choose your tour time</label>"; 
echo "<input type='text' class='form-control' id='exampleInputEmail1' name='hours' 
placeholder='example 8'>"; 
 echo "</div>"; 
} 
else { 
echo "<h3 style='text-align:center;'>"; 
if ($newtime<3600){ 
echo "Your remaining time is not enough to visit another museum."; 
$enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` SET`visited`=0"); 
?>  
<a href="index.php" class="btn btn-primary" style="float:right;">Start from the 
beginning</a><?php 
} 
else{ 
echo "Remaining tour time :"; 
echo "&nbsp;"; 
echo $blaba;  
?> 
<label for="simiotwra">Choose the next one museum</label> 
<select class="form-control" id="simiotwra" name="simio" class="types form-control> 
  <option>Επιλέξτε σηµείο εκκίνησης</option> 
  <?php echo $optioncat; ?> 
  </select></div> 
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  <div class="col-md-4"> 
<input type="hidden" name="newora" value="<?php echo $blaba ?>"> 
<input type="submit" value="Submit" onclick="IsEmpty();" class="btn btn-
default"><?php 
echo "</h3>";} 
echo"<br>"; 
} ?> 
</div> 
</div> 
</form> 
 

Τέλος, στο αρχείο index1.php, η βάση δεδοµένων ανανεώνεται µέσω του UPDATE και ο 
αλγόριθµος ξεκινάει το πρόγραµµα από την αρχή. Ο σχετικός κώδικας είναι ο εξής: 

$enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` SET`visited`=0"); 
 

4.5. Παρουσίαση εφαρµογής 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, χρησιµοποιήθηκε ένα Σύστηµα Διαχείρισης 
Περιεχοµένου (ΣΠΔ ή CMS), το WordPress για να γίνει η παρουσίαση της εφαρµογής. 

Για µια ολοκληρωµένη εικόνα δηµιουργήθηκε ένας ιστότοπος µε την πλατφόρµα του 
WordPress για την παρουσίαση της πόλης της Θεσσαλονίκης και των µουσείων της, µε 
φωτογραφίες, βίντεο, και ένα χάρτη που να δείχνει τις τοποθεσίες των µουσείων, καθώς 
και κάποιων πληροφοριών, όπως οι ώρες λειτουργίας τους και οι επίσηµες ιστοσελίδες 
τους. 
 Η ιστοσελίδα αυτή δηµιουργήθηκε για να παραπέµπει τους επισκέπτες στην εφαρµογή 
µέσω της σελίδας «Distances». Το θέµα που χρησιµοποιήθηκε για να αναδεικνύει τον 
σκοπό της ιστοσελίδας το βρήκαµε στο «themeforest». 

Αρχικά, στην σελίδα «home» τοποθετήθηκε ένα βίντεο που παρουσιάζει την πόλη, τον 
αριθµό των µουσείων που βρίσκονται στον Δήµο Θεσσαλονίκης και κάποια σχόλια 
χρηστών, τα λεγόµενα «testimonials» το οποίο είναι ένα επιπρόσθετο plugin. 

 
Εικόνα	26:	Προβολή	της	σελίδας	«home»	
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Στη σελίδα «about» του WordPress αναγράφεται µια σύντοµη περιγραφή της εφαρµογής.  
Έπειτα, στη σελίδα «museums map» παρουσιάζονται τα µουσεία της Θεσσαλονίκης σε 
έναν χάρτη, τον οποίο τον προσθέσαµε από το «Ηero Maps-Responsive Google Maps 
Plugin», και προστέθηκαν σε αυτόν και τα 28 µουσεία που έχουµε τοποθετήσει στην 
εφαρµογή. Ακόµη, ο χρήστης µπορεί να έχει µια συνολική εικόνα των τοποθεσιών, καθώς 
µπορεί να δει τις ώρες λειτουργίας των µουσείων και τις ιστοσελίδες του κάθε µουσείου 
ξεχωριστά. 

	
Εικόνα	27:	Προβολή	της	σελίδας	«museums	map» 

 

Tέλος, η σελίδα «distances», παραπέµπει τους χρήστες στην εφαρµογή που δηµιουργήθηκε 
και αναλύεται παρακάτω: 

Η εφαρµογή «THESS.MUSEUM» δηµιουργήθηκε µε σκοπό την προβολή των µουσείων 
στους επισκέπτες της πόλης η οποία προτείνει στους χρήστες ένα πρόγραµµα ξενάγησης 
και επισκέψεων µε τη βέλτιστη διαδροµή στην πόλη ανάλογα µε το χρόνο που θα έχουν 
στη διάθεσή τους. Ακόµη οι χρήστες µπορούν να περιηγηθούν στα µουσεία της πόλης, 
καθώς και να µάθουν πληροφορίες γι’ αυτά. Η εµφάνιση της εφαρµογής φαίνεται 
παρακάτω στην εικόνα 19: 
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Εικόνα	28:	Αρχική	σελίδα	εφαρμογής	«ΤHESS.MUSEUM» 

 
Αρχικά, η εφαρµογή αποτελείται από τις παρακάτω επιλογές: 

! Choose your tour time (e.g. 8 hours) 
! Set a start point   
! Submit 

Οι χρήστες που θα χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή, αρχικά θα πρέπει να θέσουν τον 
διαθέσιµο χρόνο που θα έχουν στην διάθεσή τους για την περιήγηση και την ξενάγηση 
τους στα µουσεία της πόλης. 

Ακόµη, απαιτείται η συµπλήρωση του διαθέσιµου χρόνου του χρήστη και η πρώτη επιλογή 
από τη λίστα «scroll-down» µε τα 28 µουσεία, που θέλει να επισκεφτεί. Αν δε 
συµπληρώσει ο χρήστης το πεδίο του χρόνου, η εφαρµογή δεν τον αφήνει να συνεχίσει, 
εµφανίζοντας ένα pop-up µήνυµα «Hours must be filled out», το οποίο µπορείτε να δείτε 
παρακάτω στην εικόνα: 

	
Εικόνα	29:	Pop-up	μήνυμα	«Hours	must	be	filled	out»	
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 Έπειτα, θα πρέπει να θέσουν το σηµείο εκκίνησής τους έτσι ώστε να ξεκινήσουν την 
διαδροµή. Στη συνέχεια, ο χρήστης αφού επιλέξει τα παραπάνω, προχωράει µε το «submit» 
και του εµφανίζεται η σελίδα παρακάτω: 

	
Εικόνα	30:	Παράδειγμα	επιλογής	μουσείου	εκκίνησης 

 
Σε αυτό το σηµείο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα: 

! Να ενηµερωθεί για το πρώτο µουσείο που επισκέφθηκε 
! Να δει την τοποθεσία του στον χάρτη 
! Την απόσταση από το σηµείο εκκίνησης 
! Τον προτεινόµενο χρόνο ξενάγησης του µουσείου 
! Την ώρα µεταφοράς από το ένα µουσείο στο άλλο 
! Τον υπολειπόµενο χρόνο που έχει για άλλη ξενάγηση 

 
Έπειτα, του δίνονται δύο επιλογές: 

! Let me choose the next one: 

	
Εικόνα	31:	Let	me	choose	the	next	one	button 

 
Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης έχει την δυνατότητα σύµφωνα µε τον χρόνο που του 
αποµένει να επιλέξει εκείνος από τη λίστα των 28 µουσείων, σε ποιο θέλει να πάει µετά. 
Πιέζοντας την επιλογή αυτή, αρχικά, εµφανίζεται ο νέος διαθέσιµος χρόνος, διότι 
προφανώς δεν έχει επιλέξει το επόµενο µουσείο που θέλει να επισκεφτεί σύµφωνα µε τον 
χρόνο που του αποµένει. 

Τα µουσεία αφαιρούνται αυτόµατα από την λίστα, σύµφωνα µε τον υπολειπόµενο χρόνο 
που έχει ο χρήστης καθώς και αυτά που έχει ήδη επισκεφτεί. 
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Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί έως ότου ο χρόνος του να εξαντληθεί, σύµφωνα µε τις 
επισκέψεις που έχει κάνει και την διαδροµή που έχει επιλέξει. 

	
Εικόνα	32:	Λίστα	επιλογής	διαδρομής	μουσείων	

	
Εικόνα	33:	Ενημερωτικό	μήνυμα	εξάντλησης	διαθέσιμου	χρόνου	

 

! Suggest	me	the	next	one:		

	

Εικόνα	34:	Suggest	me	the	next	one	button	
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Με αυτή την επιλογή, η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη σύµφωνα µε το πρώτο 
µουσείο που επισκέφθηκε, να του προτείνει µια διαδροµή από µουσεία που θα µπορούσε 
να επισκεφτεί µέσα στο χρόνο που του έχει αποµείνει, µε κριτήριο την απόσταση που 
έχουν µεταξύ τους και τον προτεινόµενο χρόνο ξενάγησης. Ο χρήστης θα µπορεί να 
επιλέγει κάθε φορά  στο «selectbox» το επόµενο µουσείο, σύµφωνα µε τις βέλτιστες 
επιλογές που του προτείνει η εφαρµογή. 

	
Εικόνα	35:	Προτεινόμενη	διαδρομή	μουσείων	

4.6. Αξιολόγηση εφαρµογής 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, της µελέτης και της υλοποίησης του στόχου, σκοπός 
της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η δηµιουργία ενός πρωτοτύπου µε την 
αξιοποίηση των ανοιχτών δεδοµένων, και την έρευνα σε εφαρµογές ευφυών πόλεων. 
Κατόπιν της διαδικασίας έρευνας και µεθοδολογίας τέθηκαν κάποια σηµαντικά κριτήρια 
αξιολόγησης.  
Βασικό µέληµα ήταν από την αρχή να παρέχουµε στους χρήστες αξιόπιστες και έγκυρες 
πληροφορίες και γενικά ένα ποιοτικό περιεχόµενο. Έτσι η αξιολόγηση της εφαρµογής ήταν 
απαραίτητη για την ανάπτυξή της αφού αποτελεί σηµαντικό στάδιο γι’ αυτήν πριν βγει 
στον κόσµο του διαδικτύου. Η αξιολόγηση καθορίζει όλη τη λειτουργία του αλγορίθµου 
και τη σωστή αξιοποίηση των ανοιχτών δεδοµένων, έτσι ώστε αυτή να αποδίδει σωστά και 
αποτελεσµατικά.  
Ακόµη, η αξιολόγηση έγινε σύµφωνα µε τα στάδια σχεδίασης, ανάπτυξης και δοκιµασιών 
ελέγχου της εφαρµογής όπου µπορεί να αναθεωρήσει αρχικές αποφάσεις και σχέδια, 
παραθέτοντας άλλες νέες αλλά και να επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του συστήµατος δεν 
έχει ξεφύγει από τα πλαίσια και τους στόχους του αρχικού σχεδιασµού. 

Εν τέλει, τα κριτήρια που τέθηκαν πληρούν την αξιοποίηση των ανοιχτών δεδοµένων, 
καθώς έγινε η χρήση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από το Δήµο Θεσσαλονίκης, οι 
οποίες ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν έγκυρες. Ακόµη, προστέθηκαν κάποιες επιπλέον 
πληροφορίες που βρέθηκαν σε επίσηµα site των µουσείων. 

Όσον αφορά την λήψη αποφάσεων, ύστερα από αρκετές δοκιµές (test cases) που έγιναν, η 
εφαρµογή βοηθάει τον χρήστη να επιλέξει την διαδροµή που θέλει σύµφωνα µε τον χρόνο 
που διαθέτει, καθώς η εφαρµογή αφαιρεί τον χρόνο του µε τις διαδοχικές επισκέψεις του 
σε µουσεία, και του προτείνει διαδροµές µε κοντινές επιλογές µουσείων. 
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Στη συνέχεια, κατόπιν κάποιων ελέγχων που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή είναι 
εύχρηστη, καθώς οι επιλογές της και οι ιδιότητες που έχει είναι σαφής, όπως η 
συµπλήρωση του διαθέσιµου χρόνου, η επιλογή µουσείων από τη λίστα, και οι δυο 
επιλογές που δίνει η εφαρµογή για την επιλογή των διαδροµών. Επιπλέον, είναι 
διαδικτυακή εφαρµογή και µπορεί ο κάθε χρήστης να  µπει από οποιοδήποτε πρόγραµµα 
περιήγησης. 
Τέλος, η εφαρµογή έχει δοµηθεί έτσι ώστε να υπάρξουν στο µέλλον αρκετές πρόσθετες 
λειτουργίες, χωρίς κανένα περιορισµό ως προς τη δυνατότητα επέκτασης και 
βελτιστοποίησής της. 

 
4.7. Συµπεράσµατα 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε η περιγραφή των αποτελεσµάτων όλης της διαδικασίας 
υλοποίησης της εφαρµογής, τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν και πώς αυτά 
βοήθησαν σταδιακά στην εξέλιξή της και πραγµατοποιήθηκε µια πλήρης περιγραφή της 
εφαρµογής. 
Συµπεραίνουµε πως η εφαρµογή που σχεδιάστηκε στα πλαίσια των ευφυών δήµων, είναι 
χρήσιµη για τους επισκέπτες της πόλης καθώς έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Ένα από τα 
σηµαντικότερα είναι πως προσφέρει την δυνατότητα συµπλήρωσης του διαθέσιµου χρόνου 
κάθε χρήστη. Επίσης, δίνονται δυο επιλογές, να επιλέγουν αυτοί την διαδροµή και η 
εφαρµογή να αφαιρεί τον διαθέσιµο χρόνο τους µε κάθε επίσκεψη, ή να επιλέξουν την 
προτεινόµενη διαδροµή της εφαρµογής.  
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5. Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

5.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα συµπεράσµατα από την έρευνα 
και µελέτη που έγινε µέχρι τη δηµιουργία και τη χρήση της εφαρµογής,  και έπειτα 
αναφέρονται οι  προτάσεις για µελλοντικές βελτιώσεις της εφαρµογής 
«ΤHESS.MUSEUM». 
 

5.2. Συµπεράσµατα 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τη µελέτη και την κατασκευή µιας 
εφαρµογής µε τη χρήση ανοιχτών δεδοµένων για τα µουσεία της Θεσσαλονίκης. Μετά το 
πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εφαρµογής προέκυψαν κάποια 
συµπεράσµατα αλλά και κάποιες δυσκολίες και προτάσεις για τη µελλοντική της βελτίωση.  

Η υλοποίηση της βασίστηκε στην παροχή των ανοιχτών δεδοµένων του Δήµου 
Θεσσαλονίκης και στην έρευνα των ευφυών εφαρµογών. Εξετάστηκε  και αναλύθηκε η 
έννοια των ευφυών πόλεων και των ανοιχτών δεδοµένων, πώς µπορούν να αξιοποιηθούν 
και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν ώστε να θεωρούνται αυτά τα δεδοµένα ανοιχτά. 
Επίσης, παρουσιάστηκαν κάποιες άλλες εφαρµογές οι οποίες χρησιµοποιούν ανοιχτά 
δεδοµένα για τη δηµιουργία ενός ευφυούς συστήµατος. 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε έχει ως στόχο να προτείνει διάφορες διαδροµές µουσείων  
και αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά µε αυτά στον χρήστη µε βάση τον χρόνο που 
διαθέτει.  Με αυτό τον τρόπο, θα αποφεύγει τις άσκοπες µετακινήσεις και θα εξοικονοµεί 
πολύτιµο χρόνο. 
Για τη δηµιουργία της εφαρµογής αξιοποιήθηκαν τα ανοιχτά δεδοµένα από τον Δήµο 
Θεσσαλονίκης καθώς οι πληροφορίες τους ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της, 
δηλαδή οι περιγραφές των µουσείων, οι ώρες λειτουργίας, η είσοδος, οι διευθύνσεις και 
συντεταγµένες καθώς και ο προτεινόµενος χρόνος ξενάγησης τους.  
Επιπλέον, έγινε  χρήση διαφόρων γλωσσών προγραµµατισµού και υπηρεσιών εντοπισµού 
θέσης στον χάρτη η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της υπηρεσίας που προσφέρεται 
από τη Google  Maps. 

Ακόµη, η εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε είδους συσκευή, desktop ή mobile 
και είναι δωρεάν για το χρήστη.  

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ανάλυσης των 
απαιτήσεων που τέθηκαν για τη δηµιουργία της εφαρµογής, διαπιστώθηκαν αρκετές 
δυσκολίες µε τη συλλογή των πληροφοριών από τα ανοιχτά δεδοµένα. Οι πληροφορίες για 
κάθε µουσείο, οι αποστάσεις µεταξύ των µουσείων και ο προτεινόµενος χρόνος ξενάγησης 
τους δεν ήταν επαρκώς ενηµερωµένες οπότε δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στην 
πραγµατικότητα. Μια ακόµη δυσκολία που συναντήσαµε ήταν ότι ο υπολογίσµός της 
απόστασης του χρήστη από το µουσείο, υπολογίζεται βάσει τον χρόνο οδήγησης µε 
αυτοκίνητο και όχι βάσει χρόνου περπατήµατος/µέσων µαζικής µεταφοράς. 

Τέλος, ένα άλλο αρνητικό στοιχείο που παρουσιάστηκε, είναι η αδυναµία εντοπισµού του 
χρήστη πάνω στον χάρτη και γι’ αυτό κάθε φορά χρησιµοποιείται ένα συγκεκριµένο 
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σηµείο εκκίνησης (π.χ. Αρχαία Ρωµαϊκή Αγορά). Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις και υπηρεσίες 
που επιτρέπουν τη µελλοντική βελτίωση της εφαρµογής. 
 
5.3. Προτάσεις για µελλοντική βελτίωση της εφαρµογής 

Σε αυτή την ενότητα συνοψίζονται κάποιες προτάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να 
εφαρµοστούν για να βελτιώσουν την απόδοση της εφαρµογής «THESS.MUSEUM». 
Η ενασχόληση µε τις τεχνολογίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων αποτελεί ένα νέο και 
συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας αυτής, βεβαίως όπως όλες οι εφαρµογές, 
ανοίγει νέα προοπτική και ιδέα για δόµηση νέων εφαρµογών. Παρακάτω προτείνονται 
ορισµένες επεκτάσεις ή βελτιώσεις της εφαρµογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωµατικής εργασίας: 

! Θα µπορούσε να βελτιωθεί η εφαρµογή µε τη χρήση τεχνολογιών GIS. 
! Μια τεχνολογία που χρησιµοποιείται ήδη σε πολλές εφαρµογές και θα ήταν 
χρήσιµο να συµπεριληφθεί και εδώ, είναι η τεχνολογία του GPS ώστε να 
εντοπίζεται η θέση του χρήστη. 

! Να συµπεριληφθεί στον χάρτη η βέλτιστη διαδροµή µε τα µουσεία που του 
προτείνει.  

! Θα ήταν καινοτόµο να συµπεριληφθεί η παρουσίαση του µουσείου µε εικόνες 360 
µοιρών από τους χάρτες της Google µε το Street View, έτσι ώστε η εξερεύνηση των 
µουσείων και των διαδροµών να είναι πιο ευχάριστη και ρεαλιστική. 

! Λόγω της ιδιαίτερης αποδοχής και της χρήσης των κινητών υπολογιστικών 
συσκευών στη σύγχρονη πραγµατικότητα, µια από τις σηµαντικότερες βελτιώσεις 
θα ήταν η δηµιουργία iOS/Android  της εφαρµογής «THESS.MUSEUM». 

! Μια βελτίωση που θα ήταν απαραίτητη για να κάνει ακόµη πιο εύχρηστη την 
εφαρµογή για τους χρήστες, να εµφανίζονται µόνο τα µουσεία που οι ώρες 
λειτουργίας τους ταυτίζονται µε την ώρα που ο χρήστης θέλει να ξεκινήσει µια 
διαδροµή στην πόλη.  

! Να µπορούν να προστεθούν ακόµα περισσότερες πληροφορίες για κάθε σηµείο 
ενδιαφέροντος, όπως εικόνες, βίντεο ή πιθανά links για τα σηµεία ενδιαφέροντος 
που θα µπορεί να επισκεφτεί ένας χρήστης. 

! Επιπλέον, να µπορεί ο χρήστης να πληρώνει σε real-time µέσω πιστωτικής κάρτας 
την χρέωση της εισόδου που κάποια µουσεία έχουν. 

! Τέλος, θα µπορούσε να προτείνει διάφορες λύσεις διασκέδασης και διαµονής µετά 
το πέρας της ξενάγησης. 

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως η προσπάθεια υλοποίησης των 
απαιτήσεων που προτάθηκαν, µε την παράλληλη πάντα συµµετοχή των χρηστών, θα 
βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη εξεύρεση λύσεων, βελτιώνοντας 
την καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής µιας ευφυούς πόλης. 
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Προσαρτήµατα - Κώδικας εφαρµογής 

Index.php 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other 
head content must come *after* these tags --> 
    <title>Thessmuseum</title> 
    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.c
ss" integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Optional theme --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-
theme.min.css" integrity="sha384-
fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
    <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-
0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" 
crossorigin="anonymous"></script> 
</head> 
<body> 
    <nav class="navbar navbar-default"> 
        <div class="container-fluid"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <a class="navbar-brand" href="#"> <img alt="Brand" 
src="logo.png"> </a> 
            </div> 
        </div> 
    </nav> 
    <?php   $newtime = $_GET['diathesimosxronos']; $wres= $newtime / 
3600; $upoloipo=round($wres); $mid = $_GET['id']; $oiresmas = $newtime 
/3600; $blaba = gmdate("H:i:s", $newtime ); $servername = "localhost"; 
$username = "george"; $password = "988710aaa"; $dbname = "papazacharias";   
mysql_connect($servername, $username, $password) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());     
$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE date =0"); 
while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) {    $optioncat .= '<option 
value = "'.$row['address'].'">'.$row['name'].'</option>';  }   ?> 
    <script> 
        function validateForm() { 
            var x = document.forms["myForm"]["hours"].value; 
            if (x == null || x == "") { 
                alert("Hours must be filled out"); 
                return false; 
            } 
        } 
    </script> 
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    <form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" 
action="result.php" method="get"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-4"></div> 
            <div class="col-md-4"> 
                <?php  if (empty($_GET['diathesimosxronos'])) { echo 
"<div class='form-group'>"; echo "<label for='exampleInputEmail1'>Choose 
your tour time</label>"; echo "<input type='text' class='form-control' 
id='exampleInputEmail1' name='hours' placeholder='example 8'>";  echo 
"</div>"; } else { echo "<h3 style='text-align:center;'>"; if 
($newtime<0){ echo "Your remaining time is not enough to visit another 
museum.";} else{ echo "Remaining tour time :"; echo "&nbsp;";   echo 
$blaba;  echo "</h3>";} echo"<br>"; } ?> <label for="simiotwra">Set a 
start point</label> <select class="form-control" id="simiotwra" 
name="simio" class="types form-control>   <option>Επιλέξτε σηµείο 
εκκίνησης</option>   <?php echo $optioncat; ?>   </select></div>   <div 
class=" col-md-4 "> <input type="hidden " name="newora " value="<?php 
echo $blaba ?>"> <input type="submit" value="Submit" onclick="IsEmpty();" 
class="btn btn-default"> </div> 
        </div> 
    </form> 
    <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 
    <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"><
/script> 
    <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual 
files as needed --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
</body> 
</html> 

 

Get.distance.php 
<?php function get_driving_information($start, $finish, $raw = false) { 
if(strcmp($start, $finish) == 0) {$time = 0; if($raw){$time .= ' 
seconds'; }     return array('distance' => 0, 'time' => $time); } 
$start = urlencode($start);   
$finish = urlencode($finish);  
$distance = 'unknown'; 
$time = 'unknown'; 
$url = 
'http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/xml?origin='.$start.'&des
tination='.$finish.'&sensor=false'; 
if($data = file_get_contents($url)){ $xml = new SimpleXMLElement($data);     
if(isset($xml->route->leg->duration->value) AND (int)$xml->route->leg-
>duration->value > 0){if($raw){ $distance = (string)$xml->route->leg-
>distance->text;     $time   = (string)$xml->route->leg-
>duration->text;}   
else {$distance = (int)$xml->route->leg->distance->value / 1000 ;   
           $time = (int)$xml->route->leg->duration->value;}} 
else{throw new Exception('Could not find that route');} 
return array('distance' => $distance, 'time' => $time);} 
else{throw new Exception('Could not resolve URL');}}?> 

 

Result.php 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
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<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other 
head content must come *after* these tags --> 
    <title>Thessmuseum</title> 
    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.c
ss" integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Optional theme --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-
theme.min.css" integrity="sha384-
fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
    <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-
0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" 
crossorigin="anonymous"></script> 
</head> 
<body> 
    <nav class="navbar navbar-default"> 
        <div class="container-fluid"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <a class="navbar-brand" href="#"> <img alt="Brand" 
src="logo.png"> </a> 
            </div> 
        </div> 
    </nav> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-md-2"></div> 
        <div class="col-md-8"> 
            <div class="panel panel-default"> 
                <div class="panel-heading"> 
                    <?php   $time_start = microtime(true); require_once 
"get_distance.php";     $servername = "localhost"; $username = "george"; 
$password = "988710aaa"; $dbname = "papazacharias";   try {         
$ssdsa = 5;    $db = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", 
$username, $password);         $statement = $db->prepare('SELECT * FROM 
smartcities LIMIT 1 ');         $statement ->execute();      $rows = 
$statement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);     //print_r($rows);    } 
catch(PDOException $e) {     echo "Error: " . $e->getMessage(); } $conn = 
null;  // THE Center point $thenewtime= $_GET['newora']; 
$diathesimosxronos= $_GET['hours']; if ($diathesimosxronos == 
NULL){$diarkeia= $thenewtime * 3600;} else { $diarkeia = 
$diathesimosxronos * 3600;} $latitudeFrom = 40.6375778; $longitudeFrom = 
22.9442517; $howmanyresults = 0;  $str_time = $thenewtime; $str_time = 
preg_replace("/^([\d]{1,2})\:([\d]{2})$/", "00:$1:$2", $str_time); 
sscanf($str_time, "%d:%d:%d", $hours, $minutes, $seconds); $time_seconds 
= $hours * 3600 + $minutes * 60 + $seconds;   $addressTo = 
$_GET['simio']; mysql_connect($servername, $username, $password) or 
die(mysql_error()); mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());  
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$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE address='$addressTo' 
LIMIT 1"); while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) {     
$perigrafi=$row['description']; $lat=$row['lat']; $long=$row['longt']; 
$title=$row['name']; $ksenagisi=$row['xro_ke']; $mid=$row['id']; 
$omada=$row['omada']; $enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` 
SET`visited`=1 WHERE `date`=0 AND `id`='$mid'"); } foreach ($rows as 
&$value) {      $distanceInMeters =  
vincentyGreatCircleDistance($latitudeFrom, 
$longitudeFrom,$value['lat'],$value['longt']);   if ($distanceInMeters < 
5000000 && $diarkeia >= 0 && $value['date']==0){             $addressFrom 
= $value['lat'];                $toot1=$addressTo;             
$toot=$value['address'];         // If the distance is less than 30.000 
meters               echo "    <h3 class='panel-title'>&nbsp;";                 
echo "<b>";                 echo $title;                 echo "</b>";                 
echo "</h3></div><div class='panel-body'>";         echo "<div 
style='width:60%;float:left'>"; echo "<iframe width='100%' height='350' 
frameborder='0' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' 
src='https://maps.google.com/maps?q=$toot1&output=embed'>"; echo 
"</iframe>"; echo "</div>"; echo "<div 
style='width:35%;float:left;margin-left:5%;'>"; echo "<h4 style='padding-
right:5%; text-align:justify'>About Museum<small><br>"; echo $perigrafi;  
echo "</small></h4>"; echo "</div>"; echo "<table class='table table-
striped'>";     echo "<thead>";     echo "  <tr>";      echo "  <th>";                      
echo "  </th>";         echo "  <th>";              echo "  </th>";     
echo "  </tr>";     echo "</thead>";    echo "<tbody>";     echo "  
<tr>";      echo "  <td>";              echo "Your position right now";         
echo "  </td>";         echo "  <td>";              echo " $addressTo";             
echo "</td>";           $xronos_ksenagisis= $value['xro_ke'];       
$cro_sec = $xronos_ksenagisis * 3600;       echo "</p>";        
$neos_xronos = $diarkeia - $cro_sec;        if ($neos_xronos <= 0  ){                   
}       elseif ($neos_xronos > 0  ){                echo "<br>";                
}                       $howmanyresults = $howmanyresults + 1;      
$startpoint="microsoft";        echo "<br>"; try {  $info = 
get_driving_information($addressTo, 'makedonikis 
aminis,thessaloniki,greece');          echo "</tr>"; echo "    <tr>";      
echo "  <td>";              echo "Driving distance";        echo "  
</td>";         echo "  <td>";              echo $info['distance'];                                  
echo "&nbsp; Km";          echo "</td>";       echo "</tr>";   echo 
"</tr>"; echo "    <tr>";      echo "  <td>";              echo 
"Suggested museum tour time";          echo "  </td>";             echo "  
<td>";              echo  $ksenagisi; echo "&nbsp; hour / hours";                                           
echo "</td>";       echo "  </tr>"; echo "  <tr>";              echo "  
<td>";              echo "Driving time";        echo "  </td>";         
echo "  <td>";              echo  gmdate("H:i:s", $info['time']);                                           
echo "</td>";       echo "</tr>";            $secndss = $info['time'];      
$timetosec = $diarkeia *3600; $ksenagisi1= $ksenagisi * 3600;    $neaora 
= $diarkeia - $secndss -$ksenagisi1;  echo "   <tr>";  if 
($neaora<0){echo "   <td>";echo "Δεν έχετε χρόνο στην διάθεση σας για 
άλλη ξενάγηση."; echo "  </td>";} else{      echo "  <td>";              
echo "Remaining tour time";         echo "  </td>";         echo "  
<td>";              echo gmdate("H:i:s", $neaora);                                  
echo "</td>"; } echo "</tr>";   echo "</tbody>";         if 
($time_seconds == '0') { $diarkeia = $neaora; } else { $diarkeia = 
$time_seconds ; }  $sst = $diarkeia /3600;  $cro_sec;   $diarkeia;  
$sstss = $neaora - $cro_sec - $ksenagisi ;    if ($sstss > 0) {   } else 
{  }         } catch(Exception $e) {     echo 'Caught exception: '.$e-
>getMessage()."\n";  } } }         function vincentyGreatCircleDistance(  
$latitudeFrom, $longitudeFrom, $latitudeTo, $longitudeTo ){     
$earthRadius = 6371000;   // convert from degrees to radians   $latFrom = 
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deg2rad($latitudeFrom);   $lonFrom = deg2rad($longitudeFrom);   $latTo = 
deg2rad($latitudeTo);   $lonTo = deg2rad($longitudeTo);    $lonDelta = 
$lonTo - $lonFrom;   $a = pow(cos($latTo) * sin($lonDelta), 2) +     
pow(cos($latFrom) * sin($latTo) - sin($latFrom) * cos($latTo) * 
cos($lonDelta), 2);   $b = sin($latFrom) * sin($latTo) + cos($latFrom) * 
cos($latTo) * cos($lonDelta);    $angle = atan2(sqrt($a), $b);   return 
$angle * $earthRadius; }   ?> </div> 
                <div class="col-md-2"> </div> 
            </div> 
            </tbody> 
            </table> <a href="suggest.php?diathesimosxronos=<?php echo 
$neaora ?>&id=<?php echo $mid ?>&omada=<?php echo $omada ?>" class="btn 
btn-primary" style="float:right;background:#fbc012;margin-
left:15px">Suggest me the next one</a> <a 
href="index1.php?diathesimosxronos=<?php echo $neaora ?>&id=<?php echo 
$mid ?>&omada=<?php echo $omada ?>" class="btn btn-primary" 
style="float:right;">Let me choose the next one</a> </div> 
    </div> 
    </form> 
    <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 
    <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"><
/script> 
    <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual 
files as needed --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
</body> 
</html> 

 
Index1.php  
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other 
head content must come *after* these tags --> 
    <title>Thessmuseum</title> 
    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.c
ss" integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Optional theme --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-
theme.min.css" integrity="sha384-
fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
    <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-
0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" 
crossorigin="anonymous"></script> 
</head> 
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<body> 
    <nav class="navbar navbar-default"> 
        <div class="container-fluid"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <a class="navbar-brand" href="#"> <img alt="Brand" 
src="logo.png"> </a> 
            </div> 
        </div> 
    </nav> 
    <?php   $newtime = $_GET['diathesimosxronos']; $wres= $newtime / 
3600; $upoloipo=round($wres); $mid = $_GET['id']; $oiresmas = $newtime 
/3600; $blaba = gmdate("H:i:s", $newtime ); $servername = "localhost"; 
$username = "george"; $password = "988710aaa"; $dbname = "papazacharias";   
mysql_connect($servername, $username, $password) or die(mysql_error()); 
mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());     
$getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities WHERE date =0 AND 
visited=0 AND xro_ke<=$upoloipo"); while($row = 
mysql_fetch_assoc($getcat)) {   $optioncat .= '<option value = 
"'.$row['address'].'">'.$row['name'].'</option>';  }   ?> 
    <script> 
        function validateForm() { var x = 
document.forms["myForm"]["hours"].value; if (x == null || x == "") { 
alert("Hours must be filled out"); return false; } } 
    </script> 
    <form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" 
action="result.php" method="get"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-4"></div> 
            <div class="col-md-4"> 
                <?php  if (empty($_GET['diathesimosxronos'])) { echo 
"<div class='form-group'>"; echo "<label for='exampleInputEmail1'>Choose 
your tour time</label>"; echo "<input type='text' class='form-control' 
id='exampleInputEmail1' name='hours' placeholder='example 8'>";  echo 
"</div>"; } else { echo "<h3 style='text-align:center;'>"; if 
($newtime<3600){ echo "Your remaining time is not enough to visit another 
museum."; $enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` SET`visited`=0"); 
?> <a href="index.php" class="btn btn-primary" style="float:right;">Start 
from the beginning</a> 
                <?php } else{ echo "Remaining tour time :"; echo 
"&nbsp;"; echo $blaba;  ?> <label for="simiotwra">Choose the next one 
museum</label> <select class="form-control" id="simiotwra" name="simio" 
class="types form-control>   <option>Επιλέξτε σηµείο εκκίνησης</option>   
<?php echo $optioncat; ?>   </select></div>   <div class=" col-md-4 "> 
<input type="hidden " name="newora " value="<?php echo $blaba ?>"> <input 
type="submit" value="Submit" onclick="IsEmpty();" class="btn btn-
default"> 
                <?php   echo "</h3>";} echo"<br>"; } ?> </div> 
        </div> 
    </form> 
    <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 
    <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"><
/script> 
    <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual 
files as needed --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
</body> 
</html> 
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Suggest.php 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other 
head content must come *after* these tags --> 
    <title>Thessmuseum</title> 
    <!-- Latest compiled and minified CSS --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.c
ss" integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Optional theme --> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-
theme.min.css" integrity="sha384-
fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
    <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
    <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-
0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" 
crossorigin="anonymous"></script> 
</head> 
<body> 
    <nav class="navbar navbar-default"> 
        <div class="container-fluid"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <a class="navbar-brand" href="#"> <img alt="Brand" 
src="logo.png"> </a> 
            </div> 
        </div> 
    </nav> 
    <?php   $newtime = $_GET['diathesimosxronos']; $omada = 
$_GET['omada']; $wres= $newtime / 3600; $upoloipo=round($wres); $mid = 
$_GET['id']; $oiresmas = $newtime /3600; $blaba = gmdate("H:i:s", 
$newtime ); $servername = "localhost"; $username = "george"; $password = 
"988710aaa"; $dbname = "papazacharias";   mysql_connect($servername, 
$username, $password) or die(mysql_error()); mysql_select_db($dbname) or 
die(mysql_error());     $getcat=mysql_query("SELECT * FROM smartcities 
WHERE date =0 AND omada=$omada AND visited=0 AND xro_ke<=$upoloipo"); 
while($row = mysql_fetch_assoc($getcat)) {   $optioncat .= '<option 
value = "'.$row['address'].'">'.$row['name'].'</option>';  }   ?> 
    <script> 
        function validateForm() { var x = 
document.forms["myForm"]["hours"].value; if (x == null || x == "") { 
alert("Hours must be filled out"); return false; } } 
    </script> 
    <form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" 
action="result.php" method="get"> 
        <div class="row"> 
            <div class="col-md-4"></div> 
            <div class="col-md-4"> 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   56	  

                <?php  if (empty($_GET['diathesimosxronos'])) { echo 
"<div class='form-group'>"; echo "<label for='exampleInputEmail1'>Choose 
your tour time</label>"; echo "<input type='text' class='form-control' 
id='exampleInputEmail1' name='hours' placeholder='example 8'>";  echo 
"</div>"; } else { echo "<h3 style='text-align:center;'>"; if 
($newtime<3600){ echo "Your remaining time is not enough to visit another 
museum."; $enimerosi=mysql_query("UPDATE `smartcities` SET`visited`=0"); 
?> <a href="index.php" class="btn btn-primary" style="float:right;">Start 
from the beginning</a> 
                <?php } else{ echo "Remaining tour time :"; echo 
"&nbsp;"; echo $blaba;  ?> <label for="simiotwra">Choose the next one 
museum</label> <select class="form-control" id="simiotwra" name="simio" 
class="types form-control>   <option>Επιλέξτε σηµείο εκκίνησης</option>   
<?php echo $optioncat; ?>   </select></div>   <div class=" col-md-4 "> 
<input type="hidden " name="newora " value="<?php echo $blaba ?>"> <input 
type="submit" value="Submit" onclick="IsEmpty();" class="btn btn-
default"> 
                <?php   echo "</h3>";} echo"<br>"; } ?> </div> 
        </div> 
    </form> 
    <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> 
    <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"><
/script> 
    <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual 
files as needed --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
</body> 
</html> 


