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Περίληψη  

Η διπλωματική εργασία εξετάζει το ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με το αν είναι 

εφικτό, αξιοποιώντας ανοικτά δεδομένα περιβαλλοντικής ρύπανσης, να δημιουργηθεί 

αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για την 

παρουσίαση πληροφοριών σχετικών με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για την 

απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος αναπτύχθηκε πρωτότυπο διαδικτυακό σύστημα 

που βασίζεται στην τεχνολογία υπηρεσιών Ιστού με στόχο την ανάκτηση και ανάλυση 

ανοικτών δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την 

παρουσίασή τους μέσω κατάλληλου γραφικού περιβάλλοντος χρήστη.  

Αρχικά, μελετήθηκαν τα ανοικτά δεδομένα και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Έπειτα 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν υπάρχουσες εφαρμογές στο τομέα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Στη συνέχεια αναζητήθηκαν οι διαθέσιμες πηγές ανοικτών δεδομένων και 

εξετάστηκαν οι πιθανές μέθοδοι ανάκτησης τους. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν οι 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάπτυξης υπηρεσιών Ιστού προκειμένου να επιλεγεί η 

καταλληλότερη για την υλοποίηση του πρωτοτύπου μας.  

Παράλληλα, εξετάστηκαν σε βάθος οι τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού οι οποίες μπορούν 

να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός σύγχρονου γραφικού περιβάλλοντος, ικανού να 

παρουσιάσει με φιλικό τρόπο τα δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ανακτώνται και 

αναλύονται. Επίσης, εξετάστηκαν διάφορα εργαλεία που επιτρέπουν τη διενέργεια 

μετρήσεων για την αξιολόγηση υπηρεσιών Ιστού. 

Το πρωτότυπο της εργασίας μας αξιολογήθηκε ως προς την παροχή αποδοτικών και 

αξιόπιστων υπηρεσιών Ιστού για την ανάκτηση, επεξεργασία και ανάλυση ανοικτών 

δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που 

διενεργήθηκαν επιβεβαιώνουν αναμφισβήτητα το γεγονός ότι είναι εφικτή η υλοποίηση 

ενός διαδικτυακού συστήματος παρουσίασης πληροφοριών σχετικών με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση, ενσωματώνοντας υπηρεσίες Ιστού που διακρίνονται για την 

υψηλή απόδοση και αξιοπιστία τους. 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: ανοικτά δεδομένα, ατμοσφαιρική ρύπανση, υπηρεσίες Ιστού, 

διαδικτυακό σύστημα, γραφικό περιβάλλον χρήστη, αξιοπιστία, απόδοση.  
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Abstract 

This master’s thesis examines the research question of whether it is feasible to use 

environmental pollution open data in order to create a reliable and efficient system 

providing high Quality of Services (QoS) for the presentation of information on the level 

of atmospheric pollution. To respond to this research question, we developed a prototype 

system based on Web services with the goal to retrieve and analyze real-time air pollution 

data and present them through an intuitive Graphical User Interface (GUI).  

Initially, we studied the key characteristics of open data and atmospheric pollutants. Next, 

we examined and analyzed existing applications in the field of air pollution. Then, we 

researched the available sources of open data on air pollution and the possible methods 

for their retrieval. In this context, we explored the modern Web service architectures, so 

as to select the most suitable one for the implementation of our prototype.  

At the same time, we explored the Web technologies that can support the development of 

a modern user-friendly GUI, capable of presenting the air pollution data retrieved and 

analyzed. Additionally, in the context of evaluating our prototype, we examined various 

tools capable of measuring the performance of Web services.  

Our prototype has been evaluated for the efficiency and reliability of its underlying Web 

services, employed for retrieving, processing and analyzing air pollution open data. The 

results of the experiments conducted confirm that it is feasible tο develop a Web-based 

system for the presentation of information on air pollution, by integrating highly efficient 

and reliable Web services. 

 

 

 

 

Keywords: open data, air pollution, Web services, Web-based prototype, Graphical 

User Interface, reliability, efficiency. 
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1. Εισαγωγή 

Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα τομέα 

μείζονος σημασίας. Το πρόβλημα της ρύπανσης του αέρα και των επιπτώσεών της στην 

υγεία προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων. Κύρια πηγή της περιβαλλοντικής 

αέριας ή αστικής ρύπανσης είναι οι καύσεις των διαφόρων ειδών καυσίμων όπως είναι 

το πετρέλαιο, η βενζίνη, το κάρβουνο και των υπο-παράγωγών τους κα. Η 

παρακολούθηση της ρύπανσης του αέρα και συγκεκριμένα η μέτρηση της συγκέντρωσης 

των αέριων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου είναι μια απαιτητική και χρονοβόρα 

διαδικασία. Οι επίγειες μετρήσεις σωματιδίων προέρχονται από παγκόσμιο δίκτυο 

παρακολούθησης, η πυκνότητα του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποιητική ανάλυση 

της πραγματικής επίδρασης των λεπτών αστικών αερολυμάτων στην υγεία των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών, 

οι ασθματικοί και τα άτομα με καρδιοαγγειακά προβλήματα. (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 

2014) 

Στη σημερινή εποχή υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα ανοικτών δεδομένων (open data) για 

διάφορες κατηγορίες πληροφοριών που αφορούν τη διακυβέρνηση κρατών, την υγεία, 

την παιδεία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, η χρήση και η ανάλυση σχετικών ανοικτών δεδομένων  μπορεί να προσφέρει 

ιδιαίτερη αξία ως προς τους πολίτες, καθώς αξιοποιώντας τη θα ενδυναμωθούν ώστε να 

λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη καθημερινότητά τους. 

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσει και θα προσπαθήσει να 

απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα: Αν είναι εφικτό αξιοποιώντας ανοικτά δεδομένα 

περιβαλλοντικής ρύπανσης να δημιουργηθεί αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα με 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για την παρουσίαση πληροφοριών σχετικών με τα 

επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διάφορες περιοχές. 

Συγκεκριμένα, για να ελέγξουμε τον παραπάνω ισχυρισμό θα αναπτύξουμε πρωτότυπο 

διαδικτυακό (Web-based) σύστημα βασιζόμενο σε υπηρεσίες του παγκόσμιου Ιστού 

(Web Services) για την ανάκτηση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, τα οποία θα αντλούνται από πηγές ανοικτών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 

και θα προβάλλονται στην οθόνη μέσω στατιστικών απεικονίσεων (π.χ. γραφημάτων 

όπως χρονολόγια, χάρτες κ.λπ.) με απώτερο στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την 

ποιότητα αέρα (air quality) που επικρατεί σε διάφορες περιοχές της υφηλίου. Το 

πρωτότυπο θα αξιολογηθεί όσον αφορά την ικανότητά του να ικανοποιήσει το 
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ερευνητικό ερώτημα που τίθεται αξιοποιώντας ευρέως διαδεδομένους δείκτες 

αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών Ιστού. 

Φιλοδοξία μας είναι ένα τέτοιου είδους σύστημα να συμβάλει στην ενημέρωση και στη 

βελτίωση της καθημερινότητας συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, όπως άτομα που 

αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους και ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, 

ασθενείς) που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την αυξημένη ατμοσφαιρική 

ρύπανση.  Απώτερος στόχος είναι μέσω της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των 

παραπάνω ομάδων πολιτών να αμβλυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι που 

απορρέουν από το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει δομηθεί ως ακολούθως. Στο Κεφάλαιο 2 

εξετάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας, ενώ στο Κεφάλαιο 4 καταγράφεται 

η  ανάπτυξη του πρωτοτύπου και η αξιολόγησή του. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 συνοψίζει τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν. 
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται βασικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση του πρωτοτύπου καθώς και το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά 

εφαρμογές που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αρχικά γίνεται αναφορά στα 

ανοικτά δεδομένα (Ενότητα 2.1) και στη συνέχεια στους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

(Ενότητα 2.2). Έπειτα γίνεται αναφορά στον συσχετισμό ανάμεσα στα ανοικτά δεδομένα 

και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (Ενότητα 2.3). Τέλος, ακολουθούν παραδείγματα 

εφαρμογών παρακολούθησης και ανάλυσης της ποιότητας του αέρα (Ενότητα 2.4).  

2.1 Ανοιχτά 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. («Τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα;,»  χ.χ.) 

Επιπρόσθετα, τα ανοικτά δεδομένα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 

(Εικόνα 1) ώστε να θεωρούνται ανοικτά τα οποία περιγράφονται παρακάτω: 

 Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτούσια, να έχουν ένα λογικό κόστος 

αναπαραγωγής, και κατά προτίμηση να είναι διαθέσιμα για λήψη από το 

Διαδίκτυο. Επίσης, πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάποια μορφή πρακτικά 

αναγνώσιμη. (“Open Knowledge International,” χ.χ.) 
 Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα υπό όρους που επιτρέπουν την 

επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή τους, συμπεριλαμβανομένης και της 

ανάμειξης με άλλα σύνολα δεδομένων. (“Open Knowledge International,” χ.χ.) 

 Καθένας πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει, να επαναχρησιμοποιήσει και να 

αναδιανείμει τα δεδομένα. Δεν πρέπει αυτά να υπόκεινται σε διακρίσεις με βάση 

τον τομέα δραστηριότητας ή τα πρόσωπα και τις ομάδες. Για παράδειγμα, 

περιορισμοί για «μη-εμπορική χρήση» ή περιορισμοί για χρήση μόνο για 

συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση) δεν είναι επιτρεπτοί. 

(“Open Knowledge International,” χ.χ) 
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Εικόνα 1: Κριτήρια επικύρωσης ανοικτών δεδομένων 

Τα ανοιχτά δεδομένα και ειδικότερα τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, είναι μια 

τεράστια πηγή δεδομένων που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Πολλά μεμονωμένα άτομα 

αλλά και οργανισμοί, συλλέγουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων δεδομένων, 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις εργασίες τους. Τα κυβερνητικά δεδομένα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά από αυτήν την άποψη, τόσο λόγω της ποσότητας και της 

καθολικότητάς τους, όσο και λόγω του ότι αυτά τα δεδομένα είναι από νομικής άποψης, 

δημόσια δεδομένα και συνεπώς θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε άλλους 

ώστε να τα χρησιμοποιήσουν. Τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα μπορούν επίσης να 

βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων στην ιδιωτική ζωή κάποιου ή να τον 

ωθήσουν ώστε να είναι πιο ενεργός πολίτης. (“Open Knowledge International,” χ.χ) 

2.2 Ατμοσφαιρικοί ρύποι 

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων αέριων 

ρύπων προέρχεται από καθαρά φυσικές πηγές. Με τον όρο φυσικές πηγές αναφερόμαστε 

στις πηγές εκπομπών αερίων ρύπων που δεν οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Παρ’ όλα αυτά οι ανθρωπογενείς εκπομπές είναι κυρίως υπεύθυνες για τα μεγάλα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίσθηκαν. Αυτό οφείλεται βεβαίως στην 

ανατροπή της φυσικής ισορροπίας αλλά επίσης και στην μεγάλη πυκνότητα των 

εκπομπών από ανθρωπογενείς εκπομπές οι οποίες συγκεντρώνονται σε μικρές 

γεωγραφικές περιοχές (κυρίως αστικές περιοχές και βιομηχανικές ζώνες). Αντίθετα, η 

καλή διασπορά των φυσικών πηγών ανά την υφήλιο προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης 

ανάμιξης των ρύπων με τον καθαρό αέρα. Κατά συνέπεια, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, 

οι εκπομπές αερίων ρύπων από φυσικές πηγές από μόνες τους δεν οδηγούν σε υψηλές 



5 
 

συγκεντρώσεις. (Μελάς, Αλεξανδροπούλου, Αμοιρίδης, Κακαρίδου & Σουλακέλλης, 

2000)  

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που κατά κύριο λόγο απασχολούν τις υπηρεσίες προστασίας του 

περιβάλλοντος είναι οι παρακάτω: το διοξείδιο του θείου (SO2), το μονοξείδιο του 

άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (NOx), το βενζόλιο (C6H6), το όζον (O3) και τα 

αιωρούμενα σωματίδια (κυρίως τα PM-10 και τα PM-2.5) ενώ τα βασικότερα αέρια του 

θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) και τo υποξείδιο 

του αζώτου (N2O). (Brienza, Galli, Anastasi, & Bruschi, 2015) 

Αναλυτικά: 

 Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι αέριο άχρωμο, άοσμο σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις αλλά με έντονη ερεθιστική μυρωδιά σε πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις. Παράγεται κυρίως κατά τη καύση ορυκτών καυσίμων που 

περιέχουν θείο, όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Η μακροχρόνια έκθεση σε αυτό 

μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, να τροποποιήσει τον αμυντικό 

οργανισμό των πνευμόνων και να επιδεινώσει τυχόν υπάρχουσες 

καρδιοαγγειακές παθήσεις. («Ατμοσφαιρική ρύπανση,» χ.χ) 

 Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι αέριο άοσμο, δηλητηριώδες, άχρωμο, 

άγευστο, ελαφρύτερο του αέρα και ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Κυριότερες πηγές 

προέλευσής του είναι οι εξατμίσεις αυτοκινήτων και οι εξατμίσεις πάσης φύσεως 

μηχανών όταν συντελείται ατελής καύση. Καθώς είναι δηλητηριώδες, μειώνει την 

ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς και μπορεί να επιφέρει 

ασφυξία. («Ατμοσφαιρική ρύπανση,» χ.χ) 

 Τα κυριότερα οξείδια του αζώτου στην ατμόσφαιρα είναι το μονοξείδιο του 

αζώτου (ΝΟ), το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο). 

Παράγονται από την οξείδωση του αέρα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και 

από τη καύση ορυκτών καυσίμων. Το μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου 

συμβάλουν στη δημιουργία της όξινης βροχής ενώ το υποξείδιο συντελεί στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και στη ρύπανση των υδάτων με άζωτο. 

(«Ατμοσφαιρική ρύπανση,» χ.χ) 

 Το όζον είναι δευτερογενής ατμοσφαιρικός ρύπος που παράγεται σε περιόδους 

έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και σημαντικής συσσώρευσης VOCs (Volatile 

organic compounds) και ΝΟx και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα 

του φωτοχημικού νέφους. («Ατμοσφαιρική ρύπανση,» χ.χ) 
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 Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μικρά τεμάχια ύλης σε στερεή ή υγρή φάση που 

μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Τέτοια σωματίδια είναι η σκόνη, ο καπνός, διάφορα μέταλλα κλπ. Οι κυριότερες 

πηγές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων είναι οι διάφορες βιομηχανικές 

δραστηριότητες, η καύση των καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, τα αυτοκίνητα, 

οι πυρκαγιές, τα καψαλίσματα χωραφιών. Σημαντικό ρόλο έχουν τα σωματίδια 

που έχουν διάμετρο μέχρι 10μm (PM-10) και ιδίως τα σωματίδια με πολύ μικρή 

διάμετρο (PM-2,5), διότι το μέγεθός τους, επιτρέπει την είσοδό τους στο 

αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. 

(«Ατμοσφαιρική ρύπανση,» χ.χ) 

 Το βενζόλιο είναι υγρό, άχρωμο, πτητικό, εξαιρετικά εύφλεκτο με 

χαρακτηριστική οσμή. Αποτελεί φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας αφού 

ποσότητές του παράγονται κατά φυσικό τρόπο κατά τις ηφαιστειακές εκρήξεις 

και τις πυρκαγιές των δασών.  Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό (>90%) του 

βενζολίου της ατμόσφαιρας οφείλεται σε ανθρωπογενείς πηγές. Η χρήση 

βενζολίου στη βενζίνη για να αυξήσει τον αριθμό οκτανίων προκαλεί εκπομπή 

σημαντικών ποσοτήτων βενζολίου και άλλων αρωματικών οργανικών 

ενώσεων σε αστικές περιοχές. Είναι καρκινογόνο, μεταλλαξιγόνο (πιθανό), 

τοξικό για το αίμα και τον μυελό των οστών, τοξικό για το ήπαρ και το κεντρικό 

νευρικό σύστημα. (Βαλαβανίδης, Ευσταθίου, 2010) 

2.3 Ανοικτά δεδομένα και ατμοσφαιρική ρύπανση 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μια από τις αιτίες των προβλημάτων υγείας στον 

ανθρώπινο πληθυσμό και είναι επίσης η αιτία θανάτου πολλών κατοίκων πόλεων. Πάνω 

από το 80% των κατοίκων των αστικών περιοχών, στις οποίες ελέγχεται η ατμοσφαιρική 

ρύπανση, εκτίθενται σε επίπεδα ποιότητας του αέρα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. 

Έχοντας επίγνωση αυτού του προβλήματος, πολλές κυβερνήσεις προσπαθούν να λάβουν 

μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους. Αυτό προφανώς προϋποθέτει καταρχάς 

ότι η πραγματική κλίμακα του προβλήματος γίνεται κατανοητή προτού προταθούν λύσεις 

και έτσι μετριούνται και συλλέγονται όλο και περισσότερα δεδομένα σχετικά με την 

ποιότητα του αέρα. (Herranz, 2017)  

Η ανάλυση και κατανόηση αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων μπορεί να προσφέρει 

μια καλύτερη προοπτική για τις αιτίες ύπαρξης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποια θα 

ήταν τα αποτελεσματικότερα μέτρα αντιμετώπισής της. Παρόλο που τα ανοιχτά 
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δεδομένα ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν την περιβαλλοντική ευθύνη, μπορούν να 

προσφέρουν τα εργαλεία για να αυξηθεί ο έλεγχος της ρύπανσης και να βελτιωθεί η 

ποιότητα του αέρα.(Herranz, 2017) 

2.4 Παραδείγματα εφαρμογών παρακολούθησης και ανάλυσης της 

ποιότητας του αέρα 

Tην τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των αισθητήρων έχει συμβάλει στη 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με το κόστος των 

αισθητήρων να είναι μέχρι και τρεις τάξεις μεγέθους μικρότερο από τα ήδη υπάρχοντα 

μέσα αναφοράς / πρότυπα, νέοι ορίζοντες έχουν παρουσιασθεί όσον αφορά την ανάπτυξη 

εφαρμογών ατμοσφαιρικής παρακολούθησης. Μέχρι πρότινος, η παρακολούθηση 

γινόταν κυρίως από κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 

ότι αυτή η κατάσταση τείνει να αλλάξει, με τους πολίτες να παίζουν σημαντικό ρόλο ως 

προς αυτή τη κατεύθυνση. Πολλές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό 

ανάπτυξη βασίζονται στη ενεργό συμμετοχή των πολιτών είτε για τη συλλογή δεδομένων 

είτε για τον διαμοιρασμό τους. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά περιπτώσεις 

χρήσεων εφαρμογών  ατμοσφαιρικής παρακολούθησης. 

2.4.1 uSense: Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε 

αστικές περιοχές 

Το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα uSense (Εικόνα 2) βασίζεται σε 

κόμβους αισθητήρων μικρού μεγέθους και κόστους, οι όποιοι είναι εξοπλισμένοι με 

αισθητήρες ανίχνευσης αερίων όπως το όζον, το μονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου. 

Η εγκατάσταση τους μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους χρήστες του συστήματος σε 

περιοχές ενδιαφέροντός τους, όπως τα σπίτια, το χώρο εργασίας, τα σχολεία των παιδιών 

τους. Οι αισθητήρες πραγματοποιούν μετρήσεις αερίων κάθε μισή ώρα, ώστε να 

προσφέρουν δεδομένα πραγματικού χρόνου. Οι χρήστες του συστήματος έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, τα οποία αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση.(Brienza, 

κ.ά., 2015) 
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Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική του συστήματος uSense 

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 

διεπαφή Ιστού (Web interface) ή τις υπηρεσίες Ιστού μέσω ενός προγράμματος 

περιήγησης (browser) ή εφαρμογών τρίτου κατασκευαστή, αντίστοιχα. Επιπλέον, η 

υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) (Εικόνα 3), επιτρέπει 

στους χρήστες να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο uSense, ακόμη και από τα 

κινητά τους τηλέφωνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο σύστημα, όπου υπάρχει ασύρματη δικτύωση. Η εφαρμογή για κινητά τηλεφώνων 

παρέχει όλες τις λειτουργίες που παρέχονται και από τη διασύνδεση Δικτύου. (Brienza, 

κ.ά., 2015) 

 
Εικόνα 3: Εφαρμογή κινητών τηλεφώνων uSense 

Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στο διακομιστή του συστήματος, ο οποίος 

λαμβάνει τα δεδομένα από τους κόμβους  αισθητήρων και τα αποθηκεύει στη βάση 

δεδομένων. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που ένας κόμβος αισθητήρων έχει 

πραγματοποιήσει μια μέτρηση, τα δεδομένα που αποκτήθηκαν αποστέλλονται σε μια 
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δυναμική σελίδα (Εικόνα 4) που φιλοξενείται από τον διακομιστή. Η σελίδα 

επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων μαζί με το 

αναγνωριστικό του κόμβου αισθητήρων και της χρονικής σήμανσης τους. Επιπλέον, ο 

διακομιστής  φιλοξενεί τον ιστότοπο uSense, επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα καθώς και σε προβολές γραφημάτων με το 

επίπεδο της ποιότητας αέρα. (Brienza, κ.ά., 2015) 

 

Συγκεκριμένα, μέσω της διασύνδεσης Δικτύου, ένας χρήστης μπορεί: 

α) Να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό. 

β) Να συσχετίσει κόμβους αισθητήρων με το λογαριασμό του και να 

καθορίσει/τροποποιήσει τις γεωγραφικές τους συντεταγμένες, εντοπίζοντάς τους 

σε ένα χάρτη. 

γ) Να επιλέξει ένα κόμβο αισθητήρων από το χάρτη και να προβάλει τις μετρήσεις 

(Εικόνα 5) που  πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα ημέρα ή σε μια 

προηγούμενη. 

 

Εικόνα 5: Χρονοδιαγράμματα μετρήσεων αέριων ρύπων της εφαρμογής uSense 

Εικόνα 4: Εφαρμογή για φυλλομετρητές uSense 
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δ) Να εμφανίσει στην οθόνη του ένα χάρτη ρύπανσης και συγκεκριμένα χάρτη 

θερμότητας (heat map) όπου οι έγχρωμοι κύκλοι απεικονίζουν τα επίπεδα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που μετρούνται από κάθε κόμβο αισθητήρων. 

ε) Με βάση το χάρτη ρύπανσης να αναζητήσει τη διαδρομή με τη λιγότερη 

ατμοσφαιρική ρύπανση για να φτάσει σε έναν προορισμό εντός πόλης. 

Οι δημιουργοί του συστήματος uSense μετά από ενδελεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων 

των πειραμάτων που πραγματοποίησαν κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:  

Το σύστημα uSense αν και βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο έχει δώσει στοιχεία 

τα οποία το καθιστούν ως ένα εξελικτικό μοντέλο παρακολούθησης της ποιότητας του 

αέρα. Οι μετρήσεις που προέρχονται από το ίδιο το σύστημα σε σύγκριση με τις τιμές 

που έδωσε ο τοπικός οργανισμός περιβαλλοντικού ελέγχου δείχνουν ότι, παρόλο που οι 

μετρήσεις που λαμβάνονται από αισθητήρες χαμηλού κόστους δεν είναι τόσο ακριβείς 

όσο τα επίσημα δεδομένα, μπορούν να παράσχουν χρήσιμες ενδείξεις για την ποιότητα 

του αέρα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι η ποιότητα 

δεδομένων που παρέχεται από το uSense εξαρτάται από την ακρίβεια των αισθητήρων 

χαμηλού κόστους. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, θα διατίθενται πιο ακριβείς 

αισθητήρες χαμηλού κόστους και η ποιότητα των δεδομένων θα βελτιώνεται ανάλογα. 

Από αυτή την άποψη, το uSense μπορεί να θεωρηθεί μια εξελισσόμενη πλατφόρμα 

παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα χαμηλού κόστους, της οποίας η ποιότητα των 

δεδομένων μπορεί να επωφεληθεί από τις εξελίξεις στην τεχνολογία των αισθητήρων. 

(Brienza, κ.ά., 2015) 

2.4.2 Citi-Sense-MOB: Σύστημα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

Tο Citi-Sense-MOB αποτελεί ένα σύστημα παρακολούθησης για τα επίπεδα ρύπανσης 

του αέρα. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η παραγωγή πληροφοριών για τους 

πολίτες καθώς και για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους σε σχέση με την ποιότητα του 

περιβάλλοντος, εστιάζοντας στη ρύπανση του αέρα και τις συγκεντρώσεις αερίων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας μιας δυναμικής υποδομής πόλης 

που αφορά τη διαχείριση της υγείας σε πραγματικό χρόνο, το Citi-Sense-MOB 

χρησιμοποίησε καινοτόμα τεχνολογία για τη συνεχή μέτρηση, κοινή χρήση και 

επικοινωνία περιβαλλοντικών δεδομένων τόσο με τους πολίτες όσο και με τις δημόσιες 

αρχές. (Castell κ.ά., 2015) 
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Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική συστήματος Citi-Sense-MOB 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος (Εικόνα 6) χωρίζεται στους παρακάτω βασικούς 

πυλώνες: α) τις πλατφόρμες αισθητήρων, β) τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών και γ) τους πολίτες. Το σύστημα συλλογής δεδομένων αποτελείται από 

αισθητήρες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι πάνω σε κινητές πλατφόρμες (όπως 

λεωφορεία, ποδήλατα και αυτοκίνητα). Τα συνεχή δεδομένα που συλλέγονται, 

μεταδίδονται σε έναν κεντρικό διακομιστή μέσω GPRS (General Packet Radio Service). 

Εκεί γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων όπως έλεγχος ποιότητας δεδομένων, 

αφομοίωση δεδομένων καθώς και υπολογισμοί δεικτών ποιότητας του αέρα και 

παράγονται πληροφορίες όπως χάρτες ποιότητας του αέρα (Εικόνα 7). Οι πληροφορίες 

στέλνονται πίσω στους ενδιαφερόμενους χρησιμοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες και 

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. (Castell κ.ά., 2015) 

Πιο συγκεκριμένα το 2015 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις όσον αφορά την έκθεση των 

πολιτών στους δρόμους του Όσλο σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. Πλατφόρμες αισθητήρων 

τοποθετήθηκαν πάνω σε λεωφορεία καθώς και ποδήλατα. Αυτό έγινε καθώς τα 

λεωφορεία έχουν γνωστές διαδρομές μέσω της πόλης κάτι που διευκολύνει την ανάλυση 

των δεδομένων. Τα λεωφορεία λειτουργούν συνεχώς, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο 

όγκο δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση 

της γνώσης σχετικά με τις συγκεντρώσεις ρύπων σε επίπεδο τμημάτων κυκλοφοριακής 

κίνησης. Η χρήση των ποδηλάτων μπορεί να καλύψει τμήματα της πόλης που δεν είναι 

προσβάσιμα με αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα πάρκα και πεζοδρόμια. Επιπλέον, οι 

λωρίδες ποδηλάτων είναι συχνά μαζί με τους κύριους δρόμους. Αυτό επέτρεψε να 
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μελετηθεί η απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων στο κέντρο και στην πλευρά του δρόμου, 

που χρησιμοποιείται από τους πεζούς και τους ποδηλάτες. (Castell κ.ά., 2014) 

 

Εικόνα 7: Χάρτης θερμότητας του συστήματος Citi-Sense- MOB 

Με βάση τις παρατηρήσεις των επιστημόνων που το ανέπτυξαν, το πρόγραμμα Citi-

Sense-MOB  αντιπροσωπεύει μια καινοτόμο εξέλιξη στον τομέα της παρακολούθησης 

και στην αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με την ενεργοποίηση των μονάδων 

αισθητήρων σε κινητές πλατφόρμες, διερεύνησαν πώς μπορούν τα αντλούμενα αυτά 

δεδομένα να συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση της παρακολούθησης της 

ποιότητας του αέρα. Επιπλέον, έδειξαν ότι η παρακολούθηση με αισθητήρες χαμηλού 

κόστους μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θερμικών χαρτών σε επίπεδο τμημάτων 

κυκλοφοριακής κίνησης, οι οποίοι συμπληρώνουν τα δεδομένα από τα υπάρχοντα δίκτυα 

παρακολούθησης και προσφέρουν στους πολίτες μια πιο ενημερωμένη εικόνα της 

περιοχής ενδιαφέροντος τους. Η συμμετοχή των πολιτών στο έργο, επέτρεψε να γίνουν 

υποκειμενικές παρατηρήσεις και συνέβαλε στη συνολική προσπάθεια του εγχειρήματος 

καθώς οδήγησαν τα ποδήλατα με τις πλατφόρμες αισθητήρων και χρησιμοποίησαν το 

ίδιο το σύστημα. (Castell κ.ά., 2014) 

2.4.3 AirSense: Σύστημα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης 

Το AirSense βασίζεται σε ένα πλήθος συσκευών για τη συλλογή δεδομένων και ανάλογα 

με την περίπτωση γίνεται είτε εθελοντικά από το χρήστη της συσκευής είτε αυτόματα 

από την ίδια τη συσκευή. Στοχεύει στη συλλογή και τη συγκέντρωση δεδομένων από 

αισθητήρες ώστε να παρακολουθεί την ατμοσφαιρική ρύπανση και να προτείνει 
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εναλλακτικές διαδρομές μέσω μιας χαρτογράφησης του δείκτη της ποιότητας του αέρα 

(Air Quality Index map-AQImap). (Dutta, Chowdhury, Roy, Middya & Gazi, 2017) 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος AirSense (Εικόνα 8) αποτελείται από τέσσερα επίπεδα. 

Το πρώτο επίπεδο απαρτίζεται από το πλήθος των χρηστών που χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: α) χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και που 

χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του AirSense, έχοντας δυνατότητα 

πρόσβασης στο προσωπικό τους αποτύπωμα και β) χρήστες που είναι απλοί καταναλωτές 

μόνο με δυνατότητες πρόσβασης στον AQImap. (Dutta, κ.ά., 2017)  

Στο δεύτερο η συσκευή AQMD (Air Quality Monitoring Device) αποστέλλει τα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τους αισθητήρες στα κοντινά έξυπνα κινητά 

(smartphones) ή tablets χρησιμοποιώντας ασύρματη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία 

μικρών αποστάσεων της συσκευής, Bluetooth. 

Έπειτα στο τρίτο επίπεδο τα δεδομένα 

που έχουν συλλεχθεί από τους 

αισθητήρες των εθελοντών χρηστών 

μεταδίδονται με τη βοήθεια των 

smartphones ή των tablets στον κεντρικό 

διακομιστή μέσω WiFi (Wireless 

Fidelity) ή 3G/4G (ασύρματη δικτύωση 

3ης/4ης γενιάς). (Dutta, κ.ά., 2017) 

Στο τελευταίο επίπεδο γίνεται η 

συγκέντρωση, η ανάλυση και η 

αποθήκευση των δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή 

τη διαδικασία στέλνονται πίσω στους 

χρήστες μέσω ίντερνετ. (Dutta, κ.ά., 

2017) 

  

 

  

Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική του συστήματος AirSense 

Εικόνα 9: Ραβδογράμματα μετρήσεων της εφαρμογής AirSense 
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Στο πλαίσιο του συστήματος AirSense αναπτύχθηκε εφαρμογή κινητών τηλεφώνων 

μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για τα επίπεδα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του AirSense είναι μια 

Android εφαρμογή που είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

α) τη συλλογή δεδομένων από την AQMD συσκευή. 

β) τη διαβίβαση δεδομένων στην υπηρεσία cloud  

γ) τη παροχή AQImap στους χρήστες.  

δ) τη παροχή ξεχωριστού αποτυπώματος ρύπανσης.  

Η εφαρμογή παρέχει τοπικά δεδομένα ποιότητας αέρα που συλλέγονται από τη 

προσωπική συσκευή AQMD του χρήστη ή από άλλες κοντινές συσκευές. Επίσης ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να δει έναν AQImap (Εικόνα 10) της πόλης από τα 

δεδομένα που συλλέγονται. (Dutta, κ.ά., 2017) 
 

 
Εικόνα 10: Χάρτης προβολής του AQI του συστήματος AirSense 
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2.4.4 ENVI4ALL: Εφαρμογή παρακολούθησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 

Το Envi4All αποτελεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Εικόνα 11, Εικόνα 12) 

καθώς και διασύνδεσης Δικτύου, η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τα προηγούμενα, 

τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια συγκεκριμένη 

τοποθεσία. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

υπολογίζει τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα (Air Quality Index - AQI). Ο AQI βοηθάει 

στην καθημερινή καταγραφή της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις που μπορεί να υποστεί η υγεία των ανθρώπων που ζουν σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

μοιραστούν την προσωπική τους αίσθηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα που 

αναπνέουν και αντίστοιχα να δουν τι έχουν δηλώσει οι άλλοι χρήστες. Όλα τα 

δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αφενός για να εκτιμηθεί η ατμοσφαιρική 

ρύπανση σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης και 

αφετέρου για να βελτιωθεί η ακρίβεια των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Η 

εφαρμογή Envi4All επεξεργάζεται όλες τις παραπάνω πληροφορίες για να προσφέρει 

στους χρήστες εξατομικευμένες ειδοποιήσεις όταν η ποιότητα του αέρα είναι κακή, 

καθώς επίσης και πρακτικές συμβουλές για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές 

τους. (‘Envi4All – Draxis’, χ.χ.) 

Οι χρήστες του ENVI4ALL έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν μία (ή περισσότερες) 

από τις 7 διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος που προσφέρονται στην εφαρμογή οι 

οποίες είναι οι εξής: 

 ασθενείς που υποφέρουν από αναπνευστικά 

και /ή  καρδιαγγειακές παθήσεις 

 άτομα που γυμνάζονται σε εξωτερικούς 

χώρους 

 γονείς μικρών παιδιών 

 ηλικιωμένοι 

 έγκυες γυναίκες 

 Άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς 

χώρους 

 Γενικός πληθυσμός 
Εικόνα 11: Εφαρμογή Envi4All 
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Με βάση το προφίλ που έχουν επιλέξει, έχουν πρόσβαση σε ιστορικό, τρέχοντα και 

πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα για συγκεκριμένες τοποθεσίες ενδιαφέροντος, ενώ 

μπορούν να λάβουν  εξατομικευμένες πληροφορίες και συστάσεις για τον τρόπο 

αποφυγής έκθεσης τους σε επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση ως ειδοποιήσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να πάρουν αποφάσεις βασισμένες σε 

τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ENVI4ALL είναι 

η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης των επόμενων 

ημερών ώστε οι χρήστες να μπορούν να ενεργούν προληπτικά και να  διασφαλίζουν με 

αυτό το τρόπο την υγεία τους. Παρόλο που το ENVI4ALL βρίσκεται σε στάδιο 

ανάπτυξης, μια πρώτη έκδοση της εφαρμογής για κινητά έχει ξεκινήσει για δύο 

ελληνικές πόλεις, συγκεκριμένα την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. (Kosmidis κ.ά., 

2018) 

 

Εικόνα 12: Εφαρμογή Envi4All 

Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή για την 

ποιότητα του αέρα λαμβάνονται τόσο από ανοιχτά δεδομένα όσο και από την 

χρησιμοποίηση τεχνικών πληθοπορισμoύ (crowdsourcing) (Εικόνα 13). Τα ανοιχτά 

δεδομένα αναφέρονται σε συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και έχουν αποκτηθεί 

από τους επίσημους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα που ήδη 

υπάρχουν εγκατεστημένοι σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Τα δεδομένα που 

δημιουργούν οι χρήστες αναφέρονται στην αντίληψη των χρηστών σχετικά με την 

τρέχουσα ποιότητα του αέρα: οι χρήστες καλούνται μία φορά την ημέρα να 

χαρακτηρίζουν την ποιότητα του αέρα στην τρέχουσα περιοχή τους ("Καλή", 
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"Μέτρια", "Ανθυγιεινή", "Σοβαρή"). Οι αντιλήψεις του συνόλου των χρηστών 

παρουσιάζονται στη διεπαφή χάρτη της εφαρμογής για κινητά. (Kosmidis κ.ά., 2018) 

 
Εικόνα 13: Αρχιτεκτονική εφαρμογής Envi4All 

Οι δημιουργοί της εφαρμογής ENVI4ALL τονίζουν ότι η εφαρμογή μπορεί να 

διαμορφώσει τάσεις υγιούς συμπεριφοράς πολιτών δεδομένου ότι προσφέρει σε κάθε 

χρήστη εξατομικευμένες συστάσεις και οδηγίες για την προστασία της υγείας του, από 

την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων σχετικά με τις 

αντιλήψεις των χρηστών περί της ποιότητας του αέρα αναμένεται να δημιουργήσει 

μεγάλα σύνολα δεδομένων για τη πραγματική κατάσταση της ζωής στις πόλεις και θα 

βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Η γνώση αυτή θα έχει μεγάλη σημασία, μακροπρόθεσμα, για την έρευνα, αλλά 

και για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη δημόσια 

υγεία, τον προγραμματισμό των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος. 

(Kosmidis κ.ά., 2018) 

2.4.5 hackAIR: Έργο για την συλλογική ευαισθητοποίηση των πολιτών 

περί της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Το έργο hackAIR στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κόμβου δημιουργίας και άντλησης 

δεδομένων για την ποιότητα του αέρα με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας (Εικόνα 14) 

που επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα καθώς και να 

συμμετέχουν στη μέτρηση και δημοσίευση των επιπέδων ρύπανσης του αέρα. 

Συνδυάζοντας τα επίσημα δεδομένα με τις εκτιμήσεις της ποιότητας του αέρα από τις 

απεικονίσεις του ουρανού και από συσκευές ανίχνευσης που οι πολίτες μπορούν να 

εγκαταστήσουν μόνοι τους, το hackAIR παρέχει στους πολίτες βελτιωμένη και εύκολη 
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πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

(Kosmidis κ.ά., 2018) 

Η εφαρμογή hackAIR αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 

διάφορες πηγές όπως επίγειους σταθμούς, ανοιχτά δεδομένα και απεικονίσεις του 

ουρανού που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει εργαλεία στους 

πολίτες για να συνεισφέρουν με τις  δικές τους μετρήσεις. Μέσω της εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα hackAIR (Εικόνα 15) οι χρήστες μπορούν να προσφέρουν απεικονίσεις 

του ουρανού που οι ίδιοι με τη κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου έχουν τραβήξει. 

Έτσι, προσφέρει πολύ πιο πλούσιες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης είτε από επίσημες πηγές όπως είναι οι επίσημοι σταθμοί 

παρακολούθησης είτε από τις συσκευές ανίχνευσης αερίων που οι ίδιοι οι πολίτες έχουν 

δημιουργήσει και εγκαταστήσει καθώς και από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται συνοδεύονται από συστάσεις για τις καθημερινές 

δραστηριότητες των πολιτών προσαρμοσμένες στα προσωπικά προφίλ των χρηστών. 

Αυτές οι συστάσεις επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν περιοχές με καλύτερη 

ποιότητα αέρα μέσα στην πόλη ώστε να προστατεύσουν την υγεία τους. (Kosmidis κ.ά., 

2018) 

 

Εικόνα 14: Εφαρμογή φυλλομετρητή hackAIR 
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Εικόνα 15: Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα hackAIR 

 

Εκτός από την πλατφόρμα, έχει αναπτυχθεί εργαλείο παρακολούθησης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης ώστε να καθίσταται δυνατή η ανακάλυψη λογαριασμών, οι οποίοι 

ανήκουν σε χρήστες ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται για θέματα ποιότητας του αέρα, 

με απώτερο σκοπό την  εμπλοκή των χρηστών τους στις δραστηριότητες του έργου 

hackAIR. (Kosmidis κ.ά., 2018) 

Το έργο hackAIR αποτελεί μια προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη των 

κοινοτήτων, ειδικότερα όσον αφορά την εμπλοκή των μελών τους, ως προς τη 

παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου έχουν 

δείξει ότι η ποιότητα του αέρα μπορεί να παρακολουθείται και να παρουσιάζεται με 

χρήσιμο τρόπο χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα. Οι απεικονίσεις του ουρανού 

μπορούν να αντιπροσωπεύουν με επιτυχία την τρέχουσα κλίμακα της ποιότητας του αέρα 

και διαφορετικοί χρήστες μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές πληροφορίες 

(μετρήσεις, απεικονίσεις ουρανού) και με την κατάλληλη επεξεργασία να προκύπτουν 

σημαντικά αποτελέσματα. Τέλος, το έργο hackAIR ανοίγει το δρόμο ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι από διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς τομείς να 

συνεργαστούν για την καλύτερη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. (Kosmidis 

κ.ά., 2018) 
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3. Μεθοδολογία 
 

Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας θα αναπτυχθεί 

πρωτότυπο διαδικτυακό σύστημα για την ανάκτηση και ανάλυση ανοικτών δεδομένων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την παρουσίασή τους μέσω 

κατάλληλου γραφικού περιβάλλοντος. Αρχικά, θα αναζητηθούν οι διαθέσιμες πηγές 

ανοικτών δεδομένων και θα εξεταστούν οι πιθανές μέθοδοι ανάκτησης δεδομένων. Με 

δεδομένη την ανάγκη ανάκτησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η υλοποίηση του 

πρωτότυπου συστήματος θα βασιστεί σε υπηρεσίες Ιστού ικανές να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις γρήγορης και αξιόπιστης άντλησης και επεξεργασίας δεδομένων. Στο πλαίσιο 

αυτό θα διερευνηθούν οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάπτυξης υπηρεσιών Ιστού 

προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη για την υλοποίηση του πρωτοτύπου μας.  

Παράλληλα, θα εξεταστούν σε βάθος οι τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού οι οποίες 

μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός σύγχρονου γραφικού περιβάλλοντος, 

ικανού να παρουσιάσει με φιλικό τρόπο τα δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 

ανακτώνται και αναλύονται. Με δεδομένο ότι η υλοποίηση των υπηρεσιών Ιστού 

αποτελεί το πλέον νευραλγικό τμήμα του συστήματός μας  το οποίο και καθορίζει την 

παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών, η αξιολόγηση του πρωτοτύπου που θα αναπτυχθεί θα 

εστιάσει στη διερεύνηση των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών. 

Τέλος, θα εξεταστούν διάφορα εργαλεία που επιτρέπουν τη διενέργεια μετρήσεων για 

την αξιολόγηση υπηρεσιών Ιστού. 

Στη συνέχεια της ενότητας αυτής παρουσιάζονται οι διαθέσιμες πηγές ανοικτών 

δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Ενότητα 3.1). Ακολούθως, εξετάζονται οι κύριες 

αρχιτεκτονικές ανάπτυξης υπηρεσιών Ιστού (Ενότητα 3.2) και οι βασικές τεχνολογίες 

υλοποίησης σύγχρονου διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος (Ενότητα 3.3). Η ενότητα 

αυτή κλείνει με την παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών Ιστού (Ενότητα 3.4), καθώς και των εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν 

σε αυτήν την κατεύθυνση (Ενότητα 3.5).  

3.1 Πηγές ανοικτών δεδομένων 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο διαδίκτυο για εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

ανοικτά δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Από τη μελέτη τους προκύπτει ότι αρκετές 

από τις εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί δεν χρησιμοποιούν μόνο ανοικτά δεδομένα 
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αλλά και δεδομένα τα οποία προέρχονται από μετρήσεις που πραγματοποιούν οι ίδιοι οι 

πολίτες με δικούς τους αισθητήρες μετρήσεων, κάτι το οποίο καθιστά αυτές τις μετρήσεις 

αμφισβητήσιμες, όσον αφορά την ποιότητα και την ακρίβειά τους. Για να αποφευχθούν 

τέτοιου είδους αναξιόπιστα δεδομένα πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μέσω του 

διαδικτύου για πηγές ανοικτών δεδομένων με αξιοπιστία μετρήσεων. Μετά από μελέτη 

αρκετών πηγών καταλήξαμε ανάμεσα σε δύο πλατφόρμες: 

 Open AQ (https://openaq.org): Η πλατφόρμα Open AQ παρέχει ανοικτά 

δεδομένα ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα σε πραγματικό χρόνο από 10,238 

τοποθεσίες σε 68 χώρες. Συγκεντρώνει δεδομένα από αξιόπιστες κυβερνητικές 

πηγές και παρέχει οκτώ διαφορετικά APIs1 (APIs - application programming 

interfaces)  για την ανάκτηση δεδομένων. 

 AQICN (https://aqicn.org): Η πλατφόρμα ΑQICN παρέχει ανοικτά δεδομένα 

ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα σε πραγματικό χρόνο από 78 χώρες. 

Συγκεντρώνει δεδομένα από αξιόπιστες κυβερνητικές πηγές και παρέχει τέσσερα 

διαφορετικά APIs για την ανάκτηση δεδομένων. 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή της πηγής ανοικτών δεδομένων του πρωτοτύπου μας 

είναι τα ακόλουθα:  

α) Αν τα δεδομένα προέρχονται από επίσημες πηγές μέτρησης του εξωτερικού αέρα 

και παράγονται από κυβερνητικές οντότητες ή διεθνείς οργανισμούς. 
β) Αν τα δεδομένα είναι «ακατέργαστα» (δεν έχουν υποστεί επεξεργασία κανενός 

τύπου) και αναφέρονται σε φυσικές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων του τόπου 

προέλευσής τους. 

γ) Αν τα δεδομένα προέρχονται από μετρήσεις που λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ. λίγων λεπτών ή ωρών), και αν διενεργείται έλεγχος σε κάθε 

δεδομένη τοποθεσία για  ενημερωμένες τιμές ρύπων με μεγάλη συχνότητα 

(δεδομένα πραγματικού χρόνου). 
δ) Αν οι μετρήσεις καλύπτουν μεγάλο αριθμό τοποθεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

ε) Αν τα δεδομένα προσφέρονται μέσω διαφορετικών διεπαφών προγραμματισμού 

εφαρμογών με αποτέλεσμα την ταχύτερη άντλησή τους λόγω του μικρότερου 

όγκου τους. 

                                                        
1 H Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών είναι η διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών που 
παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα, μια βιβλιοθήκη ή μια εφαρμογή προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται 
προς αυτά αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή/και ανταλλαγή δεδομένων. 
Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/Διεπαφή_προγραμματισμού_εφαρμογών 
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3.2 Υπηρεσίες ιστού  

Οι υπηρεσίες Iστού (Web Services) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές 

να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. 

Οι υπηρεσίες Iστού αποτελούν διεπαφές λογισμικού (software interfaces) που 

περιγράφουν συλλογές από λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσπελαστούν από το 

δίκτυο μέσω πρότυπων μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας πρότυπα μορφότυπα για την 

ανταλλαγή δεδομένων όπως η XML (Extensible Markup Language) και η JSON 

(JavaScript Object Notation). Μία εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια ή περισσότερες 

αλληλοεπιδρώντες υπηρεσίες Iστού για την ολοκλήρωση της επιθυμητής λειτουργίας. (« 

Εισαγωγή στα Web Services,» χ.χ) 

Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας Ιστού οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα 

χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: α) τις υπηρεσίες Ιστού που είναι συμβατές με τo 

αρχιτεκτονικό στυλ REST (Representational State Transfer) και β) τις υπηρεσίες Ιστού 

που είναι συμβατές με το πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access Protocol). 

Το REST είναι ένα αρχιτεκτονικό στυλ λογισμικού (Εικόνα 16) που ορίζει ένα σύνολο 

περιορισμών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία υπηρεσιών Iστού. Οι 

υπηρεσίες Iστού που συμμορφώνονται με το αρχιτεκτονικό στυλ REST, ονομάζονται 

RESTful Web services και παρέχουν διαλειτουργικότητα μεταξύ υπολογιστικών 

συστημάτων στο Διαδίκτυο.  

 

Εικόνα 16: Αρχιτεκτονικό στυλ REST 

Στο αρχιτεκτονικό στυλ REST, η εκτέλεση των εργασιών του πελάτη σε σχέση με του 

διακομιστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, χωρίς να γνωρίζει κανείς για τον άλλο. Αυτό 

σημαίνει ότι ο κώδικας στην πλευρά του πελάτη μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή 
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χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του διακομιστή και ο κώδικας στην πλευρά του 

διακομιστή μπορεί να αλλάξει χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του πελάτη. 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών Ιστού του 

πρωτοτύπου μας είναι τα ακόλουθα: 

α) ταχύτητα 

β) αποτελεσματικότητα 

γ) συμβατότητα με πρότυπα μορφοποίησης δεδομένων  

δ) καμπύλη εκμάθησης  

3.3 Γραφικό περιβάλλον χρήστη  

Σχεδόν όλα τα προγράμματα λογισμικού έχουν γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI 

Graphic user interface). Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει γραφικά στοιχεία 

ελέγχου, τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει χρησιμοποιώντας ποντίκι ή 

πληκτρολόγιο. Το σύνηθες γραφικό περιβάλλον των προγραμμάτων λογισμικού 

περιλαμβάνουν γραμμή μενού, γραμμή εργαλείων, παράθυρα, κουμπιά και άλλα στοιχεία 

ελέγχου. 

Από την μελέτη των εφαρμογών παρακολούθησης και ανάλυσης ατμοσφαιρικών 

δεδομένων διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν γραφικό 

περιβάλλον χρήστη και συγκεκριμένα με τη μορφή πίνακα ελέγχου (dashboard) έτσι 

ώστε να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και 

της ψηφιακής συσκευής από την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στην εκάστοτε 

εφαρμογή.  

Ακολούθως, εξετάζονται οι κύριες τεχνολογίες Ιστού για την ανάπτυξη διαδραστικών και 

φιλικών προς το χρήστη GUIs.  

HTML-HyperText Markup Language (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) 

Η HTML είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι 

τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. 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 
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κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις και άλλα. 

(‘HTML’, χ.χ) 

CSS-Cascading Style Sheets (Διαδοχικά Φύλλα Ύφους) 

Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων 

ύφους 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 (Extensible Hypertext Markup Language), δηλαδή για τον 

έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια 

γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να 

διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες 

δυνατότητες σε σχέση με την HTML. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα 

η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. (‘CSS’, χ.χ) 

Bootstrap 

Το Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία 

ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει HTML και CSS για τις μορφές 

τυπογραφίας, κουμπιά πλοήγησης και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και 

προαιρετικές επεκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού 

JavaScript. Το Bootstrap είναι συμβατό με όλους τους φυλλομετρητές (browsers). 

Βασικές πληροφορίες συμβατότητας των ιστοσελίδων ή εφαρμογές είναι διαθέσιμες για 

όλες τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης. Από την έκδοση 2.0 υποστηρίζει 

επίσης ανταποκρίσιμο σχεδιασμό (responsive design). Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη των 

ιστοσελίδων προσαρμόζεται δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

συσκευής που χρησιμοποιείται (PC, tablet, κινητό τηλέφωνο). (‘Bootstrap’, χ.χ) 

JavaScript  

H JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται συνήθως στην 

ανάπτυξη του Ιστού. Παρέχει υψηλή διείσδυση σε εφαρμογές στον Ιστό και ισχυρότατα 

πλαίσια (frameworks) ανάπτυξης λογισμικού. Υποστηρίζεται από τους περισσότερους 

φυλλομετρητές, όπως Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera, κλπ. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση των ιστοσελίδων για να προσφέρει μια πιο 
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φιλική προς το χρήστη εμπειρία. Η ενίσχυση των ιστοσελίδων περιλαμβάνει τη δυναμική 

ενημέρωση τους, βελτιώσεις διεπαφής χρήστη, όπως μενού και παράθυρα διαλόγου, 

κινούμενα σχέδια, γραφικά δύο (2D) και τριών διαστάσεων (3D), διαδραστικούς χάρτες, 

συσκευές αναπαραγωγής βίντεο και πολλά άλλα. Η επεξεργασία, διερμήνευση και  

απόδοση της γλώσσας πραγματοποιείτε στη πλευρά του πελάτη (client-side processing), 

δηλαδή του φυλλομετρητή του Ιστού και δεν απαιτείται κάποιο πρόσθετο (plug-in) για 

τις παραπάνω λειτουργίες της. Επιπρόσθετα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και 

επαναχρησιμοποίηση του πηγαίου κώδικα. (‘JavaScript’, χ.χ) 

3.4 Κριτήρια αξιολόγησης εφαρμογής 

Η αξιολόγηση του πρωτοτύπου της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα την 

ποιότητα των υπηρεσιών Ιστού που θα αναπτυχθούν. 

Με δεδομένη την ολοένα και αυξανόμενη χρήση υπηρεσιών Ιστού σε διαδικτυακές 

εφαρμογές, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές και μηχανισμοί μέσω των οποίων είναι εφικτή η 

αξιολόγησή τους. Αυτού του είδους οι τεχνικές είναι πολύ χρήσιμες για τους 

προγραμματιστές, τους παρόχους και τους χρήστες των υπηρεσιών Ιστού. Οι 

προγραμματιστές χρησιμοποιούν τις μετρήσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο του 

καλύτερου τρόπου υλοποίησης ενός συστήματος. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τις μετρήσεις για να βεβαιωθούν ότι η υπηρεσία λειτουργεί 

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και οι χρήστες με τη σειρά τους μπορούν να 

ελέγχουν συγκεκριμένες μετρήσεις ώστε να επιλέξουν τον καλύτερο πάροχο. (Ladan, 

2012) 

Οι υπηρεσίες Ιστού βασίζονται στο μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού 

πελάτη/διακομιστή στο οποίο ο πελάτης (ένα τμήμα λογισμικού) ζητά κάτι (π.χ. τα 

αποτελέσματα ενός υπολογισμού) και ένα άλλο τμήμα λογισμικού, ο διακομιστής (ή 

εξυπηρετητής), του το επιστρέφει.  

Οι μετρήσεις ποιότητας των υπηρεσιών Ιστού αναφέρονται κυρίως σε λειτουργικές αλλά 

και μη λειτουργικές πτυχές της ποιότητάς τους. Οι κύριες κατηγορίες που περιλαμβάνουν 

οι μετρήσεις ποιότητας είναι οι εξής: 

Απόδοση  

Η απόδοση (performance) των υπηρεσιών Ιστού μετρά την ταχύτητα της ολοκλήρωσης 

των αιτημάτων προς αυτές. Μπορεί να μετρείται σε όρους ρυθμοαπόδοσης (throughput), 

χρόνου απόκρισης (response time), λανθάνων χρόνος (latency) και  χρόνου εκτέλεσης 
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(execution time). Η ρυθμοαπόδοση είναι ο αριθμός των αιτήσεων προς την υπηρεσία 

Ιστού που ολοκληρώθηκαν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ο χρόνος απόκρισης είναι 

ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός αιτήματος. Ο λανθάνων χρόνος είναι 

ο χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στην αποστολή του αιτήματος και στη λήψη της 

απόκρισης. Ο χρόνος εκτέλεσης μιας εργασίας ορίζεται ως ο χρόνος που δαπανά το 

σύστημα που εκτελεί την εργασία αυτή, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που 

αφιερώνεται για την εκτέλεση άλλων υπηρεσιών του συστήματος για λογαριασμό της. 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι υπηρεσίες Ιστού υψηλής ποιότητας θα πρέπει να 

παρέχουν υψηλή ρυθμοαπόδοση, τάχιστο χρόνο απόκρισης, μικρό λανθάνων χρόνο  

καθώς και χαμηλό χρόνο εκτέλεσης. Η απόδοση του συστήματος είναι πολύπλοκο 

ζήτημα, όπου συμμετέχουν πολλά τμήματα του υλικού και του λογισμικού των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όσον αφορά τις υπηρεσίες Ιστού, η απόδοση εξαρτάται από 

πολλά στοιχεία όπως: η λογική της εφαρμογής, τα δίκτυα, τα πρωτόκολλα μεταφοράς και 

ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το SOAP (Simple Object Access Protocol) και το HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), το υλικό και λογισμικό του διακομιστή. 

Συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω καμία μονάδα μέτρησης δεν μπορεί να 

αντιπροσωπεύσει συνολικά τις επιδόσεις των υπηρεσιών Ιστού σε όλες τις εφαρμογές. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάθε σύστημα υπηρεσιών Ιστού η αρχιτεκτονική είναι 

μοναδική στη διαμόρφωσή της, τις εφαρμογές, τα λειτουργικά συστήματα και το φόρτο 

εργασίας της κάθε χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες Ιστού παρουσιάζουν 

μεγάλη διαφορά στην απόδοση κατά την εκτέλεση με διαφορετικά επίπεδα φόρτου 

εργασιών. (Ladan, 2012) 

Αξιοπιστία  

Είναι η δυνατότητα μιας υπηρεσίας Ιστού να εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες της, 

σύμφωνα με δηλωμένες συνθήκες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί μονάδα μέτρησης μέσω της οποίας διαπιστώνεται ο βαθμός κατά 

τον οποίο μια υπηρεσία Ιστού, διατηρεί την ποιότητά της. Η αξιοπιστία (reliability), 

υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των βλαβών που λαμβάνουν χώρα σε ένα χρονικό 

διάστημα.  Επίσης σχετίζεται με την ασφαλή και ταξινομημένη παράδοση των 

μηνυμάτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται από τους χρήστες και τους παρόχους 

των υπηρεσιών. (Ladan, 2012) 
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Ακεραιότητα 

Αντιπροσωπεύει το βαθμό κατά τον οποίο οι υπηρεσίες Ιστού μπορούν να αποτρέψουν 

την πρόσβαση των  μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στην υπηρεσία και την τροποποίηση 

δεδομένων ή προγραμμάτων. Η ακεραιότητα (integrity), ενός προγράμματος μετρά τη 

συνοχή των αποτελεσμάτων μιας ενέργειας του προγράμματος πριν και μετά την 

εκτέλεσή του. Η ακεραιότητα δεδομένων υπολογίζει την ασφάλεια των δεδομένων κατά 

τη μεταφορά τους. (Ladan, 2012) 

Προσβασιμότητα 

Η προσβασιμότητα (accessibility), υπολογίζει την ικανότητα των υπηρεσιών να 

απαντούν στις αιτήσεις των χρηστών/πελατών. (Ladan, 2012) 

Διαθεσιμότητα 

Αντιπροσωπεύει την ετοιμότητα των υπηρεσιών Ιστού. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι 

έτοιμες και διαθέσιμες άμεσα, όταν γίνεται κλήση τους. Η διαθεσιμότητα (availability), 

αντιπροσωπεύει τη πιθανότητα ενός συστήματος να είναι έτοιμο και διαθέσιμο και 

σχετίζεται με την αξιοπιστία του. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως η 

διαθεσιμότητα των διακομιστών και των διαδικτυακών συνδέσεων. (Ladan, 2012) 

Διαλειτουργικότητα 

Η διαλειτουργικότητα (interoperability), αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίο μια 

υπηρεσία Ιστού μπορεί να αλληλεπιδράσει με διαφορετικούς πελάτες ή άλλες 

συσχετιζόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού 

ή/και πλατφόρμες. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους 

ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος ανάπτυξης που έχει χρησιμοποιηθεί ή του λειτουργικού 

συστήματος που χρησιμοποιεί το σύστημα φιλοξενίας των υπηρεσιών. Αυτή η μονάδα 

μέτρησης μπορεί να παράσχει διαφορετικές πληροφορίες που εξαρτώνται από την 

υλοποίηση του συστήματος των υπηρεσιών Ιστού και του τύπου πελατών που θα 

χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία. (Ladan, 2012) 

Ασφάλεια 

Οι μονάδες μέτρησης ασφαλείας λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές πτυχές της ασφαλείας 

(security), όπως είναι η εμπιστευτικότητα (confidentiality), ο έλεγχος ταυτότητας 

(authentication), η εξουσιοδότηση (authorization), η κρυπτογράφηση (encryption), η 

ανιχνευσιμότητα (traceability) και τον έλεγχο πρόσβασης (access control). Ο πάροχος 
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των υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζει διαφορετικά επίπεδα πολιτικής ασφαλείας 

ανάλογα με τον αιτούντα την υπηρεσία. Με την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών Ιστού 

υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια. (Ladan, 2012) 

3.4.1 Εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών Ιστού. 

Μετά από σχετική έρευνα βρέθηκαν διάφορα εργαλεία ανοιχτού κώδικα με τα οποία 

μπορούν να γίνουν μετρήσεις των δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών Ιστού και αυτά είναι 

τα εξής:  

Apache Jmeter  

Το Apache Jmeter2 αναπτύσσεται από το Apache Software Foundation (ASF). Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάλυση και τη μέτρηση της απόδοσης μιας 

ποικιλίας υπηρεσιών και επικεντρώνεται στις εφαρμογές Ιστού. Η αρχιτεκτονική του 

Jmeter βασίζεται σε πρόσθετα (plug-in). Οι προγραμματιστές εκτός χώρου μπορούν 

εύκολα να επεκτείνουν το Jmeter με προσαρμοσμένη προσθήκες προσθέτων. (Kumar & 

Singh, 2015) 

SoapUI Pro  

Το SoapUI Pro3 που αναπτύχθηκε από την εταιρία SmartBear είναι εργαλείο ανοιχτού 

κώδικα, δοκιμής υπηρεσιών Ιστού που βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού Java. 

Υποστηρίζει Mac, Windows και Unix λειτουργικά συστήματα. Το γραφικό περιβάλλον 

του είναι εύκολο στη χρήση, το οποίο απλοποιεί την εργασία με το πρωτόκολλο SOAP 

και τις υπηρεσίες Iστού που βασίζονται στο στυλ αρχιτεκτονικής Rest. (Kumar & Singh, 

2015) 

Wcf Storm 

Το Wcf Storm4 είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο για δοκιμή υπηρεσιών 

Ιστού. Ο πηγαίος κώδικας του γράφτηκε σε γλώσσα προγραμματισμού F#. Το Wcf Storm 

επιτρέπει τον έλεγχο υπηρεσιών Ιστού  χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως .Net, Java, 

κλπ. Το γραφικό περιβάλλον χρήστη του εργαλείου είναι απλό και εύκολο στη χρήση. 

                                                        
2 https://jmeter.apache.org/ 
3 https://www.soapui.org/ 
4 www.wcfstorm.com/ 
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Περισσότερες από μία υπηρεσίες Ιστού μπορούν να δοκιμαστούν ταυτόχρονα για 

εξοικονόμηση χρόνου και επιτάχυνση των δοκιμών. (Kumar & Singh, 2015) 

Wizdl  

Το Wizdl5 είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού C# που μας 

επιτρέπει να εισαγάγουμε και να ελέγξουμε γρήγορα υπηρεσίες Ιστού μέσα στην άνεση 

ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη. Οι σύνθετες υπηρεσίες ιστού που λαμβάνουν 

συστοιχίες και αντικείμενα ως παραμέτρους μπορούν να καλούνται εύκολα από αυτό. Το 

εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε μορφή αρχείου XML τα 

οποία μπορούν αργότερα να χρησιμοποιηθούν για δοκιμές παλινδρόμησης. (Kumar & 

Singh, 2015) 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή του εργαλείου με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι 

μετρήσεις για το προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών Ιστού του πρωτοτύπου μας 

είναι τα ακόλουθα:  

α) Ο αριθμός των διαφορετικών ειδών μετρήσεων που υποστηρίζει 

β) Αν μπορεί να υποστηρίξει κλιμάκωση σε μεγάλο όγκο δεδομένων και υψηλή 

ταχύτητα μετάδοσης 

γ) Αν διακρίνεται η εφαρμογή για τη σταθερότητά της και την αξιοπιστία των 

μετρήσεών της 

4. Υλοποίηση - Αξιολόγηση – Αποτελέσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση 

της διαδικτυακής εφαρμογής “Global Sense”6. Αρχικά γίνεται αναφορά στην 

αρχιτεκτονική της εφαρμογής (βλέπε Ενότητα 4.1) ενώ στη συνέχεια αναλύονται όλα τα 

στάδια υλοποίησης της εφαρμογής. 

Ακολουθεί περιγραφή της σχεδίασης του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (βλέπε 

Ενότητα 4.2) και του τρόπου υλοποίησής του και στη συνέχεια αναλύεται η υλοποίηση 

των υπηρεσιών Ιστού της εφαρμογής (Ενότητα 4.3). Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της 

εφαρμογής με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στην Ενότητα 3.4 (Ενότητα 4.4).  

                                                        
5 https://archive.codeplex.com/?p=wizdl 
6 https://www.globalsense.gr/ 
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4.1 Αρχιτεκτονική πρωτοτύπου 

Η Εικόνα 17 απεικονίζει την αρχιτεκτονική του πρωτοτύπου της εργασίας μας. Η 

διαδικτυακή εφαρμογή “Global Sense” διαθέτει φιλικό γραφικό περιβάλλοντος χρήστη 

(GUI), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του δημοφιλούς λογισμικού φιλοξενίας 

ιστοτόπων, Apache Web Server7. Το GUI παρέχεται σε μορφή πίνακα ελέγχου 

(dashboard) ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της πόλης ενδιαφέροντος. Για κάθε 

επιλεγμένη πόλη εμφανίζει δύο διαδραστικούς χάρτες (κλασικό χάρτη και χάρτη 

θερμότητας) οι οποίοι επισημαίνουν τις ακριβείς τοποθεσίες των αισθητήρων που 

καταγράφουν τιμές αέριων ρύπων στην αντίστοιχη περιοχή. Επίσης, περιλαμβάνει 

χρονοδιάγραμμα που αναπαριστά τις μετρήσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων που 

λαμβάνονται στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, σε βάθος χρόνου μίας εβδομάδας. Η λήψη 

των δεδομένων που απεικονίζονται στα γραφήματα του πίνακα ελέγχου 

πραγματοποιείται μέσω των δύο RESTful υπηρεσιών Ιστού που έχουν αναπτυχθεί για τις 

ανάγκες του πρωτοτύπου μας και φιλοξενούνται σε εγκατάσταση του Apache Tomcat 

9.0. Συγκεκριμένα, οι χάρτες του πίνακα ελέγχου αξιοποιούν την υπηρεσία Ιστού 

Locations, ενώ το χρονοδιάγραμμα έρχεται σε επικοινωνία με την υπηρεσία Ιστού 

Timelines. Κάθε φορά που καλείται κάποια από τις δύο RESTful υπηρεσίες Ιστού, 

μεταβιβάζεται το κατάλληλο αίτημα στο αντίστοιχο API της πλατφόρμας Open AQ. 

                                                        
7 Το Apache είναι το πιο διαδεδομένο λογισμικό διακομιστή ιστού και αποτελεί ένα λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα διαθέσιμο δωρεάν. Λειτουργεί στο 67% όλων των Web servers στον κόσμο. Είναι γρήγορο, 
αξιόπιστο και ασφαλές. Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο ο φυλλομετρητής (browser) 
επικοινωνεί με έναν διακομιστή μέσω του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ο οποίος 
παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. 

Εικόνα 17: Αρχιτεκτονική εφαρμογής Global Sense 
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Όταν οι διεπαφές απαντήσουν στο αίτημά μας, οι υπηρεσίες Ιστού της εφαρμογής μας 

επεξεργάζονται τα δεδομένα που έλαβαν ως απόκριση και τα επιστρέφουν στο γραφικό 

περιβάλλον για την προβολή των ανάλογων γραφημάτων. 

4.2 Γραφικό περιβάλλον χρήστη 

Με βάση την εξέταση των τεχνολογιών Ιστού που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.3,  

το γραφικό περιβάλλον χρήστη της εφαρμογής “Global Sense” έχει υλοποιηθεί 

αξιοποιώντας τις κύριες τεχνολογίες Ιστού για την ανάπτυξη διαδραστικών και φιλικών 

προς το χρήστη GUIs. Όσον αφορά τη σχεδίαση του πίνακα ελέγχου του πρωτοτύπου 

χρησιμοποιήθηκε η  τεχνολογία του Bootstrap και συγκεκριμένα το Bootstrap 4. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο (template) Paper  

 

Εικόνα 18:  Πίνακας ελέγχου εφαρμογής Global Sense 

Dashboard 28 το οποίο αποτελεί έναν πίνακα ελέγχου (dashboard) του Bootstrap 4 με 

μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να φαίνονται τακτοποιημένα και 

οργανωμένα. Επιλέχθηκε καθώς συνδυάζει χρώματα που είναι εύκολα στο μάτι, 

ευρύχωρες κάρτες, όμορφη τυπογραφία, γραφικά και για τον σκοπό της συγκεκριμένης 

εφαρμογής ταιριάζει απόλυτα. 

Ο χρήστης μέσω του φυλλομετρητή έρχεται σε αλληλεπίδραση με τον πίνακα ελέγχου 

της εφαρμογής (Εικόνα 18). Όταν «εισέλθει» για πρώτη φορά στην εφαρμογή, αυτή είναι 

προκαθορισμένη να φορτώσει τα δεδομένα για την πόλη του Όσλο.  

                                                        
8 https://www.creative-tim.com/product/paper-dashboard-2 
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O πίνακας ελέγχου δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την περιοχή 

ενδιαφέροντός του (για τις ανάγκες του πρωτοτύπου έχουν προστεθεί πέντε πόλεις), 

μέσω του αναδιπλώμενου μενού στα αριστερά της οθόνης. Επιπρόσθετα, στο επάνω 

μέρος της οθόνης εμφανίζονται σε καρτέλες (Εικόνα 19) διάφορες πληροφορίες σχετικά 

με την επιλεγμένη τοποθεσία.  

 

Εικόνα 19: Καρτέλες πληροφοριών εφαρμογής Global Sense 

Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζονται τρία γραφήματα και είναι τα εξής: 

α) Κλασικός χάρτης που περιλαμβάνει τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι 

αισθητήρες των ατμοσφαιρικών ρύπων (Εικόνα 20).  

β) Χάρτης θερμότητας που δείχνει με βάση το δείκτη ποιότητας του αέρα, τη 

μόλυνση που επικρατεί στην εκάστοτε επιλεγμένη περιοχή. (Εικόνα 21) 

γ) Χρονοδιάγραμμα με τις τιμές των αέριων ρύπων (pm10 – pm2.5) που 

περιλαμβάνει μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας. (Εικόνα 22) 
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Εικόνα 20: Κλασικός χάρτης τοποθεσιών αισθητήρων ατμοσφαιρικών ρύπων 

 

 

Εικόνα 21: Χάρτης θερμότητας εφαρμογής Global Sense 
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Εικόνα 22: Χρονοδιάγραμμα εβδομαδιαίων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων (pm10 – pm2.5) 

 

Όσον αφορά τη δημιουργία των δύο χαρτών και του χρονοδιαγράμματος 

χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα JavaScript, Leaflet 1.3.4 και 

CanvasJS 2.2, αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες βιβλιοθήκες επιλέχθηκαν μετά από σχετική 

έρευνα καθώς παρέχουν διαδραστικά γραφήματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους 

στόχους της παρούσας εργασίας. 

Για να φορτωθούν οι χάρτες και το χρονοδιάγραμμα χρειάζονται δεδομένα και για την 

άντλησή τους χρησιμοποιήσαμε την τεχνική AJAX9 της JavaScript σε συνδυασμό με τη 

βιβλιοθήκη JQuery10. Συγκεκριμένα κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει μια καινούργια 

περιοχή ενδιαφέροντος ένα νέο HTTP αίτημα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο GET 

αποστέλλεται στην ανάλογη υπηρεσία Ιστού. Η αναμενόμενη απόκριση είναι σε μορφή 

JSON (JavaScript Object Notation) και περικλείει τα δεδομένα που χρειαζόμαστε ώστε 

να εμφανιστούν οι χάρτες. Αντιστοίχως το ίδιο συμβαίνει και με τη διαδικασία προβολής 

του χρονοδιαγράμματος με τη διαφορά, ότι για να ενεργοποιηθεί η αποστολή του 

αιτήματός μας ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από το κλασικό χάρτη ένα δείκτη 

(marker) συντεταγμένων ενός αισθητήρα αέριων ρύπων. 

Επιπρόσθετα, ο κλασικός χάρτης προσφέρει και άλλες πληροφορίες στους χρήστες. 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από την Εικόνα 20 του κλασικού χάρτη η βάση των 

δεικτών συντεταγμένων των αισθητήρων είναι χρωματισμένοι. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

                                                        
9 Η AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών για την ανάπτυξη του 
Ιστού. Με την AJAX, οι εφαρμογές μπορούν να αποστέλλουν και να ανακτούν δεδομένα από έναν 
διακομιστή ασύγχρονα (στο παρασκήνιο) χωρίς να παρεμβαίνουν στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά της 
υπάρχουσας ιστοσελίδας. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)#jQuery_example 
10 Η jQuery είναι μια γρήγορη, μικρή και πλούσια σε χαρακτηριστικά βιβλιοθήκη JavaScript. Απλουστεύει 
τη μετακίνηση εγγράφων HTML και την επεξεργασία του, τη διαχείριση συμβάντων, τα  κινούμενα σχέδια 
και τη τεχνική Ajax. Με την ευελιξία που την χαρακτηρίζει , η jQuery έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
εκατομμύρια άνθρωποι γράφουν JavaScript. Πηγή: https://jquery.com/ 
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μέτρηση του δείκτη ποιότητας του αέρα έχει καταταχτεί σε κάποια κατηγορία από τις 

παρακάτω (Πίνακας 1). 
Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση ποιότητας του αέρα με βάση το δείκτη ποιότητας 

Δείκτης ποιότητας αέρα - AQI Κατηγορία 

0-50 Good 

51-100 Moderate 

101-150 Unhealthy for Sensitive Groups 

151-200 Unhealthy 

201-300 Very Unhealthy 

301-500    Hazardous 

 

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα υπολογίζεται (βλέπε ενότητα 4.3.2) με βάση το πρότυπο 

που έχει αναπτύξει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Πολιτειών (EPA - Environmental Protection Agency). Όπως μπορούμε να διακρίνουμε ο 

δείκτης χωρίζεται σε έξι κατηγορίες που δείχνουν αυξανόμενα επίπεδα ανησυχίας για την 

υγεία. Μια τιμή πάνω από 300 αντιπροσωπεύει επικίνδυνη ποιότητα αέρα και κάτω από 

50 η ποιότητα του αέρα είναι καλή. (‘Air quality index’,χ.χ) 
 

 
Εικόνα 23: Χάρτης τοποθεσιών αισθητήρων ατμοσφαιρικών ρύπων με αναδυόμενο παράθυρο (δορυφορική 
κλίμακα) 
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Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης αναδυόμενου παραθύρου (Εικόνα 23) με 

πληροφορίες όπως: 

  Ονομασία περιοχής στην οποία βρίσκεται ο αισθητήρας. 

  Τιμή δείκτη ποιότητας αέρα 

  Κατηγορία ποιότητας αέρα 

  Μήνυμα σύστασης με σκοπό την αποφυγή έκθεσης των χρηστών σε επικίνδυνη 

ατμοσφαιρική ρύπανση 

Οι χάρτες είναι διαδραστικοί και προσφέρουν τις παρακάτω δυνατότητες: 

  Μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη 

  Μετακίνηση του χάρτη  

  Αλλαγή του επιπέδου προβολής του χάρτη (3 επίπεδα: απλή κλίμακα, κλίμακα 

δρόμων,  δορυφορική κλίμακα)  

Το χρονογράφημα είναι επίσης διαδραστικό, παρέχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουμε 

ποιες από τις δύο γραμμές μετρήσεων θέλουμε να εμφανίζεται καθώς και τη δυνατότητα 

ενεργοποίησης αναδυόμενου παραθύρου (Εικόνα 24) με τις εξής πληροφορίες: 

  Περιοχή στην οποία έγινε η μέτρηση  

  Ημερομηνία 

  Τιμή μέτρησης 

  Μονάδα μέτρησης 

 

 
Εικόνα 24: Χρονοδιάγραμμα μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων (pm10 – pm2.5) με αναδυόμενο παράθυρο 
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4.3 Υπηρεσίες Ιστού 

Το πρωτότυπο σύστημά μας αντλεί δεδομένα από την πλατφόρμα Open AQ η οποία 

αποτελεί την ενδεδειγμένη πηγή ανοικτών δεδομένων, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια 

επιλογής (βλέπε Ενότητα 3.1) όπως: 

α) Τα δεδομένα προέρχονται από επίσημες πηγές μέτρησης του εξωτερικού αέρα και 

παράγονται από κυβερνητικές οντότητες ή διεθνείς οργανισμούς. 
β) Τα δεδομένα είναι «ακατέργαστα». 

γ) Τα δεδομένα προέρχονται από μετρήσεις κατά μέσον όρο μεταξύ 10 λεπτών και 

24 ωρών και ελέγχεται κάθε δεδομένη τοποθεσία για  ενημερωμένες τιμές ρύπων 

κάθε 10 λεπτά (δεδομένα πραγματικού χρόνου). 
δ) Οι μετρήσεις καλύπτουν 10,238 τοποθεσίες σε 68 χώρες. 

ε) Τα δεδομένα προσφέρονται μέσω οκτώ διαφορετικών διεπαφών 

προγραμματισμού εφαρμογών. 

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη δικών μας υπηρεσιών Ιστού κρίθηκε απαραίτητη καθώς τα 

δεδομένα που αντλούνται από την πλατφόρμα Open AQ πρέπει να υποστούν επεξεργασία 

ώστε να δίνονται στα γραφήματα του γραφικού περιβάλλοντος, καθώς τα δεδομένα αυτά 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη ποιότητας αέρα (AQI – Air Quality 

Index) μιας δεδομένης περιοχής.  

Για την ανάπτυξη των υπηρεσιών Ιστού της εφαρμογής μας προτιμήθηκε η αρχιτεκτονική 

REST καθώς παρουσιάζει σε σχέση με το πρωτόκολλο SOAP αρκετά πλεονεκτήματα, 

όπως:  

α) υψηλότερη ταχύτητα 

β) μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

γ) συμβατότητα με πολλαπλά πρότυπα μορφοποίησης δεδομένων (π.χ. JSON, XML 

και απλό κείμενο) 

δ) μικρότερη καμπύλη εκμάθησης  

ε) φιλοσοφία σχεδιασμού ευρέως διαδεδομένη για τη συνεργασία με άλλες 

τεχνολογίες Ιστού. 
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Οι υπηρεσίες Ιστού που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της εφαρμογής μας, υλοποιήθηκαν 

μέσω Java servlets11. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάπτυξή τους είναι η Java 8.012. Αναπτύχθηκαν δύο υπηρεσίες Ιστού για να καλύψουν 

τις ανάγκες της εφαρμογής, με ονόματα κλάσεων Locations και Timelines. Η μέθοδος 

doGet() χρησιμοποιήθηκε και στις δύο κλάσεις καθώς είναι η κατάλληλη μέθοδος για 

την διαχείριση HTTP αιτημάτων τύπου GET, τα οποία υποστηρίζουν και τα APIs του 

Open AQ. 

Locations 

Στη κλάση Locations δημιουργείται αρχικά ένα αίτημα προς το API Locations του Open 

AQ από το οποίο ζητείται, για μια συγκεκριμένη πόλη, να επιστραφούν τα ονόματα των 

περιοχών στις οποίες υπάρχουν αισθητήρες ατμοσφαιρικών ρύπων, μαζί με τις 

συντεταγμένες αυτών. Η απόκριση που αναμένεται είναι σε μορφή JSON. (Εικόνα 25) 

 
Εικόνα 25: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Locations (1) 

Εφόσον ληφθεί η απόκριση του API Locations, μέσω του κώδικα «διαβάζεται» και 

αποθηκεύονται οι πληροφορίες που χρειάζονται για εξυπηρετήσουν το σκοπό μας, καθώς 

                                                        
11 Το Servlet αποτελεί μια κλάση της γλώσσας προγραμματισμού Java η οποία χρησιμοποιείται για την 
επέκταση των δυνατοτήτων ενός εξυπηρετητή ο οποίος φιλοξενεί εφαρμογές που βασίζονται στο μοντέλο 
αιτήματος–ανταπόκρισης (request-response). Η πιο συχνή τους εφαρμογή είναι στην επέκταση  ων 
δυνατοτήτων εξυπηρετητών διαδικτύου (Web servers), δηλαδή εξυπηρετητών που βασίζονται στο 
πρωτόκολλο HTTP. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Java_servlet 
12 Η Java  είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα ανάπτυξης εφαρμογών. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
για τους προγραμματιστές, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από 
εφαρμογές στην πλευρά του εξυπηρετητή (server-side) μέχρι και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Πηγή: 
https://www.java.com 
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η απόκριση περιέχει και περιττές πληροφορίες. Η βιβλιοθήκη της Java που μας επιτρέπει 

να «διαβάσουμε» την απόκριση του API είναι η json13. 

 

Εικόνα 26: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Locations (2) 

Στη συνέχεια, αυτό που χρειάζεται να επιτευχθεί είναι να ληφθούν από το API 

Measurements του Open AQ τα δεδομένα των μετρήσεων που έχουν γίνει στις 

συγκεκριμένες περιοχές τις τελευταίες 12 ώρες, ώστε να υπολογιστεί ο δείκτης ποιότητας 

του αέρα (οι τελευταίες 12 ωρολογιακές μετρήσεις είναι απαραίτητες για αυτό το σκοπό) 

. Για το λόγο αυτό αρχικά λαμβάνεται η ώρα που ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Ιστού 

(Εικόνα 26, σειρά 100), χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη της Java Joda-Time14 και 

αφαιρούνται από αυτή 11 ώρες  μηδενίζοντας ταυτόχρονα τα λεπτά και δευτερόλεπτα 

(Εικόνα 26, σειρά 102) και στη συνέχεια δημιουργείται βρόχος (Εικόνα 26, σειρά 109), 

ο οποίος διαβάζει την λίστα με τις περιοχές που έχουν ληφθεί από το προηγούμενο αίτημά 

μας και περιλαμβάνει ένα νέο αίτημα προς το API ώστε να αποσταλούν τόσα αιτήματα 

όσες και οι περιοχές. Ακολουθείται η ίδια τακτική όταν ληφθεί η απόκριση, δηλαδή 

«διαβάζεται» η JSON απόκριση και αποθηκεύονται τα δεδομένα. 

Το επόμενό βήμα είναι ο υπολογισμός του δείκτη ποιότητας του αέρα (Εικόνα 27). Αυτό  

επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη της Java aqi-calculator 1.2.315. 

                                                        
13 https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json 
14 https://www.joda.org/joda-time/ 
15 https://github.com/ThangLeQuoc/aqi-calculator 
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Εικόνα 27: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Locations (3) 

 

Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ακολουθεί τη μέθοδο υπολογισμού του δείκτη ποιότητας 

αέρα της Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, τα δεδομένα όπως: 

  Το όνομα της περιοχής των μετρήσεων (Εικόνα 28, σειρά 191) 

  Το γεωγραφικό πλάτος του αισθητήρα (Εικόνα 28, σειρά 192) 

  Το γεωγραφικό μήκος του αισθητήρα (Εικόνα 28, σειρά 193) 

  Τον δείκτη ποιότητας αέρα (Εικόνα 28, σειρά 194) 

αποθηκεύονται σε μια λίστα JSON (Εικόνα 28, σειρά 196) και στη συνέχεια 

αποθηκεύεται η λίστα στην απόκριση JSON, του αιτήματος που έχει αποσταλεί προς την 

υπηρεσία Ιστού. 

 
Εικόνα 28: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Locations (4) 
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Timelines 

Ο στόχος της κλάσης Timelines είναι να δημιουργήσει ένα αίτημα προς το API 

Measurements του Open AQ από το οποίο ζητείται ως απόκριση ένα JSON το οποίο θα 

περιέχει τις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας  για διάφορους αέριους ρύπους. Για να 

επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος αρχικά ζητείται η ημερομηνία και ώρα κατά την 

οποία ενεργοποιείται η υπηρεσία. (Εικόνα 29, σειρά 50). Στη συνέχεια αφαιρούνται από 

αυτή επτά ημέρες ώστε να σχηματιστεί η ημερομηνία με την οποία θα γίνει η αναζήτηση 

των μετρήσεων  (Εικόνα 29, σειρά 52), ενώ στη συνέχεια την μορφοποιείται (Εικόνα 29, 

σειρά 55) με τέτοιο τρόπο ώστε να τεθεί ως παράμετρος στο αίτημα προς το API 

Measurements του Open AQ. 

 
Εικόνα 29: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Timelines (1) 

Στη συνέχεια εφόσον η JSON απόκριση του API έχει ληφθεί «διαβάζεται» και 

αποθηκεύονται τα επιθυμητά δεδομένα σε μία λίστα. 
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Εικόνα 30: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Timelines (2) 
 
Όμως τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί είναι πιθανό να αναφέρονται σε παραπάνω 

από έναν αέριο ρύπο οπότε χρειάζεται να κάνουμε διαχωρισμό αυτών (Εικόνα 30) πριν 

γίνει η τελική αποθήκευσή τους σε μορφή JSON. 

 

Εικόνα 31: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Timelines (3) 

Για το παραπάνω λόγο δημιουργούμε 2 νέες λίστες (Εικόνα 31, σειρά 109-110) και με 

ένα βρόχο ο οποίος «διαβάζει» την προηγούμενη λίστα μας και με διακλαδώσεις ελέγχου 

αποθηκεύουμε ξεχωριστά τα δεδομένα μας. Έπειτα επιστρέφονται οι 2 λίστες σε μορφή 

JSON το οποίο αποτελεί και την απόκριση της υπηρεσίας Ιστού (Εικόνα 32). 
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Εικόνα 32: Κώδικας υπηρεσίας Ιστού Timelines (4) 

4.4 Open AQ APIs 

Όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η πηγή των ανοικτών δεδομένων 

μας είναι η πλατφόρμα Open AQ και συγκεκριμένα τα APIs μέσω των οποίων 

προσφέρονται. Ο συνολικός αριθμός των APIs που προσφέρονται από την πλατφόρμα 

είναι οκτώ, ωστόσο για τις ανάγκες της εργασίας αξιοποιήθηκαν δύο εξ αυτών, 

συγκεκριμένα τα APIs Locations και Measurements. Τα APIs υποστηρίζουν τη μέθοδο 

GET των HTTP αιτημάτων και επιστρέφουν δεδομένα σε μορφή JSON και CSV 

(Comma-Separated Values). Επίσης υποστηρίζουν ημερολογιακό αρχείο δεδομένων 90 

ημερών. Εκτός από τον χρονικό περιορισμό του αρχείου δεδομένων, ακόμη ένας 

περιορισμός υπάρχει όσον αφορά τα αιτήματα τα οποία μπορούν να δεχθούν τα APIs από 

μία διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP - Internet Protocol address) και είναι τα 

2000 αιτήματα ανά 5 λεπτά. 

4.5 Διαφορές εφαρμογών Global Sense – Open AQ 

Στo πλαίσιο υλοποίησης του πρωτοτύπου Global Sense θέλαμε να διαφοροποιήσουμε 

την εφαρμογή μας, από αυτή που παρέχει η πλατφόρμα Open AQ. Παρακάτω 

περιγράφονται οι διαφορές που μπορούν να συναντήσουν οι χρήστες χρησιμοποιώντας 

τις δύο εφαρμογές. 

Η πλατφόρμα Open ΑQ παρέχει έναν χάρτη όλης της υφηλίου, όπου καταγράφονται με 

χρωματιστούς δείκτες όλες οι διαθέσιμες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αισθητήρες 

αέριων ρύπων (Εικόνα 33) εν αντιθέσει με την εφαρμογή μας, η οποία προσφέρει δύο 

χάρτες (κλασικός – θερμότητας) για κάθε διαθέσιμη περιοχή.  
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Εικόνα 33: Χάρτης υφηλίου πλατφόρμας Open AQ. 

Για να εστιάσει ο χρήστης σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντός του θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το ποντίκι του, σε αντίθεση με την εφαρμογή Global Sense όπου υπάρχει 

αναδιπλούμενο μενού, μέσω του οποίου μπορεί να επιλέξει την περιοχή ενδιαφέροντός 

του καθώς και οι χάρτες που εμφανίζονται είναι εστιασμένοι στην επιλεγμένη περιοχή. 

Επίσης, οι χρωματισμοί των δεικτών, λαμβάνουν το χρώμα τους με βάση τις τιμές των 

αέριων ρύπων (χρωματική κλίμακα). Στην εφαρμογή μας ο χρωματισμός των δεικτών 

γίνεται με βάση τη τιμή του δείκτη ποιότητας του αέρα τον οποίο και υπολογίζει, στοιχείο 

το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα Open AQ. Τα αναδυόμενα παράθυρα που 

εμφανίζονται πάνω από κάθε δείκτη συντεταγμένων αισθητήρα παρουσιάζουν την τιμή 

της τελευταίας μέτρησής του, ενώ στην εφαρμογή μας παρουσιάζεται ο δείκτης 

ποιότητας του αέρα (τιμή – κατηγορία), καθώς και μήνυμα σύστασης αποφυγής της 

έκθεσης των χρηστών σε επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση. Όσο αφορά τα 

χρονοδιαγράμματα μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων που παρουσιάζονται στις δύο 

εφαρμογές διαφέρουν ως προς τον τρόπο παρουσίασής τους καθώς στη πλατφόρμα Open 

AQ συναντάμε την απεικόνιση των μετρήσεων με τη μορφή διαγράμματος διασποράς 

(Εικόνα 34) ενώ στην εφαρμογή μας με τη μορφή χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα στο 

διάγραμμα διασποράς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τις μετρήσεις ενός 

ατμοσφαιρικού ρύπου σε αντίθεση με την εφαρμογή μας όπου υπάρχει η δυνατότητα της 

ταυτόχρονης εμφάνισης μετρήσεων δύο διαφορετικών ατμοσφαιρικών ρύπων. 
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Εικόνα 34: Διάγραμμα διασποράς μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων πλατφόρμας Open AQ 

4.5 Αξιολόγηση εφαρμογής 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής Global Sense διενεργήθηκαν διάφορες 

μετρήσεις ώστε να προσδιοριστεί η ποιότητα των υπηρεσιών Ιστού έχοντας κύρια 

κριτήρια την απόδοση τους και την αξιοπιστία τους καθώς τα δύο αυτά κριτήρια έρχονται 

σε πλήρη ευθυγράμμιση με το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας. Όσον αφορά το 

κριτήριο της απόδοσης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βάσει μετρικών όπως η 

ρυθμοαπόδοση και ο χρόνος απόκρισης καθώς είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές μετρικές 

που καταδεικνύουν την απόδοση των υπηρεσιών Ιστού. Παράλληλα, η αξιοπιστία των 

υπηρεσιών αξιολογήθηκε με βάση των αριθμό ανεπιτυχών αιτημάτων. Το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν αυτές οι μετρήσεις είναι το JMeter και επιλέχθηκε καθώς 

μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι είναι το πιο αξιόλογο και αξιόπιστο εργαλείο 

ανοιχτού κώδικα για την αξιολόγηση υπηρεσιών Ιστού παρέχοντας πληθώρα μετρικών 

που διευκολύνουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

 4.5.1 Εξοπλισμός αξιολόγησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του 

δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των πειραμάτων 

αξιολόγησης. Ακολούθως, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του διακομιστή ο οποίος 

φιλοξένησε την εφαρμογή Global Sense και του πελάτη στον οποίο εγκαταστάθηκε το 

εργαλείο μετρήσεων JMeter. 

 

 Διακομιστής 

o Επεξεργαστής : Intel® Core™ i5-8250U @ 1.60 GHz 

o Μνήμη RAM: 8.00 GB 
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o Τύπος σκληρού δίσκου: SSD 

o Γραμμή Internet: 50 Mbps Full Duplex 

 

 Πελάτης 

o Επεξεργαστής : Intel® Core™ i5-8250U @ 1.60 GHz 

o Μνήμη RAM: 8.00 GB 

o Τύπος σκληρού δίσκου: SSD 

o Γραμμή Internet: 40 Mbps/Download, 4Mbps/Upload 

4.6 Ρυθμίσεις μετρήσεων  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις των πειραμάτων που εκτελέστηκαν για 

την αξιολόγηση του πρωτοτύπου της εργασίας μας. Στόχος μας ήταν η αξιολόγηση των 

υπηρεσιών Ιστού που αναπτύχθηκαν όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία 

τους υπό συνθήκες υψηλού φόρτου εργασίας με διαφορετικά σενάρια χρήσης. 

Ακολούθως, επεξηγούνται οι ρυθμίσεις των πειραμάτων που διενεργήθηκαν και καθεμία 

από τις υπηρεσίες Ιστού του πρωτοτύπου μας. 

Ρυθμίσεις Μετρήσεων Υπηρεσίας Ιστού Locations 

Με δεδομένη τη φύση της υπηρεσίας Ιστού Locations η οποία για κάθε κλήση της έρχεται 

σε επικοινωνία με δύο APIs της πλατφόρμας Open AQ (Measurements, Locations, βλέπε 

Ενότητα 4.3), οι ρυθμίσεις των πειραμάτων αναπτύχθηκαν με γνώμονα τη μεμονωμένη 

αξιολόγηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας της υπηρεσίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

πειράματα μας διαχωρίστηκαν σε τέσσερα σενάρια ρυθμίσεων, με απώτερο στόχο την 

προσομοίωση διαφορετικών πιθανών ακραίων καταστάσεων. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε 

η απόδοση και η αξιοπιστία της υπηρεσίας Locations σε περιπτώσεις υψηλού φόρτου που 

πραγματοποιείται μεγάλος ταυτόχρονος αριθμός (επαναλαμβανόμενων) κλήσεων από 

χρήστες εντός μικρών χρονικών διαστημάτων. Το πλήθος των κλήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην υπηρεσία Ιστού για τα πειράματά μας περιορίστηκε από την 

υποχρέωση να μην εκτελεστούν περισσότερες από 2,000 κλήσεις ανά πέντε λεπτά των 

APIs της πλατφόρμας Open AQ που χρησιμοποιούνται. 

 Συγκεκριμένα, για τα πειράματα μας χρησιμοποιήθηκε η πόλη του Όσλο στην οποία 

λειτουργούν αισθητήρες αέριων ρύπων σε 11 περιοχές της. Άρα για κάθε ένα αίτημα προς 

το API Locations της Open AQ το οποίο επιστρέφει τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται 
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οι αντίστοιχοι αισθητήρες, θα αποσταλούν παράλληλα 11 αιτήματα στο API 

Measurements που επιστρέφει τις τιμές από τις σχετικές μετρήσεις. 

Κάθε σενάριο ρυθμίσεων προσδιορίζει διαφορετικό πλήθος χρηστών και επαναλήψεων 

αιτημάτων ανά χρήστη προς την υπηρεσία (κάθε χρήστης μπορεί να αποστείλει 

επαναλαμβανόμενα αιτήματα προς την υπηρεσία). Παράλληλα, για την εκτέλεση των 

πειραμάτων σε κάθε σενάριο προσδιορίζονται τα διαστήματα χρόνου ενεργοποίησης 

χρηστών (ramp up time16). Στο πρώτο σενάριο ρυθμίσεων (Σενάριο Α) χρησιμοποιούνται 

λίγοι χρήστες οι οποίοι εκτελούν πολλές επαναλήψεις αιτημάτων και καθώς 

μεταφερόμαστε στα επόμενα σενάρια ρυθμίσεων έχουμε αύξηση του πλήθους των 

χρηστών και μείωση του αριθμού των επαναλήψεων αποστολής αιτημάτων. Εξετάζονται 

τρία διαφορετικά διαστήματα χρόνου ενεργοποίησης για όλα τα σενάρια, ώστε να 

επιτυγχάνεται διαφορετικό επίπεδο φόρτου εργασίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις φροντίζουμε ώστε ο αριθμός των εσωτερικών κλήσεων των APIs 

της Open AQ να μην ξεπερνά τις 2,000 το πεντάλεπτο. Για παράδειγμα, στο σενάριο 

ρυθμίσεων Δ αξιοποιούνται 165 χρήστες καθένας εκ των οποίων αποστέλλει ένα αίτημα 

(μία επανάληψη αποστολής αιτημάτων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το API Locations της 

Open AQ να δεχθεί 165 αιτήματα και το API Measurements να δεχθεί 165x11=1,815 

αιτήματα. Στο σύνολό τους 1,980 αιτήματα, αριθμός που δεν υπερβαίνει το όριο των 

2,000 αιτημάτων. Τα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων των τεσσάρων σεναρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά ρυθμίσεων των μετρήσεων της υπηρεσίας Locations 

Σενάρια 

μετρήσεων 
Χρήστες 

Χρόνος 

ενεργοποίησης σε 

δευτερόλεπτα 

Επαναλήψεις 

αποστολής 

αιτημάτων/ 

χρήστη 

Σύνολο 

αιτημάτων 

Α 11 0.1 / 0.5 / 1   15 1980 

Β 33 0.1 / 0.5 / 1  5 1980 

Γ 82 0.1 / 0.5 / 1  2 1968 

Δ 165 0.1 / 0.5 / 1  1 1980 

 

                                                        
16 Χρόνος ενεργοποίησης είναι ο χρόνος που χρειάζεται το εργαλείο Apache JMeter για να αποστείλει μία 
κλήση από όλους τους χρήστες (κάθε χρήστης αντιπροσωπεύει και ένα ξεχωριστό νήμα εκτέλεσης) προς 
την υπηρεσία Ιστού. 
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Ρυθμίσεις Μετρήσεων  Υπηρεσίας Ιστού Timelines 

Με δεδομένο πως κάθε κλήση της υπηρεσίας Ιστού Timelines εμπεριέχει μία αντίστοιχη 

κλήση του API Measurements της πλατφόρμας Open AQ, τα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν επέτρεψαν όχι μόνο τη διενέργεια μετρήσεων για την υπηρεσία 

Timelines, αλλά και τη σύγκριση της με το API Measurements. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση όσον αφορά τους δείκτες αξιολόγησης των πειραμάτων μας 

μεταξύ μιας κλήσης της υπηρεσίας Timelines και της απευθείας κλήσης του API 

Measurements, με απώτερο στόχο να αξιολογηθεί η επιβάρυνση που προκύπτει από τη 

χρήση της υπηρεσίας που αναπτύξαμε στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πρωτοτύπου μας. 

Για τα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκε η περιοχή του Όσλο, Alnabru στην οποία 

λειτουργεί αισθητήρας αέριων ρύπων που προσφέρει μετρήσεις για τα αιωρούμενα 

σωματίδια PM-10 και PM-2.5. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα πειράματα μας διαχωρίστηκαν σε δύο σενάρια ρυθμίσεων, 

προσπαθώντας να δημιουργηθεί μια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων. 

Συγκεκριμένα, μετρήθηκε η απόδοση και η αξιοπιστία της Timelines και του 

Measurements σε περιπτώσεις υψηλού φόρτου που πραγματοποιείται μεγάλος 

ταυτόχρονος αριθμός (επαναλαμβανόμενων) κλήσεων από χρήστες εντός μικρών 

χρονικών διαστημάτων. Τα δύο σενάρια ρυθμίσεων εφαρμόστηκαν τόσο στην υπηρεσία 

Timelines όσο και στο API Measurements. Όπως είναι αναμενόμενο, το πλήθος των 

κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις υπόκειται στον περιορισμό 

των 2,000 κλήσεων ανά πέντε λεπτά που τίθεται από την πλατφόρμα AQ.  

Κάθε από τα δύο σενάρια ρυθμίσεων προσδιορίζουν διαφορετικό πλήθος χρηστών και 

επαναλήψεων. Συγκεκριμένα, στο πρώτο σενάριο ρυθμίσεων (Σενάριο Α) 

χρησιμοποιούνται λίγοι χρήστες οι οποίοι εκτελούν πολλές επαναλήψεις αιτημάτων, ενώ 

στο δεύτερο (Σενάριο Β) πολλοί χρήστες με λίγες επαναλήψεις αιτημάτων. Ο χρόνος 

ενεργοποίησης και στα δύο σενάρια είναι ίσος με 1 δευτερόλεπτο. Τέλος, για κάθε 

σενάριο ρυθμίσεων, το πείραμα επαναλήφθηκε 10 φορές (δηλαδή 2,000 κλήσεις 

συνολικά κάθε φορά εντός διαδοχικών πενταλέπτων), προκειμένου να εξαχθούν πιο 

ασφαλή συμπεράσματα. 

Τα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων των δύο σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τις 

μετρήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά ρυθμίσεων των μετρήσεων της υπηρεσίας Timelines 

Σενάρια 

μετρήσεων 
Χρήστες 

Χρόνος 

ενεργοποίησης 

σε 

δευτερόλεπτα 

Επαναλήψεις 

αποστολής 

αιτημάτων/ 

χρήστη 

Σύνολο 

αιτημάτων 

Επαναλήψεις 

δοκιμών 

μετρήσεων 

Α 50 1 40 20,000 10 

Β 500 1 4 20,000 10 

 

4.7 Αποτελέσματα Μετρήσεων  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων που 

διενεργήθηκαν για τις δύο υπηρεσίες Ιστού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

πρωτοτύπου μας. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για την υπηρεσία Locations, 

μετρήθηκε η εξέλιξη του χρόνου απόκρισης κάθε δοκιμής κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

του φόρτου εργασίας των αιτημάτων που αποστάλθηκαν σε αυτές, για τα τέσσερα 

σενάρια ρυθμίσεων και τους χρόνους ενεργοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

Παράλληλα μετρήθηκε ο μέσος, ο ελάχιστος και μέγιστος χρόνος απόκρισης που 

επιτεύχθηκε, η ρυθμοαπόδοση (αριθμός αιτήσεων ανά δευτερόλεπτο), ενώ υπολογίστηκε 

και το ποσοστό των ανεπιτυχών αποκρίσεων. Αντιθέτως, στα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν για την υπηρεσία Timelines μετρήθηκε η εξέλιξη της 

ρυθμοαπόδοσης και του χρόνου απόκρισης για τις 10 επαναλαμβανόμενες φορές που 

εκτελέστηκαν.  

Παρακάτω, αρχικά παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν 

για λογαριασμό της υπηρεσίας Ιστού Locations για τα τέσσερα σενάρια μετρήσεων που 

την αφορούν και ακολούθως προβάλλονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την 

υπηρεσία Ιστού Timelines για τα δύο σενάρια μετρήσεων που σχετίζονται με αυτή. 

4.7.1 Αποτελέσματα μετρήσεων υπηρεσίας Ιστού Locations 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για 

την αξιολόγηση της υπηρεσίας Ιστού Locations με τα τέσσερα σενάρια μετρήσεων που 

σχετίζονται με αυτή. 

Σενάριο Α (11 χρήστες, 15 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 35, 36 και 37 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης του χρόνου απόκρισης 

για τις μετρήσεις του σεναρίου Α για τους τρεις διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης 
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που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας (δηλαδή, 0.1, 0.5, και 1.0 δευτερόλεπτα, 

αντίστοιχα). Διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η μέγιστη τιμή του  χρόνου 

απόκρισης λαμβάνει χρόνο στις πρώτες απαντήσεις των αιτημάτων. Αυτό είναι λογικό 

να συμβεί καθώς εκείνη την χρονική στιγμή ο φόρτος εργασίας της υπηρεσίας είναι πολύ 

υψηλός. Έπειτα αποσυμφορίζεται σταδιακά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

εξομάλυνση των τιμών.  

 
Εικόνα 35: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Α με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Α με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 

 

 

Ρυθμοαπόδοση 

Μέσος   

Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

5.4/δευτερόλεπτο 1,988 2,755 1,725 0.00% 
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Εικόνα 36: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Α με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

Ταυτόχρονα, οι Πίνακες 4, 5, και 6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων 

μετρήσεων για το σενάριο Α για τις τρεις περιπτώσεις χρόνου ενεργοποίησης των 

πειραμάτων μας. Παρατηρούμε ότι οι μέσοι χρόνοι απόκρισης κυμαίνονται σε παρόμοια 

χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι τιμές της ρυθμοαπόδοσης κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα.  

Συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος απόκρισης είναι ίσος με 1,988, 2,164 και 1,920 χιλιοστά 

του δευτερολέπτου για χρόνο ενεργοποίησης 0.1, 0.5 και 1.0 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα. 

Παρομοίως, επιτυγχάνεται ρυθμοαπόδοση της τάξης των 5.4, 5.0 και 5.5. αιτημάτων το 

δευτερόλεπτο για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ενεργοποίησης, αντιστοίχως. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις διαφορετικές τιμές του χρόνου ενεργοποίησης 

το ποσοστό ανεπιτυχών αιτημάτων είναι 0%. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 5,940 αιτημάτων 

δεν σημειώθηκε ούτε μία αποτυχία. 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Α με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

5.0/δευτερόλεπτο 2,164 4,230 1,741 0.00% 
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Εικόνα 37: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Α με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Α με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Σενάριο Β (33 χρήστες, 5 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 38, 39 και 40 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης του χρόνου απόκρισης 

για τις μετρήσεις του σεναρίου Β για τους τρεις διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης 

που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας (δηλαδή, 0.1, 0.5, και 1.0 δευτερόλεπτα, 

αντίστοιχα). Διαπιστώνεται ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις η μέγιστη τιμή του χρόνου 

απόκρισης λαμβάνει χρόνο στις πρώτες απαντήσεις των αιτημάτων σε αντίθεση με τη 

τρίτη περίπτωση όπου η μέγιστη τιμή λαμβάνει χρόνο στις τελευταίες απαντήσεις 

αιτημάτων. Αυτό συμβαίνει καθώς λόγω των διαφορετικών τιμών του χρόνου 

ενεργοποίησης, καθώς στη τρίτη περίπτωση έχουμε τη μεγαλύτερη τιμή του, με 

αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας να είναι υψηλός στις πρώτες και τελευταίες απαντήσεις 

αιτημάτων. 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

5.5/δευτερόλεπτο 1,920 2,196 1,819 0.00% 
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Εικόνα 38: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Β με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Β με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 

Εικόνα 39: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Β με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

Οι Πίνακες 7, 8, και 9 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων μετρήσεων για το 

σενάριο Β για τις τρεις περιπτώσεις χρόνου ενεργοποίησης των πειραμάτων μας. 

Διαπιστώνουμε ότι οι μέσοι όροι των χρόνων απόκρισης κυμαίνονται σε παρόμοια 

χαμηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές της ρυθμοαπόδοσης κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με 

Ρυθμοαπόδοση 

Μέσος   

Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

13.2/δευτερόλεπτο 2,279 3,157 1,860 0.00% 
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καλύτερη τιμή στη δοκιμή με χρόνο ενεργοποίησης χρηστών το ένα δευτερόλεπτο. Αυτό 

είναι αναμενόμενο καθώς η υπηρεσία έχει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο να απαντήσει 

στα αιτήματά τους, λόγω της ευρύτερης χρονικής κατανομής των αιτημάτων. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε  όλες τις διαφορετικές τιμές του χρόνου 

ενεργοποίησης το ποσοστό ανεπιτυχών αιτημάτων είναι 0%. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 

5,940 αιτημάτων δεν σημειώθηκε ούτε μία αποτυχία. Τέλος, συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων του σεναρίου Β με το σενάριο Α, παρατηρούμε ότι 

υπάρχει σαφέστατη αύξηση της ρυθμοαπόδοσης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι φυσιολογικό 

αν αναλογιστεί κανείς ότι στη συγκεκριμένη δοκιμή μετρήσεων εμπλέκεται τριπλάσιος 

αριθμό χρηστών (με λιγότερες επαναλήψεις αιτημάτων).  

Πίνακας 8: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Β με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

 

 
Εικόνα 40: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Β με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Β με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Ρυθμοαπόδοση 

Μέσος   

Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

12.6/δευτερόλεπτο 2,399 3,052 1,878 0.00% 

Ρυθμοαπόδοση 

Μέσος   

Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό  

ανεπιτυχών 

απαντήσεων 

14.3/δευτερόλεπτο 2,082 2,430 1,886 0.00% 
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Σενάριο Γ (82 χρήστες, 2 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 41, 42 και 43 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης του χρόνου απόκρισης 

για τις μετρήσεις του σεναρίου Γ για τους τρεις διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης 

που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας (δηλαδή, 0.1, 0.5, και 1.0 δευτερόλεπτα., 

αντίστοιχα). Διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η μέγιστη τιμή του χρόνου 

απόκρισης λαμβάνει χρόνο στις πρώτες απαντήσεις των αιτημάτων. Αυτό είναι λογικό 

να συμβεί καθώς εκείνη την χρονική στιγμή ο φόρτος εργασίας της υπηρεσίας είναι πολύ 

υψηλός. 

 

 
Εικόνα 41: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Γ με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Γ με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

29.2/δευτερόλεπτο 2,598 2,950 2,264 0.00% 
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Εικόνα 42: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Γ με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

 
 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Γ με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

 

 

Εικόνα 43: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Γ με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

28.4/δευτερόλεπτο 2,553 2,813 2,203 0.00% 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Γ με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Διαπιστώνεται ότι οι τιμές του μέσου χρόνου απόκρισης κυμαίνονται σε παρόμοια 

χαμηλά επίπεδα, εκτός από τη τελευταία δοκιμή στην οποία υπάρχει μια μικρή αύξηση 

των τιμών και ταυτόχρονη μείωση της ρυθμοαπόδοσης καθώς τα δύο αλληλεξαρτώνται. 

Επίσης, διαπιστώνεται από τους πίνακες αποτελεσμάτων (Πίνακας 10, Πίνακας 11, 

Πίνακας 12), ότι σε σχέση με το σενάριο Α υπάρχει σαφέστατη αύξηση της 

ρυθμοαπόδοσης ενώ σε σχέση με το Β υπάρχει αύξηση μεν αλλά όχι τόσο μεγάλη. Το 

ποσοστό ανεπιτυχών αιτημάτων που λήφθηκαν σε σύνολο 5,904 αιτημάτων είναι 0%.  

Σενάριο Δ (165 χρήστες, 1 επανάληψη αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 44, 45 και 46 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης του χρόνου απόκρισης 

για τις μετρήσεις του σεναρίου Δ για τους τρεις διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης 

που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας (δηλαδή, 0.1, 0.5, και 1.0 δευτερόλεπτα., 

αντίστοιχα). Διαπιστώνεται ότι στην πρώτη περίπτωση λόγο του πολύ χαμηλού χρόνου 

ενεργοποίησης όλες οι απαντήσεις στα αιτήματα λήφθηκαν σχεδόν στον ίδιο χρόνο. 

Όσον αφορά την δεύτερη και τρίτη περίπτωση παρατηρούμε ότι η εξέλιξη των 

λανθανόντων χρόνων ξεκινά με χαμηλές τιμές, οι οποίες σταδιακά αυξάνονται με τη 

πάροδο του χρόνου. Αυτό σχετίζεται με την εκθετική κατανομή του φόρτου εργασίας, 

λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ενεργοποίησης και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με τη 

πρώτη. 

Ρυθμοαπόδοση 

Μέσος   

Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

19.7/δευτερόλεπτο 3,846 5,516 2,327 0.00% 
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Εικόνα 44: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Δ με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 

 Πίνακας 13: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Δ με χρόνο ενεργοποίησης 0.1 δευτερόλεπτα 

 
 

 

 
Εικόνα 45: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Δ με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

41.7/δευτερόλεπτο 3,412 3,425 3,249 0.00% 
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 Πίνακας 14: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Δ με χρόνο ενεργοποίησης 0.5 δευτερόλεπτα 

 

Εικόνα 46: Εξέλιξη χρόνου απόκρισης για το σενάριο Δ με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα μετρήσεων για το σενάριο Δ με χρόνο ενεργοποίησης 1 δευτερόλεπτο 

 

Διαπιστώνεται από τους πίνακες αποτελεσμάτων (Πίνακας 13, Πίνακας 14, Πίνακας 15) 

ότι οι μέσοι όροι των χρόνων απόκρισης κυμαίνονται σε παρόμοια και χαμηλά επίπεδα 

σε σχέση με τα προηγούμενα σενάρια. Παράλληλα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα 

σενάρια στο σενάριο Δ υπάρχει σαφέστατη αύξηση της ρυθμοαπόδοσης καθώς 

επιτυγχάνονται οι πιο υψηλές επιδόσεις. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τον αριθμό των 

επαναλήψεων αιτημάτων προς την υπηρεσία Ιστού. Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι μέσοι 

όροι των χρόνων απόκρισης κυμαίνονται σε παρόμοια και χαμηλά επίπεδα σε σχέση με 

τα προηγούμενα σενάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις διαφορετικές τιμές του 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

43.2/δευτερόλεπτο 3,368 3,480 3,275 0.00% 

Ρυθμοαπόδοση 
Μέσος Χρόνος 

Απόκρισης 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ελάχιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης 

Ποσοστό 

Ανεπιτυχών 

Αποκρίσεων 

42.9/δευτερόλεπτο 2,689 2,912 2,657 0.00% 
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χρόνου ενεργοποίησης το ποσοστό ανεπιτυχών αιτημάτων είναι 0%. Συγκεκριμένα, σε 

σύνολο 5,940 αιτημάτων δεν σημειώθηκε ούτε μία αποτυχία.  

4.7.2 Αποτελέσματα μετρήσεων υπηρεσίας Ιστού Timelines 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για 

την αξιολόγηση της υπηρεσίας Ιστού Timelines για τα δύο σενάρια μετρήσεων που 

σχετίζονται με αυτή. Αρχικά, τα πειράματα εκτελέστηκαν στην υπηρεσία Timelines και 

στη συνέχεια στο API Measurements, με απώτερο στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

μεγάλη απόκλιση στη ρυθμοαπόδοση και στο χρόνο απόκρισης μεταξύ των δύο. 

Σενάριο Α (50 χρήστες, 40 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 47 και 48 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης ρυθμοαπόδοσης και του 

χρόνου απόκρισης αντίστοιχα για τις μετρήσεις του σεναρίου Α. Διαπιστώνεται ότι 

παρόλο το μεγάλο αριθμό επαναλήψεων αιτημάτων, η ρυθμοαπόδοση κυμαίνεται σε 

υψηλές τιμές και στις 10 επαναλαμβανόμενες μετρήσεις που διενεργήθηκαν, αγγίζοντας 

τη τιμή 52 ως μέγιστη και 32 ως ελάχιστη. 

 

Εικόνα 47: Εξέλιξη  ρυθμοαπόδοσης για το σενάριο Α 
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Εικόνα 48: Εξέλιξη μέσου χρόνου απόκρισης για το σενάριο Α 

Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι μέσοι όροι του χρόνου απόκρισης κυμαίνονται σε 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα με μέγιστη τιμή τα 1,200 χιλιοστά του δευτερολέπτου και 

ελάχιστη τα 970. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανεπιτυχών αιτημάτων είναι 0%. 

Σενάριο Β (500 χρήστες, 4 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 50 και 51 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης ρυθμοαπόδοσης και χρόνου 

απόκρισης αντίστοιχα για τις μετρήσεις του σεναρίου Β. 

 

Εικόνα 49: Εξέλιξη  ρυθμοαπόδοσης για το σενάριο Β 
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Διαπιστώνεται ότι η ρυθμοαπόδοση κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε συνάρτηση 

με τους υψηλούς μέσους χρόνους απόκρισης. Διαπιστώνεται ότι οι μέσοι όροι του χρόνου 

απόκρισης κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα με μέγιστη τιμή τα 9,300 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου και ελάχιστη τα 6,000. Αυτό οφείλεται στις συνθήκες εξαιρετικά υψηλού 

φόρτου εργασίας που δημιουργήσαμε για το συγκεκριμένο πείραμα. 

 

 

Εικόνα 50: Εξέλιξη μέσου χρόνου απόκρισης για το σενάριο Β 

 

Επίσης, από τα διαγράμματα (Εικόνα 49, Εικόνα 50) διαπιστώνεται πως συγκριτικά με 

τα αποτελέσματα του σεναρίου Α, οι τιμές του μέσου χρόνου απόκρισης του σεναρίου Β 

έχουν αυξηθεί κατά πολύ με αποτέλεσμα να υπάρχουν και μεγάλη πτώση στις τιμές της 

ρυθμοαπόδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο σενάριο Β συναντάμε ένα τεράστιο 

αριθμό χρηστών (500). Εξαιρετικά θετικό είναι το γεγονός ότι σε δείγμα 20,000 

αιτημάτων σε προσομοίωση μεγάλου φόρτου εργασίας, το ποσοστό των ανεπιτυχόντων 

αιτημάτων φτάνει το 0,02%. 

 

Παρακάτω προβάλλονται και παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 

διενεργήθηκαν για λογαριασμό του API Measurements της πλατφόρμας Open AQ: 

Σενάριο Α (50 χρήστες, 40 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 51 και 52 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης ρυθμοαπόδοσης και 

λανθάνοντος χρόνου  αντίστοιχα για τις μετρήσεις του σεναρίου Α. Διαπιστώνεται ότι η 

ρυθμοαπόδοση κυμαίνεται σε εξαιρετικά μεγάλες τιμές, με τη μέγιστη τιμή να είναι 72 
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και ελάχιστη 39. Η τιμή της ελάχιστης ρυθμοαπόδοσης φαίνεται να είναι τυχαία καθώς 

σε όλες τις υπόλοιπες επαναλαμβανόμενες δοκιμές μετρήσεων είναι αρκετά υψηλότερη. 

Αυτό συσχετίζεται με την συμφόρηση  του API που ενδεχομένως να έλαβε χώρα τη 

χρονική στιγμή που διενεργήθηκαν τα πειράματα. 

 

 

Εικόνα 51: Εξέλιξη  ρυθμοαπόδοσης για το σενάριο Α 

 

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές του χρόνου απόκρισης κυμαίνονται σε χαμηλά 

επίπεδα, με υψηλότερη τιμή τα 1,200 χιλιοστά του δευτερολέπτου και ελάχιστη τα 650. 

Με βάση τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι το API Measurements της 

πλατφόρμας Open ΑQ προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις. 
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Εικόνα 52: Εξέλιξη μέσου χρόνου απόκρισης για το σενάριο Α 

 

Σενάριο Β (500 χρήστες, 4 επαναλήψεις αιτημάτων) 

Οι Εικόνες 53 και 54 απεικονίζουν τα διαγράμματα εξέλιξης ρυθμοαπόδοσης και χρόνου 

απόκρισης  αντίστοιχα για τις μετρήσεις του σεναρίου Β. Διαπιστώνεται ότι η 

ρυθμοαπόδοση αλλά και οι τιμές του μέσου χρόνου απόκρισης παρουσιάζουν σταδιακή 

αύξηση με τη πάροδο των δοκιμών μετρήσεων. Αυτό συσχετίζεται με την συμφόρηση  

του API που ενδεχομένως να έλαβε χώρα τη χρονική στιγμή που διενεργήθηκαν τα 

πειράματα.  

 

Εικόνα 53: Εξέλιξη  ρυθμοαπόδοσης για το σενάριο Β 
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Όμως παρά την συμφόρηση το API ανταποκρίνεται στον εξαιρετικά υψηλό αριθμό 

αιτημάτων (2,000) αλλά και χρηστών (500) προσφέροντας σχετικά υψηλές αποδόσεις. 

Όμως οι αποκλίσεις των ελάχιστων και μέγιστων τιμών όσον αφορά τη ρυθμοαπόδοση 

είναι αρκετά υψηλές. Όπως παρατηρούμε η ρυθμοαπόδοση κυμαίνεται σε τιμές από 22 

έως 58 ενώ ο μέσος χρόνος απόκρισης από 6,000 χιλιοστά του δευτερολέπτου έως 9,200. 

 

Εικόνα 54: Εξέλιξη μέσου χρόνου απόκρισης για το σενάριο Β 

 

Εικόνα 55: Συγκριτική εξέλιξη μέσου χρόνου απόκρισης για το σενάριο A 
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Εικόνα 56: Συγκριτική εξέλιξη μέσου χρόνου απόκρισης για το σενάριο B 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων (Εικόνα 55, Εικόνα 56) μεταξύ της 

υπηρεσίας Ιστού Timelines και της απευθείας κλήσης του API Measurements της 

πλατφόρμας Open AQ  διαπιστώνεται πως η εξέλιξη της ρυθμοαπόδοσης και στα δύο 

σενάρια μετρήσεων, όσον αφορά τη κλήση του API είναι υψηλότεροι σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων της υπηρεσίας Ιστού Timelines και οι τιμές του χρόνου 

απόκρισης μικρότερες, αποτελέσματα τα οποία είναι και αναμενόμενα. Όμως η διαφορά 

ανάμεσα σε αυτές τις τιμές δεν είναι τεράστια παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία Ιστού 

Timelines αναλαμβάνει το ρόλο της επεξεργασίας των δεδομένων (λόγος των χειρότερων 

συγκριτικά τιμών), μόλις αυτά ληφθούν από το API της πλατφόρμας. 

Για τη συνολική αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών Ιστού που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο της εργασίας, αποφασίσαμε να λάβουμε υπόψη τις τιμές του μέσου χρόνου 

απόκρισης και του ποσοστού ανεπιτυχών αποκρίσεων που προέκυψαν από το σύνολο 

των πειραμάτων που διενεργήθηκαν. Ο μέσος χρόνος απόκρισης καταδεικνύει το βαθμό 

κατά τον οποίο η συμπεριφορά των υπηρεσιών Ιστού εναρμονίζεται με τις προσδοκίες 

των χρηστών όσον αφορά την ταχύτητα αλληλεπίδρασης με το σύστημα, ενώ το ποσοστό 

ανεπιτυχών αποκρίσεων αντιπροσωπεύει την πιθανότητα μη ομαλής ολοκλήρωσης της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας. Με βάση τα όρια αποκρισιμότητας που ορίστηκαν από τον 

Jakob Nielsen (Nielsen, 1993), τα δέκα δευτερόλεπτα χρόνου απόκρισης θεωρούνται ως 

το όριο για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του χρήστη στην εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί, χωρίς να εμφανίζονται τάσεις απόσπασης της προσοχής του. Ως εκ τούτου, 

για την αξιολόγηση των υπηρεσιών Ιστού της εφαρμογής μου εξετάζουμε κατά πόσο 

ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεπιτυχών 
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αποκρίσεων τοποθετούμε το αυστηρό όριο του 0.1% μη επιτυχών αποκρίσεων 

προκειμένου να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά των υπηρεσιών Ιστού που αναπτύξαμε, 

έχοντας ως στόχο την επίτευξη αξιοπιστίας που ξεπερνά το 99.9%. 

Εξετάζοντας τις δύο υπηρεσίες Ιστού που αναπτύξαμε μέσα από τα διάφορα σενάρια 

χρήσης σε συνθήκες υψηλού φόρτου εργασιών διαπιστώνουμε πως οι τιμές του χρόνου 

απόκρισης είναι ιδιαίτερα χαμηλές, αρκετά κάτω από το όριο των δέκα δευτερολέπτων. 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την υπηρεσία Locations παρατηρούμε ότι ο μέσος χρόνος 

απόκρισης για όλα τα σενάρια κυμαίνεται μεταξύ των 1,920 και 4,846 χιλιοστών του 

δευτερολέπτου, ενώ σε ό,τι αφορά την υπηρεσία Timeline οι αντίστοιχες τιμές 

κυμαίνονται μεταξύ των 0,970 και 9,200 χιλιοστών του δευτερολέπτου, κάτι που 

συνεπάγεται πως δημιουργείται στο χρήστη η αίσθηση ομαλής λειτουργίας (Nielsen, 

1993). Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι οι υπηρεσίες Ιστού έχουν πετύχει το στόχο της 

παροχής υπηρεσιών με χρόνο απόκρισης που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 

χρηστών. 

Παράλληλα, όσον αφορά το ποσοστό ανεπιτυχών αποκρίσεων των δύο υπηρεσιών τα 

αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, για την υπηρεσία Locations σε όλα τα 

σενάρια χρήσης το ποσοστό ανεπιτυχών αποκρίσεων είναι ίσο με 0.00%, γεγονός που 

καταδεικνύει πως παρά τον υψηλό φόρτο εργασίας η αξιοπιστία της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας είναι ίση με 100%. Επίσης, για την υπηρεσία Timeline, σε δείγμα 20,000 

αιτημάτων, το ποσοστό των ανεπιτυχών αποκρίσεων φτάνει το 0.02% (δηλαδή η 

αξιοπιστία αγγίζει το απόλυτο και είναι ίση με 99.98%), ποσοστό πολύ χαμηλό και 

αρκετά χαμηλότερο από το αυστηρό όριο του 0.1% που θέσαμε, αν αναλογιστούμε το 

μεγάλο φόρτο εργασίας που εκτελέστηκε σε συνδυασμό με το υψηλό πλήθος αιτημάτων 

που υποβλήθηκαν. Συμπερασματικά, η εξέταση τόσο του μέσου χρόνου απόκρισης όσο 

και του ποσοστού ανεπιτυχών αποκρίσεων των δύο υπηρεσιών Ιστού επιβεβαιώνει 

εμφατικά ότι είναι εφικτή η υλοποίηση ενός διαδικτυακού συστήματος παρουσίασης 

πληροφοριών σχετικών με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενσωματώνοντας υπηρεσίες 

Ιστού που διακρίνονται για την υψηλή απόδοση, αποκρισιμότητα και αξιοπιστία τους. 

 

 

 



68 
 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την 

αρχική έρευνα και μελέτη που έγινε, μέχρι τον τελικό σχεδιασμό και υλοποίηση του 

πρωτοτύπου. Επίσης, αναφέρονται κάποιες προτάσεις για μελλοντικές προσθήκες και 

βελτιώσεις του πρωτοτύπου “Global Sense”. 

5.1 Συμπεράσματα 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήσαμε να εξετάσουμε και να απαντήσουμε 

στο ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με το αν είναι εφικτό αξιοποιώντας ανοικτά 

δεδομένα περιβαλλοντικής ρύπανσης, να δημιουργηθεί αξιόπιστο και αποδοτικό 

σύστημα με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για την παρουσίαση πληροφοριών 

σχετικών με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε διάφορες περιοχές, μέσω 

γραφικού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει διαφόρων ειδών απεικονίσεις. Αρχικά 

εξετάσαμε και αναλύσαμε διάφορες περιπτώσεις συστημάτων παρακολούθησης και 

ανάλυσης της ποιότητας του αέρα. Έπειτα, αναπτύξαμε τη μεθοδολογία την οποία 

ακολουθήσαμε για την υλοποίηση του πρωτοτύπου. Αναζητήθηκαν διαθέσιμες πηγές 

ανοικτών δεδομένων και εξετάστηκαν οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάπτυξης 

υπηρεσιών Ιστού καθώς και εργαλεία που επιτρέπουν τη διενέργεια μετρήσεων για την 

αξιολόγηση τους. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού οι οποίες 

μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός σύγχρονου γραφικού περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, αναπτύχθηκε πρωτότυπο διαδικτυακό σύστημα 

το οποίο βασίστηκε σε υπηρεσίες του παγκόσμιου Ιστού για την ανάκτηση, ανάλυση και 

παρουσίαση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία αντλούνται από πηγές 

ανοικτών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και προβάλλονται στην οθόνη μέσω του 

γραφικού περιβάλλοντος χρήστη, με τη μορφή χαρτών αλλά και γραφημάτων.  

Τέλος, όπως διαπιστώθηκε από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του 

αξιόπιστου εργαλείου Jmeter τόσο η υπηρεσία Ιστού Locations όσο και η Timelines 

κατάφεραν να αντεπεξέλθουν σε προσομοιώσεις υψηλού φόρτου εργασίας, 

πετυχαίνοντας αρκετά χαμηλές τιμές χρόνου απόκρισης και ικανοποιητικές τιμές 

ρυθμοαπόδοσης. Όσον αφορά το κριτήριο της αξιοπιστίας επιτευχθήκαν εξαιρετικές 

επιδόσεις καθώς συνολικά και οι δύο υπηρεσίες δέχθηκαν μεγάλο όγκο αιτημάτων και 

απαντήθηκαν με επιτυχείς αποκρίσεις που αγγίζουν το απόλυτο. Ως γενικό συμπέρασμα 

μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο υπηρεσίες του πρωτοτύπου μας προσφέρουν 

αξιοπιστία σε συνδυασμό με υψηλή απόδοση. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που 
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διενεργήθηκαν επιβεβαιώνουν αναμφισβήτητα το γεγονός ότι είναι εφικτή η υλοποίηση 

ενός διαδικτυακού συστήματος παρουσίασης πληροφοριών σχετικών με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση, ενσωματώνοντας υπηρεσίες Ιστού που διακρίνονται για την 

υψηλή απόδοση και αξιοπιστία τους. 

5.2 Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας σημειώθηκαν αρκετές 

προτάσεις βελτίωσης του πρωτοτύπου, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να 

βελτιώσουν την απόδοση και λειτουργία του. Παρακάτω προτείνονται ορισμένες 

επεκτάσεις και βελτιώσεις του πρωτοτύπου. 

 Προσθήκη πόλεων, ώστε οι χρήστες να έχουν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις 

περιοχές ενδιαφέροντός τους. 
 Το αναδιπλούμενο μενού μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση την ήπειρο και 

χώρα στην οποία ανήκουν οι πόλεις, ώστε οι χρήστες να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση 

στις περιοχές ενδιαφέροντός τους. 
 Προσθήκη επιπλέον σελίδας, στην οποία να περιγράφονται αναλυτικά οι κατηγορίες 

του δείκτη ποιότητας αέρα. 
 Προσθήκη βάσης δεδομένων, ώστε να αποθηκεύονται τα δεδομένα από τις πηγές 

ανοικτών δεδομένων, με αποτέλεσμα η εφαρμογή να γίνει πιο γρήγορη.  
 Προσθήκη περισσότερων γραφημάτων όπως διαγράμματα με μεγαλύτερο χρονικό 

εύρος μετρήσεων (εξαμηνιαίο – ετήσιο).  
 Προβολή περισσότερων ατμοσφαιρικών ρύπων, ώστε η ενημέρωση των χρηστών να 

είναι πιο πλήρης. 
 Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού χρήστη (απαραίτητη προϋπόθεση 

η προσθήκη βάσης δεδομένων), ώστε ο χρήστης να αποθηκεύει τις αγαπημένες 

περιοχές ενδιαφέροντός του καθώς και γραφημάτων τα οποία μπορεί να αναζητεί πολύ 

εύκολα. 

Συνοψίζοντας, όλες οι παραπάνω επεκτάσεις και βελτιώσεις του πρωτοτύπου 

αποσκοπούν στο να γίνει ακόμη πιο εύχρηστη και γρήγορη η εφαρμογή καθώς και η 

ενημέρωση των χρηστών της να είναι όσο δυνατόν πιο πλήρης.  

  



70 
 

Κατάλογος Αναφορών 

Air quality index. (χ.χ). Wikipedia. Ανακτήθηκε 17 Νοεμβρίου 2018 από 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_quality_index&oldid=879483868 

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση. (χ.χ) Ανακτήθηκε 10 Νοεμβρίου 2018 από 

http://users.itia.ntua.gr/nikos/oikologia/AirPolution_31_5.pdf 

 

Bootstrap. (χ.χ). Βικιπαίδεια. Ανακτήθηκε 17 Νοεμβρίου 2018 από 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Bootstrap&oldid=6581301 

 

Brienza, S.; Galli, A.; Anastasi, G.; Bruschi, P. (2015, May). A Low-Cost Sensing 

System for Cooperative Air Quality Monitoring in Urban Areas. Sensors, 15(6), 12242-

12259. doi: 10.3390/s150612242 

 

Βαλαβανίδης, Θ., Ευσταθίου, Κ. (2010) Η χημική ένωση του μήνα: Βενζόλιο.  

Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2018, από 

http://195.134.76.37/chemicals/chem_benzene.htm 

 

Castell, N.; Kobernus, M.; Liu, H.; Schneider, P.; Lahoz, W.; Berre, J. A.; Noll, J. 

(2015, December). Mobile technologies and services for environmental monitoring: The 

Citi-Sense-MOB approach. Urban Climate, 14, 370-382. doi: 

10.1016/j.uclim.2014.08.002 

 

Castell, N., Liu, H.-Y., Kobernus, M., Berre, A. J., Noll, J., & Gangdal, R. (2014). 

Mobile technologies and personalized environmental information for supporting 

sustainable mobility in Oslo: The Citi-Sense-MOB approach, 8. 

 

CSS. (χ.χ). Βικιπαίδεια. Ανακτήθηκε 17 Νοεμβρίου 2018 από 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=CSS&oldid=7230470 

 

Dietrich, D., Gray, J., McNamara, T., Poikola, A., Pollock, R., Tait, J., Zijlstra, T., 

Εγχειρίδιο ανοικτών δεδομένων (χ.χ) 

 



71 
 

Dutta, J.; Chowdhury, C.; Roy, S.; Middya, A. I.; Gazi, F. (2017, January). Towards 

Smart City: Sensing Air Quality in City based on Opportunistic Crowd-sensing. 

Proceedings of the 18th International Conference on Distributed Computing and 

Networking (ICDSN). doi: 10.1145/3007748.3018286 

 

Envi4Al l– Draxis. (χ.χ.).Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2018, από 

https://draxis.gr/el/solution/envi4all-2 

 

Ερευνών, Ε. Ί. (2004). Κοινωνία και υγεία III: από τη βασική έρευνα στην κλινική 

εφαρμογή.  

 

Εισαγωγή στα Web Services. (χ.χ) Ανακτήθηκε 12 Νοεμβρίου 2018, από 

http://pdplab.it.uom.gr/project/soap/Theory/introduction.html 

 

Herranz, Α., (2017). Big data and how it will help pollution control in your city - 

Ferrovial Blog. Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2018, από 

https://blog.ferrovial.com/en/2017/04/big-data-pollution-control-in-cities/ 

 

HTML. (χ.χ). Βικιπαίδεια. Ανακτήθηκε 17 Νοεμβρίου 2018 από 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML&oldid=7352116 

 

JavaScript. (χ.χ). Βικιπαίδεια. Ανακτήθηκε 17 Νοεμβρίου 2018 από 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaScript&oldid=7248035 

 

Kosmidis, E., Syropoulou, P., Tekes, S., Schneider, P., Spyromitros-Xioufis, E., Riga, 

M., … Alexandri, G. (2018). hackAIR: Towards Raising Awareness about Air Quality 

in Europe by Developing a Collective Online Platform. ISPRS International Journal of 

Geo-Information, 7(5), 187. https://doi.org/10.3390/ijgi7050187 

 

Kumar, R., & Singh, A. J. (2015). A Comparative Study and Analysis of Web Service 

Testing Tools. International Journal of Computer Science and Mobile 

ComputingIJCSMC, 4(1), 433-442. 
 

Ladan, M. I. (2012). Web services metrics: A survey and a classification. Journal of 

Communication and Computer, 9(7), 824-829. 



72 
 

 

Μελάς, Δ., Αλεξανδροπούλου, Α., Αμοιρίδης, Β., Κακαρίδου, Μ., Σουλακέλλης, N,. 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Οδηγός Εκπαιδευτικών (2000).  

Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Boston: Academic Press 

 
Open Knowledge International. (χ.χ). Ανακτήθηκε 14 Ιανουαρίου, 2019, από 

https://okfn.org/opendata 

 

Open Knowledge Greece. (2018). Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2018, από 

https://docplayer.gr/77074829-Open-knowledge-greece.html 

 

Satsiou, A., Panos, G., Praggidis, I., Vrochidis, S., Papadopoulos, S., Keratidis, C., … 

Liu, H.-Y. (Επιμ.). (2016). Collective Online Platforms for Financial and 

Environmental Awareness (τ. 10078). Cham: Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-50237-3 

 

Τι είναι τα Ανοιχτά Δεδομένα; (χ.χ.). Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2018, από 

http://opendatahandbook.org/guide/el/what-is-open-data/ 

  



73 
 

Παράρτημα 
 

Π1. Κώδικας αρχείου index.html 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 



75 
 

Π2. Κώδικας αρχείου map-gsense.js 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 



77 
 

Π3. Κώδικας αρχείου heatmap-gsense.js 

 

 

Π4. Κώδικας αρχείου chartContainer.js 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 


