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Περίληψη 

 

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης 

των ανοιχτών δεδομένων που είναι διαθέσιμα για τη Θεσσαλονίκη. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου έγινε υλοποίηση μιας εφαρμογής διαδικτύου για την ανάκτηση και 

ομαδοποιημένη προβολή τους. 

Αρχικά μελετήθηκαν τα ανοιχτά δεδομένα και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να 

μπορούν να χαρακτηριστούν ανοικτά. Στη συνέχεια μελετήθηκαν υπάρχουσες εφαρμογές 

και επιλέχθηκε να αναπτυχθεί μια εφαρμογή που θα παρουσιάζει στο χρήστη τους χώρους 

στάθμευσης της Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε ό,τι αφορά 

την εξέλιξή της σε ευφυή πόλη. 

Αφού σχεδιάστηκε η αρχιτεκτονική δομή της εφαρμογής, δημιουργήθηκε η βάση 

δεδομένων με τα επιθυμητά δεδομένα. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε σε PHP και 

HTML, ενώ δημιουργήθηκε κι ένα REST api για τη μεταφορά των δεδομένων από τη βάση 

στην εφαρμογή. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής που έγινε στα στάδια σχεδίασης, 

ανάπτυξης και των δοκιμών ελέγχου καθώς και των δοκιμών της εφαρμογής, που έγιναν 

μετά την ολοκλήρωσή της, επιβεβαιώνουν ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό και γνώσεις 

προγραμματισμού είναι εφικτό να αναπτυχθεί μια εφαρμογή που θα αξιοποιεί τα διαθέσιμα 

ανοιχτά δεδομένα.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: ευφυείς πόλεις, ανοικτά δεδομένα, χώροι στάθμευσης, μεταφορές, 

γεωγραφική θέση 
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Abstract 

 

The present thesis aims to study the possibility of utilization of the open data available in 

Thessaloniki. In order to achieve this aim, an application was created for the retrieval and 

the grouping of the data. 

Initially, the open data and the criteria that define them as such were studied. Then, the 

existing applications were examined followed by the development of a chosen application 

that would present to the user the available parking spaces in Thessaloniki, a city still in an 

early stage regarding its development into a smart city. 

After the architectural structure was designed, the data base of the desirable data was created. 

The application was actualized in PHP and HTML, a REST api was also created in order to 

transfer the data from the base to the application. 

The results of the application’s evaluation concerning its design, development and testing 

and conducted after its integration, confirm that the development of an application using the 

available open data is possible, provided that this is done with the appropriate design and 

programming knowledge. 

 

Key words: smart cities, open data, parking spaces, transports, geographical position.  
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1. Εισαγωγή 

 

Η αύξηση των μεγάλων αστικών κέντρων, αποτέλεσμα της διαρκούς και αυξανόμενης 

αστικοποίησης, οδήγησε στην εμφάνιση αρκετών «ευφυών» εφαρμογών (smart 

applications) όπως ευφυή σπίτια (smart homes), ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα (smart grids), 

ευφυείς μεταφορές (smart transportation) και ευφυείς πόλεις (smart cities). 

Τα ανοικτά δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση αρκετών πτυχών της 

ζωής των ανθρώπων, επηρεάζοντας τομείς όπως τις μεταφορές, το σύστημα υγείας, τη 

διανομή ενέργειας, τη γεωργία και την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που 

σχετίζονται με τον καιρό αυξάνονται διαρκώς με ταχύτατο ρυθμό. Η αναγνώριση και 

ανάκτηση σημαντικών πληροφοριών από αυτό το πλήθος δεδομένων μπορεί να είναι 

ευεργετική για την γεωργική ανάπτυξη. Περαιτέρω ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορεί 

να προσφέρει ενημέρωση για πιθανά επικίνδυνα φαινόμενα όπως πλημμύρες, καύσωνες, 

περίοδοι ξηρασίας και άλλα (Fan & Bifet, 2013).  

Οι κυβερνήσεις, εκτός του ότι κατέχουν τεράστιο πλήθος δεδομένων, είναι παράλληλα και 

από τους μεγαλύτερους δημιουργούς δεδομένων στον κόσμο, τα οποία με την κατάλληλη 

επεξεργασία μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη αξία. Για τη δημιουργία τους δαπανούνται 

δημόσιοι πόροι και είναι λογικό να υπάρχει η απαίτηση να επιστρέψουν στο κοινό για 

δημόσια χρήση. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις στην απόφαση να υιοθετήσουν τη 

δημιουργία εφαρμογών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα για ευφυείς πόλεις με στόχο να 

βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων τους (Jimenez, Solanas & Falcone, 2014).  

 

1.1 Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης ανοικτών 

δεδομένων στην ανάπτυξη εφαρμογών για ευφυείς πόλεις. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε 

αν είναι δυνατή η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων, που αφορούν τους χώρους 

στάθμευσης του δήμου Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή 

εφαρμογή για την ομαδοποιημένη προβολή τους.  
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Αρχικά, αναζητήθηκαν ανοικτά δεδομένα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια 

αναπτύχθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή με σκοπό την παρουσίαση και χρήση αυτών των 

δεδομένων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Οι στόχοι αυτής της εφαρμογής είναι η αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων του δήμου και 

η διευκόλυνση των χρηστών της στην αναζήτηση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στις 

περιοχές του δήμου. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε χάρτη τη θέση των 

χώρων στάθμευσης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως οι ώρες λειτουργίας και 

το κόστος στάθμευσης.  

 

1.2 Περιεχόμενο της εργασίας 

 

Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Μετά την εισαγωγή ακολουθεί 

το δεύτερο κεφάλαιο, όπου μελετάται η έννοια των ανοικτών δεδομένων και ο ρόλος που 

έπαιξε η εξάπλωσή τους στη δημιουργία των ευφυών πόλεων. Επίσης, γίνεται μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των τεχνολογιών και εφαρμογών που χαρακτηρίζουν μια ευφυή 

πόλη, ενώ γίνεται και παρουσίαση κάποιων ευφυών πόλεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία διερεύνησης, ο τρόπος συλλογής των ανοικτών 

δεδομένων για τους χώρους στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη σχεδίαση της πρωτότυπης εφαρμογής. 

Ακολούθως, παρουσιάζεται η πρωτότυπη εφαρμογή που αναπτύχθηκε, η οποία βοηθάει το 

χρήστη της να εντοπίσει τους χώρους στάθμευσης στην πόλη. Η εφαρμογή εμφανίζει σε 

χάρτη χώρους στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης, ενώ, παρέχει και επιπλέον 

πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις, τις ώρες λειτουργίες και το κόστος στάθμευσης.  

Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της εφαρμογής, καθώς και προτάσεις, για μελλοντική βελτίωση. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

2.1 Ανοικτά δεδομένα 

 

Ως ανοικτά δεδομένα χαρακτηρίζονται τα δεδομένα εκείνα που μπορούν ελεύθερα να 

χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από τον καθένα, υπό 

τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό 

τους ίδιους όρους (Open Data Handbook). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσουν 

εμπορικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, να γίνει έρευνα και να ληφθούν αποφάσεις 

βασισμένες σε αυτά. Σύμφωνα με τους Kalampokis et al (2011), θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ποιος δημιουργεί, κατέχει και δημοσιεύει τα δεδομένα καθώς υπάρχει άμεση 

συσχέτιση με την ποιότητά τους, την έγκαιρη δημοσίευση και το συγχρονισμό μεταξύ των 

υπηρεσιών για τη δημοσίευσή τους.  

 

Εικόνα 1 Τύποι ανοικτών δεδομένων. 
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Τα οφέλη από τη σωστή χρήση τους περιέχουν τεράστια δυνητική οικονομική αξία. 

Δημιουργεί πολλαπλές επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως η δυνατότητα αύξησης της 

παραγωγικότητας, η βελτίωση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση 

καινοτόμων τεχνολογιών στις γραμμές παραγωγής. Τα οφέλη αυτά μπορούν να είναι 

ανατροφοδοτούμενα, όσο οι χρήστες συμβάλλουν στη βελτίωση της ακρίβειας και της 

λεπτομέρειας των πληροφοριών που διαθέτουν, αντιλαμβανόμενοι τα πλεονεκτήματά τους. 

Για να χρησιμοποιηθούν και να θεωρηθούν ανοικτά, τα δεδομένα θα πρέπει να πληρούν 

κάποια κριτήρια[1]. Αρχικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους, να μπορούν να 

ληφθούν μέσω του διαδικτύου και να είναι διαθέσιμα σε βολική και τροποποιήσιμη μορφή. 

Επίσης, να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και αναδιανομή τους, καθώς και να 

προσφέρουν δυνατότητα για απεριόριστη χρήση σε όλους τους χρήστες. 

 

2.2 Ευφυής πόλη 

 

Οι πόλεις, και ιδιαίτερα οι μεγαλουπόλεις, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, έχουν την ανάγκη 

καλύτερης διαχείρισης σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

της, το περιβάλλον αλλά και τις συγκοινωνίες. 

Αρχικά, μια ευφυής πόλη κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μηχανισμών ώστε να συνδέει 

και να παρακολουθεί τις υποδομές της (συμπεριλαμβανομένων του οδικού δικτύου, των 

τηλεπικοινωνιών, του νερού, του ηλεκτρικού δικτύου), να βελτιστοποιεί τους πόρους της, 

να παρακολουθεί παραμέτρους ασφαλείας και να βελτιστοποιεί τις παρεχόμενες προς τους 

πολίτες της υπηρεσίες. Μια πόλη, λοιπόν, συνδέει τις φυσικές υποδομές της, τα 

πληροφοριακά συστήματα και την κοινωνική υποδομή με σκοπό να αυξήσει την συνολική 

της «ευφυΐα». 

Ακόμη, μια ευφυής πόλη κάνει χρήση τεχνολογιών Smart Computing (διαδικτυακές 

εφαρμογές, εφαρμογές για smartphones, Internet 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, 

σε βάθος χρόνου, να γίνει περισσότερο λειτουργική και αποδοτική. 
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2.3 Ανοικτά δεδομένα και ευφυείς πόλεις 

 

Η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση ανοικτών δεδομένων στις ευφυείς πόλεις έχει 

καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων με 

στόχο την παραγωγή πληροφοριών που μπορούν να βελτιώσουν διάφορους τομείς των 

πόλεων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τη διεύρυνση των υπηρεσιών και πόρων των πόλεων. Για να επιτευχθούν αυτοί 

οι στόχοι χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι για την αποτελεσματική και 

αποδοτική επεξεργασία των δεδομένων. Αυτά τα εργαλεία και οι μέθοδοι ενθαρρύνουν την 

επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες της πόλης και προσφέρουν 

βελτιωμένες υπηρεσίες, σε πολλούς τομείς για τους χρήστες τους, ενώ παράλληλα, 

δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποιες 

κατηγορίες εφαρμογών μιας ευφυούς πόλης (I.A.T. Hashem et al.). 

 

 

Εικόνα 2 Συστατικά ευφυούς πόλης. 
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Εφαρμογή Χρησιμότητα Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 

Ευφυής Φροντίδα Υγείας 

(Smart Healthcare) 

Παρακολούθηση 

υγείας 

- Έγκαιρη διάγνωση 

ασθενειών  

- Μειωμένη ακρίβεια 

Ευφυείς Μεταφορές (Smart 

Transportation) 

Παρακολούθηση 

οδικού δικτύου 

- Αποτελεσματική 

διαχείριση κυκλοφορίας 

- Λιγότερη συμφόρηση 

- Αποσύνδεση δικτύου 

μπορεί να προκαλέσει 

ατυχήματα 

Ευφυής Διακυβέρνηση 

(Smart Governance) 

Δημιουργία 

έξυπνων πολιτικών  

- Ενημέρωση για τις 

ανάγκες των πολιτών 

- «Καθαρές» πολιτικές 

- Δύσκολη η συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων 

Eυφυές ηλεκτρικό δίκτυο 

(Smart Grid) 

Διαχείριση 

αποθεμάτων 

ενέργειας 

- Επαρκές απόθεμα 

ενέργειας 

- Πρόβλεψη 

μελλοντικών αναγκών 

- Δαπανηρό 

-Δύσκολη διαχείριση 

Πίνακας 1 Σύνοψη εφαρμογών ευφυούς πόλης. 

 

2.3.1 Ευφυής Φροντίδα Υγείας (Smart Healthcare) 

 

Την τελευταία δεκαετία έχει παραχθεί τεράστια ποσότητα δεδομένων από τον τομέα της 

υγείας (Demirkan, 2013). Ο μεγάλος ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού έχει 

διευκολύνει και αλλαγές σε τρόπους θεραπείας ασθενειών, και πολλές αποφάσεις για αυτές 

τις αλλαγές έχουν ληφθεί μετά από μελέτη δεδομένων. Επιστήμονες του κλάδου υγείας 

μπορούν, με τα κατάλληλα εργαλεία, να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα ασθενών, 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ασφαλιστικές εταιρίες. Επίσης, με 

περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων αυτών, μπορούν να προβλεφθούν επιδημίες, θεραπείες 

και ασθένειες, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών και να αποτραπούν 

θάνατοι, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το πλήθος και το είδος των πληροφοριών σχετικά με 

κάποια ασθένεια, μπορούν να αυξηθούν με τη χρήση ευφυών μηχανημάτων, που βρίσκονται 

είτε σε νοσοκομεία, είτε στο σπίτι των ασθενών και παρακολουθούν την εξέλιξη της 

ασθένειας. Επιπρόσθετα, με την ανάλυση του τεράστιου, πλέον, πλήθους δεδομένων οι 

γιατροί είναι σε θέση να διακρίνουν συμπτώματα επικίνδυνων ασθενειών σε πρώιμα στάδια 

και να σώσουν με τον τρόπο αυτό εκατοντάδες ζωές (Roy, Pallapa, & Das, 2007). 
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2.3.2 Ευφυείς Μεταφορές (Smart Transportation) 

 

Η αναγνώριση μοτίβων που επιτυγχάνεται από το πλήθος των κυκλοφοριακών δεδομένων 

μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των δικτύων μεταφορών, μειώνοντας την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές και μειώνοντας τα ατυχήματα, 

μελετώντας στοιχεία από προηγούμενα συμβάντα, όπως τα αίτια του συμβάντος και την 

ταχύτητα των οχημάτων (Ju et al., 2013). Τα δεδομένα που παράγονται από ευφυή 

συστήματα μεταφορών μπορούν, επιπλέον, να βοηθήσουν στην παγίωση δρομολογίων 

μεταφορών φορτίων και στη βελτιστοποίησή τους, μειώνοντας τις απώλειες στην αλυσίδα 

εφοδιασμού. Τέλος, προσφέρουν και αρκετά άλλα οφέλη όπως, η μείωση της επιβάρυνσης 

του περιβάλλοντος και η αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

 

2.3.3 Ευφυής Διακυβέρνηση (Smart Governance) 

 

Η ανάλυση των δεδομένων έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταστεί δυνατή η 

ευφυής διακυβέρνηση (Meijer & Bolívar, 2015; Willke, 2007). Οργανισμοί και υπηρεσίες 

με κοινά ενδιαφέροντα, μπορούν εύκολα να εντοπιστούν από την ανάλυση δεδομένων και 

να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των χωρών. Επιπρόσθετα, οι κυβερνήσεις μπορούν να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν ικανοποιητικές, για τους κατοίκους, πολιτικές, καθώς ήδη θα γνωρίζουν τις 

ανάγκες τους σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να μειωθεί το 

ποσοστό της ανεργίας αναλύοντας δεδομένα από πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

 

2.3.4 Eυφυές ηλεκτρικό δίκτυο (Smart Grid) 

 

Η εξάπλωση των ευφυών δικτύων επιτρέπει στους ερευνητές να ενσωματώσουν, να 

αναλύσουν και να χρησιμοποιήσουν σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα για την παραγωγή και 

κατανάλωση ενέργειας, καθώς και δεδομένα περιβαλλοντικού περιεχομένου. Η βελτίωση 
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της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ευφυών υπηρεσιών αναμένεται να επιφέρει υψηλές 

επενδύσεις στη βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου. Τα δεδομένα σε ένα ευφυές δίκτυο 

προέρχονται από πολλές πηγές όπως, οι καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών, οι μετρητές 

phasor για επίγνωση της κατάστασης του δικτύου, και η κατανάλωση ενέργειας που 

μετράται από όργανα σε στρατηγικά σημεία του δικτύου (Lai & McCulloch, 2015). Η 

αποτελεσματική χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από το ευφυές δίκτυο μπορεί να 

βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα επίπεδα του αποθέματος και της παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παράλληλα ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των χρηστών. 

Τέλος, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι σχετικά με τις προμήθειες, 

τη ζήτηση και τα μοντέλα παραγωγής (Al Nuaimi et al., 2015). 

 

2.4 Παραδείγματα ευφυών πόλεων και εφαρμογών τους 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα ευφυών πόλεων που έχουν 

εφαρμόσει τεχνολογίες ανοικτών δεδομένων. 

 

Εικόνα 3 Πλαίσιο παραγωγής ανοικτών δεδομένων σε ευφυείς πόλεις. 
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2.4.1 Τρίκαλα 

 

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής σχεδίου υλοποίησης πρωτοβουλιών ευφυούς 

πόλης με χρήση ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα, είναι ο δήμος των Τρικάλων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ευφυής πόλη στην Ελλάδα και βραβεύθηκε από το Intelligent 

Community Forum[2] επί τρία συναπτά έτη (2009, 2010, 2011 στην λίστα με τις 21 

εξυπνότερες πόλεις παγκοσμίως).Ο κύριος στόχος της προσπάθειας μετατροπής της πόλης 

σε ευφυή, ήταν να επιτευχθεί αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών, των 

επιχειρήσεων της πόλης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι κρίσιμοι παράγοντες για 

την επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Τσουρουφλής Α., 2016). Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε 5 βασικές διαστάσεις:  

1. έξυπνη διαβίωση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη,  

2. έξυπνη οικονομία, για την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων,  

3. ασφάλεια των κατοίκων, με στόχο την προστασία των πολιτών με ειδικές ανάγκες,  

4. κοινωνική μέριμνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στον τοπικό 

πληθυσμό (in-house και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας), και  

5. e-Συμμετοχή/e-δημοκρατία, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της κοινότητας τους. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες: 

• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τη διασύνδεση χρηστών στο Δημοτικό Ασύρματο 

Δίκτυο: υλοποιήθηκε εφαρμογή που επιτρέπει εύκολη και γρήγορη διασύνδεση των 

χρηστών στο δημοτικό ασύρματο δίκτυο, με διάφορους τρόπους, όπως μέσω 

λογαριασμών των χρηστών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες από 

τη χρήση του ασύρματου δικτύου θα αξιοποιούνται από τη δημοτική αρχή, η οποία μέσω 

την εφαρμογής Marera θα μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και δρώμενα του Δήμου και να τους διευκολύνει να απολαμβάνουν το χρόνο 

τους στην πόλη. Επίσης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο ή με άλλους 

ενδιαφερόμενους, προωθούνται η επιχειρηματικότητα και η αυξημένη αγοραστική 

κίνηση, μέσω στοχευμένων προσφορών ή άλλων προωθητικών ενεργειών. 

• Trikala Check App[3]:Οι πολίτες στέλνουν άμεσα τα αιτήματά τους στο Δήμο μέσω της 

εφαρμογής, για κινητά τηλέφωνα, Trikala Check App. Η εφαρμογή αυτή παρέχεται 
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δωρεάν στους πολίτες μέσω του Play και του App Store. Η βασικότερη λειτουργία της 

είναι η δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων των 

πολιτών. Η εφαρμογή συνδέεται με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης 

πολιτών «20000» και δρομολογεί τα αιτήματα άμεσα, στο ανάλογο τμήμα του Δήμου. 

Επίσης, καλύπτει βασικές ανάγκες ενημέρωσης, προβάλλοντας ανακοινώσεις και 

εκδηλώσεις που περιέχει η ιστοσελίδα του Δήμου. Λειτουργεί επίσης ως τουριστικός 

οδηγός, αναδεικνύοντας σημεία ενδιαφέροντος σε χάρτη και παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες, όπως τηλέφωνα, εφημερεύοντα φαρμακεία και βενζινάδικα. 

 

Εικόνα 4 Εφαρμογή Trikala Check App. 

 

• Σύστημα/Υπηρεσία Καταγγελίες Πολιτών (DEMOSTHENES): Μια πλατφόρμα μέσω 

της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις καταγγελίες σχετικά με 

διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς τους όπως η συλλογή απορριμμάτων, τα 

προβλήματα σε πεζοδρόμια, οι θέσεις στάθμευσης κ.α., οι οποίες δρομολογούνται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για περαιτέρω χειρισμό. 

• Σύστημα Έξυπνου Παρκαρίσματος[4] (ParkGuru): Η έξυπνη διαχείριση στάθμευσης θα 

καλύψει, αρχικά, 45 θέσεις στάθμευσης και θέσεις ΑΜΕΑ. Μέσω της εφαρμογής της 

ParkGuru, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού ελεύθερων θέσεων 



11 

 

στάθμευσης, χρέωσης, πληρωμής, αλλά και ανταμοιβής, ενώ ο Δήμος θα μπορεί να 

παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις και τη χρήση τους, μέσω προηγμένων 

εφαρμογών αναφορών και αστυνόμευσης της ParkGuru. Οι οδηγοί θα ενημερώνονται 

για τις διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και σε περίπτωση που η επιλεγμένη 

θέση καταληφθεί από άλλο οδηγό, θα λαμβάνουν ειδοποίηση και αυτόματα θα 

δρομολογούνται στην πλησιέστερη διαθέσιμη θέση. Σημαντικά θα είναι τα οφέλη για 

τους πολίτες και το Δήμο από την εφαρμογή της ParkGuru. Καταρχήν, θα βελτιωθεί το 

επίπεδο ζωής, αφού οι πολίτες των Τρικάλων θα διεκπεραιώνουν γρηγορότερα τις 

υποχρεώσεις τους, ενώ καλούνται να χρησιμοποιούν με σύνεση τη μετακίνηση με το 

όχημά τους. Επιπλέον, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου 

εύρεσης θέσης πάρκινγκ, στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στη μείωση του 

περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, καθώς θα μειωθεί η εκπομπή ρύπων. 

 

Εικόνα 5 Εφαρμογή ParkGuru. 

 

• Έξυπνες μεταφορές: Ανάπτυξη ενός συστήματος που έχει ως στόχο να προσφέρει 

αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών στην πόλη. Μέσω του 

συστήματος αυτού, ο δήμος μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται το στόλο των 

δημοτικών οχημάτων, να παρακολουθεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και την 
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κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες e-ticketing και 

πληροφορίες για τοποθεσίες και για τη μεταφορά σε αυτές με λεωφορεία.  

• e-Συμμετοχή/e-δημοκρατία: Η υψηλότερη προτεραιότητα είναι η συμμετοχή του κοινού 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο δήμος έχει προωθήσει έντονα την ηλεκτρονική 

αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη 

δυνατότητα να ορίσουν την ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου (τοπικές 

προτεραιότητες), να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που 

συζητήθηκαν από το Συμβούλιο, κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τέλος, να 

επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα μέσω ηλεκτρονικής επαφής με το δημοτικό 

συμβούλιο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ηλεκτρονική δημοκρατία και η ηλεκτρονική 

συμμετοχή είναι αυξημένη, όπως και η αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών, 

καθώς αφορούν μια καλά πληροφορημένη και ενεργή τοπική κοινωνία (Τσουρουφλής 

Α., 2016). 

 

2.4.2 Κοπεγχάγη 

 

Η πόλη της Κοπεγχάγης αποτελεί μια σύγχρονη ευφυή πόλη που διακρίνεται για τους 

φιλόδοξους στόχους της σχετικά με τη δημιουργία μιας πράσινης και βιώσιμης πόλης. Για 

να επιτύχει αυτούς τους στόχους, εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις σε διάφορους σημαντικούς 

τομείς όπως τα μέσα μεταφοράς, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη θέρμανση κ.α., 

προσπαθώντας να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και να δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας και επενδύσεων (Mortensen, et al., 2012). 

Βασίζεται σε μια στρατηγική με δύο σκέλη: 

1. Την ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων λύσεων μέσα από την προσέλκυση 

καινοτόμων επιχειρήσεων, και 

2. Το διαμοιρασμό των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στην πόλη με άλλες πόλεις σε 

όλο τον κόσμο, και το αντίστροφο. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η ανάπτυξη, η τοπική πολιτική έχει επικεντρωθεί στη 

συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, αυξάνοντας έτσι 

την πιθανότητα να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις που θα υποστηρίζονται από όλους. 
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Ο ισχυρός τεχνολογικός τομέας και η ισχυρή οικονομική βάση της πόλης, συνέβαλαν στη 

δημιουργία μιας ιδιαίτερα προηγμένης ψηφιακής υποδομής, που βασίστηκε σε ένα 

μακρόπνοο πολιτικό σχέδιο δράσης. Από την αρχή αυτής της προσπάθειας μέχρι και 

σήμερα, η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ των δημόσιων φορέων, των επιχειρήσεων και των 

πολιτών είναι αλματώδης, αφού έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στη σύνδεση και το διαμοιρασμό 

των δεδομένων τους. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση αισθητήρων 

και διάφορων άλλων «ευφυών» συστατικών στην υποδομή της πόλης και στο δίκτυο 

δημόσιων μεταφορών, βελτίωσαν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της 

(Παπαδόπουλος Σ., 2014). 

Η Κοπεγχάγη διαθέτει τεράστιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, το οποίο διαρκώς επεκτείνεται. Η 

χρήση των ποδηλάτων είναι καίρια μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της βελτίωσης της κίνησης 

στην πόλη, όπως για παράδειγμα η εύκολη αλλαγή από το ποδήλατο στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και η παροχή αρκετών θέσεων στάθμευσης για τα ποδήλατα. Με τον τρόπο αυτό 

παράγονται χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των υποδομών της ποδηλασίας και 

επιπρόσθετα εντοπίζονται και άλλοι τομείς που χρειάζονται βελτίωση (Manville et al., 

2014). 

 

Εικόνα 6 Easy Park smartphone application. 

 



14 

 

Μία εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην πόλη της Κοπεγχάγης, και πολλές ακόμα 

ευρωπαϊκές πόλεις, είναι το EasyPark[5]. Λαμβάνοντας δεδομένα από αισθητήρες επιτρέπει 

στους χρήστες να βρουν εύκολα διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην πόλη. Μειώνει έτσι 

στο ελάχιστο την αναζήτηση με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα 

και τη μόλυνση της πόλης.  

Ακόμη μία δυνατότητα που προσφέρει στους χρήστες είναι η πληρωμή για τη θέση μέσω 

του κινητού και μόνο για το χρόνο που καταλαμβάνουν τη θέση. Δηλώνουν μέσω της 

εφαρμογής την ώρα άφιξης στη θέση καθώς και την ώρα αποχώρησης. Υπάλληλοι της πόλης 

ελέγχουν μέσω της πινακίδας του οχήματος αν έχει γίνει δήλωση της στάθμευσης, αν έχει 

ξεκινήσει δηλαδή η χρέωση. 

 

2.4.3 Σανταντέρ 

 

Το παλιό λιμάνι του Σανταντέρ έχει μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο, όπου η 

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

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

έχουν συμβάλει στη δημιουργία και εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών 

αισθητήρων (Sanchez, et al., 2011) κατά μήκος ολόκληρου του οδικού δικτύου της πόλης 

(Παπαδόπουλος Σ., 2014). 

Αυτοί οι αισθητήρες, που μετρούν διάφορους παράγοντες όπως τη θερμοκρασία, τη 

φωτεινότητα, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τα επίπεδα του οδικού θορύβου, 

είναι συνδεμένοι με πομπούς στα φώτα των δρόμων, στις οροφές των λεωφορείων ή ακόμα 

και πάνω σε δέντρα, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή παροχή πληροφοριών για την κίνηση 

στους δρόμους, τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και τις καθυστερήσεις των λεωφορείων. 

Με τη δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος και ενός συνόλου εφαρμογών για κινητά 

τηλέφωνα, οι αισθητήρες συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κίνησης καθώς 

και στην καθαριότητα της πόλης (Frayer, 2013). 
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Εικόνα 7 Αρχιτεκτονική της πόλης του Σανταντέρ[6]. 

 

Σχεδόν 400 από αυτούς τους κόμβους χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες στάθμευσης 

παρέχοντας πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. 

Στις εισόδους της πόλης έχουν τοποθετηθεί 60 συσκευές καταγραφής που μετρούν τον όγκο 

της κυκλοφορίας, την οδική συμφόρηση και την ταχύτητα των οχημάτων. Οι πληροφορίες 

αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές των υποδομών της πόλης να 

παρακολουθούν την κυκλοφοριακή ροή και να προσαρμόζουν αναλόγως τη λειτουργία των 

φαναριών και την καθοδήγηση των οδηγών. Επίσης, έχουν εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 

ακουστικών αισθητήρων καταγραφής αστικών θορύβων που βοηθούν στον έλεγχο της 

κυκλοφορίας.  

Ένα ακόμα παράδειγμα εφαρμογής των αισθητήρων, είναι το σύστημα συγκομιδής 

απορριμμάτων. Μια σειρά αισθητήρων καταγράφουν των όγκο των απορριμμάτων και τη 

διαθέσιμη χωρητικότητα. Οι τοπικές αρχές μπορούν να οργανώσουν την συχνότητα των 

δρομολογίων συγκομιδής, σύμφωνα με την πληρότητα του χώρου των κάδων στις κατά 

τόπους περιοχές.  
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Τα δεδομένα που συλλέγονται από την πληθώρα των αισθητήρων είναι επίσης διαθέσιμα 

στο κοινό, έτσι ώστε, για παράδειγμα, ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να δημιουργήσει 

εφαρμογές που επιτρέπουν στους πολίτες να κάνουν καλή χρήση των δεδομένων, 

ενισχύοντας την καινοτομία (Τσουρουφλής Α., 2016). 

Το SmartSantanderRA[7] είναι μια δωρεάν εφαρμογή για smartphones που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο εκσυγχρονισμού της πόλης. Περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 2500 

μέρη της πόλης διαχωρισμένα σε κατηγορίες όπως παραλίες, πάρκα, μνημεία, καταστήματα, 

στάσεις λεωφορείων και ταξί, θέσεις στάθμευσης και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. 

Επιτρέπει πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας, δελτία και 

προβλέψεις καιρού, πληροφορίες για δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς και ενοικίασης 

ποδηλάτων, αποτελώντας ένα σημαντικό βοήθημα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες 

της πόλης. 

 

Εικόνα 8 SmartSantanderRA smartphone application. 

 

Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο χρήστης βλέπει μια λίστα με τις κατηγορίες των σημείων 

ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμα κοντά του. Αν επιλέξει ένα συγκεκριμένο σημείο 

προβάλλονται περισσότερες πληροφορίες όπως μια σύντομη περιγραφή, φωτογραφίες και 
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απόσταση μέχρι αυτό. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προβολής της διαδρομής μέχρι το 

επιλεγμένο σημείο ή και προβολή κάποιων βίντεο, για όσο σημεία είναι διαθέσιμα. 

 

2.4.4 Ελσίνκι 

 

Το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στην 

πόλη του Ελσίνκι. Το έργο Infoshare[8] στοχεύει να καταστήσει τις περιφερειακές 

πληροφορίες από δημόσιους οργανισμούς πιο εύκολα προσβάσιμες στο κοινό. Τα δεδομένα 

είναι διαθέσιμα δωρεάν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες ενδιαφέροντος 

(επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικά ινστιτούτα, πολίτες). 

Τον Ιούλιο του 2013, πάνω από 1.030 βάσεις δεδομένων ήταν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

του, καλύπτοντας ευρύ φάσμα των αστικών φαινομένων (συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, 

μεταφορές και οικονομία). Τα δεδομένα του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών 

εκπροσωπούνται επίσης σε αυτό το σύνολο δεδομένων.  

Το έργο InfoShare[8] παρέχει μια πρωτοπόρα ανοικτή, αστική πλατφόρμα δεδομένων. Η 

πλατφόρμα έχει πρόσφατα βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας στη Δημόσια 

Διοίκηση στην κατηγορία της ενδυνάμωσης των πολιτών. Η έκθεση της κριτικής επιτροπής 

δείχνει ότι το άνοιγμα των πληροφοριών λήψης αποφάσεων και η διαχείριση τους μέσω ενός 

ηλεκτρονικού συστήματος δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στις 

δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτό θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την επιτυχία του προγράμματος InfoShare[8]. Σύμφωνα με το φινλανδικό 

Ταμείο Καινοτομίας και συν-χρηματοδότη του έργου (Sitra), το άνοιγμα των δημόσιων 

δεδομένων μπορεί να ωθήσει στη δημιουργία καλύτερων και πιο λειτουργικών υπηρεσιών 

με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη (Τσουρουφλής Α., 2016). 

Το BlindSquare[9] είναι μία εφαρμογή που βοηθάει άτομα με προβλήματα όρασης να 

περιηγηθούν στην πόλη. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα ανοικτά δεδομένα των μέσων μαζικής 

μεταφοράς και αντίστοιχων υπηρεσιών και τα συνδυάζει με πληροφορίες από το GPSτου 

κινητού καθώς και με δεδομένα από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Foursquare. 
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Εικόνα 9 Εφαρμογή Blindsquare. 

 

Όταν η εφαρμογή εντοπίσει τη θέση του χρήστη, από το GPS, θα ψάξει για πληροφορίες 

σχετικά με αυτή στο Foursquare και στα ανοικτά δεδομένα, και θα εκφωνήσει στο χρήστη 

τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, τις επικείμενες διασταυρώσεις, αν βρίσκεται σε κίνηση 

καθώς και μέρη που έχει επιλέξει ο χρήστης. Οι βασικές λειτουργίες του Blindsquare[9] 

ελέγχονται με φωνητικές εντολές. 

 

2.4.5 Κορέα 

 

Από το 2013, η κυβέρνηση της Κορέας εφαρμόζει σαφή πολιτική υπέρ των ανοικτών 

δεδομένων, όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Επέλεξε τα δημόσια δεδομένα ως στρατηγική 

κυβερνητικής και βιομηχανικής επικέντρωσης για τα επόμενα 10 χρόνια (Ministry of 

Science, ICT and Future Planning, 2014), και σχεδιάζει να διπλασιάσει την αγορά δημόσιων 

δεδομένων ενισχύοντας την ανάπτυξη σχετιζόμενων τεχνολογιών και αυξάνοντας τις 

υποδομές και το πλήθος των διαθέσιμων υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Επιστήμης 

(Ministry of Science, ICT and Future Planning), η κυβέρνηση θα βοηθήσει στη δημιουργία 

περισσότερων από 10 μεγάλων εταιριών δημόσιων δεδομένων και στην εκπαίδευση 5000 
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επαγγελματιών, στην προσπάθεια να καθιερώσει την ηγετική της θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη των τεχνολογιών δημόσιων δεδομένων. Για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα 

της χώρας στον τομέα των ανοικτών δεδομένων, το Υπουργείο Επιστήμης, σε συνεργασία 

με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα αναπτύξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανοικτών 

δεδομένων με χρήση δεδομένων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Από το πρόγραμμα 

αυτό αναμένεται να προκύψει ένα μοντέλο έξυπνων υπηρεσιών, στο οποίο τα δεδομένα από 

τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς θα συνδυάζονται, με στόχο την υλοποίηση 

δημιουργικών ιδεών (National Information Agency, 2014). Κάθε επιχείρηση που διαθέτει 

δεδομένα, χρησιμοποιεί ή παρέχει υπηρεσίες με αυτά, μπορεί να συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα. Μέσω αυτού του εγχειρήματος το Υπουργείο Επιστήμης στοχεύει να 

δημιουργήσει υπηρεσίες για τους πολίτες καθώς και συνεργατικές ενέργειες ενθαρρύνοντας 

την πλήρη αποκάλυψη και διαμοιρασμό των δεδομένων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων. 

Το 2015 η κυβέρνηση της Κορέας ανακοίνωσε 6 προγράμματα εκμετάλλευσης ανοικτών 

δεδομένων. Και τα 6 διαχειρίζονται από συνδυασμούς δημόσιων ιδρυμάτων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τους τομείς της υγείας, των μεταφορών 

και επιχειρήσεων. Ένα από αυτά θα επικεντρώνεται στη σύνδεση δεδομένων από το 

δημόσιο σύστημα υγείας με πληροφορίες κοινωνικών δικτύων για να δημιουργήσει ένα 

σύστημα πρόβλεψης επιδημικών ασθενειών. Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα επωφεληθούν 

από το συνδυασμό των δεδομένων καθώς θα γίνεται πιο αποτελεσματικά ο σχεδιασμός των 

μεταμεσονύχτιων δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τέλος, η δημιουργία 

έξυπνων μηχανών αναζήτησης δεδομένων θα είναι το όφελος του επιχειρηματικού τομέα, 

ενώ υπάρχει κι ένα πρόγραμμα με στόχο τη βοήθεια μικρών επιχειρήσεων παρέχοντάς τους 

ανάλυση των δεδομένων ιστορικών επιχειρήσεων (D. H. Shin, 2016). 



20 

 

 

Πίνακας 2 Ανάπτυξη της υποδομής δημόσιων δεδομένων στην Κορέα. 
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η έρευνα και μελέτη που έγινε για τη δημιουργία της 

εφαρμογής, καθώς και μια περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.  

Αρχικά γίνεται αναφορά στην έρευνα που έγινε για πηγές ανοικτών δεδομένων. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης που τέθηκαν ώστε να κριθεί αν η 

εφαρμογή λειτουργεί σωστά και εκπληρώνει τους στόχους της εργασίας. 

Τέλος, γίνεται περιγραφή στις γλώσσες προγραμματισμού και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής. 

 

3.2 Έρευνα και Μελέτη 

 

Σύμφωνα με το στόχο της εργασίας, αρχικά έγινε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, για άρθρα 

και εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα. Μετά από αυτή την αναζήτηση το 

ερώτημα που προέκυψε για τη δημιουργία της εφαρμογής ήταν πως θα αξιοποιηθούν τα 

ανοικτά δεδομένα, ώστε η εφαρμογή να είναι χρήσιμη για τους πολίτες και να ανήκει στο 

χώρο των ευφυών πόλεων. 

Η απόφαση που ελήφθη ήταν να αναπτυχθεί μια πρωτότυπη εφαρμογή για εύκολη 

αναζήτηση των χώρων στάθμευσης της πόλης. Στη συνέχεια έγινε η αναζήτηση των 

δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση της εφαρμογής. Βρέθηκαν τρεις 

κύριες ιστοσελίδες με ανοικτά δεδομένα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ιστοσελίδα URL 

Kεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων[10] http://www.data.gov.gr/ 

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης[11] https://opendata.thessaloniki.gr/el 

GeoData[12] http://geodata.gov.gr/ 

Πίνακας 3 Ελληνικές ιστοσελίδες ανοικτών δεδομένων. 
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Μετά από μελέτη των προσφερόμενων δεδομένων επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο 

δεδομένων «Σημεία ενδιαφέροντος Δήμου Θεσσαλονίκης» από την ιστοσελίδα GeoData, 

στο οποίο περιέχονται και οι χώροι στάθμευσης. 

Τα κριτήρια που τέθηκαν για την αξιολόγηση της εφαρμογής είναι τα παρακάτω: 

• Χρήση ανοικτών δεδομένων. 

Θα ελεγχθεί αν οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή προέρχονται από ανοικτά 

δεδομένα και το μέγεθος αυτών. 

• Εύκολη πρόσβαση. 

Οι χρήστες θα πρέπει απλά να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση 

στην εφαρμογή μέσω ενός web browser. 

• Ευχρηστία. 

Κατά πόσο η εφαρμογή είναι εύκολη στη χρήση της και αν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του χρήστη. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η χρήση της ανεξάρτητα από 

τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης. 

• Βοήθεια στη λήψη αποφάσεων. 

Η εφαρμογή πρέπει να βοηθάει το χρήστη να επιλέξει χώρο στάθμευσης στην περιοχή 

που θέλει να επισκεφθεί, ανάλογα με την πληρότητα των χώρων στάθμευσης και το μέσο 

χρόνο αναμονής για την είσοδο σε αυτούς. 

• Δυνατότητα επέκτασης. 

Αν η εφαρμογή είναι σωστά δομημένη, χωρίς περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα 

επέκτασης και βελτίωσής της. 

 

3.3 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει σύντομη αναφορά στις τεχνολογίες προγραμματισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής ThessParking. 
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3.3.1 HTML 

 

Η HTML[13] (αρχικοποίηση του αγγλικού HyperText Markup Language, ελλ. Γλώσσα 

Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα 

στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Μαζί με τη CSSκαι τη 

Javascript αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide 

Web). 

Ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και να τα συνθέτει σε 

σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες 

HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας. 

Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η HTML 

επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα, και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις 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. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια 

εντολών σε γλώσσες όπως η JavaScript, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

ιστοσελίδων HTML. 

 

3.3.2 CSS 

 

Η CSS[14] (Cascading Style Sheets, ελλ. Διαδοχικά Φύλλα Στυλ ή Αλληλουχία Φύλλων 

Στυλ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ 

που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια 

γλώσσα σήμανσης. 

Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις 

γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και 

γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να 
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αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα, δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα 

χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την 

HTML. 

 

3.3.3 PHP 

 

H PHP[15] (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη 

δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Κύριος σκοπός της είναι να επιτρέψει 

στους προγραμματιστές να προσδώσουν δυναμικά χαρακτηριστικά στις ιστοσελίδες τους , 

να επικοινωνούν με τις βάσεις δεδομένων και να αλληλεπιδράσουν με το χρήστη. 

Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου 

Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που 

είτε θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML ή θα 

επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την έξοδο στο χρήστη, αλλά θα τις 

μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script. 

 

3.3.4 Javascript 

 

Η JavaScript[16] είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους και 

έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. Χρησιμοποιείται για να κάνει τις 

ιστοσελίδες διαδραστικές και στη δημιουργία πολλών εφαρμογών όπως videogames. Τη 

χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των ιστοτόπων του Παγκόσμιου Ιστού, και υποστηρίζεται από 

όλους τους σύγχρονους browsers. 

 

3.3.5 MySQL 

 

Η MySQL[17] είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοικτού 

κώδικα που αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε από την εταιρεία ORACLE. Είναι εύκολη στη 



25 

 

χρήση, πολύ γρήγορη και παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία. Η ελαφριά της εγκατάσταση της 

επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή ανεξάρτητα από το λειτουργικό 

σύστημα, καταναλώνοντας ελάχιστους πόρους.  

Η συνδεσιμότητα, η ταχύτητα και η ασφάλειά της, την καθιστούν κατάλληλη για πρόσβαση 

βάσεων δεδομένων από το διαδίκτυο. 

 

3.3.6 Google Maps API 

 

Το Google Maps API[18] (Application Programming Interface) είναι μια διεπαφή 

προγραμματισμού εφαρμογών της Google η οποία δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 

χαρτών σε ιστοσελίδες με τη χρήση Javascript χρησιμοποιώντας ένα API key που μπορεί να 

ζητηθεί από οποιοδήποτε κάτοχο λογαριασμού της Google. 

Διατίθεται δωρεάν για εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι η ιστοσελίδα που το 

χρησιμοποιεί είναι δημοσίως και δωρεάν διαθέσιμη στους χρήστες. Ο μοναδικός 

περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί να παράγει περισσότερους από 25000 χάρτες τη μέρα. 

Ιστοσελίδες που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να αγοράσουν το Google 

Maps API for Business. 

 

3.3.7 Representational state transfer 

 

Το REpresentational State Transfer[19] (REST) ή RESTful υπηρεσίες διαδικτύου είναι ένας 

απλός τρόπος εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας μεταξύ υπολογιστών μέσω διαδικτύου. 

Οι συμβατές με REST υπηρεσίες διαδικτύου επιτρέπουν την πρόσβαση και την επεξεργασία 

γραπτών αναπαραστάσεων διαδικτυακών πηγών, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

προκαθορισμένων λειτουργιών.  

Με τον όρο διαδικτυακές πηγές αρχικά ορίζονταν τα κείμενα ή αρχεία του παγκόσμιου ιστού 

που μπορούσαν να αναγνωριστούν από τη url τους, πλέον ο όρος έχει πολύ πιο γενική και 

ευρεία έννοια περιλαμβάνοντας οποιαδήποτε οντότητα μπορεί να αναγνωριστεί, 

χαρακτηριστεί και διαχειριστεί με οποιοδήποτε τρόπο κάποιος, στον παγκόσμιο ιστό. Τα 
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αιτήματα που γίνονται σε κάποια url μέσω RESTful υπηρεσιών, δέχονται απαντήσεις σε 

μορφή xml, html, json ή κάποια άλλη προκαθορισμένη μορφή.  

Στόχος των REST συστημάτων είναι η γρήγορη εκτέλεση, η αξιοπιστία και η δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης στοιχείων, τα οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία, χωρίς να 

επηρεάσουν τα δεδομένα της πηγής. 

 

3.3.8 Visual Studio Code 

 

ΤοVisual Studio Code[20] είναι ένα εργαλείο σύνταξης κώδικα που αναπτύχθηκε από τη 

Microsoft για τα λειτουργικά προγράμματα Windows, Linux και macOS. Περιλαμβάνει 

λειτουργία αποσφαλμάτωσης, ενσωματωμένο έλεγχο Git, συντακτική επισήμανση, έξυπνη 

συμπλήρωση κώδικα και αναδόμηση κώδικα. Είναι παραμετροποιήσιμο, ώστε οι χρήστες 

να ρυθμίζουν το χρώμα του συντάκτη, συντομεύσεις πληκτρολογίου καθώς και άλλες 

προτιμήσεις τους. Είναι δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα. 
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4. Ανάλυση Υλοποίησης 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση της 

εφαρμογής “ThessParking”, από τη συλλογή πληροφοριών μέχρι την υλοποίηση της σε 

επίπεδο κώδικα. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη συλλογή των πληροφοριών και τη δημιουργία 

της βάσης δεδομένων. Ακολουθεί περιγραφή της δομής της εφαρμογής και του τρόπου 

υλοποίησης της και στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος. Τέλος 

γίνεται αξιολόγηση της εφαρμογής με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στην §3.2. 

 

4.2 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής 

 

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της εφαρμογής, ήταν ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής 

της. Η εφαρμογή μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια λειτουργίας. Στο πρώτο στάδιο ο 

χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή “ThessParking” μέσω οποιουδήποτε web browser. Στο 

δεύτερο, και πιο βασικό στάδιο, γίνεται η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων που 

δημιουργήθηκε μέσω του REST api. Ο χρήστης επιλέγει αρχικά το είδος χώρου στάθμευσης 

που τον ενδιαφέρει και την επιθυμητή περιοχή. Ακολούθως διαλέγει συγκεκριμένο χώρο 

και οι συντεταγμένες του μεταφέρονται στο Google Maps API. Στο τρίτο, και τελευταίο, 

στάδιο, γίνεται η εμφάνιση του χάρτη στον browser. Ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει τη 

διαδικασία όσες φορές επιθυμεί. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική δομή του συστήματος που 

θα δημιουργηθεί με στόχο την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής. 
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Εικόνα 10 Διαγραμματική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής δομής της εφαρμογής. 

 

4.3 Συλλογή Πληροφοριών 

 

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της εφαρμογής “ThessParking”, ήταν η συλλογή 

δεδομένων για τους χώρους στάθμευσης της πόλης από κάποια από τις ιστοσελίδες διάθεσης 

ανοικτών δεδομένων του πίνακα 3. Μετά από μελέτη των προσφερόμενων δεδομένων 
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επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το σύνολο δεδομένων «Σημεία ενδιαφέροντος Δήμου 

Θεσσαλονίκης» από την ιστοσελίδα GeoData, στο οποίο περιέχονται και οι χώροι στάθμευσης. 

 

Εικόνα 11 «Σημεία ενδιαφέροντος Δήμου Θεσσαλονίκης» της ιστοσελίδας GeoData. 

 

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μορφή csv. Το αρχείο μετατράπηκε σε excel και 

επιλέχθηκαν μόνο οι καταχωρήσεις που αφορούν τους χώρους στάθμευσης. Οι πληροφορίες 

που περιέχονται μέσα στο αρχείο ήταν η κατηγορία του χώρου (στάθμευση αυτοκινήτων ή 

δίκυκλων), η διεύθυνση, το όνομα, ο τύπος (ελεύθερο, δημοτικό ή ιδιωτικό), οι συνολικές 

θέσεις του χώρου και οι συντεταγμένες του.  

Για τους σκοπούς τις διπλωματικής προστέθηκαν κάποιες επιπλέον κατηγορίες στο αρχείο. 

Αυτές οι προσθήκες περιλαμβάνουν την περιοχή που βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης, τις 

ώρες λειτουργίας, το κόστος στάθμευσης καθώς και τις κατειλημμένες θέσεις. Η τελευταία 

προσθήκη αφορά μελλοντική εξέλιξη της εφαρμογής που θα αναφερθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο.  

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε, με το εργαλείο phpMyAdmin, η βάση δεδομένων στην οποία 

θα βρίσκονται διαθέσιμα τα δεδομένα. Το αρχείο excel με τα δεδομένα μετατράπηκε πάλι 

σε μορφή csv και εισήχθη στη βάση δεδομένων δημιουργώντας τον πίνακα “parkings”. 
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Εικόνα 12 Πίνακας της βάσης δεδομένων "parkings". 

 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα ο τελικός πίνακας περιέχει τις εξής πληροφορίες 

για τους χώρους στάθμευσης: 

1. id – αριθμητικό «κλειδί», μοναδικό για κάθε χώρο, 

2. park_type – χαρακτηρισμός του χώρου ως Ελεύθερου, Δημοτικού ή Ιδιωτικού, 

3. vehicle_type – κατηγοριοποίηση των χώρων σε Αυτοκινήτων ή Δίκυκλων, 

4. park_name – όνομα του χώρου στάθμευσης, 

5. park_region – περιοχή της πόλης που βρίσκεται ο χώρος, 

6. address – διεύθυνση (οδός και αριθμός) του χώρου, 

7. opening_hour – ώρα που ανοίγει ο χώρος, 

8. closing_hour – ώρα που κλείνει ο χώρος, 

9. entrance_fee – χρέωση εισόδου στο χώρου, 

10. cost_per_hour – χρέωση παραμονής στο χώρο ανά ώρα, 

11. total_spaces – συνολικές θέσεις του χώρου, 

12. occupied_spaces – κατειλημμένες θέσεις στο χώρο, 

13. lat – γεωγραφικό πλάτος του χώρου, 

14. lon – γεωγραφικό μήκος του χώρου. 

Οι ώρες λειτουργίας (opening_hour, closing_hour) και οι χρεώσεις (entrance_fee, 

cost_per_hour) συμπληρώθηκαν μετά από έρευνα στους χώρους. Για χώρους που 

λειτουργούν όλο το 24ωρο το opening_hour ορίστηκε 00:00 και το closing_hour 23:59. 
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Επίσης, για χώρους που χρεώνουν διαφορετικά την πρώτη ώρα από τις υπόλοιπες, η χρέωση 

αυτή αποθηκεύτηκε στο entrance_fee. 

 

4.4 Σχεδίαση Εφαρμογής 

 

Στη συνέχεια, για τη δημιουργία και λειτουργία της εφαρμογής έγινε η εγκατάσταση του 

συστήματος WampServer. Το WAMP είναι ακρωνύμιο των Windows, Apache, MySQL και 

PHP. Είναι ουσιαστικά ένα πακέτο που περιλαμβάνει τον web server Apache και 

υποστηρίζει δημιουργία βάσεων δεδομένων με MySQL και δημιουργία ιστοσελίδων με 

δυναμικό περιεχόμενο με τη χρήση της PHP. Η σύνταξη του κώδικα έγινε με το πρόγραμμα 

Visual Studio Code, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού: 

• HTML, για τη δημιουργία του περιεχομένου της ιστοσελίδας και την οπτική απεικόνιση 

των δεδομένων, 

• CSS, για τη μορφοποίηση του περιεχομένου, δηλαδή για τον ορισμό των 

γραμματοσειρών, χρωμάτων, περιθωρίων κ.α., 

• PHP, για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων και την ανάκτηση των δεδομένων, 

• Javascript, για την ενσωμάτωση του Google Maps API στην εφαρμογή. 

Η εφαρμογή αποτελείται από 5 βασικά αρχεία php και από αρχεία μορφής ini, τα οποία 

περιέχουν κομμάτια κώδικα που επαναλαμβάνεται συχνά και καλούνται όποτε χρειάζονται. 

Τα php αρχεία είναι τα: 

1. index.php 

2. home.php 

3. list_car_parkings.php 

4. list_moto_parkings.php 

5. show_map.php 

Το αρχείο index.php περιέχει απλά την εικόνα με το λογότυπο της εφαρμογής που 

εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, όταν κάποιος χρήστης ανοίγει την εφαρμογή (εικόνα 18). 

Στο αρχείο home.php περιέχεται ο κώδικας που υλοποιεί το μενού της δεύτερης οθόνης της 

εφαρμογής (εικόνα 19). Οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αυτή αποτελούν 
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συνδέσμους. Πατώντας τις δύο πρώτες φορτώνονται τα αρχεία list_car_parkings.php και 

list_moto_parking.php αντίστοιχα, ενώ με την τρίτη επιλογή φορτώνεται ο σύνδεσμος του 

χάρτη με όλους τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. 

To αρχείο list_car_parkings.php αρχικά εμφανίζει το μενού με τις περιοχές των διαθέσιμων 

χώρων στάθμευσης, με τη χρήση του αρχείου menu_car_areas.ini, και ελέγχει αν έχει 

επιλεγεί κάποια από το χρήστη. Όταν φορτώνει για πρώτη φορά δεν έχει γίνει καμία επιλογή, 

όπως είναι λογικό, και για αυτό το λόγο εμφανίζει ένα μήνυμα που προτρέπει το χρήστη να 

επιλέξει μια από τις διαθέσιμες περιοχές. Μόλις γίνει επιλογή της περιοχής από το χρήστη, 

εκτελείται ο κώδικας του αρχείου echo_parking.ini και εμφανίζεται η λίστα με τις 

πληροφορίες των χώρων στάθμευσης της επιλεγμένης περιοχής. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

λειτουργεί και ο κώδικας του αρχείου list_moto_parkings.php.  

Τέλος, το αρχείο show_map.php χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί 

“Εμφάνιση στο χάρτη” από τον πίνακα με τις λεπτομέρειες των χώρων στάθμευσης (εικόνες 

22, 23). Κάθε φορά που καλείται ο κώδικας του αρχείου αυτού δέχεται σαν είσοδο το id του 

χώρου στάθμευσης που επέλεξε ο χρήστης. Χρησιμοποιώντας το id, ο κώδικας επιλέγει το 

συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης από τη βάση δεδομένων και εμφανίζει τα στοιχεία του, 

χρησιμοποιώντας τον κώδικα του αρχείου echo_one_parking.ini. Στη συνέχεια μεταφέρει 

τις συντεταγμένες του επιλεγμένου χώρου στον κώδικα του Google Maps API, και εμφανίζει 

το χάρτη με το χώρο στάθμευσης στο κέντρο. 

Ο τρόπος σύνδεσης και ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση που δημιουργήθηκε καθώς 

και η λειτουργία των αρχείων list_car_parkings.php, list_moto_parkings.php και 

menu_car_areas.ini θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα. 

 

4.5 Ανάκτηση Δεδομένων 

 

Το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής, ήταν η σύνδεσή της με τη βάση 

δεδομένων και η ανάκτηση των δεδομένων. Υπάρχουν δύο τρόποι για να υλοποιηθεί αυτή 

η σύνδεση: 

1. με απευθείας ανάκτηση των δεδομένων από τη βάση δεδομένων, και 
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2. με τη χρήση REST. 

Ο τρόπος λειτουργίας και των δύο τρόπων αναλύεται παρακάτω. 

 

4.5.1 Απευθείας ανάκτηση δεδομένων 

 

Ο κώδικας που πραγματοποιεί τη σύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων βρίσκεται 

στο αρχείο connect.ini (εικόνα 13), το οποίο με την εντολή include της PHP 

συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο home.php.  

 

Εικόνα 13 Κώδικας αρχείου connect.ini. 

 

Για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με τη βάση δεδομένων απαιτούνται 4 στοιχεία: η 

διεύθυνση του server ($db_host) όπου είναι αποθηκευμένη η βάση, το όνομα χρήστη 

($db_user), ο κωδικός πρόσβασης ($db_pass) και το όνομα της βάσης δεδομένων 

($db_database). Μέσω του αρχείου γίνεται και ορισμός της κωδικοποίησης χαρακτήρων σε 

utf-8, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα 

σφάλματος. 

Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η σύνδεση, η επιλογή των δεδομένων για εμφάνιση μπορεί 

να γίνει χρησιμοποιώντας την εντολή SELECT της MySQL. H εντολή SELECT είναι 

σημαντική για τη σωστή λειτουργία των αρχείων menu_car_areas.ini, list_car_parkings.php 

και list_moto_parkings.php.  
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Αρχικά, για τη δημιουργία του μενού, στο αρχείο menu_car_areas.ini, με την SELECT 

επιλέγονται τα ονόματα των περιοχών, μια φορά το κάθε όνομα, από τη στήλη park_region 

της βάσης δεδομένων και ταξινομούνται αλφαβητικά. Στη συνέχεια και αφού ο χρήστης 

επιλέξει περιοχή, χρησιμοποιείται για να επιλεγούν από τη βάση δεδομένων μόνο οι χώροι 

στάθμευσης της συγκεκριμένης περιοχής, στα αρχεία list_car_parkings.php και 

list_moto_parkings.php.  

 

4.5.2 Χρήση REST 

 

Για να γίνει η ανάκτηση των δεδομένων με χρήση REST έπρεπε πρώτα να υλοποιηθεί μια 

διεπαφή (api) που θα λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη βάση δεδομένων και 

την εφαρμογή. Η δομή της διεπαφής φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 14 Δομή REST διεπαφής. 
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Στο αρχείο core.php περιέχεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (url) της βάσης δεδομένων και 

στο database.php τα στοιχεία σύνδεσης για τη βάση, η διεύθυνση του server ($db_host)που 

είναι αποθηκευμένη η βάση, το όνομα χρήστη ($db_user), ο κωδικός πρόσβασης ($db_pass) 

και το όνομα της βάσης δεδομένων ($db_database), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 15 Κώδικας αρχείου database.php. 

 

Το αρχείο αυτό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το connect.ini της προηγούμενης μεθόδου. 

Η βασική διαφορά τους είναι ότι με τη μέθοδο REST η σύνδεση με τη βάση δεδομένων δεν 

γίνεται από το αρχείο home.php αλλά κάθε φορά που χρειάζεται να ανακτηθούν δεδομένα 

από τη βάση. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αν γίνουν αλλαγές στις εγγραφές 

της βάσης κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής, αυτές θα γίνουν αντιληπτές αμέσως 

μόλις φορτωθεί μια οθόνη με πληροφορίες από τους χώρους στάθμευσης, καθώς θα 

δημιουργηθεί νέα σύνδεση. Για να γίνουν εμφανείς οι αλλαγές στην προηγούμενη μέθοδο 

θα έπρεπε ο χρήστης να επανεκκινήσει την εφαρμογή ώστε να γίνει νέα σύνδεση. 

Στο αρχείο parking.php του φακέλου objects, περιέχονται τα στοιχεία του πίνακα parkings 

της βάσης δεδομένων και διευκρινίζονται τα στοιχεία που θα ανακτηθούν από τον πίνακα. 

Ο κώδικας του αρχείου βρίσκεται στο Παράρτημα στο τέλος της εργασίας. 
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Τέλος, στα αρχεία read.php, read_one.php και read_paging.php, βρίσκεται ο κώδικας που 

υλοποιεί τη σύνδεση με τη βάση και την ανάκτηση τους. Το read.php ανακτά το σύνολο των 

δεδομένων, το read_one.php ανακτά τα στοιχεία συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης, 

δεχόμενο σαν είσοδο το id του χώρου αυτού, και το read_paging.php λειτουργεί όπως το 

read.php εμφανίζοντας όμως τους χώρους στάθμευσης με σελιδοποίηση. Το πλήθος των 

εγγραφών σε κάθε σελίδα ορίζεται μέσα στον κώδικα του αρχείου. 

Η έξοδος των αρχείων read είναι ένα αρχείο σε json μορφή, όπως φαίνεται στην εικόνα 16. 

 

Εικόνα 16 Έξοδος κλήσης αρχείου read.php. 

 

Κάθε φορά που γίνεται κλήση κάποιου από τα παραπάνω αρχεία από την εφαρμογή 

δημιουργείται ένα αρχείο κειμένου με όνομα “data.txt” ή “data_one.txt”, ανάλογα με το 

αρχείο που κλήθηκε. Η μορφή των δεδομένων στα αρχεία αυτά είναι ακατέργαστη (εικόνα 

17). 
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Εικόνα 17 Αρχείο data.txt. 

 

Για να δημιουργηθεί το μενού περιοχών, από τα αρχεία menu_car_areas.ini και 

menu_moto_areas.ini, γίνεται άνοιγμα του αρχείου data.txt και τα αρχεία του, αφού 

κωδικοποιηθούν σε μορφή json, αποθηκεύονται σε έναν τρισδιάστατο πίνακα. Στη συνέχεια 

διαγράφονται οι εγγραφές που επαναλαμβάνονται και ταξινομούνται αλφαβητικά, για να 

εμφανιστεί το τελικό μενού. 

Για την εμφάνιση των στοιχείων των χώρων στάθμευσης μετά την επιλογή της περιοχής 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Κλήση του αρχείου read.php 

2. Ανάγνωση των εγγραφών από τη βάση δεδομένων 

3. Δημιουργία του αρχείου data.txt 

4. Άνοιγμα του αρχείου από την εφαρμογή 

5. Επιλογή των εγγραφών που περιέχουν την επιλεγμένη περιοχή 

6. Κωδικοποίηση τους σε μορφή json 

7. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην εφαρμογή 

Για την εμφάνιση των στοιχείων ενός συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης στο αρχείο 

show_map.php ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι γίνεται κλήση του 

αρχείου read.php με είσοδο το id κάποιου χώρου (π.χ. read_one.php?id=4). 
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4.6 Παρουσίαση Εφαρμογής 

 

Αρχικά, με την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή εμφανίζεται μια οθόνη με το λογότυπο 

που δημιουργήθηκε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το αρχείο που περιέχει τον 

κώδικα της αρχικής σελίδας είναι το index.php. 

 

Εικόνα 18 Οθόνη indexτου ThessParking. 

 

Στη συνέχεια, και αφού ο χρήστης έχει πατήσει το λογότυπο μεταφέρεται στη σελίδα που 

υλοποιείται από το αρχείο home.php. Εκεί υπάρχουν3 κουμπιά/επιλογές (εικόνα 19): 

1. Προβολή Parking Αυτοκινήτων, 

2. Προβολή Parking Μοτοσυκλετών, 

3. Προβολή όλων στον χάρτη. 
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Εικόνα 19 Οθόνη home του ThessParking. 

 

Επιλέγοντας μια από τις δύο πρώτες επιλογές εμφανίζονται οι σελίδες list_car_parkings.php 

ή list_moto_parkings.php, ανάλογα την επιλογή. Εκεί αρχικά εμφανίζεται ένα μενού με τις 

περιοχές της πόλης που υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης, με μήνυμα που προτρέπει 

τον χρήστη επιλέξει μια από αυτές (εικόνες 20, 21).  

 

Εικόνα 20 Οθόνη επιλογής περιοχής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 
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Εικόνα 21 Οθόνη επιλογής περιοχής χώρων στάθμευσης δίκυκλων. 

 

Μετά την επιλογή εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία των χώρων στάθμευσης της 

συγκεκριμένης περιοχής (εικόνες 22,23).  

 

Εικόνα 22 Οθόνη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 
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Εικόνα 23 Οθόνη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης δίκυκλων. 

 

Στην τελευταία στήλη του πίνακα υπάρχει κουμπί το οποίο ενεργοποιεί το Google Maps 

API, και ανοίγει μία νέα καρτέλα στην οποία εμφανίζεται ο επιλεγμένος χώρος στάθμευσης, 

με τη χρήση του λογότυπου της εφαρμογής, στο χάρτη καθώς και τα στοιχεία του (εικόνες 

24,25). 
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Εικόνα 24 Εμφάνιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου σε χάρτη. 

 

 

Εικόνα 25 Εμφάνιση χώρου στάθμευσης δίκυκλου σε χάρτη. 
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Με την τρίτη επιλογή ο χρήστης μεταφέρεται στην ιστοσελίδα του Google Maps, όπου 

εμφανίζεται ένας χάρτης με όλους τους χώρους στάθμευσης της βάσης δεδομένων. Από εκεί 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να δει χώρους για αυτοκίνητα ή δίκυκλα ή το σύνολό 

τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 26 Εμφάνιση όλων των χώρων στο googlemaps. 

 

Από εκεί, αφού επιλέξει το χώρο που τον ενδιαφέρει μπορεί να δει στην αριστερή στήλη τα 

διαθέσιμα στοιχεία (εικόνα 27). 

 

Εικόνα 27 Εμφάνιση στοιχείων χώρου στάθμευσης στο google maps. 
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Αν ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή από smartphone, η τελευταία επιλογή ανοίγει την 

εφαρμογή “Χάρτες” του κινητού τηλεφώνου, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι παραπάνω 

επιλογές (εικόνες 28,29). Επιπλέον όταν επιλέξει ένα συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης 

εμφανίζεται και ο αναμενόμενος χρόνος άφιξης στο χώρο αυτό (εικόνα 30). 

 

Εικόνα 28 Εμφάνιση χάρτη σε smartphone. 

 

Εικόνα 29 Επιλογή είδους οχήματος σε smartphone.

 

Εικόνα 30 Εμφάνιση στοιχείων χώρου στάθμευσης σε smartphone. 
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4.7 Αξιολόγηση Εφαρμογής 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και της μελέτης για την ολοκλήρωση της παρούσας 

διπλωματικής, στόχος ήταν η δημιουργία μιας πρωτότυπης εφαρμογής για την αξιοποίηση 

των ανοικτών δεδομένων. 

Βασικό μέλημα από την αρχή ήταν να παρέχουμε στους χρήστες αξιόπιστες και έγκυρες 

πληροφορίες και γενικά ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Έτσι η αξιολόγηση της εφαρμογής ήταν 

απαραίτητη για την ανάπτυξή της, αφού αποτελεί σημαντικό στάδιο πριν γίνει η εφαρμογή 

διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 

Επίσης, η αξιολόγηση έγινε στα στάδια σχεδίασης, ανάπτυξης και δοκιμών ελέγχου της 

εφαρμογής οδηγώντας, κάποιες φορές, στην αναθεώρηση αρχικών αποφάσεων και σχεδίων 

παραθέτοντας άλλα νέα και επιβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία της εφαρμογής δεν έχει 

ξεφύγει από τα πλαίσια και τους στόχους του αρχικού σχεδιασμού. 

Τελικά, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν (§3.2), πληρείται η αξιοποίηση των ανοικτών 

δεδομένων, καθώς έγινε χρήση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα 

GeoData, οι οποίες ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν έγκυρες. Ακόμη προστέθηκαν κάποιες 

επιπλέον πληροφορίες που βρέθηκαν μετά από επίσκεψη στους χώρους στάθμευσης, και τα 

αποτελέσματα έγιναν και πάλι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω του συνδέσμου 

http://195.251.218.44/code/workspace/mis16004/api/parking/read.php. Η βάση δεδομένων 

έχει μέγεθος 16KB ενώ το αρχείο που “data.txt” που δημιουργείται από το REST api 40KB. 

Το συγκεκριμένο μέγεθος των αρχείων αυτών μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί από τον 

server που βρίσκεται τόσο η βάση όσο και ο κώδικας της εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, μετά από κάποιους ελέγχους και δοκιμές που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η 

εφαρμογή είναι εύχρηστη, καθώς οι ιδιότητες και οι επιλογές που δίνει στο χρήστη, όπως η 

επιλογή περιοχής και η προβολή του χώρου στάθμευσης σε χάρτη, είναι σαφείς. Επιπλέον 

η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από σταθερό ή φορητό υπολογιστή, όσο και 

από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο, χωρίς να αλλάζει η εμφάνιση των επιλογών, όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

http://195.251.218.44/code/workspace/mis16004/api/parking/read.php
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Εικόνα 31 Προβολή εφαρμογής ThessParking από smartphone. 

 

Όσον αφορά την εύκολη πρόσβαση, κάθε χρήστης μπορεί να την χρησιμοποιήσει μέσω 

οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης, αφού πρόκειται για διαδικτυακή εφαρμογή, αρκεί 

να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Τέλος, το κριτήριο της βοήθειας στη λήψη αποφάσεων, ήταν το πιο δύσκολο να 

αξιολογηθεί. Η δυσκολία οφείλεται αφενός στην έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος 

διαχείρισης από την πλειοψηφία των χώρων στάθμευσης και αφετέρου στην αδυναμία 

πρόσβασης στο σύστημα, όπου αυτό υπάρχει. Μετρήσεις που έγιναν, μετά από επισκέψεις, 

σε 3 συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι: 

• σε ώρες χαμηλής κυκλοφορίας, όταν η αγορά είναι κλειστή και μεταξύ 23:00 και 07:00 

τις καθημερινές, η πληρότητα των συγκεκριμένων χώρων κυμαινόταν μεταξύ 25% και 

30% και ο χρόνος αναμονής για την είσοδο στον χώρο ήταν αμελητέος, μικρότερος του 

ενός λεπτού, 

• σε εργάσιμες ώρες η πληρότητα πλησίαζε ποσοστά της τάξης του 75% και 80% και ο 

μέσος χρόνος αναμονής ήταν περίπου 5 λεπτά, 
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• η μεγαλύτερη πληρότητα παρουσιάστηκε τις βραδινές ώρες, 20:00 μέχρι 02:00, της 

Παρασκευής και του Σαββάτου και πλησίαζε το 90%, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής 

προσέγγιζε τα 10 λεπτά. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των χώρων στάθμευσης στους οποίους ήταν δυνατές 

αυτές οι μετρήσεις, επιλέχθηκε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να μην εμφανίζονται στην 

παρούσα έκδοση της εφαρμογής. Η εφαρμογή, με τις πληροφορίες που παρέχει, βοηθάει το 

χρήστη να βρει εύκολα διαθέσιμους χώρους στάθμευσης, σύμφωνα με την περιοχή της 

πόλης την οποία θέλει να επισκεφτεί. Σαν αποτέλεσμα, ο χρήστης, μπορεί να αποφύγει τη 

χρονοβόρα αναζήτηση πριν φτάσει στον προορισμό του ή αν δεν βρει κάποιο χώρο κοντά 

στον προορισμό του να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Οι στόχοι αυτής της εφαρμογής είναι η αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων του δήμου και 

η διευκόλυνση των χρηστών της στην αναζήτηση διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στις 

περιοχές του δήμου. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε χάρτη τη θέση των 

χώρων στάθμευσης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως οι ώρες λειτουργίας και 

το κόστος στάθμευσης 
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βελτίωσης 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα συμπεράσματα από την αρχική 

έρευνα και μελέτη που έγινε μέχρι τον τελικό σχεδιασμό και χρήση της εφαρμογής, και 

αναφέρονται κάποιες προτάσεις για μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις της εφαρμογής 

“ThessParking”. 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη της αξιοποίησης των ανοιχτών 

δεδομένων. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε μια εφαρμογή με τη χρήση ανοικτών δεδομένων 

για τους χώρους στάθμευσης της Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

και υλοποίησης της εφαρμογής, προέκυψαν κάποια συμπεράσματα αλλά και κάποιες 

προτάσεις για τη μελλοντική της βελτίωση. 

Η ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία της πρωτότυπης εφαρμογής “ThessParking” 

αποδεικνύει ότι είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια εφαρμογή που να αξιοποιεί τα ανοιχτά 

δεδομένα της Θεσσαλονίκης, αρκεί να υπάρχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού και να 

βρεθούν τα κατάλληλα δεδομένα προς αξιοποίηση. 

Η υλοποίησή της βασίστηκε στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων που αφορούν το 

Δήμο Θεσσαλονίκης. Εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι έννοιες των ευφυών πόλεων και των 

ανοικτών δεδομένων και το πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για να αναπτυχθεί μια 

ευφυής εφαρμογή, αλλά και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν ώστε τα δεδομένα να 

θεωρούνται ανοικτά. Επίσης, παρουσιάστηκαν κάποια παραδείγματα ευφυών πόλεων και 

εφαρμογών τους που βασίζονται στη χρήση ανοικτών δεδομένων. 

Στόχος της εφαρμογής που αναπτύχθηκε είναι η παρουσίαση των χώρων στάθμευσης της 

πόλης της Θεσσαλονίκης στο χρήστη. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί εύκολα και 

γρήγορα να εντοπίσει διαθέσιμο χώρο στάθμευσης στην περιοχή που θέλει να επισκεφτεί, 

εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο αφού ελαττώνεται η χρονοβόρα αναζήτηση, ειδικά σε 

ώρες αιχμής, με το αυτοκίνητο. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε είδους 
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συσκευή (desktop, laptop ή κινητό) μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης και η 

χρήση της είναι δωρεάν. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας και ανάλυσης των δεδομένων 

που ανακτήθηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής, διαπιστώθηκαν κάποιες ελλείψεις. Οι 

πιο σημαντικές ήταν η απουσία πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση της χρήσης των χώρων 

στάθμευσης και του ωραρίου λειτουργίας τους. Οι ελλείψεις αυτές αναπληρώθηκαν μετά 

από έρευνα στο διαδίκτυο για τους χώρους στάθμευσης ή επίσκεψης σε αυτούς. 

 

5.2 Προτάσεις βελτίωσης 

 

Σε αυτή την ενότητα συνοψίζονται κάποιες προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν για να βελτιώσουν την απόδοση και λειτουργία της εφαρμογής 

“ThessParking”. 

Η ενασχόληση με τις τεχνολογίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) αποτελεί ένα 

νέο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Η ανάπτυξη αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τις διαδικτυακές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανόμενης και της εφαρμογής “ThessParking”. Παρακάτω προτείνονται 

ορισμένες επεκτάσεις και βελτιώσεις της εφαρμογής αυτής. 

• Μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται ήδη από πολλές παρόμοιες εφαρμογές και θα ήταν 

χρήσιμο να συμπεριληφθεί και εδώ, είναι ο εντοπισμός της θέσης του χρήστη μέσω GPS 

ώστε να προτείνονται κοντινοί χώροι στάθμευσης. 

• Μια ακόμα λειτουργία που θα μπορούσε να προστεθεί για την εκμετάλλευση του 

εντοπισμού θέσης, είναι η προβολή της διαδρομής μέχρι τον επιλεγμένο χώρο 

στάθμευσης, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται από υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή 

είναι διαθέσιμη όταν γίνεται χρήση της εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο μέσω της 

επιλογής “Προβολή όλων στο χάρτη”. 

• Θα μπορούσαν επίσης να προβάλλονται οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης κάθε χώρου, 

και όχι οι συνολικές όπως συμβαίνει τώρα. Για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει οι χώροι 

στάθμευσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, κάτι που ισχύει για 
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λίγους, και επιπλέον να επιτραπεί πρόσβαση της εφαρμογής στον αριθμό των 

κατειλημμένων, κάθε στιγμή θέσεων. 

• Μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που θα μπορούσε να προστεθεί θα ήταν και η κράτηση 

θέσης στάθμευσης σε κάποιο χώρο μέσω της εφαρμογής. Κι εδώ όμως είναι απαραίτητη 

η συνεργασία της εφαρμογής με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης χώρων 

στάθμευσης, όπου αυτό υπάρχει. 

• Θα μπορούσε επίσης να προσθέτει ο χρήστης τις ώρες που θέλει να επισκεφθεί κάποιον 

χώρο στάθμευσης ώστε να γίνεται φιλτράρισμα των χώρων στάθμευσης που 

προβάλλονται με βάση το ωράριο λειτουργίας τους και να εμφανίζονται μόνο αυτοί που 

είναι ανοικτοί τις ώρες που ενδιαφέρουν το χρήστη. 

• Επιπλέον, λόγω της σχεδόν συνολικής χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην 

καθημερινότητα, μια από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις θα ήταν η δημιουργία και 

mobile έκδοσης της εφαρμογής για χρήση από android και iOS κινητά τηλέφωνα. 

• Τέλος, θα μπορούσε να προστεθεί ένας χώρος στην εφαρμογή στον οποίο οι χρήστες θα 

μπορούσαν να αφήνουν σχόλια και προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής. 

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η προσπάθεια εφαρμογής των 

βελτιώσεων που προτάθηκαν, καθώς και όσων πιθανώς προκύψουν από τους χρήστες, θα 

βοηθήσει στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξεύρεση λύσεων, βελτιώνοντας 

την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μια ευφυούς πόλης. 
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Παράρτημα 

 

Π1. Κώδικας Google Maps API 

 

<script>    //Google Maps API script 

  function initMap() { 

    var latt = <?php Print($lat)?>;   //read latitude from database 

    var lonn = <?php Print($lon)?>;   //read longitude from database 

           

    var point = {lat: latt, lng: lonn}; 

    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {    

      //maps settings 

        zoom: 17, 

        center: point, 

        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

      }); 

    var marker = new google.maps.Marker({     

      //map marker settings 

        position: point, 

        map: map, 

        animation:google.maps.Animation.BOUNCE, 

        icon: "images/tab_icon.png" 

      }); 

  } 

</script> 

 

//calling the app 

<script async defer     

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=API_KEY&callback=initMap">  

</script> 
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Π2. Κώδικας αρχείου parking.php του REST api 

 

<?php 

class Parking{ 

  

  // database connection and table name 

  private $conn; 

  private $table_name = "parkings"; 

  

  // object properties 

  public $id; 

  public $park_type; 

  public $vehicle_type; 

  public $park_name; 

  public $park_region; 

  public $address; 

  public $opening_hour; 

  public $closing_hour; 

  public $entrance_fee; 

  public $cost_per_hour; 

  public $total_spaces; 

  public $occupied_spaces; 

  public $lat; 

  public $lon; 

  public $tipos; 

 

  

  // constructor with $db as database connection 

  public function __construct($db){ 

    $this->conn = $db; 

  } 

 

  // read products 

  function read(){ 

  

  // select all query 

  $query = "SELECT * FROM " . $this->table_name . " ORDER BY id ASC"; 

  

  // prepare query statement 

  $stmt = $this->conn->prepare($query); 

  

  // execute query 

  $stmt->execute(); 
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  return $stmt; 

  } 

   

   

  // used when filling up the update parking form 

  function readOne(){ 

  

  // query to read single record 

  $query = "SELECT * FROM " . $this->table_name . " WHERE id = ? LIMIT 0,1"; 

  

  // prepare query statement 

  $stmt = $this->conn->prepare( $query ); 

  

  // bind id of product to be updated 

  $stmt->bindParam(1, $this->id); 

  

  // execute query 

  $stmt->execute(); 

  

  // get retrieved row 

  $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

  

  // set values to object properties 

  $this->id = $row['id']; 

  $this->park_type = $row['park_type']; 

  $this->vehicle_type = $row['vehicle_type']; 

  $this->park_name = $row['park_name']; 

  $this->park_region = $row['park_region']; 

  $this->address = $row['address']; 

  $this->opening_hour = $row['opening_hour']; 

  $this->closing_hour = $row['closing_hour']; 

  $this->entrance_fee = $row['entrance_fee']; 

  $this->cost_per_hour = $row['cost_per_hour']; 

  $this->total_spaces = $row['total_spaces']; 

  $this->occupied_spaces = $row['occupied_spaces']; 

  $this->lat = $row['lat']; 

  $this->lon = $row['lon']; 

  $this->tipos = $row['tipos']; 

  } 

   

   

  // read parkings with pagination 

  public function readPaging($from_record_num, $records_per_page){ 

  

   

 



58 

 

  // select query 

  $query = "SELECT * FROM " . $this->table_name . " ORDER BY id ASC LIMIT ?, 

?"; 

  

  // prepare query statement 

  $stmt = $this->conn->prepare( $query ); 

  

  // bind variable values 

  $stmt->bindParam(1, $from_record_num, PDO::PARAM_INT); 

  $stmt->bindParam(2, $records_per_page, PDO::PARAM_INT); 

  

  // execute query 

  $stmt->execute(); 

  

  // return values from database 

  return $stmt; 

  } 

   

   

  // used for paging parkings 

  public function count(){ 

  $query = "SELECT COUNT(*) as total_rows FROM " . $this->table_name . ""; 

  

  $stmt = $this->conn->prepare( $query ); 

  $stmt->execute(); 

  $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

  

  return $row['total_rows']; 

  } 

} 
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Π3. Κώδικας αρχείου read.php του REST api. 

 

<?php 

// required headers 

header("Access-Control-Allow-Origin: *"); 

header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8"); 

  

// include database and object files 

include_once '../config/database.php'; 

include_once '../objects/parking.php'; 

  

// instantiate database and parking object 

$database = new Database(); 

$db = $database->getConnection(); 

  

// initialize object 

$parking = new Parking($db); 

  

// query parkings 

$stmt = $parking->read(); 

$num = $stmt->rowCount(); 

  

// check if more than 0 record found 

if($num>0){ 

  

  // parkings array 

  $parkings_arr=array(); 

  $parkings_arr["records"]=array(); 

  

  // retrieve our table contents 

  // fetch() is faster than fetchAll() 

  // http://stackoverflow.com/questions/2770630/pdofetchall-vs-pdofetch-in-

a-loop 

  while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){ 

    // extract row 

    // this will make $row['name'] to 

    // just $name only 

    extract($row); 

  

    $parking_item=array( 

      "id" => $id, 

      "park_type" => $park_type, 

      "vehicle_type" => $vehicle_type, 

      "park_name" => $park_name, 

      "park_region" => $park_region, 
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      "address" => $address, 

      "opening_hour" => $opening_hour, 

      "closing_hour" => $closing_hour, 

      "entrance_fee" => $entrance_fee, 

      "cost_per_hour" => $cost_per_hour, 

      "total_spaces" => $total_spaces, 

      "occupied_spaces" => $occupied_spaces, 

      "lat" => $lat, 

      "lon" => $lon, 

      "tipos" => $tipos 

    ); 

  

    array_push($parkings_arr["records"], $parking_item); 

  } 

  

  echo json_encode($parkings_arr); 

} 

  

else{ 

  echo json_encode( 

    array("message" => "No parkings found.") 

  ); 

} 

?> 

 

 

  



61 

 

Π4. Κώδικας αρχείου create_data_txt.ini 

 

<?php 

 

  $arrContextOptions=array( 

    "ssl"=>array( 

      "verify_peer"=>false, 

      "verify_peer_name"=>false, 

    ), 

  );  

         

         

  $url = 

'http://195.251.218.44/code/workspace/mis16004/api/parking/read.php'; 

  $homepage = file_get_contents($url, false, 

stream_context_create($arrContextOptions)); 

  $filename = 'data.txt'; 

  $handle = fopen($filename,"w"); 

  fwrite($handle,$homepage); 

  fclose($handle); 

   

?> 
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Π5. Κώδικας αρχείου create_data_one.ini 

 

<?php 

 

  function choose_one($id) 

  { 

    $arrContextOptions=array( 

      "ssl"=>array( 

        "verify_peer"=>false, 

        "verify_peer_name"=>false, 

      ), 

    );  

           

           

    

$url='http://195.251.218.44/code/workspace/mis16004/api/parking/read_

one.php?id='.$id; 

$homepage = file_get_contents($url, false, 

stream_context_create($arrContextOptions)); 

   $filename = 'data_one.txt'; 

   $handle = fopen($filename,"w"); 

   fwrite($handle,$homepage); 

   fclose($handle); 

  } 

   

?> 

 


