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Περίληψη
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός εργαλείου οπτικοποίησης,
µε την έννοια της αγκίστρωσης και απεικόνισης σε χάρτη, των εγκαταστάσεων του ΕΑΠ
στην Πάτρα καθώς και των χρησιµοποιούµενων ανά την Ελλάδα εγκαταστάσεων, για την
διεξαγωγή

πρωτίστως

των

Οµαδικών

Συµβουλευτικών

Συναντήσεων

(ΟΣΣ)

και

δευτερευόντως των συναντήσεων Οµάδων ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ο∆Π).
Προς την κατεύθυνση αυτή, στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, διερευνάται και
τεκµηριώνεται η ανάγκη για την ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου και αποσαφηνίζονται οι
στόχοι της παρούσας εργασίας.
Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 2, διερευνάται η ύπαρξη και µελετώνται παρόµοια συστήµατα
τα οποία εντοπίζονται στο διαδίκτυο. Από την εν λόγω έρευνα και µελέτη προκύπτει ότι,
τόσο σε επίπεδο εµπορικών όσο και σε µη εµπορικών εφαρµογών, τα πρωτεία κατέχουν οι
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, ενώ η παρουσία της χώρας µας, χωρίς µεγάλο αριθµό
εφαρµογών, έχει να παρουσιάσει ορισµένες αξιόλογες εργασίες.
Στο τρίτο κεφάλαιο, µελετώνται ορισµοί και έννοιες της επιστήµης της γεωδαισίας µε
έµφαση στην αποτύπωση της γήινης επιφάνειας σε χάρτες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους
Μερκατορικούς χάρτες και τον τρόπο προσδιορισµού σηµείων της γήινης επιφάνειας σε
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αυτούς – έννοιες θεµελιώδεις για την χρήση των χαρτών και υλοποίηση της εφαρµογής της
παρούσας πτυχιακής εργασίας.
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται µία σύντοµη έρευνα της εξέλιξης του Παγκόσµιου Ιστού και του
∆ιαδικτύου, ξεκινώντας από τις προβλέψεις, κατά την προηγούµενη δεκαετία, του
εµπνευστή του Tim Barners-Lee και φτάνοντας στην σηµερινή εποχή για να οριστούν οι
σύγχρονες έννοιες του Web 2.0, των υπηρεσιών διαδικτύου (Web services) γενικότερα και
των Mashups ειδικότερα – µέρος των οποίων φιλοδοξεί να αποτελέσει και η εφαρµογή που
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.
Στο πέµπτο κεφάλαιο, µελετούνται και αξιολογούνται τα υπάρχοντα και ελεύθερα
διαθέσιµα, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, χαρτογραφικά υπόβαθρα και µέθοδοι
αξιοποίησής τους και επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί αυτό των Google Maps.
Οι απαιτήσεις του συστήµατος, λειτουργικές και µη, καταγράφονται στο έκτο κεφάλαιο, ενώ
οι τρόποι, τα µέσα και οι πηγές του χρησιµοποιήθηκαν για την συλλογή των πληροφοριών
που η εφαρµογή παρέχει στον τελικό χρήστη αναλύονται στο έβδοµο κεφάλαιο.
Το όγδοο κεφάλαιο, ξεκινά µε την µεθοδολογία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε,
συνοδευόµενη από µία συνοπτική αναφορά στο λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε κατά την
ανάπτυξη, και ολοκληρώνεται µε µία αναλυτική αναφορά στον σχεδιασµό και υλοποίηση
τόσο της βάσης δεδοµένων όσο και των σελίδων της εφαρµογής.
Το ένατο και προτελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στην δοκιµαστική λειτουργία και
ανέβασµα της εφαρµογής στο διαδίκτυο, στις δυσκολίες και προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν, τους τρόπους που αυτά αντιµετωπίστηκαν, καθώς και στις ασυµβατότητες
µεταξύ των διαφόρων φυλλοµετρητών.
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε το κεφάλαιο 10, στο οποίο συνοψίζονται τα
συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν από την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
Λέξεις-κλειδιά: Mashup, Web 2.0, Google Maps, Google Maps API, JavaScript, AJAX.
Περιεχόµενο:

Κείµενο, σχήµατα, πίνακες, εικόνες, UML διαγράµµατα, διαγράµµατα
Σχέσεων-Οντοτήτων, κώδικας σε KML, κώδικάς σε PHP, κώδικας σε
JavaScript.
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Summary
The subject
This undergraduate project deals with the development of a “Geographic Position
Visualization Tool of the HOU Services and Facilities”. Simply put, it is about developing a
Web 2.0, map based, mashup application, that would help HOU students, among others, to
locate, get contact information and approaching directions on HOU privately owned
facilities, situated in Patras, as well as other facilities used by HOU all over Greece.
The need
Anyone, who has ever attended or taught any courses at HOU, can easily understand the
need for the existence of a tool such as the one developed in the frame of this undergraduate
project.
HOU, based in Patras, uses a number of facilities in a few major Greek cities for holding the
necessary student – teacher meetings and written examinations. Quite often, the number of
students enrolled for a specific subject unit is so limited that classes are formed at only three
of even fewer cities.
On the other hand, students come from every small place, all over Greece, and have to travel
to those cities in order to attend class meetings and take written examinations. As a result,
students are frequently faced with the difficulty of locating the hosting facilities in cities and
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places that, very often, are completely unknown to them. Furthermore, the fact that most of
these meetings are held during the weekends, combined with the fact that not all facilities
used are universities or well known to the locals facilities, makes finding someone to assist
harder.
Therefore, a tool that helps students, not only search for and locate a specific facility on the
map, but gives them both text and map drawn printable approaching directions from well
known, at least to locals, landmarks or other city places and buildings, may claim to be of
use and assistance to them.
Technologies used
The application, in its entirety, has been created in the form of dynamic, PHP, web pages and
is based on Google Maps. The main functionality and handling of the maps is achieved using
the Google Maps JavaScript Application Programming Interface, while the Document Object
Model is handled using JavaScript code. All application data are stored into a MySQL driven
database using the InnoDB storage engine.
The user interface, consisting of a single PHP page, makes heavy use of Asynchronous
JavaScript And XML (AJAX), for client-server communication and data exchange, in order
to achieve map updating, sending search requests, getting search results as well as for
carrying all other required tasks. Same holds true for the administrator interface, although it
consists of more than a single page.
Value adding features
A few extra – value adding features – have been incorporated to the application developed,
including:
•

A student meetings and exams schedule search facility which allows HOU students
to search for and get their full meetings and exams schedule by just entering their
HOU registration number. Cities and facilities, included in the search results, are
formatted as HTML links leading to respective city or facility being focused on the
application map.

•

A per study program statistics feature that yields city, student and class distribution
both in tabular and graphical form – not publicly revealed and available through the
administrator interface only.
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Hosting web servers
The application (tool) developed under this undergraduate project is hosted and can be
accessed by everyone on:
1. Student’s web server at http://www.akweb.gr/eap/pe/, which is the home of the
application, and on
2. Supervisor’s web server at http://stefanakis_pc.hua.gr/andreas/pe/, where a copy of
the application is maintained.
Conclusions drawn
Information has always been a valuable asset for its owner as well as of the people having
access to it. On the other hand, information sharing has always had difficulties to overcome.
Those difficulties, provided the owner wanted to give access to it, were mainly due to the
geographical distribution of the people involved. Today, with the rapid development of the
Internet and World Wide Web and given the low cost availability of ample user bandwidth,
it has all changed.
Web 2.0, the new way of using the Web with all the more traditionally locally run
applications moving to the Web, has quickly brought around numerous Web Services, many
of which are being offered for free – at least for non-commercial use.
At the same time, with the domination, development, free distribution and use of a) PHP, as
a dynamic web page development language, b) Apache HTTP Web Server, as a web page
serving application and c) MySQL and other free DBMS, the development of various
information providing applications and other mashups is only a matter of will and
inspiration.
Furthermore, the use of AJAX for web page updating and client - server communications in
general, combined with the bandwidth available, make today’s web applications’ speed of
execution and responsiveness to users’ actions near yesterday’s desktop counterparts.
As far as development time of Web applications is concerned, Reusable Software
Components can be of great assistance, while same holds true for other types of applications
as well. A search on the Net can yield plenty of such components, which, quite often, are
free – mostly the ones written in PHP or JavaScript. Even when there are no free components
found, buying them should seriously be considered as there are multiple benefits in using
them. Besides shortening development time, given the fact that they have been previously
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debugged and used by others, their proper and error free functionality is almost surely
guaranteed.
One of the most frequent obstacles, today’s web developers are faced with and have to
overcome, is the way the Document Object Model is realized in the various (graphical) web
browsers. Although it seems impossible to secure proper running of inline code and precise
page content appearance and positioning with all existing browsers, developers must pay due
care in making sure their web pages are properly handled by the most popular browsers,
while they may only hope for descent results with the other ones.
Web articles and forums are the places one will most likely find answers and solutions
related to application development issues. Same holds true for most other information and is
available to everyone thanks to the development of modern search engines.
Development of web services is so rapid, that attempts on writing relevant books run the risk
of being rendered incomplete and not up-to-date before getting to the bookstores. The only
up-to-date sources of information, concerning web services, seem to be their creators’ web
sites – being updated almost daily.
Project structure
Chapter 1 of this project, investigates and supports the need for such a tool and clarifies the
targets the project is aiming at.
In Chapter 2, exiting web based systems and applications are explored and studied. The
study shows that the US dominates in both commercial and non-commercial applications,
while Greece participates with limited in number but interesting applications.
Required terms of Geodesy, absolutely necessary for understanding and using maps, with
emphasis on Mercator projections and positioning methods on maps and the surface of the
earth, are dealt with and studied in chapter 3.
Chapter 4, takes a quick look of the World Wide Web from the early visions of its creator,
Tim Barners-Lee, and at a quick pace gets into and comments today’s new aspects such as
Web 2.0, Web Services and Mashups – part of which, the application developed under this
undergraduate project is aiming to be.
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A study and evaluation of the existing and freely available web based map platforms, for the
purposes and use of this project, is conducted in the fifth chapter, resulting in the selection of
Google Maps.
Functional and non-function requirements are recorded in the sixth chapter.
Chapter 7 refers to the sources, techniques and means that were used in collecting all data,
transformed into information and, presented to the end users through the developed
application.
In chapter 8, the model of prototyping, used in the development of this application, is briefly
described and explained and reference is made to all software used in developing. The
designing and creation of the application data base and web pages are also explained in this
chapter.
Uploading of pages to a web server, beta testing and data insertion, along with web browser
discrepancies and relevant difficulties are commented in chapter 9.
Conclusions are drawn and summarized in the tenth and final chapter of this undergraduate
project.

Keywords:

Mashup, Web 2.0, Google Maps, Google Maps API, JavaScript, AJAX.

Content:
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1. Εισαγωγή

1.1 Γενικά
Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ), µε θέµα «Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης
της Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του ΕΑΠ», ανακοινώθηκε
στο portal του Ε.Α.Π. – στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://class.eap.gr/pli40 το καλοκαίρι
του 2008 – µε α/α ΠΕ21 και επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Στεφανάκη Εµµανουήλ.
Στη συνέχεια διεκδικήθηκε και ανατέθηκε στον φοιτητή Κωνσταντινίδη Ανδρέα – µε ΑΜ
29164 – στα πλαίσια της Θεµατικής Ενότητας ΠΛΗ40 του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09.
Τέλος, µε την ανάθεσή της στον φοιτητή, η εργασία έλαβε τον κωδικό «HOU-CS-UGP2009-14», ενώ ακολούθησε και η σχετική ανακοίνωση της ανάθεσης στο portal του ΕΑΠ.

1.2 Η ανάγκη
Όπως είναι γνωστό, οι φοιτητές του ΕΑΠ προέρχονται από κάθε «γωνιά» της Ελλάδος και
όχι µόνο. ∆ιαµένουν – και κατά κανόνα εργάζονται – στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους,
ενώ καλούνται, προαιρετικά, πέντε φορές ανά έτος και Θεµατική Ενότητα (ΘΕ) να
παρακολουθήσουν τις προβλεπόµενες από το Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ) Οµαδικές
Συµβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), και τουλάχιστον µία φορά, υποχρεωτικά, να
συµµετάσχουν στις Γραπτές Εξετάσεις.
Από την άλλη µεριά το ΕΑΠ, έχοντας έδρα και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην πόλη των
Πατρών, είναι εκ των πραγµάτων υποχρεωµένο να διασφαλίζει τους κατάλληλους χώρους,
τόσο για τις ΟΣΣ και γραπτές εξετάσεις των φοιτητών, όσο και για τις συναντήσεις των
Οµάδων ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ο∆Π).
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς ποικίλουν
και διαφοροποιούνται από ακαδηµαϊκό έτος σε ακαδηµαϊκό έτος. Μπορεί να είναι
εγκαταστάσεις άλλων δηµοσίων πανεπιστηµίων, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ξενοδοχειακές
µονάδες, µουσεία, αίθουσες συλλόγων κ.λπ.
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Η συνήθης πρακτική είναι, τέτοιες εγκαταστάσεις να επιλέγονται σε µεγάλες πόλεις, όπως
Αθήνα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη. Όταν το πλήθος των φοιτητών – και κατ’ επέκταση των
δηµιουργούµενων τµηµάτων – το επιτρέπει, γίνεται µία περισσότερο χωροταξική κατανοµή
των φοιτητών και τµηµάτων, χρησιµοποιώντας εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις, όπως
Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα και Ξάνθη. Φυσικά πάντα υπάρχει το ενδεχόµενο, στο µέλλον,
να χρησιµοποιηθούν εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις.
Η χρήση εγκαταστάσεων στις µικρότερες επαρχιακές πόλεις, είναι σχετικά περιορισµένη.
Συνήθως σ’ αυτές φιλοξενούνται µόνο τµήµατα Θεµατικών Ενοτήτων (ΘΕ) των πρώτων
ετών. Στην πορεία, καθώς ο αριθµός των φοιτητών που συνεχίζουν και οδεύουν προς το
πτυχίο µειώνεται, δεν επιτυγχάνεται η συµπλήρωση του απαραίτητου αριθµού φοιτητών για
τη δηµιουργία τµηµάτων και έτσι, «µοιραία», τα αντίστοιχα τµήµατα δηµιουργούνται µόνο
στις µεγάλες πόλεις.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι για το πρόγραµµα σπουδών της Πληροφορικής, στην
Ξάνθη, η οποία χωροταξικά καλύπτει όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
δηµιουργούνται τµήµατα µόνο για τις τέσσερεις µε πέντε πρώτες ΘΕ. Για τις υπόλοιπες επτά
µε οκτώ, οι φοιτητές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναγκάζονται να
µετακινούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, οι µισές περίπου ΘΕ του τετάρτου
έτους, συνήθως δεν συµπληρώνουν τον απαιτούµενο αριθµό φοιτητών ούτε στην
Θεσσαλονίκη, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η µετακίνηση των φοιτητών στην Αθήνα και σε
ελάχιστες περιπτώσεις στην Πάτρα.
Η παραπάνω αναπόφευκτη κατάσταση, πέραν των όποιων οικονοµικών και άλλων
προβληµάτων, εµπεριέχει και το πρόβληµα της κίνησης των φοιτητών σε πόλεις,
ενδεχοµένως, τελείως άγνωστες σε αυτούς και του εντοπισµού σε αυτές των θέσων των
εγκαταστάσεων στις οποίες θα φιλοξενηθούν οι αντίστοιχες ΟΣΣ και εξετάσεις.
Παρόµοια προβλήµατα, σε µικρότερη ίσως έκταση, εκτιµάται ότι αντιµετωπίζουν τα µέλη
των Ο∆Π καθώς και το κοινό ή / και οι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν τις
εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα – την οποία ενδεχοµένως να επισκέπτονται για πρώτη
φορά.
Από τα παραπάνω, διαφαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου, το οποίο θα είναι σε θέση
να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, σε κάθε ενδιαφερόµενο, µε σκοπό την
διευκόλυνσή του τόσο στον εντοπισµό της γεωγραφικής θέσης όσο και της απλής
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επικοινωνίας του (τηλεφωνικής, e-mail κ.λπ.) µε τις διάφορες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
του ΕΑΠ.

1.3 Οι στόχοι
Οι στόχοι της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, όπως ακριβώς αυτοί έχουν καταγραφεί και
δηµοσιευτεί στο κείµενο της αναγγελίας / εκφώνησής της στο portal του ΕΑΠ
(http://class.eap.gr/pli40) είναι:
«Η πτυχιακή εργασία αφορά στην ανάπτυξη ενός εργαλείου οπτικοποίησης
των εγκαταστάσεων του ΕΑΠ στην Πάτρα και των σηµείων διεξαγωγής των
συναντήσεων ΟΣΣ και Ο∆Π στις πόλεις της Ελλάδας, ώστε να υποστηρίξει
την εύκολη πρόσβαση σε αυτά από τους σπουδαστές, το διδακτικό και
διοικητικό προσωπικό. Η εφαρµογή θα αναπτυχθεί µε εργαλεία ελεύθερου κι
ανοικτού κώδικα, ενώ το χαρτογραφικό υπόβαθρο θα αντλείται δυναµικά
από γεωγραφικά mashups, όπως τα Google Maps.»
Επιπλέον, εντός των στόχων της παρούσας ΠΕ, είναι, το εργαλείο αυτό να γίνει ευρέως και
ελεύθερα διαθέσιµο µέσα από το διαδίκτυο, καθώς και να προσπαθήσει να καλύψει τυχόν
επιπρόσθετες αλλά συναφείς ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΠ, ευελπιστώντας
να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο παροχής οπτικοποιηµένων και όχι µόνο πληροφοριών,
σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες από το ΕΑΠ εγκαταστάσεις.
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2. ∆ιερεύνηση ύπαρξης και µελέτη παρόµοιων συστηµάτων
Το πρώτο βήµα κατά την εκπόνηση της παρούσας ΠΕ, ήταν να αναζητηθούν, στο διαδίκτυο,
και να µελετηθούν συστήµατα τα οποία να παρέχουν παρόµοιου είδους πληροφορίες.
Στόχο απετέλεσαν όχι απαραίτητα δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά
δικτυακοί τόποι που παρείχαν οπτικοποιηµένες πληροφορίες µε χρήση χαρτών γενικότερα.
Κύριος στόχος, ήταν η λήψη οπτικών ερεθισµάτων και ιδεών για τον τρόπο παρουσίασης
και αναζήτησης της πληροφορίας καθώς και η έρευνα και ενηµέρωση σχετικά µε τα
εργαλεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για την υλοποίησή τους.
Το πλήθος των σχετικών διαδικτυακών τόπων που εντοπίστηκαν ήταν εντυπωσιακό.
Λυπηρή όµως ήταν η διαπίστωση ότι η παρουσία των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, και της
Ελλάδας γενικότερα, ήταν αρκετά περιορισµένη. Η πλέον αξιόλογη και ολοκληρωµένη
παρουσία που εντοπίστηκε, στον χώρο των ελληνικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, ήταν
αυτή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία σχολιάζεται στην ενότητα 2.4 της
παρούσας µαζί µε την, συγκριτικά πτωχότερη σε πληροφόρηση και υλικό, παρουσία του
Πανεπιστηµίου Πατρών. Χωρίς ιδιαίτερο µελετητικό ενδιαφέρον, αλλά παρούσες, ήταν και
ορισµένες περιστασιακές απόπειρες µεµονωµένων φοιτητών για την προβολή πολύ
συγκεκριµένων χώρων και κτηρίων, µε περιορισµένη πληροφόρηση και επικέντρωση σε
σηµεία προσωπικού τους ενδιαφέροντος – συµπεριλαµβανοµένων και των σχολών τους.
Τέλος, ιδιαίτερα αξιόλογη και µε πλούσιο µελετητικό ενδιαφέρον ήταν η εφαρµογή “Marine
Traffic” του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η συγκεκριµένη εφαρµογή, η οποία σχολιάζεται και
αυτή στην ενότητα 2.4 της παρούσας, αν και δηµιούργηµα του προαναφερθέντος
πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, δεν επιχειρεί την απεικόνιση των εγκαταστάσεων του
Πανεπιστηµίου Αιγίου ή την παροχή σχετικών µε αυτό πληροφοριών, αλλά ασχολείται µε
την σε πραγµατικό χρόνο επί χάρτου απεικόνιση της θέσης και των κινήσεων πλοίων τόσο
στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή θαλάσσιο χώρο.

2.1 Πανεπιστήµια των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
Την πρώτη θέση σε πλήθος εφαρµογών, ανάµεσα στα πανεπιστήµια, σίγουρα κατέχουν αυτά
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (ΗΠΑ).
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Στο blog του Eric Stoller [1] υπάρχει σελίδα µε τίτλο “Campus maps and Google” [2], η
οποία περιέχει µία αρκετά µεγάλη συλλογή συνδέσµων (links) οι οποίοι παραπέµπουν σε
σελίδες πανεπιστηµίων των ΗΠΑ, στις οποίες απεικονίζονται σε χάρτη οι εγκαταστάσεις
τους (campus).
Κοινό στοιχείo όλων των παραπάνω σελίδων είναι ότι το χαρτογραφικό τους υπόβαθρο είναι
οι χάρτες της Google (Google Maps) [3].
Σύµφωνα µε τον συγγραφέα της σελίδας, οι πλέον αξιόλογες υλοποιήσεις ήταν αυτές των
Arizona State University (ASU) [4], Brigham Young University (BYU) [5] και University of
Southern California (USC) [6]. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι οι υπόλοιπες υλοποιήσεις ήταν
ανάξιες λόγου. Κάθε άλλο, η κάθε µία είχε ένα διαφορετικό «χρώµα» και τρόπο
παρουσίασης των σχετικών πληροφοριών, έτσι που κάποιες φορές το λογότυπο της Google
και µόνο πρόδιδε την χρήση του κοινού τους χαρτογραφικού υπόβαθρου.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι σελίδες χρησιµοποιούσαν επικαλύψεις (overlays) επί
των χαρτών προκειµένου να παρουσιάσουν τις εσωτερικές λεπτοµέρειες των χώρων και
εγκαταστάσεων τους. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί επιβεβληµένο, εφόσον τόσο το
χαρτογραφικό υπόβαθρο της Google, αλλά και άλλων παρόχων χαρτών που εξετάστηκαν,
δεν

παρείχε

την

απαραίτητη

λεπτοµέρεια

χαρτογράφησης

στο

εσωτερικό

των

εγκαταστάσεων τους. Επιπλέον, η δυνατότητα των Google Maps να παρουσιάζουν την
δορυφορική εικόνα (φωτογραφία) της εκάστοτε εικονιζόµενης στο χάρτη περιοχής, καθώς
και της υβριδικής µορφής – συνδυασµός δορυφορικής φωτογραφίας και χάρτη οδών – ήταν
ενεργοποιηµένη σε κάθε µία από αυτές.
Η επιλογή των επιµέρους χώρων και εγκαταστάσεων και η εστίαση (zoom) σε αυτούς
γινόταν αποκλειστικά µε διαδραστικό (interactive) τρόπο, µε χρήση του ποντικιού,
επιλέγοντας άλλοτε από λίστες και άλλοτε µε κλικ πάνω στους “markers” (εικονίδια
σήµανσης) που εµφανίζονταν στο χάρτη.
Μία κάπως διαφορετική προσέγγιση είχε η σελίδα του Ohio State University (OSU) [7]. Η
συγκεκριµένη υλοποίηση, ξεκινούσε µε έναν χάρτη της περιοχής που καταλαµβάνουν οι
εγκαταστάσεις του, ο οποίος αρχικά ήταν κενός σηµάνσεων. Στο αριστερό µέρος της
σελίδας, υπήρχαν σε µορφή κουµπιών επιλογής (check boxes) όλες οι κατηγορίες
εγκαταστάσεων, όπως χώροι στάθµευσης, βιβλιοθήκες, κοιτώνες, κ.λπ. Ο χρήστης είχε την
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δυνατότητα επιλέγοντας (τσεκάροντας) το κατάλληλο κουµπί επιλογής να εµφανίζει µόνο τα
σηµεία που τον ενδιέφεραν.

Εικόνα 1: Σελίδα OSU – http://www.osu.edu/map/google.php [7]
Η παραπάνω προσέγγιση του OSU, αν και διαφορετική στην αίσθηση του χρήστη – µε την
χρήση των check box – στην ουσία δεν προσέφερε κάτι παραπάνω από τις υπόλοιπες
υλοποιήσεις µε τις λίστες επιλογής. Η ουσιαστική διαφοροποίησή της και ο λόγος για τον
οποίο γίνεται ιδιαίτερη µνεία είναι η ύπαρξη µηχανισµού αναζήτησης χώρων στη σελίδα, µε
τη βοήθεια του οποίου ο χρήστης µπορούσε να αναζητήσει κάποιο κτίριο γνωρίζοντας την
ονοµασία του.

2.2 Εµπορικές εφαρµογές εξωτερικού
Πολλές ήταν και οι εµπορικές εφαρµογές που εντοπίστηκαν. Μία εξ’ αυτών ήταν η σελίδα
εντοπισµού Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών (ΑΤΜ)
της γνωστής εταιρίας πιστωτικών καρτών VISA [8]. Η
εν λόγω σελίδα παρέχει µία πλήρη µηχανή αναζήτησης
ΑΤΜ ανά τον κόσµο, όπου ο χρήστης αναζητά ΑΤΜ
προσδιορίζοντας την χώρα, πολιτεία, πόλη, διεύθυνση,
Εικόνα 2: Επιλογές σελίδας VISA

ταχυδροµικό κώδικα, εάν επιθυµεί πρόσβαση µε
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αναπηρικό αµαξίδιο κ.λπ. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας αναζήτησης είναι µία λίστα των
ΑΤΜ που εντοπίστηκαν στη γύρω περιοχή και φυσικά ο χάρτης της περιοχής µε
σηµειωµένα τα ΑΤΜ. Για κάθε ΑΤΜ, πέρα από την πλήρη διεύθυνσή του, εµφανίζεται η
ακριβής απόσταση από το σηµείο που έχει ορίσει ο χρήστης, ενώ µε ένα µόνο κλικ ο
χρήστης µπορεί να έχει αναλυτικές και οπτικοποιηµένες επί χάρτου οδηγίες για την
προσέγγιση του ΑΤΜ. Επίσης, προσφέρεται και η δυνατότητα αποστολής µηνύµατος σε
κινητή συσκευή τηλεφώνου (SMS) µε τα παραπάνω στοιχεία – αλλά µόνο σε συνδροµητές
ΗΠΑ και Καναδά.

Εικόνα 3: Σελίδα VISA – http://visa.via.infonow.net/usa_atm/ [8]
Η παραπάνω σελίδα, αν και ιδιαίτερα εντυπωσιακή και χρήσιµη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι
δεν παρέχει την ίδια λεπτοµέρεια και ποιότητα πληροφόρησης για όλα τα µέρη του κόσµου.
Για παράδειγµα, όταν ζητήθηκε αναζήτηση για τον Ελλαδικό χώρο, το αποτέλεσµα ήταν µία
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λίστα διευθύνσεων των πλησιέστερων ΑΤΜ, χωρίς οποικοποιηµένες οδηγίες, δυνατότητα
αποστολής SMS κ.λπ.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το χαρτογραφικό υπόβαθρο το οποίο χρησιµοποιήθηκε
για την σελίδα της VISA ήταν το Virtual Earth [9] της Microsoft.
Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης ο διαδικτυακός τόπος της εταιρίας Coldwell Banker
International (CBC) [10], η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της αγοραπωλησίας και
ενοικίασης ακινήτων (real estate). Στο συγκεκριµένο διαδικτυακό τόπο, ο ενδιαφερόµενος
χρήστης µπορεί µέσα από ένα δαιδαλώδη µηχανισµό αναζήτησης µε πλήθος φίλτρων και
περιορισµών που αυτός θα επιλέξει, να εντοπίσει ακριβώς αυτό που ζητά.
Η υλοποίηση της CBC χρησιµοποιεί και αυτή ως χαρτογραφικό υπόβαθρο το Microsoft
Virtual Earth και καταφέρνει να αναδείξει σε όλο της µεγαλείο την υψηλή ποιότητα των
αεροφωτογραφιών που είναι ενσωµατωµένες στο Microsoft Virtual Earth.

2.3 Ο διαδικτυακός τόπος WikiMapia
Ο διαδικτυακός τόπος WikiMapia [11] δηµιουργήθηκε από τους Alexandre Koriakine και
Evgeniy Saveliev και αποτελεί άλλη µία εφαρµογή του διαδικτύου, η οποία κάνει χρήση
χαρτών για την οπτιοκοποίηση σηµείων της επιφάνειας της γης. Όπως διαφαίνεται από το
όνοµά του διαδικτυακού τόπου, αλλά και όπως δηλώνουν οι δηµιουργοί του, κύρια πηγή
έµπνευσης για την δηµιουργία του ήταν η γνωστή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια WIKIPEDIA
και τα Google Maps.
Ο κυριότερος λόγος ο οποίος επέβαλε την αναφορά του συγκεκριµένου διαδικτυακού τόπου
στην παρούσα εργασία, είναι η τεράστια, σε διεθνές επίπεδο, απήχησή του στο κοινό. Στις
26/10/2008 ο συγκεκριµένος διαδικτυακός τόπος φιλοξενούσε πλέον των 8,6 εκατοµµυρίων
καταχωρήσεων, ενώ από απλή παρατήρηση του µετρητή στην επάνω αριστερά γωνία της
σελίδας προκύπτει ότι προστίθεται µία καταχώρηση κάθε 1-5 δευτερόλεπτα.
Κάνοντας µία αναζήτηση µε την λέξη κλειδί «ΕΑΠ» διαπιστώνουµε ότι υπάρχει
καταχώρηση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και συγκεκριµένα για τον χώρο
στέγασης των εργαστηρίων Φυσικής, Βιολογίας, Χηµείας και Ψηφιακών Συστηµάτων.
Επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσµο, η εφαρµογή µας µεταφέρει στην πόλη της Πάτρας, όπου
έχει σηµανθεί επί του χάρτου ο χώρος της εγκατάστασης, ενώ επιλέγοντας το συγκεκριµένο
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σηµείο του χάρτη, εµφανίζεται το παράθυρο πληροφοριών (InfoWinfow) όπως αυτό
διακρίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 4: Σελίδα WikiMapia - http://wikimapia.org/ – [11]
Όπως αναφέρθηκε αρχικά, και εύκολα διακρίνεται από το λογότυπο στην κάτω αριστερά
γωνία της παραπάνω εικόνας, ο διαδικτυακός τόπος του WikiMapia έχει ως χαρτογραφικό
υπόβαθρο τους χάρτες της Google.

2.4 Ο Ελληνικός χώρος
Μία αρκετά χρήσιµη και γνωστή σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, Ελληνική εφαρµογή,
είναι το driveme.gr. Για να χρησιµοποιήσει κανείς το driveme.gr, αρκεί να επισκεφθεί την
κύρια σελίδα της εταιρίας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου forthnet [12] και να επιλέξει από
εκεί τον σύνδεσµο του driveme.gr.
To driveme.gr διαθέτει µία πολύ φιλική και εύχρηστη διπροσωπία χρήστη, για την οποία,
ακόµη και ο αρχάριος χρήστης του διαδικτύου, δεν χρειάζεται να λάβει ιδιαίτερες οδηγίες. Η
εφαρµογή έχει τη δυνατότητα εντοπισµού και απεικόνισης σε χάρτη διευθύνσεων σε όλες
σχεδόν τις Ελληνικές πόλεις καθώς και πολλές κωµοπόλεις και ορισµένα µεγάλα χωριά.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισµού της αφετηρίας και του προορισµού
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κάποιας διαδροµής και η οπτικοποίησή της στον χάρτη. Άλλες δυνατότητες αποτελούν η
επιλογή διαδροµής µε αυτοκίνητο ή µε τα πόδια, η αποφυγή δακτυλίου (για την Αθήνα), η
αποφυγή διοδίων, κ.λπ.
Μία ακόµη υπηρεσία που παρέχει το driveme.gr είναι η απεικόνιση σε χάρτη τραπεζών,
φαρµακείων, χώρων στάθµευσης και άλλων χρήσιµων σηµείων καθώς και σηµείων γενικού
ενδιαφέροντος.
Η παραπάνω εφαρµογή, έχει ως χαρτογραφικό αλλά και πληροφοριακό υπόβαθρο τους
χάρτες και βάσεις δεδοµένων της NGI / GeoIntelligence [13] – γνωστής εταιρίας
γεωπληροφορικής – η οποία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια σε υπηρεσίες και προϊόντα
Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Η συγκεκριµένη εταιρία είναι αυτή η οποία
παρέχει τους χάρτες του Ελλαδικού χώρου για το παγκοσµίως γνωστό και διακεκριµένο
λογισµικό πλοήγησης Destinator [14].
Στον χώρο των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων οι σχετικές εφαρµογές που
εντοπίστηκαν ήταν λιγοστές. Μία που ξεχωρίζει, κυρίως λόγω που πλούσιου
πληροφοριακού υλικού που παρουσιάζει, είναι αυτή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το συγκεκριµένο ίδρυµα, όπως διαπιστώνουµε από την επίσκεψη στη σχετική ιστοσελίδα
[15], διέθετε παλαιότερα σύστηµα πληροφόρησης µε χρήση «στατικών» χαρτών. Σήµερα, ο
διαδικτυακός τόπος του ιδρύµατος, παράλληλα µε τους παλαιούς του χάρτες, προσφέρει ένα
νέο σύστηµα δυναµικής πληροφόρησης µε χρήση των χαρτών της Google.
Όπως διαπιστώνει κανείς περιηγούµενος στην σελίδα του ΕΜΠ, ο όγκος των πληροφοριών
και εικόνων που παρέχει είναι πολύ µεγάλος. Για τον λόγο αυτό προφανώς, οι δηµιουργοί
της (Σαργέντης Γ. Φοίβος και Συνοδινός ∆ιονύσης) σχεδίασαν τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο
κατά τρόπον ώστε η επιλογή των απεικονιζοµένων ανά πάσα στιγµή πληροφοριών να
γίνεται από τον χρήστη. Για τον σκοπό αυτό, στο αριστερό µέρος της σελίδας, όπως
διακρίνεται και στην παρακάτω εικόνα, υπάρχει µακροσκελής λίστα κουµπιών επιλογής,
από την οποία ο χρήστης επιλέγει τα είδη της πληροφορίας που τον ενδιαφέρουν και θέλει
να εµφανίσει.
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Εικόνα 5: Σελίδα Ε.Μ.Π. http://map.ntua.gr/ [15]
Μία

ακόµη

εφαρµογή

ελληνικού

πανεπιστηµιακού

ιδρύµατος,

είναι

αυτή

του

Πανεπιστηµίου Πατρών. Η συγκεκριµένη εφαρµογή, υστερεί κατά πολύ έναντι της
αντίστοιχης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τόσο στην ποσότητα, όσο και στην
ποιότητα του πληροφοριακού υλικού που παρουσιάζει. Παρ’ όλα αυτά, η αναφορά σε αυτή
κρίθηκε απαραίτητη διότι, κατά την άποψη του φοιτητή, αποτελεί µεγάλο βοήθηµα στον
επισκέπτη ή φοιτητή που θα επιχειρήσει να επισκεφτεί και να αναζητήσει κάποια σχολή ή
κτίριο στην µε έκταση 4.500 στρέµµατα πανεπιστηµιούπολη του Πανεπιστηµίου Πατρών –
ιδιαίτερα εάν την επισκέπτεται για πρώτη φορά.
Όπως και στην περίπτωση του ΕΜΠ, αλλά και σχεδόν του συνόλου των ανά τον κόσµο
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, το χρησιµοποιούµενο χαρτογραφικό υπόβαθρο είναι της
Google.
Στο αριστερό µέρος της σελίδας, υπάρχει πτυσσόµενη δενδροειδής δοµή ευρετηρίου, της
οποίας όλες οι εγγραφές αποτελούν συνδέσµους, µε την βοήθεια της οποίας ο χρήστης –
πέρα από τα κτίρια των διοικητικών υπηρεσιών, τις σχολές, τα τµήµατα και τα αµφιθέατρα
των σχολών – µπορεί να εντοπίσει και τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και τις εντός
της πανεπιστηµιούπολης στάσεις αστικών λεωφορείων.
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Εικόνα 6: Χάρτες Πανεπιστηµίου Πατρών http://www.upatras.gr/maps/ [16]
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, από τα πρώτα βήµατα της επίσκεψης στην παραπάνω
ιστοσελίδα,

υπάρχει

παντελής

έλλειψη

παρουσίασης

φωτογραφικού

ή

άλλου

πληροφοριακού υλικού και η εφαρµογή περιορίζεται στην υπόδειξη επί του χάρτου των
θέσεων των εγκαταστάσεων και µόνο.
Τέλος, αν και διαφοροποιείται αρκετά των στόχων της παρούσας ΠΕ, θα πρέπει να
αναφερθεί η εφαρµογή MarineTraffic [17], η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από το
Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων του Πανεπιστήµιου Αιγαίου.
Η εφαρµογή, µέσα από ένα εξειδικευµένο δίκτυο δεκτών, µέσω διαδικτύου, συλλέγει
πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις και κινήσεις των πλοίων που εµπίπτουν στην εµβέλεια
του συστήµατος. Στην παρούσα φάση, το σύστηµα καλύπτει σχεδόν πλήρως τον Ελλαδικό
θαλάσσιο χώρο και πολλά τµήµατα της Μαύρης Θάλασσας, Βόρειας Ευρώπης και άλλα
διάσπαρτα σηµεία του κόσµου, ενώ σχεδόν καθηµερινά επεκτείνεται µε την προσθήκη νέων
σταθµών λήψης δεδοµένων.
Το όλο σύστηµα συλλογής πληροφοριών βασίζεται στο Automatic Identification System
(AIS) το οποίο είναι ένα σύστηµα µετάδοσης του στίγµατος, πορείας, ταχύτητας και άλλων
πληροφοριών από τα πλοία. Το σύστηµα αυτό, είναι υποχρεωµένα από τον International
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Maritime Organization (IMO), να φέρουν όλα τα πλοία άνω των 300 κόρων µεικτής
χωρητικότητας τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες.

Εικόνα 7: Σελίδα MarineTraffic – http://syros-observer.aegean.gr [17]
Οι πληροφορίες συλλέγονται και αποστέλλονται µέσω διαδικτύου από τους κατά τόπους
δέκτες AIS στον διακοµιστή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου όπου αποθηκεύονται σε σχετική
βάση δεδοµένων. Ο χρήστης µέσα από τη διαδραστική διαπροσωπία της εφαρµογής βλέπει
όλα τα πλοία τα οποία βρίσκονται στην επιλεγµένη από αυτόν περιοχή, ενώ η διαπροσωπία
της εφαρµογής ανανεώνεται αυτόµατα κάθε 100 δευτερόλεπτα.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποιο πλοίο ή λιµάνι και να εστιάσει σε αυτό,
ενώ παράλληλα έχει και την δυνατότητα να φιλτράρει τα εµφανιζόµενα στην οθόνη του
πλοία, αναλόγως του τύπου πλοίων που τον ενδιαφέρουν – πχ φορτηγά, δεξαµενόπλοια,
αναψυχής κ.λπ. Επιπλέον, το σύστηµα, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που είναι
αποθηκευµένες στη βάση δεδοµένων του, µπορεί να απεικονίσει στο χάρτη την πρόσφατη
πορεία ενός πλοίου, να εκτιµήσει την άφιξη συγκεκριµένου πλοίου σε συγκεκριµένο λιµάνι
ή τις αναµενόµενες αφίξεις πλοίων (γενικά) σε συγκεκριµένο λιµάνι κ.λπ. Τέλος,
ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης επιλεγµένων από τον χρήστη
πλοίων, ακόµη και όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεµένος, οπότε το σύστηµα ενηµερώνει
τον χρήστη µε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την άφιξη ή αναχώρηση από
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κάποιο λιµάνι, την είσοδο ή έξοδο από την εµβέλεια του συστήµατος κ.λπ., ενώ όταν ο
χρήστης είναι συνδεδεµένος υπάρχει ηχητική προειδοποίηση και αυτόµατη εστίαση του
χάρτη στο κατάλληλο σηµείο.
Το MarineTraffic έχει ως χαρτογραφικό υπόβαθρο τα Google Maps, ενώ κάνει εκτεταµένη
χρήση JavaScript και XML, γνωστής πλέον µεθοδολογίας ως Asynchronous JavaScript And
Xml (AJAX), για την δυναµική ανανέωση των σελίδων του.
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3. Ορισµοί και έννοιες – Απεικόνιση σε χάρτες
Στο κεφάλαιο αυτό, θα µελετηθούν και θα δοθούν βασικοί ορισµοί, έννοιες και στοιχεία
γύρω από τις γνωστότερες µεθόδους απεικόνισης και αντιστοίχισης της σφαιροειδούς
επιφάνειας της γης στην επίπεδη επιφάνεια των χαρτών. Με την κατανόηση και χρήση
αυτών των εννοιών και όρων θα µπορέσουµε να κατανοήσουµε τον τρόπο και στη συνέχεια
να προσδιορίσουµε µε απόλυτη ακρίβεια την θέση οποιουδήποτε σηµείου της γήινης
επιφάνειας στον χάρτη.

3.1 Ορισµοί και έννοιες

3.1.1 Η γη ως σφαίρα
Όπως είναι γνωστό, η γη έχει σχήµα περίπου σφαιρικό. Συγκεκριµένα, η γη είναι σώµα µε
σχήµα ελλειψοειδές ή σφαιροειδές λόγω της περιστροφής της – λίγο εξογκωµένο γύρω από
τον ισηµερινό και λίγο πεπλατυσµένο στους πόλους. Εντούτοις, η θεώρησή της ως σφαίρα,
για σκοπούς όπως η χαρτογράφηση, δεν προκαλεί υπολογίσιµα σφάλµατα [∆ΗΜ86].
Το ανώτερο σηµείο της γήινης σφαίρας ονοµάζεται βόρειος πόλος, ενώ αντίστοιχα το
κατώτερο ονοµάζεται νότιος πόλος. Η νοητή γραµµή που ορίζεται από τον βόρειο και νότιο
πόλο είναι ο άξονας της γης.

3.1.2 Οι κύκλοι πάνω στη γήινη επιφάνεια
Κάθε κύκλος επί της γήινης σφαίρας, το επίπεδο του οποίου περνά από το κέντρο της γης,
καλείται µέγιστος κύκλος (great circle). Κάθε άλλος κύκλος ονοµάζεται µικρός κύκλος
(small circle). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, από την γεωµετρία της σφαίρας, υπάρχουν
άπειροι µεγάλοι και µικροί κύκλοι.
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Εικόνα 8: Μέγιστος κύκλος [∆ΗΜ86]

Εικόνα 9: Μικρός κύκλος [∆ΗΜ86]

Ένας µέγιστος κύκλος είναι και ο ισηµερινός (equator). Ο ισηµερινός είναι ο µέγιστος
εκείνος κύκλος, ο οποίος είναι κάθετος στον άξονα της γης και τη χωρίζει σε δύο
ηµισφαίρια. Το βόρειο ηµισφαίριο (north hemisphere) και το νότιο ηµισφαίριο (south
hemisphere).

Εικόνα 10: Μέγιστος κύκλος - Ισηµερινός [∆ΗΜ86]
Κάθε µέγιστος κύκλος, ο οποίος είναι κάθετος προς τον ισηµερινό, και ως εκ τούτου
διέρχεται από τους πόλους της γης, ονοµάζεται µεσηµβρινός (meridian).
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Εικόνα 11: Μέγιστος κύκλος - Μεσηµβρινός [∆ΗΜ86]
Κάθε µικρός κύκλος, ο οποίος είναι παράλληλος προς τον ισηµερινό, άρα κάθετος προς τον
άξονα της γης, ονοµάζεται παράλληλος κύκλος ή παράλληλος πλάτους (parallel circle).

Εικόνα 12: Παράλληλος κύκλος ή παράλληλος πλάτους [∆ΗΜ86]

3.1.3 Απόσταση και κατεύθυνση
Ως απόσταση ή δίαρµα (distance ή dist) µεταξύ δύο σηµείων χαρακτηρίζεται το µήκος της
νοητής γραµµής που συνδέει τα δύο αυτά σηµεία στην επιφάνεια της γης [∆ΗΜ86].
Όπως προκύπτει από την γεωµετρία της σφαίρας, η συντοµότερη απόσταση µεταξύ δύο
σηµείων πάνω στην επιφάνεια της γης, η οποία καλείται ορθοδροµική απόσταση (great
circle distance), είναι το µήκος του µικρότερου τόξου του µεγίστου κύκλου που περιέχει τα
δύο αυτά σηµεία.
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Για σχετικά µικρές αποστάσεις, η απόσταση (δίαρµα) και η ορθοδροµική απόσταση
παρουσιάζουν ασήµαντες διαφορές µεγέθους. Όσο όµως η απόσταση των θεωρούµενων
σηµείων µεγαλώνει, η διαφορά τους παίρνει διαστάσεις και δεν µπορεί να αγνοηθεί.
Παράδειγµα αποτελεί ο διάπλους ενός ωκεανού από ένα πλοίο. Στην περίπτωση που το
πλοίο κινηθεί επί µεγίστου κύκλου, η απόσταση που θα διανύσει µέχρι να φτάσει στον
προορισµό του είναι η ορθοδροµική απόσταση, ενώ εάν κινηθεί επί µίας ευθείας η
απόσταση που θα διανύσει θα είναι το δίαρµα. Για µία τέτοιας τάξης µεγέθους απόσταση, η
διαφορά των δύο θα είναι της τάξης των µερικών εκατοντάδων ναυτικών µιλίων. Γεγονός
που συνεπάγεται µεγάλο χάσιµο χρόνου και άσκοπη κατανάλωση καυσίµων, άρα µεγάλη
οικονοµική ζηµία στην εκµετάλλευση του πλοίου.
Γενικά, ως κατεύθυνση (direction) αντικειµένου ή σηµείου πάνω στη γη χαρακτηρίζεται η
σχετική του θέση ως προς ένα άλλο που θεωρείται σαν αρχή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
(ως κριτήριο) η µεταξύ τους απόσταση. Μ’ άλλα λόγια, κατεύθυνση είναι η γωνία που
σχηµατίζει η σκόπευση – η οπτική γραµµή από το µάτι µας µέχρι το παρατηρούµενο
αντικείµενο ή σηµείο – προς ένα σηµείο µε κάποια άλλη βασική σκόπευση, η οποία
θεωρείται σαν αρχή [∆ΗΜ86].
Ως τέτοια βασική σκόπευση, συνηθίζεται να χρησιµοποιούµε αυτή προς τον βόρειο πόλο.
Άρα, απλοποιώντας τον παραπάνω ορισµό, κατεύθυνση ενός αντικειµένου ή σηµείου, ως
προς έναν παρατηρητή, είναι η γωνία µεταξύ βορείου πόλου και αντικειµένου ή σηµείου –
µε κορυφή τον παρατηρητή. Η κατεύθυνση, ως γωνία, παίρνει τιµές στο διάστηµα [0, 360),
µε το 0 πάντα να αποτελεί την σκόπευση του βορείου πόλου.
Όταν µεταβαίνουµε από ένα σηµείο της γης σε κάποιο άλλο κινούµενοι επί ευθείας, τότε η
κατεύθυνσή µας είναι σταθερή σε όλη τη διαδροµή. Αντίθετα, όταν θέλουµε να διανύσουµε
την ελάχιστη δυνατή απόσταση (ορθοδροµική απόσταση), τότε, σύµφωνα µε αυτά που
αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να κινηθούµε επί τόξου µεγίστου κύκλου και η
κατεύθυνση µας θα διαφοροποιείται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας.

3.1.4 Προσδιορισµός σηµείου στην επιφάνεια της γης
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η επιφάνεια της γης απαρτίζεται από ένα άπειρο σύνολο
σηµείων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.2, υπάρχουν άπειροι µέγιστοι
και παράλληλοι κύκλοι στην επιφάνεια της γης. Έτσι, από κάθε σηµείο της επιφάνειας της
γης διέρχεται ένας µεσηµβρινός και ένας παράλληλος κύκλος. Εάν λοιπόν µπορέσουµε να
προσδιορίσουµε µε ακρίβεια τον συγκεκριµένο µεσηµβρινό και τον συγκεκριµένο
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παράλληλο κύκλο, που διέρχονται από τυχόν σηµείο, τότε έχουµε πετύχει µε ακρίβεια τον
προσδιορισµό του σηµείου ως την τοµή του τάδε µεσηµβρινού µε τον δείνα παράλληλο
κύκλο.
Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.1.2, ο µέγιστος κύκλος ο οποίος είναι κάθετος στον
άξονα της γης, και την χωρίζει σε δύο ηµισφαίρια, ονοµάζεται ισηµερινός, ενώ κάθε
παράλληλος προς τον ισηµερινό µικρός κύκλος, ονοµάζεται παράλληλος κύκλος.
Θεωρώντας τώρα ένα υποθετικό παρατηρητή στο κέντρο της γης – και θεωρώντας αυτήν ως
σφαίρα – µετρούµε από την θέση του παρατηρητή και κάθετα προς τον ισηµερινό την γωνία
φ που σχηµατίζεται µεταξύ του ισηµερινού και τυχόντος παράλληλου κύκλου. Το µέγεθος,
σε µοίρες, αυτής της γωνίας προσδιορίζει µε ακριβή και µοναδικό τρόπο τον παράλληλο
κύκλο. Έτσι έχουµε τον µεσηµβρινό στις 5ο (µοίρες) πάνω από τον ισηµερινό, τον
µεσηµβρινό στις 23,8ο κάτω από τον ισηµερινό κ.λπ. Ο προσδιορισµός αυτός µπορεί να γίνει
µε οσηδήποτε ακρίβεια εφόσον το µέτρο της γωνίας είναι πραγµατικός αριθµός στο κλειστό
διάστηµα [0, 90] εκατέρωθεν του ισηµερινού. Όταν η γωνία µετριέται από τον ισηµερινό
προς τον βόρειο πόλο, τότε προσδίδουµε σε αυτήν τον προσδιορισµό βόρεια, µιλώντας για
τον παράλληλο κύκλο x µοίρες βόρεια του ισηµερινού ή απλούστερα x µοίρες βόρεια.
Αντίστοιχα, όταν η γωνία µετριέται από τον ισηµερινό προς τον νότιο πόλο τότε
αναφερόµαστε στο παράλληλο κύκλο y µοίρες νότια του ισηµερινού ή απλούστερα y µοίρες
νότια.
Παρόµοια προσέγγιση ακολουθείται και για τον προσδιορισµό των µεσηµβρινών. Ως αρχή
µέτρησης έχει θεσπιστεί ο µεσηµβρινός ο οποίος διέρχεται από το αστεροσκοπείο του
Greenwich της Αγγλίας και ο οποίος ονοµάζεται πρώτος µεσηµβρινός (prime meridian) ή
µεσηµβρινός του Greenwich (Greenwich meridian). Ο µεσηµβρινός του Greenwich, σε
αντιστοιχία µε τον ισηµερινό και τους παράλληλους κύκλους, είναι ο µεσηµβρινός των 0ο,
ενώ όλοι οι υπόλοιποι ορίζονται στο κλειστό διάστηµα [0, 180] δεξιά και αριστερά, µε την
γωνία φ µετρούµενη επί του ισηµερινού – άρα κάθετα προς τον µεσηµβρινό του Greenwich.
Στις προς τα δεξιά µετρούµενες γωνίες προσδίδεται ο προσδιορισµός ανατολικά, ενώ στις
προς τα αριστερά µετρούµενες γωνίες προσδίδεται ο προσδιορισµός δυτικά. Όπως και µε
τους παράλληλους κύκλους, έτσι και µε τους µεσηµβρινούς, κάθε ένας από αυτούς ορίζεται
µε οσηδήποτε ακρίβεια εφόσον και εδώ το µέτρο της γωνίας είναι πραγµατικός αριθµός.
Επιπλέον, ορίζεται ως γεωγραφικό πλάτος ή απλά πλάτος (latitude) ενός σηµείου στην
επιφάνεια της γης, η γωνία µεταξύ ισηµερινού και παράλληλου κύκλου που διέρχεται από
συγκεκριµένο σηµείο. Αντίστοιχα, ορίζεται ως γεωγραφικό µήκος ή απλά µήκος
(longitude) η γωνία µεταξύ του µεσηµβρινού του Greenwich και του µεσηµβρινού που
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διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Tο (γεωγραφικό) πλάτος και (γεωγραφικό) µήκος
ενός σηµείου (τόπου) ονοµάζονται γεωγραφικές συντεταγµένες (coordinates).
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ένα σηµείο (τόπος) επάνω στην επιφάνεια της γης
προσδιορίζεται µε τον καθορισµό των συντεταγµένων του – δηλαδή του γεωγραφικού
πλάτους και µήκους.
Συχνά, το γεωγραφικό πλάτος αναφέρεται και ως γεωγραφική τεταγµένη ή απλά
τεταγµένη της θέσης ενός σηµείου, ενώ το γεωγραφικό µήκος αναφέρεται και ως
γεωγραφική τετµηµένη ή απλά τετµηµένη.
Από τους παραπάνω ορισµούς και έννοιες, προκύπτει ότι µεσηµβρινός είναι ο γεωµετρικός
τόπος όλων των θέσεων (σηµείων) επί της επιφάνειας της γης, τα οποία έχουν το ίδιο
γεωγραφικό µήκος. Αντίστοιχα, παράλληλος κύκλος είναι ο γεωµετρικός τόπος όλων των
θέσεων (σηµείων) επί της επιφάνειας της γης, τα οποία έχουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τόσο το γεωγραφικό πλάτος, όσο και το γεωγραφικό µήκος,
είναι γωνίες οι οποίες µετρούνται σε µοίρες στα αντίστοιχα κλειστά διαστήµατα [0, 90] Β
(βόρια) ή Ν (νότια) και [0, 180] Α (ανατολικά) ή ∆ (δυτικά). Στην σηµερινή εποχή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο προσδιορισµός των γωνιών αυτών ως πραγµατικών αριθµών
όχι µόνο δεν δηµιουργεί πρόβληµα, αλλά διευκολύνει τα µέγιστα στην επεξεργασία τους.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τοµείς εφαρµογής, όπως για παράδειγµα η ναυσιπλοΐα και χρήση
έντυπων χαρτών γενικότερα, όπου είναι πρακτικότερο, το γεωγραφικό πλάτος και µήκος, να
εκφράζονται σε µοίρες και υποδιαιρέσεις της µοίρας. Υπενθυµίζεται ότι µία µοίρα
υποδιαιρείται σε εξήντα πρώτα λεπτά (60΄) και ένα πρώτο λεπτό υποδιαιρείται σε εξήντα
δεύτερα λεπτά (60΄΄).
Για παράδειγµα, οι (γεωγραφικές) συντεταγµένες του πρώην κτηρίου διοικητικών
υπηρεσιών του ΕΑΠ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μπουµπουλίνας 57-59 στην Πάτρα,
µε ακρίβεια πέντε δεκαδικών ψηφίων, είναι 38.24440 Β (βόρεια) και 21.72865Α
(ανατολικά). Μετατρέποντας σε µοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά, έχουµε 38ο 14΄ 39,84΄΄ Β
και 21ο 43΄ 43,14΄΄ Α.
Θα πρέπει ακόµη να αναφερθεί, ότι για τις υπολογιστικές ανάγκες των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και µηχανών γενικότερα, συχνά, αντί των προσδιορισµών βόρεια / νότια και
ανατολικά / δυτικά, προτιµάται η προσήµανση των τιµών. Στην περίπτωση αυτή, θετικό
γεωγραφικό πλάτος είναι το βόρειο, ενώ θετικό γεωγραφικό µήκος είναι το ανατολικό.
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Αντίστοιχα, αρνητικό γεωγραφικό πλάτος είναι το νότιο και αρνητικό γεωγραφικό µήκος το
δυτικό. Σηµειώνεται δε, ότι στην περίπτωση παράλειψης του προσήµου, όπως σε κάθε
εφαρµογή ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπονοείται το +. Έτσι οι συντεταγµένες του
παραπάνω παραδείγµατος µπορούσαν να δοθούν ως το διατεταγµένο ζεύγος (+38.24440,
+21.72865).
Στην περίπτωση της παραπάνω αναπαράστασης, ως διατεταγµένου ζεύγους, θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τι εκφράζει η πρώτη και τι η δεύτερη τιµή. ∆υστυχώς, αυτό δεν
είναι προτυποποιηµένο και εξαρτάται από την υλοποίηση του λογισµικού της
χρησιµοποιούµενης µηχανής.
Θα περίµενε κανείς, σε αντιστοιχία µε τα µαθηµατικά, όπου ένα σηµείο του (καρτεσιανού)
επιπέδου αναπαρίσταται ως ένα διατεταγµένο ζεύγος πραγµατικών αριθµών (x, y), όπου x η
τετµηµένη και y η τεταγµένη [ΑΝ∆90], να έχουµε την διάταξη (γεωγραφικό µήκος,
γεωγραφικό πλάτος). Αυτό όµως δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγµα, η γλώσσα KML, η
οποία χρησιµοποιείται για την οπτικοποίηση θέσεων σε χάρτες και στην οποία θα
αναφερθούµε στο επόµενο κεφάλαιο, χρησιµοποιεί την παραπάνω αντίστοιχη µε τα
µαθηµατικά διάταξη. Άρα, οι συντεταγµένες του παραδείγµατος του κτηρίου του ΕΑΠ θα
πρέπει να δοθούν ως (21.72865, 38.24440) – µε ή χωρίς το πρόσηµο +. Αντίθετα, τα Google
Maps APIs, τα οποία και αυτά θα εξεταστούν αναλυτικά παρακάτω, χρησιµοποιούν τη
διάταξη (γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό µήκος) Στην περίπτωση αυτή, οι συντεταγµένες
του παραδείγµατός µας θα πρέπει να δοθούν ως (38.24440, 21.72865).

3.1.5 Γεωδαισία
Ένας ακόµη ορισµός, ο οποίος δεν θα µπορούσε να παραληφθεί, είναι αυτός της
Γεωδαισίας. Της επιστήµης που ασχολείται µε όλες τις παραπάνω έννοιες, την απεικόνιση
της γήινης επιφάνειας στους χάρτες, και όχι µόνο.
Σύµφωνα µε τους Αν. ∆ηµαράκη και Χρ. Ντούνη [∆ΗΜ86], γεωδαισία είναι η επιστήµη
που ασχολείται µε: α) Τον ακριβή προσδιορισµό της θέσεως σηµείων της επιφάνειας της
γης, β) τον προσδιορισµό του µεγέθους και του σχήµατός της, γ) την αποτύπωση τµηµάτων
ή και ολόκληρης της επιφάνειας της γης σε κάποια κλίµακα και δ) τις µετρήσεις και τη
µελέτη των διαχρονικών µεταβολών του πεδίου βαρύτητας της γης.
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3.2 Απεικόνιση σε χάρτες

3.2.1 Χαρτογραφία, χάρτες και ορισµοί
Η ανάγκη του ανθρώπου για παρατήρηση και εποπτεία αντικειµένων ή µεγάλων περιοχών
της γης, ώστε να είναι σε θέση να τις µελετήσει, τον οδήγησε στην κατασκευή και
παρατήρηση της απεικόνισης – αποτύπωσης τους σε σµίκρυνση – επί χάρτου (σε χαρτί). Ο
κλάδος της επιστήµης της γεωδαισίας, ο οποίος ασχολείται µε την απεικόνιση, σε
σµίκρυνση, περιοχών του χώρου που µας περιβάλλει και µάλιστα σε µορφή που να
διευκολύνει την παρατήρηση, ονοµάζεται χαρτογραφία.
Η χαρτογραφία περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την καταγραφή
και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών σε µορφή χάρτη. Σύµφωνα µε αυτά, χάρτη
(chart) ονοµάζουµε την απεικόνιση υπό κλίµακα των φυσικών χαρακτηριστικών περιοχών
του γεωγραφικού χώρου, συνήθως σ’ ένα επίπεδο χαρτί [∆ΗΜ86].
Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες χαρτών και πολλά είδη σε κάθε κατηγορία. Ένας τρόπος
κατηγοριοποίησης των χαρτών είναι ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας την οποία
απεικονίζουν. Έτσι οι χάρτες µπορούν να διακριθούν σε πολιτικούς, γεωφυσικούς, οδικούς,
ναυτικούς, τοπογραφικούς, υδρογραφικούς, θεµατικούς κ.λπ.
Ένας άλλος, πιο επιστηµονικός, τρόπος κατηγοριοποίησης των χαρτών είναι ανάλογα µε την
προβολή που χρησιµοποιήθηκε κατά την κατασκευή τους, προκειµένου να αποτυπωθεί η
σφαιροειδής επιφάνεια της γης σ’ αυτήν του επιπέδου (του χάρτη). Σύµφωνα µε αυτή τη
διάκριση έχουµε τρία βασικά είδη χαρτών. Χάρτες επίπεδης ή αζιµουθιακής προβολής
(planar or azimuthal projection), κωνικής προβολής (conic projection) και κυλινδρικής
προβολής (cylindrical projection) [PUR06].
Κάθε µία από τις παραπάνω τρεις βασικές διακρίσεις, έχει πλήθος παραλλαγών και
διαφοροποιήσεων. Έτσι συχνά ακούµε περί γνωµονικής προβολής (gnomonic projection),
πολικής προβολής (polar projection), ορθογραφικής προβολής (orthographic projection),
στερεογραφικής προβολής (stereographic projection) κ.λπ.
Μια σε βάθος αναφορά ή αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των, αναλόγως της προβολής,
κατηγοριοποιήσεων ξεφεύγει τελείως από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Ως εκ
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τούτου, θα αρκεστούµε σε βασικές έννοιες και στοιχεία τους τα οποία αναφέρονται
παρακάτω.

3.2.2 Επίπεδη ή Αζιµουθιακή προβολή
Κατά την επίπεδη ή αζιµουθιακή προβολή (planar or azimuthal projection) τα σηµεία της
προς απεικόνιση επιφάνειας προβάλλονται πάνω σε ένα επίπεδο, αυτό του χάρτη, το οποίο
εφάπτεται στην επιφάνεια (της γης). Εάν το σηµείο προβολής της επιφάνειας είναι το κέντρο
της γης τότε έχουµε την λεγόµενη γνωµονική προβολή (gnomonic projection), εάν το
σηµείο προβολής είναι το αντιδιαµετρικό σηµείο από αυτό της επαφής του επιπέδου
απεικόνισης µε τη γη έχουµε τη λεγόµενη στερεογραφική προβολή (stereographic
projection), ενώ τέλος, εάν σηµείο προβολής τοποθετηθεί στο άπειρο τότε έχουµε την
λεγόµενη ορθογραφική προβολή (orthographic projection).

Εικόνα 13: Αζιµουθιακή προβολή [∆ΗΜ86]
Χάρτες αζιµουθιακής προβολής δεν συναντάµε συχνά – τουλάχιστον στην καθηµερινή µας
ζωή και ανάγκες. Ο κυριότερος λόγος είναι η µεγάλη παραµόρφωση την οποία
επιδεικνύουν, η οποία αυξάνει όσο αποµακρυνόµαστε από το σηµείο επαφής της επιφάνειας
απεικόνισης µε τη γη. Οι πόλοι για παράδειγµα, αν και σηµεία επί της επιφάνειας της γης,
στους χάρτες αζιµουθιακής προβολής – κατά κανόνα – αναπαρίστανται µε τόξο κύκλου.
Εντούτοις, η χρήση της είναι σχεδόν επιβεβληµένη σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για
παράδειγµα η χαρτογράφηση των περιοχών των πόλων της γης. Χαρακτηριστικό

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

35

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
παράδειγµα τέτοιας εφαρµογής αποτελεί η πολική αζιµουθιακή προβολή (polar azimuthal
projection), κατά την οποία το σηµείο επαφής χάρτη / γης είναι ο βόρειος ή νότιος πόλος.
Οι θέσεις και το σχήµα των γραµµών γεωγραφικού µήκους και πλάτους, στους χάρτες αυτού
του είδους, ποικίλει ανάλογα µε την σχετική θέση γης και επιπέδου απεικόνισης καθώς και
σηµείου προβολής της επιφάνειας κατά την προβολή.

3.2.3 Κωνική προβολή
Στην κωνική προβολή (conic projection) τα σηµεία της επιφάνειας της γης τα οποία πρέπει
να απεικονισθούν προβάλλονται πάνω σε κώνο ή κώνους από το κέντρο της σφαίρας (γης).
Ο κώνος, συνήθως, εφάπτεται ενός παραλλήλου κύκλου, άρα ο άξονας του κώνου συµπίπτει
µε τον άξονα της γης. Στην περίπτωση αυτή έχουµε την λεγόµενη απλή κωνική προβολή
(simple conic projection), η οποία χρησιµοποιείται ως εναλλακτικός τρόπος απεικόνισης των
περιοχών των πόλων. Ο παράλληλος κύκλος στον οποίο εφάπτεται ο κώνος καλείται
βασικός παράλληλος (standard parallel).

Εικόνα 14: Απλή κωνική προβολή [∆ΗΜ86]
Οι κωνικές προβολές δεν αποτελούν εξαίρεση του κανόνα, που θέλει αυτές να έχουν πολλές
παραλλαγές στον τρόπο υλοποίησής τους, στις οποίες όµως δεν θα επεκταθούµε, καθώς,
όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποκλίνουν των στόχων και γνωστικού αντικειµένου της
παρούσας εργασίας. Η παραµόρφωση, και στην περίπτωση των χαρτών κωνικής προβολής,
είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την γενίκευση της χρήσης τους.
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Οι παράλληλοι κύκλοι, τουλάχιστον στην απλή κωνική προβολή, έχουν µορφή τόξων
οµόκεντρων κύκλων µε κέντρο τον πόλο (βόρειο ή νότιο), ενώ οι µεσηµβρινοί εµφανίζονται
ως ακτίνες – των οµόκεντρων κύκλων – µε σηµείο σύγκλισης την κορυφή του κώνου, που
στην περίπτωση αυτή είναι ο πόλος (βόρειος ή νότιος). Οι πόλοι, στην απλή κωνική
προβολή, εµφανίζονται ως σηµεία σε αντίθεση µε τους χάρτες αζιµουθιακής προβολής που
αναφέρθηκαν στην υποενότητα 3.2.1.

Εικόνα 15: Χάρτης απλής κωνικής προβολής του Β ηµισφαιρίου [∆ΗΜ86]

3.2.4 Κυλινδρική προβολή
Εάν περιβάλλουµε τη γήινη σφαίρα µε κύλινδρο ύψους ίσου µε το µήκος του άξονα της γης
και προβάλουµε στην εσωτερική του επιφάνεια κάθε σηµείο της γήινης σφαίρας, από το
κέντρο αυτής, θα πάρουµε τη λεγόµενη απεικόνιση της σφαιρικής επιφάνειας της γης πάνω
σε κυλινδρικό ανάπτυγµα [∆ΗΜ06]. Η προβολή του είδους αυτού ονοµάζεται κυλινδρική
προβολή (cylindrical projection).
Ανάλογα µε τον τρόπο επαφής του κυλίνδρου µε την επιφάνεια της γης διακρίνουµε την
ορθή ή ισηµερινή κυλινδρική προβολή (equatorial cylindrical projection) όταν ο
κύλινδρος εφάπτεται του ισηµερινού, την εγκάρσια κυλινδρική προβολή (transverse
cylindrical projection) όταν ο κύλινδρος εφάπτεται τυχόντος µεσηµβρινού κύκλου και
πλάγια κυλινδρική προβολή (oblique cylindrical projection) όταν ο κύλινδρος εφάπτεται
τυχόντος µεγίστου κύκλου.
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Εικόνα 16: Ορθή κυλινδρική προβολή [∆ΗΜ86]
Από τις παραπάνω «παραλλαγές», οι πλέον χρησιµοποιούµενοι, στην πράξη, χάρτες, είναι
αυτοί της ορθής ή ισηµερινής προβολής. Στους λόγους που καθιστούν τους χάρτες του
είδους αυτού ευρέως χρησιµοποιούµενους συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η παραµόρφωση
την οποία παρουσιάζουν είναι ελάχιστη έως µικρή για µικρά έως µεσαία γεωγραφικά πλάτη.
Επιπλέον, το γεγονός ότι όλοι οι παράλληλοι κύκλοι απεικονίζονται πάνω στο χάρτη ως
παράλληλες µεταξύ τους ευθείες, οµοίως και οι µεσηµβρινοί µεταξύ τους, καθώς και το
γεγονός ότι κάθε παράλληλος κύκλος είναι κάθετος προς κάθε µεσηµβρινό, διευκολύνει
πολύ τους υπολογισµούς και τη µελέτη του χάρτη.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παραµόρφωση αυξάνει µε την αύξηση του γεωγραφικού πλάτους
της απεικονιζόµενης περιοχής και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο προβολές όπως η
κωνική και αζιµουθιακή προτιµώνται στις απεικονίσεις περιοχών κοντά ή γύρω από τους
πόλους της γης – όπως εξηγήθηκε στις υποενότητες 3.2.2 και 3.2.3 παραπάνω.
Χαρακτηριστικό της ορθής κυλινδρικής προβολής, αποτελεί το γεγονός ότι οι µεσηµβρινοί
δεν απεικονίζονται απλά ως παράλληλες µεταξύ τους ευθείες, αλλά επιπλέον ισαπέχουν
µεταξύ τους. Το ίδιο όµως δεν συµβαίνει µε τους παράλληλους κύκλους, οι οποίοι, λόγω της
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γεωµετρίας της σφαίρας και του κυλίνδρου, καθώς κινούµαστε από τον ισηµερινό προς τους
πόλους απέχουν όλο και περισσότερο µεταξύ τους. Χαρακτηριστικό της παραµόρφωσης που
παρουσιάζει η εν λόγω προβολή, στην απεικόνιση περιοχών κοντά ή γύρω από τους πόλους,
είναι ότι οι πόλοι εκφυλίζονται σε ευθείες και µάλιστα µήκους ίσου µε την περιφέρεια του
ισηµερινού.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι χάρτες που συναντάµε γύρω µας και
χρησιµοποιούµε, έχουν ως βάση την ορθή κυλινδρική προβολή.

3.2.5 Μερκατορική προβολή και χάρτες
Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.2.4, λόγω των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν
έναντι των υπολοίπων προβολών, οι χάρτες οι βασισµένοι στην ορθή κυλινδρική προβολή,
είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλο είδος / τύπο χαρτών. Για να
είµαστε όµως απολύτως ακριβείς, η προβολή των χαρτών αυτών δεν είναι η (απλή) ορθή
κυλινδρική προβολή αυτώ καθ’ αυτώ, αλλά µία «παραλλαγή» της, ευρέως γνωστή ως
µερκατορική προβολή (marcator projection). Οι παραγόµενοι µε αυτή χάρτες ονοµάζονται
χάρτες µερκατορικής προβολής ή απλά µερκατορικοί χάρτες.
Η ονοµασία τιµά τον Φλαµανδό γεωγράφο Gerhard Kremer, γνωστό στην εποχή του µε το
εκλατινισµένο όνοµά του Gerardus Mercator, ο οποίος επινόησε το µερκατορικό χάρτη το
1569. Κατ’ άλλους, ο µερκατορικός χάρτης αποτελεί επινόηση του µεγάλου Έλληνα
γεωγράφου Μαρίνου του Τύριου (τέλος Α΄ και αρχές Β΄ µ.Χ. αιώνα) την οποία
εκµεταλλεύτηκε ο Mercator 14 περίπου αιώνες αργότερα. [∆ΗΜ86]. Το σίγουρο πάντως
είναι ότι ο τύπος αυτός των χαρτών έχει πλέον παγκοσµίως καθιερωθεί ως «Μερκατορικός
χάρτης».
Πρωταρχικός στόχος του Mercator, ήταν η δηµιουργία «καλύτερων» ναυτικών χαρτών, οι
οποίοι είχαν πρωτοεµφανιστεί από την εποχή του Μαρίνου του Τύριου, αλλά δεν κάλυπταν
πλήρως τις ανάγκες των ναυτιλοµένων.
Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός ναυτικού – και όχι µόνο – χάρτη είναι:
i.

Οι µεσηµβρινοί και ο ισηµερινός, µαζί µε τους παράλληλους κύκλους ή κύκλους
πλάτους, όπως αλλιώς λέγονται, να αναπαρίστανται ως ένα γραµµικό δίκτυο
παραλλήλων και καθέτων µεταξύ τους γραµµών. Αυτό επιτυγχάνεται έχοντας ως
βάση της µερκατορικής προβολής την ορθή κυλινδρική όπως έχει ήδη αναφερθεί.
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ii.

Τυχούσα λοξοδροµική καµπύλη στην επιφάνεια της γης να αναπαρίσταται ως ευθεία
γραµµή στο χάρτη. Υπενθυµίζεται ότι λοξοδροµική καµπύλη είναι µία ευθεία πάνω
στην επιφάνεια της γης η οποία ενώνει δύο σηµεία της επιφάνειάς της, η οποία,
όπως εξηγήθηκε στην υποενότητα 3.1.3, δεν αποτελεί τον συντοµότερο δρόµο
µεταξύ των δύο σηµείων επί της επιφάνειας της γης, αλλά για µικρές σχετικά
αποστάσεις δεν διαφέρει σηµαντικά από αυτή. Κάτι τέτοιο όµως δεν προκύπτει από
την γεωµετρία της (απλής) ορθής κυλινδρικής προβολής και ήταν ένα από τα σηµεία
επέµβασης του Mercator, προκειµένου να προκύψει ο ζητούµενος χάρτης.

iii.

Να διατηρείται η οµοιότητα των στοιχειωδών σχηµάτων της επιφάνειας της γης –
δηλαδή η απεικόνιση να είναι σύµµορφη. Και εδώ το αποτέλεσµα της (απλής) ορθής
κυλινδρικής προβολής δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητικό.

Επιπλέον, η διατήρηση της οµοιότητας των σχηµάτων, επιβάλλει τη διατήρηση της ισότητας
των γωνιών, γιατί τότε µόνο ή λοξοδροµία θα τέµνει τους µεσηµβρινούς, που είναι µεταξύ
τους παράλληλοι, µε σταθερή γωνία και θα είναι ευθεία γραµµή.
Ο Mercator, µελέτησε και τροποποίησε την (απλή) ορθή κυλινδρική προβολή, η οποία
κάλυπτε µόνο την πρώτη περί χαρτών απαίτηση, επινοώντας και χρησιµοποιώντας ένα
σύνολο µαθηµατικών σχέσεων. Εποµένως, η Μερκατορική προβολή δεν χαρακτηρίζεται ως
γεωµετρική αλλά ως αναλυτική προβολή – λόγω της εφαρµογής των παραπάνω σχέσεων.
Το αποτέλεσµα της εφαρµογής των µαθηµατικών αυτών σχέσεων, η ανάλυση των οποίων
ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας, είναι η αποµάκρυνση των επί του
χάρτου παραλλήλων κύκλων, η οποία είναι τόσο µεγαλύτερη όσο αποµακρυνόµαστε από
τον ισηµερινό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, το µήκος τόξου µεσηµβρινού µεταξύ παραλλήλων
κύκλων ίσης διαφοράς γωνίας ∆φ, να µην είναι ίσο στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη, αλλά
να αυξάνει όσο αποµακρυνόµαστε από τον ισηµερινό. Επιπλέον, έτσι διατηρείται η
επιθυµητή οµοιότητα των σχηµάτων και η σταθερή γωνία τοµής της λοξοδροµίας µε τους
µεσηµβρινούς. Παράλληλα, η παραµόρφωση του χάρτη είναι ίδια προς κάθε κατεύθυνση –
για µικρές σχετικά αποστάσεις. Άρα, υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης της απόστασης µε το
ίδιο µέτρο προς κάθε κατεύθυνση – για κοντινά τουλάχιστον γεωγραφικά πλάτη – µε
ικανοποιητική ακρίβεια για τις συνήθεις χρήσεις των χαρτών, τόσο στη θάλασσα (ναυτιλία),
όσο και στην ξηρά.
Ιδιαίτερη ευκολία στη µέτρηση αποστάσεων παρέχουν οι µερκατορικοί χάρτες για τις
ανάγκες της ναυσιπλοΐας. Ως γνωστό, η διεθνώς χρησιµοποιούµενη µονάδα µέτρησης της
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απόστασης στη θάλασσα είναι το ναυτικό µίλι (nautical mile) το οποίο είναι ίσο µε 1.852
µέτρα ή ~1,151 στατικά µίλια (statue miles). Το ναυτικό µίλι, ορίζεται ως το µήκος τόξου
ενός λεπτού της µοίρας µετρούµενο στον ισηµερινό. Με τα αυξοµερή πλάτη που
διαµορφώνονται – σύµφωνα µε τα παραπάνω – στην επιφάνεια ενός µερκατορικού χάρτη,
προκειµένου να µετρήσει κανείς µία απόσταση πάνω στο χάρτη, το µόνο που έχει να κάνει
είναι να τοποθετήσει τα σκέλη ενός διαβήτη στα άκρα του προς µέτρηση τµήµατος, και να
µεταφέρει το άνοιγµα του διαβήτη στην κλίµατα του πλάτους, ακριβώς δεξιά ή αριστερά της
περιοχής στην οποία βρίσκεται το µετρούµενο τµήµα. Η ανάγνωση των λεπτών της µοίρας
(∆φ) που καλύπτει το άνοιγµα του διαβήτη είναι η απόσταση σε ναυτικά µίλια.
Αν και οι µερκατορικοί χάρτες επινοήθηκαν µε βάση τις αρχές και ανάγκες της ναυσιπλοΐας,
όπως εξηγήθηκε παραπάνω, τυγχάνουν ευρύτατης εφαρµογής και χρησιµοποιούνται σχεδόν
αποκλειστικά για τις ανάγκες της πλοήγησης και στην ξηρά. Πέραν των παραδοσιακών
(έντυπων) χαρτών, είναι η de facto επιλογή και των νέων ηλεκτρονικών χαρτών.
Χρησιµοποιούνται σε όλες τις συσκευές επίγειας πλοήγησης – Global Positioning Systems
(GPS) – ενώ είναι η εξ ορισµού (default) επιλογή για τη δηµιουργία και εµφάνιση των
χαρτών της Google, της Microsoft κ.λπ.
Γενικώς, η χρήση των µερκατορικών χαρτών είναι τόσο διαδεδοµένη, ώστε όταν
αναφερόµαστε σε χάρτες χωρίς να προσδιορίζουµε τον τύπο ή προβολή τους, µπορούµε µε
ασφάλεια να υποθέσουµε ότι πρόκειται για µερκατορικούς.
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4. Εξέλιξη και νέες υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού και του
∆ιαδικτύου

4.1 Γενικά
Το 1999, ο Tim Barners-Lee, εφευρέτης του Web και σήµερα διευθυντής (director) του
World Wide Web Consortium (W3C), στο βιβλίο του ‘Weaving the Web’, αναφερόµενος
στο µέλλον του Παγκόσµιου Ιστού γράφει:
‘Web’s future, one that calls for the active support and participation of
programmers, computer manufacturers, and social organizations to make
it happen.’ [BER99]
∆ηλαδή, σε ελεύθερη µετάφραση, ‘Το µέλλον του Παγκόσµιου Ιστού, είναι τέτοιο που
αποζητά την ενεργό στήριξη και συµµετοχή των προγραµµατιστών, κατασκευαστών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, και κοινωνικών οργανισµών για να πραγµατοποιηθεί’.
Όσον αφορά την ενεργό στήριξη και συµµετοχή των προγραµµατιστών, από την αρχή είχε
διαφανεί η διάθεση συνεργασίας και συµµετοχικής ανάπτυξης λογισµικού, µε τις διάφορες
οµάδες και projects ανοικτού κώδικα για την από κοινού κατασκευή και ελεύθερη διάθεση
λογισµικού, αλλά και από µεµονωµένους προγραµµατιστές, οι οποίοι προσέφεραν και
προσφέρουν δωρεάν τα προγράµµατά τους στο κοινό.
Υπό το κλίµα όµως της τότε εποχής, µε τόσες ανοικτές «συρράξεις» µεταξύ εταιριών για την
επικράτηση στο χώρο του διαδικτύου, και την κλιµάκωση του «πολέµου» µεταξύ Microsoft
και Netscape, δεν ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς τις εταιρίες αυτές να συµµετέχουν και
να στηρίζουν τέτοιες ιδέες.
Την ίδια περίπου εποχή, όταν ο John Naughton έγραφε το βιβλίο του µε τίτλο ‘A Brief
history of the Future’ [NAU00], το οποίο αποτελεί µία πρώτη απόπειρα καταγραφής της
«σύντοµης» ιστορίας του διαδικτύου, οι φίλοι του τον αντιµετώπιζαν κάπως περίεργα. Όχι
τόσο γιατί θεωρούσαν το διαδίκτυο κάτι πολύ καινούργιο για να καταγράψει κανείς την
ιστορία του, αλλά κυρίως διότι θεωρούσαν παράλογο το να προσπαθεί κανείς να καταγράψει
κάτι τόσο ρευστό – ‘… they regarded it as somehow absurd that one should try to pin down
something so fluid’.
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Απ’ ότι φαίνεται δεν είχαν άδικο. Με την πάροδο του χρόνου, µέσα σε σύντοµο σχετικά
χρονικό διάστηµα, τα πράγµατα άλλαξαν – ευτυχώς προς το κοινό καλό. Οι εταιρίες βέβαια
δεν έπαψαν να είναι κερδοσκοπικές και να ανταγωνίζονται µε κάθε µέσο και τρόπο για την
επικράτησή τους στο χώρο. Απλά άλλαξαν τα όπλα του πολέµου. Σήµερα, µε στόχο πάντα
την διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων τους, προσπαθούν να προσελκύσουν το κοινό
στους διαδικτυακούς τους τόπους προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες, όπως e-mail, φιλοξενία
σελίδων, λογισµικό, χάρτες κ.λπ.
Σχεδόν πάντα, σύµφωνα µε τις σχετικές άδειες χρήσης, οι δωρεάν προσφερόµενες
υπηρεσίες, είναι δωρεάν µόνο για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, ενώ για κάθε εµπορική
τους χρήση απαιτείται ειδική, επί πληρωµή, άδεια. Λογικό, εάν κανείς σκεφτεί το υψηλό
κόστος δηµιουργίας και συντήρησης ορισµένων εξ αυτών των υπηρεσιών.
Χαρακτηριστικά και αξιοσηµείωτα παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν τα Google
Maps και Microsoft Virtual Earth τα οποία, µεταξύ άλλων, θα συζητηθούν στη συνέχεια.
Μπορεί όλα αυτά να φάνταζαν απίθανα ή αδύνατα την εποχή εκείνη (1999-2000), για τον
περισσότερο κόσµο, αλλά είχαν υπάρξει άνθρωποι, οι οποίοι τα είχαν οραµατιστεί ακόµη
νωρίτερα. Ένας εξ αυτών ήταν ο Bill Gates – ιδρυτής και µέχρι πρόσφατα πρόεδρος της
Microsoft – ο οποίος το 1995 στο βιβλίο του µε τίτλο “The Road Ahead”, αναφερόµενος στο
Information Highway (Λεωφόρο της Πληροφορίας), χωρίς να µπορεί να προσδιορίσει εάν
αυτό θα αποτελέσει εξέλιξη ή αντικαταστάτη του διαδικτύου, µεταξύ πολλών άλλων,
οραµατίζεται ότι ο τρόπος διαφήµισης µέσα από το Information Highway θα πάρει νέες
µορφές που δεν είναι δυνατόν να φανταστούµε σήµερα (1995). Μία από τις οραµατιζόµενες
από αυτόν µορφές, είναι και αυτή µέσω e-mail, όπου ο παραλήπτης θα πιστώνεται από τον
διαφηµιζόµενο ή τον διαφηµιστή του, µε ένα µικρό ποσό, το οποίο θα κυµαίνεται από
µερικά λεπτά έως λίγα δολάρια, εάν αποδεχθεί να αφιερώσει λίγο χρόνο προκειµένου να
ενηµερωθεί σχετικά µε το διαφηµιζόµενο προϊόν [GAT95].
Ίσως κάτι τέτοιο να µην έχει συµβεί, προς το παρόν, και τα ηλεκτρονικά ταχυδροµικά µας
κουτιά (mailboxes) να γεµίζουν καθηµερινά µε ενοχλητικά ηλεκτρονικά «σκουπίδια», αλλά
όλες οι δωρεάν νέες υπηρεσίες που συναντάµε στον Παγκόσµιο Ιστό σήµερα και οι οποίες
στόχο έχουν να µας προσελκύσουν στους διαδικτυακούς τόπους των παρόχων τους,
προκειµένου να βοµβαρδιστούµε µε τις εκεί ανηρτηµένες διαφηµίσεις ή να προσθέσουν το
λογότυπό και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (URL) στο δωρεάν παρεχόµενο ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή χάρτη, δεν απέχουν πολύ από αυτά που οραµατίστηκε ο Bill Gates. ∆εν
πιστώνεται δηλαδή ο λογαριασµός µας µε κάποιο ποσό, αλλά, µας παρέχονται δωρεάν
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κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κάποιο, µερικές φορές σεβαστό, λειτουργικό ή
κατασκευαστικό κόστος ή / και κόστος συντήρησης.

4.2 Web 2.0
Ένας όρος που ακούγεται συχνά σήµερα είναι ο “Web 2.0”. Πρόκειται για µια φράση που
«εφευρέθηκε» από την εταιρία O'Reilly Media τον Οκτώβριο του 2004 και αναφέρεται σε
µια υποτιθέµενη - προτεινόµενη δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισµένων στο ∆ιαδίκτυο. Όσον
αφορά το τι ακριβώς σηµαίνει εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλες διχογνωµίες. Ακόµη
υπάρχει µία µεγάλη µερίδα καταξιωµένων ειδικών σε θέµατα διαδικτύου, όπως ο εφευρέτης
του Παγκόσµιου Ιστού Tim Berners Lee, η οποία χαρακτηρίζει τον όρο ως ένα άνευ
νοήµατος και σηµασίας “marketing buzzword” – δηλαδή ως µία ηχηρή και άνευ ουσίας λέξη
της αγοράς.
Ένας ορισµός του Web 2.0 σύµφωνα µε την O'Reilly Media – όπως αυτός καταγράφεται
στην Ελληνική έκδοση της Βικιπαίδια (Wikipedia) [18] – είναι ο ακόλουθος:
«Το Web 2.0 είναι η εταιρική επανάσταση στην βιοµηχανία των υπολογιστών
που προκαλείται από την µετακίνηση στο διαδίκτυο σαν πλατφόρµα, και στην
απόπειρα να καταλάβουµε τους κανόνες της επιτυχίας σε αυτή τη νέα
πλατφόρµα. Βασικός κανόνας ανάµεσα σε αυτούς είναι ο εξής: Χτίσιµο
εφαρµογών που καρπώνονται τις επιδράσεις των δικτύων και καλυτερεύουν
όσο περισσότερο τις χρησιµοποιούν οι άνθρωποι. (Αυτό είναι που αλλού έχω
αποκαλέσει 'εκµετάλλευση της συλλογικής νοηµοσύνης.')»
Συνήθως η αρίθµηση – 1.0, 1.1, 2.0 κλπ – υπονοεί την αναβάθµιση και εξέλιξη κυρίως
κάποιου προϊόντος πχ. Windows 3.0 ή 3.1, Word 7.0 κλπ. Στην περίπτωση όµως του Web, ο
όρος Web 2.0 δεν υπονοεί κάποια τεχνολογική εξέλιξη. Αυτό που πρεσβεύουν και
προωθούν οι υποστηρικτές του Web 2.0 είναι η χρήση της υπάρχουσας υποδοµής και
τεχνολογιών κατά ένα νέο / διαφορετικό τρόπο µε σκοπό την µεγιστοποίηση του οφέλους
που προκύπτει από αυτές.
∆εν είναι λίγοι αυτοί που σήµερα θεωρούν τον όρο Web 2.0 ως συνώνυµο του semantic web
(σηµασιολογικός ιστός). Ο τελευταίος αυτός ισχυρισµός δεν είναι εύκολο είτε να
τεκµηριωθεί είτε να απορριφθεί µε σοβαρά επιχειρήµατα σήµερα. Μένει λοιπόν στο µέλλον
να µας δείξει τι από όλα αυτά συµβαίνει.
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Επιπλέον, αν δεχθούµε ότι ένα µεγάλο µέρος της τεχνολογικής προόδου, την οποία ο Bill
Gates οραµατίστηκε και κατέγραψε στο The Road Ahead [GAT95], έχει επιτευχθεί, τότε θα
µπορούσαµε ακόµη να θεωρήσουµε ότι ο Web 2.0 είναι ένα από τα πρώτα, αλλά σηµαντικά
τµήµατα του Information Highway – όπως αυτό περιγράφηκε από τον Bill Gates 13 και
πλέον χρόνια πριν.
Η αντικατάσταση των προσωπικών σελίδων των χρηστών µε τα blogs, η αντικατάσταση της
χρήσης της συνδροµητικής Britannica Online µε την δωρεάν και ανοικτή σε όλους
Wikipedia, τα RSS feeds, το Napster για την ανταλλαγή κυρίως τραγουδιών, το BitTorent
για την ανταλλαγή αρχείων, οι δηµοπρασίες του eBay και οι χάρτες της Google είναι λίγες
µόνο από τις νέες «υπηρεσίες διαδικτύου» και αλλαγές που ήδη είναι διαθέσιµες στον
Παγκόσµιο Ιστό στα πλαίσια του Web 2.0

4.3 Υπηρεσίες διαδικτύου (Web services)
Υπηρεσίες διαδικτύου ή Web Services, όπως είναι ο αγγλικός όρος, είναι ένας ακόµη νέος
– και όχι σαφώς ορισµένος – όρος. Παρ’ όλα αυτά, εµπεριέχει στοιχεία του διαδικτύου τα
οποία χρησιµοποιούµε, ίσως σε καθηµερινή βάση, όλο και περισσότερο σήµερα.
Με την εµφάνιση των τάσεων για δηµιουργία και χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου, στις
αρχές του 21ου αιώνα, το World Wide Web Consortium (W3C) δηµιούργησε µία οµάδα
εργασίας µε όνοµα Web Services Architecture Working Group, και στόχο να οργανώσει και
να προτυποποιήσει τις τότε πρωτοεφµανιζόµενες υπηρεσίες διαδικτύου. Χαρακτηριστικό
είναι ότι η οµάδα εργασίας δεν κατάφερε καν, επίσηµα, να συµφωνήσει στον ορισµό του τι
είναι υπηρεσία διαδικτύου [RIC06]. Ένας σύντοµος ορισµός, ο οποίος προτάθηκε από το
W3C Web Services Architecture Working Group στις 11 Φεβρουαρίου του 2004, και
φαίνεται να έχει ανεπισήµως τουλάχιστον επικρατήσει, είναι: ‘A Web Service is a software
system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network’.
∆ηλαδή, µία υπηρεσία διαδικτύου είναι ένα σύστηµα λογισµικού, σχεδιασµένο να
υποστηρίζει την διαλειτουργική αλληλεπίδραση µηχανής µε µηχανή πάνω σ’ ένα δίκτυο.
Ο Robert Richards στο [RIC06] επιχειρεί να ορίσει την υπηρεσία διαδικτύου ως εφαρµογή η
οποία είναι προσβάσιµη από το διαδίκτυο, χρησιµοποιεί προτυποποιηµένα / επίσηµα
(standard) πρωτόκολλα διαδικτύου και XML για την ανταλλαγή µηνυµάτων και
πληροφοριών.
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Το πρόβληµα, για άλλη µία φορά, φαίνεται να είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του διαδικτύου. Κάθε µία προσπάθησε και προσπαθεί να εδραιώσει την δικιά της
τεχνολογία και ορολογία ως πρότυπο για τις υπηρεσίες διαδικτύου, µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να υπάρξει κοινά αποδεκτός ορισµός και προτυποποίηση. Παρ’ όλα αυτά, ο έστω
«χαλαρός» ορισµός του Robert Richards, φαίνεται να είναι πιο κοντά στη σηµερινή
πραγµατικότητα του Παγκόσµιου Ιστού.

4.4 Mashups
Εάν ανοίξουµε κάποιο Αγγλοελληνικό λεξικό και αναζητήσουµε την ερµηνεία της λέξης
‘mash’, θα διαπιστώσουµε ότι σηµαίνει χυλός, πολτός ή και πουρές στο χώρο της µαγειρικής.
Αντίστοιχα ως ρήµα, η λέξη ‘mash’ σηµαίνει πολτοποιώ [STA77].
Μία περεταίρω αναζήτηση της φράσης ‘mash up’ – σε ένα πιο εξειδικευµένο λεξικό
περιφραστικών ή φραστικών ρηµάτων (phrasal verbs) – µας αποκαλύπτει τον ακόλουθο
ορισµό. Mash up: to mix (potatoes) with milk and butter by beating them with a fork or
other tool [COU83], δηλαδή, αναµειγνύω (πατάτες) µε γάλα και βούτυρο χτυπώντας µε ένα
πιρούνι ή άλλο εργαλείο.
Αναζητώντας ακόµη παραπέρα την ετυµολογία και προέλευση του όρου, διαπιστώνουµε ότι
ο όρος mashup έχει τις ρίζες του στους DJs και µουσικούς, οι οποίοι δηµιουργούν νέες
συνθέσεις «αναµειγνύοντας» δείγµατα / τµήµατα από προϋπάρχοντα τραγούδια [PUR06].
Αναφορικά µε την Τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ∆ιαδικτύου, mashup
είναι µία διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία συνδυάζει δεδοµένα από περισσότερες της µίας
πηγές σε ένα ολοκληρωµένο εργαλείο.
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5. Η εργασία – Τι µελετήθηκε και τι επελέγη για να χρησιµοποιηθεί

5.1 Γενικά
Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν έως τώρα, κυρίως στο κεφάλαιο 4, θα µπορούσαµε να
αναδιατυπώσουµε τους στόχους και τον αυτοπροσδιορισµό της παρούσας Πτυχιακής
Εργασίας λέγοντας:
Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία, µε χρήση υπαρχόντων και ελεύθερα
διαθέσιµων υπηρεσιών διαδικτύου και λογισµικού, επιχειρεί, στα πλαίσια
του Web 2.0, να δώσει ως αποτέλεσµα µία διαδικτυακή εφαρµογή τύπου
mashup για την οπτικοποίηση της γεωγραφικής θέσης των υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Στη συνέχεια, αναφέρονται υπηρεσίες διαδικτύου και εργαλεία ελεύθερου και ανοικτού
κώδικα, µε ιδιαίτερη έµφαση στα ελεύθερα διαθέσιµα χαρτογραφικά υπόβαθρα, τα οποία
µελετήθηκαν πριν γίνει η επιλογή αυτών που τελικά χρησιµοποιήθηκαν. Τα εργαλεία αυτά,
σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο των υπαρχόντων, αλλά µόνο
κατάλογο αυτών που µελετήθηκαν στα πλαίσια της Πτυχιακής Εργασίας.
Επισηµαίνεται ότι εργαλεία, όπως για παράδειγµα το χαρτογραφικό υπόβαθρο και βάσεις
πληροφοριών της NGI, τα οποία αποτελούν εµπορικές υλοποιήσεις και δεν διατίθενται
ελεύθερα – ούτε για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς – δεν µελετήθηκαν και δεν έχουν
συµπεριληφθεί στην παρούσα εργασία.

5.2 Το χαρτογραφικό υπόβαθρο

5.2.1 Οι χάρτες της Google – Google Maps
Οι χάρτες της Google ή Google Maps όπως είναι ο αγγλικός και περισσότερο γνωστός όρος
/ ονοµασία, είναι αναµφισβήτητα το πλέον γνωστό, στο ευρύτερο κοινό, χαρτογραφικό
υπόβαθρο για mashups.
Οι χάρτες της Google, ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στις 8 Φεβρουαρίου 2005. Αρχικά, η
Google προσέφερε υποστήριξη µόνο για τον Internet Explorer και φυλλοµετρητές τύπου
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Mozzila. Σύντοµα όµως, προστέθηκε υποστήριξη και για άλλους γνωστούς φυλλοµετρητές
όπως Opera, Safari κ.λπ.
Στην αρχική φάση της λειτουργίας της υπηρεσίας, παρέχονταν µόνο οι χάρτες, χωρίς πολλά
στοιχεία των περιοχών και χωρίς τις δορυφορικές φωτογραφίες, ενώ έλλειπαν σχεδόν
παντελώς οι υπόλοιπες, σήµερα θεωρούµενες ως δεδοµένες, υπηρεσίες όπως αυτόµατος
εντοπισµός (εύρεση γεωγραφικών συντεταγµένων) ταχυδροµικών διευθύνσεων κ.λπ. Στην
πορεία βελτιώθηκαν και συνεχίζουν να βελτιώνονται συνεχώς τόσο µε την προσθήκη νέων
υπηρεσιών, ευκολιών και πληροφοριών, όσο και µε την επέκταση των υπαρχουσών
καλύπτοντας όλο και περισσότερα µέρη του κόσµου.
Η παρεχόµενη λεπτοµέρεια και ποσότητα πληροφορίας που εµφανίζεται στους χάρτες – για
ορισµένα µέρη του κόσµου – είναι εκπληκτική. Στην πόλη της Νέας Υόρκης, για
παράδειγµα, εκτός από γνωστά κτήρια υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης ακόµη και των
στάσεων του υπογείου σιδηροδρόµου. ∆υστυχώς όµως τέτοιου είδους πληροφορίες
διατίθενται για ορισµένες πόλεις και µέρη του κόσµου – προς το παρόν τουλάχιστον.
Όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο, το παρεχόµενο χαρτογραφικό υπόβαθρο κρίνεται
ικανοποιητικό – τουλάχιστον για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Όλες οι πρωτεύουσες
νοµών έχουν πλήρως χαρτογραφηθεί, µε τα ονόµατα των οδών να εµφανίζονται στα
ελληνικά. Σε κωµοπόλεις και µεγάλα χωριά, οι χάρτες απεικονίζουν τη χάραξη των δρόµων
αλλά λείπουν οι ονοµασίες των οδών, ενώ σε µικρότερα χωριά δεν υπάρχουν ούτε οι δρόµοι,
ενώ το εθνικό οδικό δίκτυο είναι πλήρως αποτυπωµένο.
Το µοναδικό ίσως πρόβληµα που παρατηρείται, σήµερα (Σεπτέµβριος 2008), είναι στον
αυτόµατο εντοπισµό συγκεκριµένων διευθύνσεων µε τον προσδιορισµό της οδού και
αριθµού – υπηρεσία geocoding. Ακόµη και στις µεγάλες ελληνικές πόλεις η επιστρεφόµενη
πληροφορία αφορά το µέσον µόνο της οδού – ο αριθµός αγνοείται. Ως επακόλουθο, οι
αυτοµατοποιηµένες οδηγίες µετάβασης από σηµείο σε σηµείο δεν είναι απολύτως ακριβείς,
παρά το γεγονός ότι γίνεται διάκριση δρόµων µονής και διπλής κατεύθυνσης – για την
περίπτωση πλοήγησης / κίνησης µε αυτοκίνητο.
Οι δορυφορικές φωτογραφίες, αν και εφαρµόζονται αρκετά σωστά στις περιοχές της
Ελλάδος και η υβριδική απεικόνιση φωτογραφίας δορυφόρου και οδών είναι αξιοπρεπής,
φαίνεται να µην ανανεώνονται τακτικά. Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ιδιαίτερο
πρόβληµα για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.
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Η Google, διαθέτει τους χάρτες της δωρεάν, υπό µορφή υπηρεσίας διαδικτύου, ενώ επιπλέον
έχει δηµιουργήσει και συντηρεί το Google Maps JavaScript Application Programming
Interface (API). To Google Maps API είναι µία συλλογή από έτοιµες συναρτήσεις σε
JavaScript, τις οποίες η Google όχι µόνο προσφέρει δωρεάν προς χρήση, αλλά έχει
αναπτύξει

και

έναν

µεγάλο

αριθµό

σελίδων

στο

διαδικτυακό

τόπο

http://code.google.com/apis/maps µε έναν πληρέστατο οδηγό χρήσης και εκµάθησης, καθώς
και πλήθος έτοιµων παραδειγµάτων. Τα προσφερόµενα παραδείγµατα για τη χρήση των
χαρτών είναι ελεύθερα προς αντιγραφή και τροποποίηση.
Αν και η de facto επιλογή και εργαλείο χρήσης των χαρτών της Google σε mashups
θεωρείται το Google Maps JavaScript API, εντούτοις η ίδια η Google έχει ετοιµάσει και
διαθέτει δωρεάν και άλλα API όπως για παράδειγµα για το Macromedia Flash.
Το µόνο που έχει να κάνει κανείς για να µπορέσει να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία, είναι
µία απλή εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο http://code.google.com/apis/maps/signup.html
προκειµένου να δηλώσει την URL του διαδικτυακού τόπου στον οποίο θα χρησιµοποιηθούν
οι χάρτες και να λάβει, αυτόµατα, το κατάλληλο «κλειδί». Ο οποιοσδήποτε, µπορεί να λάβει
οσαδήποτε κλειδιά επιθυµεί για αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, χωρίς κανένα
περιορισµό.
Στην άδεια χρήσης, δεν αναφέρεται περιορισµός για εµπορική ή άλλη χρήση των χαρτών –
αρκεί η πρόσβαση στο τελικό mashup να µην γίνεται µε χρέωση ή άλλους περιορισµούς.
Παρ’ όλα αυτά, για τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς και επιχειρήσεις, η Google έχει
δηµιουργήσει το Google Maps API Premier, το οποίο ισχυρίζεται ότι προσφέρει
µεγαλύτερες ταχύτητες απόκρισης σε διαδικτυακούς τόπους µε αυξηµένη κίνηση, έλεγχο
των διαφηµίσεων που εµφανίζονται µε τους χάρτες, υποστήριξη από την ίδια την Google,
παρακολούθηση της εξέλιξης και πορείας (στον χάρτη) των παραγγελιών πελατών κ.λπ.
Σύµφωνα µε την (απλή) άδεια χρήσης, αν και δεν το έχει κάνει µέχρι στιγµής, η Google
διατηρεί το δικαίωµα να ενσωµατώσει διαφηµίσεις στους χάρτες της, µε προειδοποίηση 90
ηµερών προς τους χρήστες.
Ο µοναδικός υφιστάµενος περιορισµός είναι αυτός της χρήσης της υπηρεσίας Geocoding. Η
υπηρεσία αυτή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η υπηρεσία η οποία αντιστοιχεί
ταχυδροµικές διευθύνσεις (οδός και αριθµός) σε γεωγραφικές συντεταγµένες. Για την
υπηρεσία αυτή, η Google δεν επιτρέπει περισσότερες από 15.000 αιτήσεις ανά διαδικτυακό
τόπο και ηµέρα.
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Όσον αφορά την άδεια χρήσης, θα πρέπει ακόµη να αναφερθεί, ότι η Google διατηρεί το
δικαίωµα να θέσει, στο µέλλον, περιορισµούς για την χρήση των χαρτών – όµοια µε την
χρήση της υπηρεσίας Geocoding που αναφέρθηκε παραπάνω – ή ακόµη και να διακόψει την
παροχή της υπηρεσίας.

5.2.2 Οι χάρτες της Microsoft – Microsoft Virtual Earth (Maps)
Τέλη Μαΐου του 2005 ο Bill Gates, ιδρυτής και τότε πρόεδρος της Microsoft, στη διάρκεια
συνέδριου, στο Carlsbad της Καλιφόρνιας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
πρωτοπαρουσίασε το Microsoft Virtual Earth – σε µία beta (δοκιµαστική) έκδοση – ενώ τον
Ιούλιο του ιδίου έτους κυκλοφόρησε η έκδοση 1.0.
Από την αρχική του κυκλοφορία, το Microsoft Virtual Earth, έδωσε µεγάλη έµφαση στις
εµπεριεχόµενες σε αυτό αεροφωτογραφίες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι χάρτες είχαν ή
έχουν παραµεληθεί. Στόχος της Microsoft, ήταν και παραµένει, ένα προϊόν το οποίο να
συνδυάζει τις δύο γνωστές εφαρµογές της Google, Google Earth και Google Maps – οι
οποίες είχαν προηγηθεί κατά τι χρονικά και είχαν αρχίσει να κερδίζουν όλο και περισσότερο
έδαφος.
Επίσης, µεγάλη έµφαση δόθηκε, από την αρχή, στην επαγγελµατική του χρήση και
εφαρµογή, παρέχοντας ευκολίες για ανίχνευση επιχειρήσεων κ.λπ.
Το Microsoft Virtual Earth, στην πρώτη του έκδοση, εµπεριείχε πληροφορίες, χάρτες και
εικόνες, σχεδόν αποκλειστικά για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Για τις υπόλοιπες
περιοχές του κόσµου επέτρεπε µεν την πλοήγηση µέσα από δορυφορικές εικόνες, αλλά όταν
ο χρήστης εστίαζε (zoom) σε κάποιο σηµείο διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε διαθέσιµη εικόνα για
την περιοχή και το επίπεδο εστίασης. Μ’ άλλα λόγια, ήταν φανερό ότι η Microsoft είχε
επισπεύσει την κυκλοφορία, προκειµένου να «µπει στο παιχνίδι» και να µπορέσει να
ανταγωνιστεί την Google – προσπαθώντας να καλύψει το προβάδισµα που η δεύτερη είχε
ήδη αποκτήσει στον νέο αυτό χώρο.
Σήµερα, όπως ήταν αναµενόµενο, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Το Virtual Earth, καλύπτει
πλέον σχεδόν όλες τις περιοχές του πλανήτη, µε χάρτες, δορυφορικές εικόνες και
εκπληκτικές αεροφωτογραφίες.
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Στον ελλαδικό όµως χώρο, ο οποίος και µας ενδιαφέρει στα πλαίσια της παρούσας εργασίας,
τα πράγµατα δεν είναι και τόσο καλά. Μόνον οι µεγάλες πόλεις έχουν χαρτογραφηθεί σε
ικανοποιητικό επίπεδο. Σε µικρότερες πόλεις, όπως η Ξάνθη, στην οποία το ΕΑΠ
χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις, εµφανίζονται µόνο οι κύριες οδοί µε τα ονόµατά τους, ενώ οι
µικρότεροι δρόµοι απλώς εµφανίζονται (χωρίς ονοµασίες). Στα Ιωάννινα, άλλη µία πόλη µε
παρουσία του ΕΑΠ, οι µικρότεροι δρόµοι δεν εµφανίζονται καθόλου, ενώ οι κύριες οδοί
εµφανίζονται µεν, αλλά χωρίς ονοµασίες. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί, έστω και αν
δεν αποτελεί µείζον πρόβληµα, ότι ακόµη και εκεί που εµφανίζονται ονόµατα οδών, αυτά
είναι µε λατινικούς και όχι ελληνικούς χαρακτήρες.
Όσον αφορά την υπηρεσία, geocoding, µετατροπή διευθύνσεων σε γεωγραφικές
συντεταγµένες, στις χαρτογραφηµένες περιοχές φαίνεται να λειτουργεί – µε αµφιλεγόµενη
όµως ακρίβεια. Σε δοκιµές που έγιναν για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η ακρίβεια
εντοπισµού ήταν +/- ένα οικοδοµικό τετράγωνο. Θα πρέπει όµως να αναφερθεί, ότι υπήρξαν
και περιπτώσεις όπου η ακρίβεια ήταν υψηλή.
Σε περαιτέρω έρευνα που έγινε, βρέθηκε ότι η υλοποίηση της συγκεκριµένης υπηρεσίας,
στις πρώτες εκδόσεις της, χρησιµοποιούσε παρεµβολή (interpolation) µεταξύ γνωστών
σηµείων προκειµένου να προσδιορίσει τις ενδιάµεσες θέσεις. Η Microsoft παραδέχεται ότι η
µέθοδος αυτή πραγµατικά χρησιµοποιήθηκε, αλλά µόνον αρχικά. Ενδεχοµένως, να υπονοεί,
χωρίς να θέλει να αποκαλύψει, ότι κάτι τέτοιο ισχύει µόνο για διευθύνσεις στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής ή και κάποια άλλα µέρη τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί επαρκώς.
Το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών που έγιναν, στα πλαίσια της έρευνάς για την
παρούσα εργασία, δεν είχαν κάποιο σταθερό ή περίπου σταθερό σφάλµα, µάλλον
επιβεβαιώνει την χρήση παρεµβολής. Η παραπάνω διαπίστωση, βασίζεται στο γεγονός ότι η
αρίθµηση των κτηρίων κατά µήκος µίας οδού, κατά κανόνα, δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο
οµοιόµορφη ώστε µε παρεµβολή να έχουµε ακριβή ή τουλάχιστον ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.
Στις υβριδικές προβολές των χαρτών, η ακρίβεια των επικαλύψεων των φωτογραφιών µε τις
οδούς κρίνεται ως τουλάχιστον ικανοποιητική και για τις ελληνικές πόλεις – όσες από αυτές
έχουν χαρτογραφηθεί.
Εκπληκτικές και αρκετά ενηµερωµένες, είναι οι ενσωµατωµένες στο Virtual Earth
αεροφωτογραφίες σε αντίθεση µε τις δορυφορικές εικόνες οι οποίες – τουλάχιστον για τον
ελλαδικό χώρο – παραµένουν όπως στην έκδοση 1.0 του Virtual Earth.
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Για την προβολή των αεροφωτογραφιών – στις περιοχές όπου αυτές είναι διαθέσιµες – ο
χρήστης επιλέγει την προβολή “Bird’s eye” (µάτι του πουλιού) και πραγµατικά νιώθει σαν
πουλί που πετά πάνω από την περιοχή. Όπως δηλώνει η Microsoft, και εύκολα διαπιστώνει
κανείς, οι αεροφωτογραφίες έχουν ληφθεί από γωνία 45ο, έχουν πολύ καλή ευκρίνεια και
προβαλλόµενες µε την κατάλληλη εστίαση (zoom) αποκαλύπτουν µε µεγάλη λεπτοµέρεια
την απεικονιζόµενη περιοχή και κτήρια. ∆υστυχώς, στην παρούσα φάση, καλύπτουν πολύ
συγκεκριµένες περιοχές στο κέντρο – και µόνο – των µεγάλων πόλεων.
Στα πλαίσια των δοκιµών που διενεργήθηκαν, ξεκινήσαµε από το κέντρο της πόλης της
Θεσσαλονίκης, και αφού κινηθήκαµε ανατολικά νοτιοανατολικά, κατά µήκος της οδού
Εγνατίας, αντικρίζοντας µε εκπληκτική λεπτοµέρεια γνωστές περιοχές και κτήρια, περάσαµε
πάνω από τον χώρο της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης φτάνοντας στην συµβολή των
οδών Εγνατίας και 3ης Σεπτεµβρίου, βορειοανατολικά της οποίας βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και νοτιοδυτικά οι
εγκαταστάσεις

του

Πανεπιστηµίου

Μακεδονίας.

Εκεί

αντικρίσαµε

ένα

µάλλον

απογοητευτικό θέαµα. Οι εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου ήταν
ευδιάκριτες, όπως και στην υπόλοιπη διαδροµή, ενώ οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας – οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά για τις ΟΣΣ του ΕΑΠ – απεικονίζονταν ως
ένας άµορφος σωρός χρωµατιστών κουκίδων και δεν ήταν δυνατό να διακρίνουµε τίποτε.

Εικόνα 17: Virtual Earth - Bird's eye view (17/08/08) - Πανεπιστήµια Θεσσαλονίκης
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Ενδεχοµένως, για την συγκεκριµένη θέση, δεν υπήρχε διαθέσιµη αεροφωτογραφία και στην
θέση της είχε τοποθετηθεί υπερµεγέθυνση κάποιας δορυφορικής δίνοντας το παραπάνω
εικονιζόµενο αποτέλεσµα.
Για το Virtual Earth, η Microsoft παρέχει ένα πλήρες Software Development Kit (SDK) για
την χρήση και ενσωµάτωση των χαρτών – κυρίως µε το γνωστό «πακέτο» παραγωγής
λογισµικού Microsoft Visual Studio. Παράλληλα, µέσα από ένα πλήθος ιστοσελίδων, δίνει
πληροφορίες, οδηγίες και παραδείγµατα για την χρήση των χαρτών σε ιστοσελίδες και την
δηµιουργία mashups – µε τη χρήση του δικού της JavaScript API.
Όσον αφορά την άδεια χρήσης, κάτω από την οποία επιτρέπεται η χρήση των χαρτών, είναι
ελεύθερη (χωρίς χρέωση) για µη εµπορική χρήση (non commercial use). Υπάρχουν βέβαια
κάποιοι περιορισµοί, όπως για παράδειγµα το όριο των 50.000 κλήσεων ανά ηµέρα για την
υπηρεσία geocoding, οι οποίοι όµως δεν φαίνεται να είναι σε θέση να δηµιουργήσουν
ιδιαίτερα προβλήµατα για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας λαµβανοµένου υπόψη και
του caching (προσωρινής αποθήκευσης).
Ένας περισσότερο ουσιαστικός περιορισµός, σύµφωνα µε την άδεια χρήσης, ο οποίος θα
πρέπει να αναφερθεί, είναι η απαγόρευση εµφάνισης των γεωγραφικών συντεταγµένων, ή
άλλων µεταδεδοµένων, κατά την προβολή εικόνων σε Bird’s eye view.

5.2.3 Οι χάρτες της Yahoo – Yahoo Maps
Με την αρχική έκδοση και κυκλοφορία των χαρτών της, στα τέλη του 2005, η Yahoo, δεν
έτυχε της προσοχής των χρηστών που έτυχαν οι ανταγωνιστές της Google και Microsoft.
Στις 16 Μαΐου 2007, µε την κυκλοφορία της νέας ανανεωµένης έκδοσης των Yahoo Maps,
σχεδιασµένη από την εταιρία χαρτογραφήσεων Cartifact, και µε την εξασφάλιση της
συνεργασίας των παγκοσµίως γνωστών εταιριών κατασκευής χαρτών, κυρίως για φορητές
συσκευές Global Positioning System (GPS), NAVTEQ και Teleatlas, η Yahoo µπαίνει
δυναµικά στο παιχνίδι των χαρτών και mashups.
Η ποιότητα των χαρτών της δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τον ανταγωνισµό. Απεναντίας,
ορισµένες υπηρεσίες, όπως το geocoding και η παροχή οδηγιών, φαίνεται να ξεχωρίζουν.
Ειδικά για τον ελλαδικό χώρο, ο εντοπισµός διευθύνσεων (geocoding) είναι ο καλύτερος
από όσους µελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Μόνον η αναγραφή των
ονοµάτων των οδών µε λατινικούς χαρακτήρες µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µικρό
µειονέκτηµα.
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Όσον αφορά την χρήση τους σε διαδικτυακές σελίδες και mashups, η Yahoo έχει ετοιµάσει
και προσφέρει τα AJAX API και Action Script 3 Flash API, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει και
το πεπαλαιωµένο πλέον Action Script 2 Flash API. Η υποστήριξη, µε την έννοια της
τεκµηρίωσης, οδηγιών και παραδειγµάτων, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί επαρκής, αλλά
όχι πλούσια.
Οι δορυφορικές εικόνες, στις µεγάλες ελληνικές πόλεις είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ενώ
στις µικρότερες η ποιότητα των εικόνων δεν επιτρέπει ιδιαίτερη µεγέθυνση.
Ένα σοβαρό µειονέκτηµα, όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο και τις ανάγκες της παρούσας
εργασίας, είναι η έλλειψη της χαρτογράφησης ακόµη και µετρίου µεγέθους πόλεων. Για
παράδειγµα, στις Λάρισα, Ξάνθη και Ιωάννινα, πόλεις µε παρουσία του ΕΑΠ, εµφανίζονται
µόνο πολύ κεντρικοί οδοί – κυρίως τµήµατα του διερχόµενου από αυτές εθνικού οδικού
δικτύου.
Η άδεια χρήσης, επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των χαρτών και API, εφόσον η πρόσβαση
στο τελικό προϊόν είναι ελεύθερη – χωρίς συνθηµατικά, χρεώσεις κ.λπ. – και εφόσον δεν
χρησιµοποιείται για την προώθηση εµπορικών προϊόντων ή / και συµφερόντων.
Η µελέτη και η έρευνα γύρω από το συγκεκριµένο χαρτογραφικό υπόβαθρο δεν ήταν
εκτενείς. Ο λόγος ήταν η ελλιπής χαρτογράφηση σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για
την παρούσα εργασία. Παρ’ όλα αυτά, η αίσθηση που αποκοµίστηκε είναι ότι η Yahoo κάνει
ένα πολύ δυνατό “sprint” στον χώρο των χαρτών και mashups και δεν θα πρέπει να
αποτελέσει έκπληξη εάν σύντοµα δούµε να υπάρχουν ανατροπές στον χώρο αυτό.

5.2.4 Συγκρίσεις – επιλογή χαρτογραφικού υποβάθρου
Στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται τα τρία χαρτογραφικά υπόβαθρα τα οποία
εξετάστηκαν – µε εστίαση στα σηµεία που ενδιαφέρουν για την υλοποίηση της παρούσας
εργασίας.
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Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας χαρτογραφικών υποβάθρων

α/α

Χαρακτηριστικό

1

2

Google Maps

Virtual Earth Maps

Yahoo Maps

Ελεύθερη χρήση για Ναι
τους σκοπούς της
εργασίας

Ναι

Ναι

Υποστήριξη AJAX

Ναι

Ναι

Ναι

3

Παροχή API

Ναι

Ναι

Ναι

4

Τεκµηρίωση API

Καλή

Καλή

Επαρκής

5

Υποστηρικτική
βιβλιογραφία
(τρίτων)

Πλούσια

∆εν εντοπίστηκε

∆εν
εντοπίστηκε

6

Ναι
Χαρτογράφηση
µεγάλων ελληνικών
πόλεων

Ναι

Μόνο
πολύ
µεγάλων

7

Χαρτογράφηση
µικρότερων
ελληνικών πόλεων

Μερικώς

Όχι

8

Ονόµατα οδών στην Ναι
Ελληνική

Όχι

Όχι

9

Geocoding

Υποτυπώδες

Μέτριο

Καλό

10

Ποιότητα
∆ορυφορικών
φωτογραφιών

Καλή

Πολύ καλή

Μέτρια

11

Ποιότητα
αεροφωτογραφιών

Μη διαθέσιµες

Άριστη

Μη διαθέσιµες

12

∆ηµοφιλές / γνωστό Πολύ – κυρίως Αρκετά – κυρίως για Ελάχιστα
για µη εµπορικές εµπορικές εφαρµογές
στο ευρύ κοινό
εφαρµογές

Ναι

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα, αλλά και την όλη έρευνα και
µελέτη που προηγήθηκε, και τα τρία χαρτογραφικά υπόβαθρα που εξετάστηκαν, παρέχουν
τα απαιτούµενα για την υλοποίηση µίας εφαρµογής οπτικοποίησης εγκαταστάσεων σε
χάρτες, όπως αυτή που αναζητείται από την παρούσα Πτυχιακή Εργασία.
Όλα συνοδεύονται από το αντίστοιχο Application Programming Interface, το οποίο
διατίθεται ελεύθερα και υποστηρίζει Asynchronous Java Script and XML (AJAX), το οποίο
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είναι απαραίτητο για την δυναµική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ πελάτη (client) και
εξυπηρετητή (server), ενώ η παρεχόµενη τεκµηρίωση είναι από επαρκής έως καλή.
Εάν τα Google Maps δεν ήταν το µοναδικό εκ των τριών χαρτογραφικών υποβάθρων που
παρέχει χαρτογράφηση για τις όχι πολύ µεγάλες ελληνικές πόλεις, όπως Λάρισα, Ξάνθη
κ.λπ., οι οποίες αποτελούν πόλεις παρουσίας και ενδιαφέροντος του ΕΑΠ, τότε η επιλογή θα
ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Το γεγονός όµως της µη ύπαρξης ικανοποιητικής χαρτογράφησης
των πόλεων αυτών, στα άλλα δύο εξεταζόµενα χαρτογραφικά υπόβαθρα, καθιστά την χρήση
των Google Maps ως την µία και µοναδική επιλογή – δεδοµένου του στόχου της εργασίας
και της ισχύουσας σήµερα κατάστασης.
Το µοναδικό ίσως µειονέκτηµα των Google Maps, είναι η υπηρεσία geocoding, της
αυτοµατοποιηµένης δηλαδή µετατροπής των ταχυδροµικών διευθύνσεων σε γεωγραφικές
συντεταγµένες, και κατ’ επέκταση η αυτόµατη απεικόνισή τους σε χάρτες. Η υπηρεσία, η
οποία

χαρακτηρίζεται

ως

υποτυπώδης

στον

παραπάνω

συγκεντρωτικό

πίνακα,

υπενθυµίζεται ότι σήµερα (Σεπτέµβριος 2008) παρέχει τις συντεταγµένες µόνο του κέντρου
των οδών – δεν έχει δηλαδή την δυνατότητα εντοπισµού συγκεκριµένου αριθµού σε οδό για
τον ελλαδικό χώρο.
Η υστέρηση αυτή του geocoding έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, όπως προαναφέρθηκε, αφορά
τον αυτόµατο προσδιορισµό των γεωγραφικών συντεταγµένων των εγκαταστάσεων του
ΕΑΠ για την απεικόνισή τους στους χάρτες – µε απλή δήλωση της πλήρους ταχυδροµικής
διεύθυνσης. Επειδή όµως αυτή είναι µία στατική πληροφορία και η καταχώρησή της γίνεται
άπαξ, για κάθε εγκατάσταση, το πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί µε χρήση είτε κάποιου
δέκτη GPS και προσέγγιση της εγκατάστασης, είτε µε προσεκτική παρατήρηση του χάρτη
της συγκεκριµένης περιοχής, από κάποιον γνώστη αυτής, και εντοπισµού της θέσης της
εγκατάστασης στον χάρτη.
Το δεύτερο σκέλος, αφορά την µη δυνατότητα ακριβούς δυναµικού προσδιορισµού
τυχούσας θέσης από τον χρήστη, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών όπως παροχή οδηγιών
προσέγγισης κάποιας εγκατάστασης από συγκεκριµένο σηµείο επιλογής του χρήση.
Παρ’ όλα αυτά, τα παραπάνω προβλήµατα πιστεύεται ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστούν µε
διάφορα «τεχνάσµατα» και κατάλληλο προγραµµατισµό κατά την υλοποίηση και συγγραφή
του απαραίτητου κώδικα – εφόσον εν τω µεταξύ δεν υπάρξει κάποια βελτίωση / αναβάθµιση
της υπηρεσίας από την Google.
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5.3 Η επιλογή λογισµικού υποστήριξης και παρουσίασης
Με δεδοµένη την επιλογή των Google Maps ως χαρτογραφικό υπόβαθρο, για τους λόγους
που αναλύθηκαν παραπάνω, και στόχο µία ελεύθερα διαθέσιµη, µέσω διαδικτύου,
εφαρµογή, η χρήση HTML σε συνδυασµό µε το παρεχόµενο από την Google JavaScript API
είναι µάλλον µονόδροµος.
Λαµβάνοντας όµως υπόψη και την ανάγκη για δυναµική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
πελάτη και εξυπηρετητή, µε την χρήση της υποστηριζόµενης από την Google τεχνολογίας
AJAX, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η δηµιουργία και παροχή στατικών σελίδων HTML δεν
είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες της ζητούµενης εφαρµογής. Εποµένως, απαιτείται
κάποιος διακοµιστής σελίδων µε δυνατότητα δηµιουργίας δυναµικών σελίδων HTML.
Παράλληλα, για την επίτευξη των στόχων, της παρούσας εργασίας, τελείως απαραίτητη
είναι και η χρήση µίας βάσης δεδοµένων, στην οποία θα αποθηκεύονται όλα τα σχετικά µε
τις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στοιχεία προς οπτικοποίηση, αλλά και άλλες βοηθητικές για την
εφαρµογή πληροφορίες.
Απολύτως απαραίτητη, είναι επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας του λογισµικού του
διακοµιστή σελίδων µε την βάση δεδοµένων, για την δυναµική άντληση στοιχείων κατά την
δηµιουργία των σελίδων.
Ένα ευρέως γνωστό, πολυδοκιµασµένο και ελεύθερα διαθέσιµο τέτοιο «ζεύγος» αποτελεί ο
Apache PHP Web Server µε την MySQL. Όπως είναι γνωστό, και τα δύο παραπάνω
ελεύθερα λογισµικά, διατίθενται σε πληθώρα υλοποιήσεων για όλες σχεδόν τις πλατφόρµες
και λειτουργικά συστήµατα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις ή και
συνδυασµοί αυτών όπως για παράδειγµα η χρήση PHP µε PostgreSQL.
Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι ο Apache PHP Web Server σε συνεργασία µε την MySQL
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι ο φοιτητής είχε µία µικρή πρότερη εµπειρία της χρήσης τους, στα πλαίσια της
Θεµατικής Ενότητας ΠΛΗ-23 (Τηλεµατική, ∆ιαδίκτυα και Κοινωνία), οδήγησαν τελικώς
στην επιλογή των Apache PHP Web Server και MySQL για την ανάπτυξη της εφαρµογής
της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας.
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Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη του κώδικα έγινε στο υπολογιστικό σύστηµα του φοιτητή, όπου
ήταν ήδη εγκατεστηµένος ο Apache Web Server 2.2.6 µε PHP 5.2.5 και MySQL 5.0.45. Τα
παραπάνω, είχαν εγκατασταθεί µε χρήση του πακέτου εγκατάστασης Wampserver 2.0, το
οποίο είχε παρασχεθεί, στον φοιτητή από το ΕΑΠ, στα πλαίσια της Θεµατικής Ενότητας
ΠΛΗ-23. Το εν λόγω πακέτο εγκατάστασης, είναι ελεύθερα διαθέσιµο και µπορεί κανείς να
το βρει στο http://www.wampserver.com.

5.4 Κάποιες πρώτες δοκιµές

5.4.1 Ο πρώτος χάρτης – Google Maps και KML
Ένας από τους πλέον εύκολους τρόπους – αν όχι ο ευκολότερος όλων – για την
οπτικοποιήση σηµείων σε χάρτες της Google είναι µε χρήση της Keyhole Markup Language
(KML) [LEW07].
Ουσιαστικά πρόκειται για µία περιγραφή των προς απεικόνιση θέσεων / σηµείων, µε χρήση
µίας συγκεκριµένης µορφής XML, την οποία ανακοίνωσε και υποστηρίζει επισήµως η
Google από τον Ιούνιο του 2006. Η δοµή ενός αρχείου KML είναι απλούστατη και δεν
απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή εµπειρία για την δηµιουργία του. Η δοµή ενός τέτοιου αρχείου
είναι όπως παρακάτω:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<kml xmlns="http://www.google.com/earth/kml/2">
<Document>
<name>όνοµα αρχείου.kml</name>
<Placemark>
<name>όνοµα σηµείου απεικόνισης</name>
<description>περιγραφή σηµείου απεικόνισης</description>
<Point>
<coordinates>γεωγρ. µήκος, γεωγρ. πλάτος</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Document>
</kml>
Συµπληρώνοντας

κατάλληλα

τις

περιγραφές

µεταξύ

των

ετικετών

(tags)

και

επαναλαµβάνοντας, εντός του ιδίου αρχείου, το στοιχείο (element) <Placemark>, όσες
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φορές απαιτείται, µπορεί να δηµιουργηθεί εύκολα και γρήγορα ένα αρχείο KML για την
οπτικοποιήση πολλαπλών σηµείων. Το µόνο που χρειάζεται είναι η αποθήκευση του αρχείου
σε κάποιον διακοµιστή του διαδικτύου έτσι ώστε να είναι ορατό στο διαδίκτυο. Όσον αφορά
την εµφάνισή του, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας, κατά µία έννοια, «χειροκίνητος» και ο
άλλος «αυτοµατοποιηµένος».
Κατά τον «χειροκίνητο» τρόπο, επισκεπτόµαστε την σελίδα http://maps.google.com/maps
της Google και στο µοναδικό πεδίο εισαγωγής / αναζήτησης που υπάρχει στην κορυφή της
σελίδας συµπληρώνουµε την διεύθυνση (URL) της αποθηκευµένης σελίδας KML.
Πατώντας το κουµπί “Search Maps” στα δεξιά του πεδίου, η σελίδα της Google
αναλαµβάνει τα υπόλοιπα εµφανίζοντας τα εµπεριεχόµενα στο αρχείο KML σηµεία επάνω
σε έναν χάρτη.
Κατά τον «αυτοµατοποιηµένο» τρόπο, δηµιουργούµε – σε όποια σελίδα επιθυµούµε – ένα
σύνδεσµο

(link)

ο

οποίος

να

παραπέµπει

στη

“http://maps.google.com/maps?f=q&hl=el&q=διεύθυνση_αρχείου_kml”,

διεύθυνση

αντικαθιστώντας

το “διεύθυνση_αρχείου_kml” µε την πραγµατική διεύθυνση (URL) του αρχείου KML που
έχουµε κατασκευάσει.
Όπως είναι εµφανές, η οπτικοποίηση σηµείων µε τη χρήση της KML είναι απλή, εύκολη και
ταχύτατη στην υλοποίησή της. Όλα αυτά όµως έχουν και το τίµηµά τους. ∆εν παρέχεται
ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου ούτε της εµφανιζόµενης πληροφορίας ούτε και του τρόπου
εµφάνισής της. ∆εν παύει όµως να είναι ένας τρόπος γρήγορης οπτικοποίησης πληροφοριών
είτε για τον απαίδευτο δηµιουργό είτε για περιορισµένων απαιτήσεων και πλήθους σηµείων
εφαρµογές.
Στην εικόνα που ακολουθεί, εµφανίζεται µία «πρόχειρη» εφαρµογή των παραπάνω, η οποία
οπτικοποιεί την θέση του πρώην κτηρίου διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΠ, το οποίο
βρίσκεται στην διεύθυνση Μπουµπουλίνας 57-59 στην πόλη των Πατρών.
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Εικόνα 18: Μία απλή οπτικοποίηση κτηρίου του ΕΑΠ µε χρήση KML
Σηµειώνεται ότι για την συγγραφή, ανέβασµα (upload) σε διακοµιστή και κλήση του
σχετικού κώδικα KML, δεν απαιτήθηκαν, συνολικά, περισσότερα από πέντε έως δέκα λεπτά
της ώρας. Ο σχετικός KML κώδικας παρατίθεται στο Παράρτηµα Α (αρχείο
“eap_mpoumpoulinas.kml”).
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αρχεία τύπου KML είναι συµβατά µε την γνωστή
διαδικτυακή εφαρµογή “Google Earth” [19], η οποία και αποτελεί την εξ ορισµού (default)
εφαρµογή ανοίγµατος / εµφάνισης αρχείων τύπου KML στο διαδίκτυο.

5.4.2 Μια δεύτερη προσέγγιση – Google Maps και JavaScript
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η δηµιουργία χαρτών και η οπτικοποίηση θέσεων µε χρήση
KML, µπορεί να είναι φιλικότατη και να δίνει γρήγορα και εντυπωσιακά, για τον αµύητο
δηµιουργό ή χρήστη, αποτελέσµατα, αλλά δεν είναι «αρκετή» για τους σκοπούς και στόχους
της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας. Εάν µη τι άλλο, δεν είναι σε θέση να παράσχει την
απαιτούµενη δυναµική ανταπόκριση στις επιλογές του χρήστη. Επιπλέον, ο δηµιουργός δεν
έχει τον έλεγχο της εµφανιζόµενης στον χρήστη σελίδας, εφόσον πρακτικά, αυτό που ο
τελικός χρήστης λαµβάνει είναι µία σελίδα της Google, η οποία µέσω της στατικής
περιγραφής που δίνεται µε τις εµπεριεχόµενες στο KML αρχείο ετικέτες (tags) ενσωµατώνει
έναν χάρτη της επιθυµητής περιοχής και σηµείων.
Έτσι επιχειρήθηκε µία δεύτερη προσέγγιση µε χρήση του Google Maps API. Προς τον
σκοπό

αυτό

έγινε

η

απαιτούµενη

εγγραφή

στο

διαδικτυακό

τόπο

http://code.google.com/apis/maps/signup.html της Google και αποκτήθηκε το κατάλληλο
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κλειδί (key). Στη συνέχεια µελετήθηκαν µερικά απλά παραδείγµατα, από αυτά του
συνοδεύουν την τεκµηρίωση στο διαδικτυακό τόπο της Google. Από την µελέτη των
παραδειγµάτων, καθώς και της τεκµηρίωσης και των παρεχοµένων οδηγιών στον
διαδικτυακό

τόπο

των

Google

JavaScript

APIs

(http://code.google.com/apis/maps/documentation) προέκυψε ότι η τεχνική δηµιουργίας και
προβολής χαρτών, συνοπτικά, έχει ως εξής:
•

∆ηµιουργία µίας σελίδας HTML, η οποία, µεταξύ άλλων, πρέπει:
o

Να περιέχει την κατάλληλη ετικέτα τύπου <Script> µε την οποία θα
επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση και χρήση του Google Maps JavaScript API
µε το κατάλληλο κλειδί.

o

Να ορίζει µία περιοχή µε την χρήση της ετικέτας <div>, για την φιλοξενία
του χάρτη.

•

Συγγραφή µίας συνάρτησης αρχικοποίησης, σε JavaScript, η οποία:
o

Θα δηµιουργεί ένα αντικείµενο τύπου GMap – δηλαδή τον χάρτη – εντός
της παραπάνω αναφερόµενης και ορισµένης µε την ετικέτα <div> περιοχής.

o

Θα δηµιουργεί και θα προσθέτει, µε χρήση των καταλλήλων µεθόδων,
αντικείµενα τύπου GMarker, για την οπτικοποίηση (σηµείωση) των
επιθυµητών θέσεων πάνω στο χάρτη.

o

Θα συσχετίζει γεγονότα, όπως για παράδειγµα το κλικ του marker µε το
ποντίκι, µε πληροφορίες που επιθυµεί να εµφανίζονται, εν είδει
αναδυοµένου παραθύρου, όταν συµβεί το εν λόγω γεγονός.

•

Εκτέλεση της συνάρτησης αρχικοποίησης µε το φόρτωµα της σελίδας. Αυτό
επιτυγχάνεται µε χρήση της ιδιότητας onload της ετικέτας body στην HTML σελίδα.

•

Εκτέλεση της συνάρτησης GUnload, κατά την απόκρυψη / «ξεφόρτωµα» της
σελίδας, έτσι ώστε να ελευθερωθεί η δεσµευµένη από τα δηµιουργηθέντα
αντικείµενα µνήµη. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση της ιδιότητας onunload της
ετικέτας body στην HTML σελίδα.

Εκτελώντας διεξοδικά τα παραπάνω, συνοπτικά αναφερόµενα, βήµατα, δηµιουργήθηκε η
στατική HTML σελίδα, µε τίτλο Hello Google Maps, κατά το Hello World που συνηθίζεται
στις γλώσσες προγραµµατισµού, της οποίας ο κώδικας παρατίθεται στο Παράρτηµα Α
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(αρχείο “HelloGoogleMaps.html”) και το οπτικό αποτέλεσµα εµφανίζεται στη εικόνα που
ακολουθεί.

Εικόνα 19: ∆οκιµαστική σελίδα Hello Google Maps

Χωρίς να έχει επιτευχθεί κάποιο ουσιαστικό ή εντυπωσιακό αποτέλεσµα, είναι εµφανής ο
πλήρης έλεγχος του περιεχοµένου και της εµφάνισης από τον δηµιουργό – σε σχέση µε την
πρότερη προσέγγιση µε χρήση KML.
Το τίµηµα βεβαίως είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε για την δηµιουργία της, ο οποίος ήταν
υπερπολλαπλάσιος των λιγοστών λεπτών που απαιτήθηκαν για την αντίστοιχη KML σελίδα.
Επρόκειτο βέβαια για µία πρώτη διερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία
απαιτούσε µελέτη τόσο των σελίδων των σχετικών παραδειγµάτων όσο και της σχετικής
τεκµηρίωσης. Η παραπάνω απόπειρα και επένδυση χρόνου, χωρίς άλλο, αποτέλεσε ένα
πρώτο αλλά ουσιαστικό και µεγάλο βήµα στην υλοποίηση της παρούσας Πτυχιακής
Εργασίας.
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6. Οι απαιτήσεις του συστήµατος

6.1 Γενικά
Σύµφωνα µε την επιστήµη της Τεχνολογίας Λογισµικού (Software Engineering), τις
προτεινόµενες από αυτή µεθοδολογίες, αλλά και την κοινή πρακτική, η πρώτη από τις
διαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού είναι η προδιαγραφή (των απαιτήσεων), η οποία
περιγράφεται ως: «καθορισµός των εργασιών που θα επιτελεί το λογισµικό, καθώς και των
περιορισµών και των παραδοχών που ισχύουν» [ΒΕΣ00].
Σε πραγµατικές συνθήκες εκτέλεσης έργου δηµιουργίας λογισµικού, απαιτεί συνεντεύξεις,
σύνταξη και συµπλήρωση σχετικών ερωτηµατολογίων – από τους µελλοντικούς χρήστες
(stakeholders) – πλήθος συσκέψεων και κυρίως ταλέντο από την πλευρά του αναλυτή.
Πέραν όλων αυτών, όπως υπογραµµίζει ο Pressman [PRE97], απαιτείται ένα σύνολο άλλων
αναλύσεων και µελετών, όπως η οικονοµική ανάλυση αλλά και η µελέτη προκειµένου να
διαπιστωθεί το κατά πόσον το σύστηµα το οποίο προδιαγράφεται µέσα από τις απαιτήσεις
είναι δυνατόν να υλοποιηθεί – feasibility study.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Somerville [SOM04], στην πράξη οι απαιτήσεις ενός
συστήµατος πρέπει να καταγραφούν σε πολλαπλά αντίτυπα, όπου το καθένα έχει να
παρουσιάσει το δικό του επίπεδο λεπτοµέρειας ύφους και γλώσσας, καθώς οι απαιτήσεις θα
διαβαστούν, µελετηθούν και συζητηθούν από τον τελευταίο ενδεχόµενο χρήστη έως την
διοίκηση του οργανισµού που παραγγέλλει ή / και θα χρησιµοποιήσει το λογισµικό, από τον
ενδεχόµενα συµµετέχοντα ενδιάµεσο διαµεσολαβητή (facilitator), από τον αναλυτή, από τον
προγραµµατιστή που θα υλοποιήσει τον κώδικα κ.λπ.
Για την καταγραφή των απαιτήσεων του συστήµατος της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, οι
παραπάνω αναφερόµενες µεθοδολογίες δεν µπορούν να εφαρµοστούν πλήρως, εφόσον η
περιγραφή του συστήµατος στην ανακοίνωση της Πτυχιακής Εργασίας από τον επιβλέποντα
ήταν αρκετά γενική, αποδίδοντας έτσι στον φοιτητή, πέραν του ρόλου του µελετητή και τον
πολλαπλό ρόλο του πελάτη, αναλυτή και προγραµµατιστή.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, ο φοιτητής µελέτησε και οραµατίστηκε την δηµιουργία του
υπό κατασκευή συστήµατος, καταγράφοντας τις απαιτήσεις που ακολουθούν. Ο
διαχωρισµός τους έγινε, κατά την διεθνή πρακτική και βιβλιογραφία, σε:
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•

Λειτουργικές απαιτήσεις, αυτές δηλαδή που αφορούν τις υπηρεσίες που το
σύστηµα πρέπει να προσφέρει προς τον χρήστη, το πώς το σύστηµα πρέπει να
αντιδρά σε συγκεκριµένες εισόδους και το πώς να συµπεριφέρεται υπό
συγκεκριµένες συνθήκες.

•

Μη λειτουργικές απαιτήσεις, αυτές δηλαδή που αφορούν τους περιορισµούς του
συστήµατος και χρησιµοποιουµένων εργαλείων, τεχνικές υλοποίησης, καθώς και
προσφερόµενες από το σύστηµα υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στις άµεσα
αντιληπτές και χρησιµοποιούµενες από τον χρήστη.

Όσον αφορά τις Απαιτήσεις Ασφαλείας του συστήµατος, κρίθηκε ότι ένα σχήµα «Βασικής
Προστασίας» [ΚΑΤ01] στο τµήµα της διαχείρησης του συστήµατος, για την καταχώρηση
τροποποίηση και διαγραφή δεδοµένων, είναι αρκετό – εφόσον στο σύστηµα δεν θα
αποθηκεύονται προσωπικά ή ευαίσθητα δεδοµένα, αλλά ούτε οικονοµικά ή άλλα «υψηλής
αξίας» δεδοµένα. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι, όπως προτείνει ο Sommerville [SOM04], οι
Απαιτήσεις Ασφαλείας του συστήµατος δεν καταγράφηκαν χωριστά, αλλά διαµοιράστηκαν
στις Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές απαιτήσεις αναλόγως της φύσης και τρόπου
διατύπωσής τους.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την καταγραφή των απαιτήσεων κατεβλήθη κάθε
δυνατή προσπάθεια χρήσης απλής αλλά ακριβούς γλώσσας, προς αποφυγή παρανοήσεων
και ασαφειών. Επιπλέον, η καταγραφή έγινε µε χρήση λογικής ιεράρχησης και κλιµακωτής
αρίθµησης, όπως προτάσσουν όλα τα πρότυπα και µοντέλα καταγραφής απαιτήσεων, χωρίς
όµως να υιοθετηθεί µε απόλυτη ακρίβεια κάποιο από τα διεθνώς αναγνωρισµένα, όπως για
παράδειγµα το IEEE (830-1993) [ΒΕΣ00]. Κάτι τέτοιο, κατά πρώτον δεν απαιτείται από τις
γνωστές µεθοδολογίες της Τεχνολογίας Λογισµικού και κατά δεύτερον δεν κρίθηκε
απαραίτητο, καθόσον τα περισσότερα από αυτά, περιέχουν τµήµατα για την περιγραφή του
σκοπού, ερµηνεία ορισµών κ.λπ., για τα οποία έχουν γίνει εκτενείς αναφορές στο κείµενο
των προηγουµένων κεφαλαίων της παρούσας εργασίας, ενώ µία, έστω συνοπτική,
επανάληψή τους, κατά την προδιαγραφή των απαιτήσεων του συστήµατος, θα αποτελούσε
πλεονασµό χωρίς να προσφέρει κάτι επί της ουσίας.

6.2 Λειτουργικές απαιτήσεις
1. Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει οπτικοποίηση, µε την έννοια της αγκίστρωσης
και απεικόνισης σε χάρτη, όλων των πόλεων παρουσίας του ΕΑΠ, είτε αυτή αφορά
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διοικητικές υπηρεσίες, είτε αίθουσες διεξαγωγής ΟΣΣ ή / και Ο∆Π, καθώς και όλων
των χρησιµοποιούµενων σε αυτές – για τους παραπάνω σκοπούς – εγκαταστάσεων.
2. Με την εκκίνηση της εφαρµογής, θα πρέπει να εµφανίζεται χάρτης της Ελλάδος, µε
οπτικοποιηµένες τις πόλεις παρουσίας του ΕΑΠ ανά την Ελληνική επικράτεια.
3. Το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εύκολου εντοπισµού και
επιλογής συγκεκριµένης - µεµονωµένης πόλης από τον χρήστη, καθώς και εστίασης
σε αυτήν. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να παρέχεται τόσο µέσα από σχετική λίστα
επιλογής, όσο και µε αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον χάρτη – πχ µε τη χρήση του
ποντικιού.
4. Για κάθε εµφανιζόµενη στο χάρτη πόλη παρουσίας του ΕΑΠ, η εφαρµογή θα πρέπει
να παρέχει στον χρήστη την άµεση δυνατότητα, µέσα από αναδυόµενα παράθυρα
πληροφόρησης (InfoWindows), λήψης των παρακάτω πληροφοριών σχετικά µε την
πόλη.
i.

Την θέση (στίγµα) της πόλης µε την παροχή των γεωγραφικών της
συντεταγµένων (γεωγραφικό µήκος και πλάτος).

ii. Σύντοµο κείµενο για την πόλη το οποίο θα πρέπει να είναι τύπου HTML,
ούτως ώστε να παρέχει την δυνατότητα µορφοποίησης, αλλά και την
δυνατότητα συµπερίληψης συνδέσµων προς σχετικές ιστοσελίδες για την
πληροφόρηση και άντληση επιπλέον στοιχείων από τον χρήστη.
iii. Μία εικόνα κάποιου κεντρικού, γνωστού και χαρακτηριστικού σηµείου της
πόλης – πρωτεύον σηµείο αναφοράς.
iv. Επιπλέον, εντός του σχετικού αναδυοµένου παραθύρου πληροφόρησης
(InfoWindow), θα πρέπει να υπάρχουν σύνδεσµοι για την άµεση εστίαση
της εφαρµογής τόσο στην περιοχή της πόλης όσο και στο σύνολο της
Ελληνικής επικράτειας.
5. Με την επιλογή από τον χρήστη µίας πόλης και αίτηση εστίασης σε αυτή – είτε
µέσα από το σχετικό InfoWindow είτε από την λίστα επιλογής που αναφέρεται στο
3 παραπάνω – η εφαρµογή θα πρέπει εστιάζοντας σε αυτή να αποκαλύπτει
οπτικοποιηµένα όλα τα σηµεία της πόλης και ευρύτερης περιοχής, στα οποία
υπάρχουν κάθε µορφής εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, καθώς και των σηµείων αναφοράς
της πόλης – του πρωτεύοντος που αναφέρεται στο 4.iii παραπάνω αλλά και των
λοιπών δευτερευόντων. Για την παραπάνω λειτουργία της εστίασης, η κλίµακα του

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

65

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
χάρτη και το επίπεδο εστίασης θα προσαρµόζονται αυτόµατα από την εφαρµογή,
λαµβάνοντας υπόψη τόσο την επί του χάρτη έκταση που αυτά καταλαµβάνουν όσο
και το µέγεθος της ενεργής επιφάνειας απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστικού
συστήµατος του χρήστη.
6. Ως σηµεία αναφοράς, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, ορίζονται και πρέπει να
χρησιµοποιούνται γνωστά και χαρακτηριστικά σηµεία της εκάστοτε πόλης, όπως
κεντρικές πλατείες, σταθµοί λεωφορείων και τραίνων κ.λπ., τα οποία ενδέχεται να
είναι γνωστά στον χρήστη ή τουλάχιστον εύκολα να εντοπιστούν ή / και
υποδειχθούν από κάποιον τρίτο.
7. Για κάθε δευτερεύον σηµείο αναφοράς, η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει – µέσα
από

σχετικό

αναδυόµενο

παράθυρο

πληροφόρησης

–

τις

γεωγραφικές

συντεταγµένες του, σύντοµο κείµενο που θα αφορά το εν λόγω σηµείο καθώς και
µία φωτογραφία του.
8. Τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα για την σήµανση επί του χάρτου των θέσεων των
πρωτευόντων

και

δευτερευόντων

σηµείων

αναφοράς,

καθώς

και

των

χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι ευκόλως διακρινόµενα, είτε
µε χρήση διαφορετικών συµβόλων είτε µε χρήση διακριτών χρωµάτων για τον κάθε
τύπο συµβόλου. Επιπλέον, στην διεπαφή του χρήστη, θα πρέπει να υπάρχει σχετική
επεξήγηση των χρησιµοποιούµενων συµβόλων ή / και χρωµάτων.
9. Έχοντας εστιάσει σε κάποια πόλη, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
εύκολης επιλογής – µε απλές κινήσεις του ποντικιού – της οποιασδήποτε
εγκατάστασης και σηµείου αναφοράς σε αυτή και λήψης των σχετικών
πληροφοριών – όµοια µε αυτή της επιλογής πόλης.
10. Με την επιλογή συγκεκριµένης εγκατάστασης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει την
δυνατότητα να ενηµερωθεί από το σύστηµα – µέσα από σχετικό αναδυόµενο
παράθυρο πληροφόρησης – για τα ακόλουθα:
i.

Επωνυµία του ιδιοκτήτη ή φορέα της εγκατάστασης – πχ Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας.

ii.

Ακριβή θέση (στίγµα) της εγκατάστασης (γεωγραφικές συντεταγµένες).

iii.

Χρήση της εγκατάστασης (διοικητική υπηρεσία, χώρος στέγασης
αιθουσών διεξαγωγής ΟΣΣ κ.λπ.).

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

66

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
iv.

Πλήρη ταχυδροµική διεύθυνση (οδός, αριθµός και ταχυδροµικός κώδικας
της εγκατάστασης).

v.

Τηλέφωνα, Φαξ εγκατάστασης καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµικού (e-mail), εφόσον αυτό είναι διαθέσιµο.

vi.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) του φορέα της εγκατάστασης, εφόσον είναι
διαθέσιµη (πχ http://www.uom.gr/ για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας).

vii. Φωτογραφία του εξωτερικού του κτιρίου για την ευκολότερη αναγνώρισή
του από τον χρήστη κατά την πιθανή µετάβασή του σε αυτό.
viii. Συνοπτικές, κατά προτίµηση αυτοµατοποιηµένες, υπό µορφή κειµένου
οδηγίες µετάβασης στην συγκεκριµένη εγκατάσταση από όλα τα σηµεία
αναφοράς της πόλης (πρωτεύον και δευτερεύοντα). Οι εν λόγω οδηγίες θα
πρέπει να παρέχονται και οπικοποιηµένες επάνω σε χάρτη της περιοχής,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους,
προκειµένου ο χρήστης να µπορεί να έχει µαζί του κάποιο αντίγραφο (hard
copy) κατά την ενδεχόµενη απόπειρα πρόσβασής του στην συγκεκριµένη
εγκατάσταση.
11. Η διεπαφή του χρήστη θα πρέπει να προσφέρει φόρµα αναζήτησης εγκαταστάσεων
και αιθουσών, µε δυνατότητα αναζήτησης τόσο πανελλαδικά όσο και σε
συγκεκριµένη πόλη. Η εν λόγω φόρµα, θα πρέπει να περιέχει λίστα επιλογής πόλης,
και πεδία για την εισαγωγή από τον χρήστη, µέρους ή και ολόκληρου, του τίτλου
του φορέα ή ιδιοκτήτη της προς αναζήτηση εγκατάστασης καθώς και της αίθουσας.
Μη συµπλήρωση κάποιου από τα παραπάνω πεδία, θα υπονοεί συµπερίληψη όλων.
Μη συµπλήρωση κανενός από τα παραπάνω πεδία, υπονοεί αναζήτηση των πάντων
και δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή από την εφαρµογή. Στα αποτελέσµατα της
αναζήτησης, τα στοιχεία που ο χρήστης εισήγαγε στα πεδία της φόρµας θα πρέπει
να επισηµαίνονται µε ιδιαίτερο τρόπο – πχ µε κάποιο έγχρωµο φόντο – έτσι ώστε να
διακρίνονται εύκολα. Κάθε πόλη και εγκατάσταση που θα συµπεριλαµβάνεται στα
αποτελέσµατα της αναζήτησης θα πρέπει να είναι µορφοποιηµένη ως σύνδεσµος, η
επιλογή του οποίου θα έχει ως αποτέλεσµα την αυτόµατη εστίαση και άνοιγµα του
σχετικού παραθύρου πληροφόρησης στον χάρτη της διεπαφής του χρήστη.
12. Η διεπαφή του χρήστη θα πρέπει επίσης να προσφέρει φόρµα για την αναζήτηση
του προγράµµατος ΟΣΣ και εξετάσεων των φοιτητών. Για την αναζήτηση του
προγράµµατος του, ο φοιτητής θα πρέπει να εισάγει τον πλήρη αριθµό µητρώου του.
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Αναζητήσεις µόνο µε τµήµα του αριθµού µητρώου δεν θα πρέπει να γίνονται
αποδεκτές. Το αποτέλεσµα της παραπάνω αναζήτησης θα είναι λίστα ταξινοµηµένη
κατά ηµεροµηνία, θα αναφέρει την σχετική θεµατική ενότητα, την φιλοξενούσα
εγκατάσταση και αίθουσα, ώρα έναρξης και πέρατος για κάθε µία από τις παραπάνω
συναντήσεις, ενώ παράλληλα η φιλοξενούσα εγκατάσταση θα είναι µορφοποιηµένη
ως σύνδεσµος, µε την επιλογή του οποίου θα εκτελείται αυτόµατη εστίαση στον
χάρτη της διεπαφής του χρήστη και άνοιγµα του σχετικού παραθύρου
πληροφόρησης προς διευκόλυνση του χρήστη και λήψη σχετικών πληροφοριών.
13. Για την εισαγωγή, τροποποίηση και ενδεχόµενη διαγραφή των παρεχοµένων προς
τον χρήστη δεδοµένων και πληροφοριών, το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει ειδική
διεπαφή (interface) για τον διαχειριστή (administrator) του συστήµατος.
14. Η διεπαφή του διαχειριστή του συστήµατος, δεν θα πρέπει να είναι προσπελάσιµη
από τους «απλούς» χρήστες του συστήµατος αλλά να απαιτεί διαβαθµισµένη
πρόσβαση µε όνοµα χρήστη (user name) και συνθηµατικό (password).
15. Οι διαχειριστές του συστήµατος θα πρέπει να εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Στους
«απλούς» διαχειριστές, µε δικαίωµα καταχώρησης, τροποποίησης και διαγραφής
δεδοµένων και τους «αρχιδιαχειριστές» οι οποίοι πέραν των παραπάνω, θα έχουν
δικαίωµα διαγραφής και δηµιουργίας ολόκληρης της βάσης δεδοµένων του
συστήµατος, καθώς και δικαίωµα δηµιουργίας, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
των λογαριασµών των υπολοίπων διαχειριστών του συστήµατος.
16. Η διεπαφή του διαχειριστή θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες,
ευκολίες εισαγωγής και διαχείρισης των δεδοµένων και πληροφοριών του
συστήµατος:
i.

∆υνατότητα εισαγωγής των γεωγραφικών συντεταγµένων, του προς
απεικόνιση σηµείου (πόλης ή εγκατάστασης), τόσο µε εισαγωγή των
αριθµητικών τιµών του γεωγραφικού µήκους και πλάτους όσο και µε
εντοπισµό της θέσης στον χάρτη. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει
υποβοήθηση εντοπισµού της ακριβούς θέσης µε βάση την πόλη ή / και
διεύθυνση, που ενδεχοµένως έχει δοθεί, µε χρήση της υπηρεσίας geocoding.

ii.

Έλεγχο εγκυρότητας των εισαγοµένων τιµών, κυρίως των αριθµητικών
αλλά και των αφαριθµητικών πεδίων κάθε φόρµας εισαγωγής δεδοµένων –
πχ πεδίο ορισµού γεωγραφικών συντεταγµένων, συµπλήρωση επωνυµίας
κ.λπ.
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iii.

Εµφάνιση των ήδη καταχωρηµένων πόλεων, εγκαταστάσεων, αιθουσών
κ.λπ. κατά την εισαγωγή νέων, προς διευκόλυνση του διαχειριστή, καθώς
και εκτέλεση αυτόµατου ελέγχου και απαγόρευση διπλοεγγραφών ή µη
συµπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων.

iv.

∆υνατότητα αναζήτησης αρχείων φωτογραφιών και εικόνων στο σύστηµα
του διαχειριστή, µέσω ειδικής προς αυτό φόρµας, για το «ανέβασµα» στον
διακοµιστή. Η φόρµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προεπισκόπησης
της εικόνας, επιλογής άλλης ή και ακύρωσης της διαδικασίας πριν την
τελική της αποδοχή.

v.

∆υνατότητα προσωρινής απόκρυψης από τον τελικό χρήστη των πόλεων,
εγκαταστάσεων κ.λπ. χωρίς πλήρη διαγραφή των αποθηκευµένων στοιχείων
τους – για την περίπτωση που αυτές δεν χρησιµοποιούνται κατά το τρέχον
ακαδηµαϊκό έτος αλλά ενδέχεται να ξαναχρησιµοποιηθούν στο µέλλον.

vi.

Πέραν της εισαγωγής, δυνατότητα προβολής (εµφάνισης), τροποποίησης
και διαγραφής των αποθηκευµένων δεδοµένων και πληροφοριών της
εφαρµογής, µε προειδοποίηση των επιπτώσεων. Πχ η διαγραφή ή η
προσωρινή απόκρυψη πόλης θα έχει ως αποτέλεσµα την διαγραφή ή
προσωρινή

απόκρυψη

των

ευρισκοµένων

στην

εν

λόγω

πόλη

εγκαταστάσεων και αιθουσών, αλλά και την απαγόρευση διεξαγωγής ΟΣΣ
και εξετάσεων.
vii. Μετά από την εκτέλεση κάθε µεταβολής των δεδοµένων, όπως νέα
καταχώρηση, τροποποίηση, διαγραφή κ.λπ., θα πρέπει να εµφανίζεται
µήνυµα επιτυχούς ή ανεπιτυχούς εκτέλεσης προς ενηµέρωση του
διαχειριστή.
viii. ∆υνατότητα διαχείρισης, µε την έννοια της εισαγωγής, τροποποίησης
(µετονοµασίας) και διαγραφής των κωδικών ονοµάτων αιθουσών. Σε
περίπτωση χρησιµοποίησης συγκεκριµένης αίθουσας για την διεξαγωγή
κάποιας ΟΣΣ, δεν θα παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής αλλά µόνο αυτή
της µετονοµασίας της. Η διαχείριση αιθουσών, για την ευκολία του
διαχειριστή, πέραν της εισαγωγής µεµονωµένων αιθουσών, θα παρέχει
επιπλέον την δυνατότητα µαζικών καταχωρήσεων. Πχ εισαγωγή αιθουσών
µε πρόθεµα ΤΝ- και αρίθµηση από 100 έως 120.
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ix.

∆υνατότητα εισαγωγής και διαγραφής των – δηµόσια και ελεύθερα
ανακοινώσιµων από το ΕΑΠ – στοιχείων φοιτητών ανά πρόγραµµα
σπουδών και θεµατική ενότητα.

x.

∆υνατότητα διαχείρισης, µε την έννοια της εισαγωγής, τροποποίησης και
διαγραφής, των προγραµµάτων ΟΣΣ ανά πρόγραµµα σπουδών και θεµατική
ενότητα µε έλεγχο εγκυρότητας των ηµεροµηνιών, ωρών κ.λπ.

xi.

∆υνατότητα παροχής βασικών στατιστικών στοιχείων µε βάση τα
καταχωρηµένα, στην βάση δεδοµένων της εφαρµογής, στοιχεία φοιτητών,
προγραµµάτων σπουδών και θεµατικών ενοτήτων. Τα στοιχεία αυτά θα
πρέπει να παρουσιάζονται και οπτικοποιηµένα µε χρήση διαγραµµάτων
όπως ράβδοι, πίτες κ.λπ. Σ’ αυτά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα
σύνολα θεµατικών ενοτήτων, τµηµάτων, εγγραφών και φοιτητών ανά
πρόγραµµα σπουδών, καθώς και τα τµήµατα, εγγραφές και φοιτητές ανά
θεµατική ενότητα.

xii. ∆υνατότητα

διαχείρισης

των

λογαριασµών

των

διαχειριστών

και

αρχιδιαχειριστών από τους αρχιδιαχειριστές του συστήµατος. Αυτή θα
πρέπει να συµπεριλαµβάνει την δηµιουργία και τροποποίηση των στοιχείων
και συνθηµατικών των διαχειριστών την πρόσθεση ή αφαίρεση επιπλέον
δικαιωµάτων, καθώς και την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
λογαριασµών, ενώ δεν θα επιτρέπεται η πλήρης διαγραφή ενός διαχειριστή
από το σύστηµα.

6.3 Μη λειτουργικές απαιτήσεις
1. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ανοικτό και ελεύθερο προς χρήση και άντληση από
αυτό πληροφοριών – όχι όµως εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή δεδοµένων –
χωρίς κανέναν περιορισµό στο διαδίκτυο υπό µορφή ιστοσελίδων.
2. Για την υλοποίηση του συστήµατος, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά
εργαλεία και λογισµικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα, έτσι ώστε να µην
εγείρονται θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων ή / και αδειών χρήσης.
3. Ως χαρτογραφικό υπόβαθρο θα χρησιµοποιηθούν οι χάρτες της Google (Google
Maps).
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4. Για την χρήση και διεπαφή της εφαρµογής µε τους χάρτες θα χρησιµοποιηθεί το
Google JavaScript Application Programming Interface (Google Maps API) καθώς
και η σχετική τεκµηρίωση, παραδείγµατα και οδηγίες που διατίθενται ελεύθερα από
την

Google

στον

διαδικτυακό

της

τόπο

στην

διεύθυνση

http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html. Επιπλέον µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σχετική βιβλιογραφία ή και πληροφοριακές σελίδες του
διαδικτύου, καθώς και έτοιµος ελεύθερα διανεµόµενος κώδικας και εργαλεία.
5. Το φωτογραφικό και τυχόν άλλο υλικό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την
δοκιµαστική λειτουργία και παρουσίαση της εφαρµογής, θα πρέπει να είναι
πρωτότυπο και δηµιούργηµα του φοιτητή ή να έχει παραχωρηθεί ελεύθερα και µε
νόµιµο τρόπο για χρήση στην υπό δηµιουργία εφαρµογή, έτσι ώστε να µην υπάρχει
περίπτωση έγερσης διεκδικήσεων και απαίτησης πνευµατικών δικαιωµάτων από
τρίτους. Σε περίπτωση αδυναµίας προσωπικής λήψης ή παραχώρησης από τρίτους
της διάθεσης και χρήσης των σχετικών φωτογραφιών, και δεδοµένου ότι ο σκοπός
του παραγόµενου λογισµικού είναι εκπαιδευτικός και όχι προς άµεση χρήση από
τους φοιτητές του ΕΑΠ για την εύρυθµη λειτουργία ή διευκόλυνση των υπηρεσιών
του Πανεπιστηµίου, αυτές θα παραληφθούν τελείως – αλλά µόνο για περιορισµένο
αριθµό πόλεων ή / και εγκαταστάσεων.
6. Με στόχο την διασφάλιση της δυναµικότητάς τους, όλες οι σελίδες θα υλοποιηθούν
µε κώδικα PHP.
7. Τα δεδοµένα τα οποία οφείλει το σύστηµα να φιλοξενεί και να παρουσιάζει στο
χρήστη, σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις, θα πρέπει να είναι µόνιµα
αποθηκευµένα σε κατάλληλη βάση δεδοµένων η οποία θα υλοποιηθεί σε MySQL.
8. Τα αρχεία φωτογραφιών / εικόνων, λόγω του µεγάλου µεγέθους που ενδέχεται να
έχουν, δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται εντός της βάσης δεδοµένων του
συστήµατος, αλλά σε κάποιο φάκελο του διακοµιστή. Προς τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να προβλεφθεί ειδική φόρµα για έλεγχο και «ανέβασµα» (upload) των
σχετικών αρχείων στον διακοµιστή, ενώ στη βάση δεδοµένων θα πρέπει να
αποθηκεύεται ο σύνδεσµος (URL) προς το αντίστοιχο αρχείο.
9. Τα αρχεία φωτογραφιών / εικόνων, θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το µέγεθός
τους και να µην γίνονται αποδεκτά αρχεία µε µέγεθος µεγαλύτερο του 1 MB, τα
οποία θα έχουν ως αποτέλεσµα την κατασπατάληση πολύτιµου αποθηκευτικού
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χώρου στον φιλοξενούντα διακοµιστή, καθώς και εύρους συχνοτήτων του
(δια)δικτύου κατά την µεταφορά τους από και προς τον διακοµιστή.
10. Επιπλέον, κατά το «ανέβασµα» ενός αρχείου φωτογραφίας / εικόνας, ο διακοµιστής
θα πρέπει, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, να δηµιουργεί σµίκρυνση (thumbnail) της
εικόνας την οποία και θα αποθηκεύει παράλληλα µε την πρωτότυπη. Η σµίκρυνση
θα είναι αυτή η οποία θα εµφανίζεται στα αναδυόµενα παράθυρα πληροφόρησης
(InfoWindows), προκειµένου να είναι γρήγορη η εµφάνισή τους και να µην
υπερφορτώνεται άσκοπα το δίκτυο. Η εµφανιζόµενη στο παράθυρο πληροφόρησης
σµίκρυνση θα πρέπει να είναι µορφοποιηµένη ως σύνδεσµος, ο οποίος θα οδηγεί
στην εµφάνιση της πρωτότυπης (µεγάλης) – εφόσον επιλεγεί από τον χρήστη.
11. ∆εδοµένου ότι:
i.

Η εφαρµογή δεν µπορεί να έχει πρόσβαση στην βάση δεδοµένων του ΕΑΠ
µε τα πλήρη στοιχεία και προσωπικά δεδοµένα των φοιτητών.

ii. Απαιτείται η εισαγωγή τουλάχιστον των λιγοστών δηµόσια και ελεύθερα
ανακοινώσιµων από το ΕΑΠ στοιχείων των φοιτητών ανά πρόγραµµα
σπουδών και θεµατική ενότητα, προκειµένου η εφαρµογή να µπορέσει να
παράσχει πληροφορίες και υπηρεσίες (σύµφωνα µε τις λειτουργικές
απαιτήσεις), όπως το πρόγραµµα ΟΣΣ και εξετάσεων κάθε φοιτητή.
iii. Η χειροκίνητη εισαγωγή έστω και µόνο ενός προγράµµατος σπουδών,
δηλαδή µερικών χιλιάδων φοιτητών, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη
διαδικασία χωρίς να συνεισφέρει ούτε κατά το ελάχιστο στους σκοπούς και
στόχους της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας.
iv. Τα αρχεία τύπου Microsoft Excel µε τους φοιτητές ανά θεµατική ενότητα τα
οποία αναρτώνται σε ελεύθερη δηµόσια θέα στο διαδικτυακό τόπο του ΕΑΠ
παρουσιάζουν αρκετή οµοιοµορφία.
Θα πρέπει να υλοποιηθεί ηµιαυτόµατος τρόπος εισαγωγής τους στη βάση
δεδοµένων του υπό κατασκευή συστήµατος. Τα ανακοινώσιµα αρχεία τύπου
Microsoft Excel µε τα βασικά στοιχεία των φοιτητών ανά θεµατική ενότητα, αφού
«κατέβουν» από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΑΠ αποθηκεύονται στο σύστηµα του
διαχειριστή ως «Κείµενο (Οριοθετηµένο µε Tab)». και στην συνέχεια, µε την
βοήθεια ειδικής προς αυτό φόρµας, ανεβαίνουν στον διακοµιστή που φιλοξενεί την
εφαρµογή. Με συγγραφή του κατάλληλου κώδικα, στον διακοµιστή θα πρέπει να
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γίνεται έλεγχος και ανάλυση του οριοθετηµένου µε tab αρχείου, και εφόσον δεν
διαπιστωθούν προβλήµατα, να καταχωρούνται µε αυτοµατοποιηµένο πλέον τρόπο
τα εµπεριεχόµενα σε αυτό δεδοµένα στη βάση δεδοµένων του συστήµατος.
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανεβάσµατος και ελέγχου ενός τέτοιου
αρχείου µε εικονική καταχώρηση στη βάση και σκοπό την παροχή δυνατότητας
στον διαχειριστή να ελέγξει ένα αρχείο πριν αποφασίσει την πραγµατική
καταχώρηση των δεδοµένων στην βάση. Τόσο κατά τον έλεγχο, όσο και κατά την
πραγµατική καταχώρηση στην βάση δεδοµένων, θα γίνεται έλεγχος για
διπλοεγγραφές. Σε περίπτωση εντοπισµού διπλοεγγραφών το προς εισαγωγή αρχείο
θα απορρίπτεται.
12. Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει συµβατότητα µε τους γνωστούς φυλλοµετρητές
Microsoft Internet Explorer, τύπου Mozila (πχ FireFox), Safari και Opera. Σε
περίπτωση χρήσης µη συµβατού φυλλοµετρητή ή απενεργοποίησης της εκτέλεσης
JavaScript, θα πρέπει να εµφανίζεται σχετικό µήνυµα προς τον χρήστη,
προτείνοντας κάποιον από τους γνωστούς και δοκιµασµένους µε την εφαρµογή
φυλλοµετρητές ή την ενεργοποίηση εκτέλεσης JavaScript.
13. Εφόσον δεν εµπλέκονται ευαίσθητα προσωπικά, οικονοµικά ή άλλα υψηλής αξίας
δεδοµένα, δεν απαιτείται ιδιαίτερα αυστηρή πολιτική για την ασφάλεια και
ελεγχόµενη πρόσβαση στην διαπροσωπία του διαχειριστή – πχ πιστοποίηση µέσω
ασφαλών συνδέσεων, εξυπηρετητών αυθεντικοποίησης (authentication servers)
κ.λπ. [ΚΑΤ01]. Η αυθεντικοποίηση των διαχειριστών θα γίνεται µε απλή εισαγωγή
ζεύγους αναγνωριστικού (ονόµατος χρήστη) και συνθηµατικού χωρίς να απαιτείται
η επιβολή ισχυρών συνθηµατικών από το σύστηµα.
14. Το σύνολο των στοιχείων των λογαριασµών των διαχειριστών θα αποθηκεύεται σε
ειδικό προς τούτο πίνακα της βάσης δεδοµένων του συστήµατος. ∆εν απαιτείται
κρυπτογράφηση των στοιχείων ή η αποθήκευσή τους σε ξεχωριστό αρχείο.

6.4 UML διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συστήµατος
Σύµφωνα µε την Επιστήµη της Τεχνολογίας Λογισµικού, Χειριστής (Actor) είναι µία
κατηγορία χρηστών ή µία εξωτερική οντότητα µε την οποία αλληλεπιδρά το λογισµικό κατά
την εκτέλεση των ενεργειών µίας Περίπτωσης Χρήσης [ΒΕΣ01].
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, οι χειριστές (actors) του υπό κατασκευή λογισµικού
είναι:
Χρήστης:

Ως «Χρήστης» νοείται ο απλός, ανώνυµος επισκέπτης του
φιλοξενούντος την εφαρµογή ιστοτόπου ο οποίος δεν είναι φοιτητής
του ΕΑΠ.

Φοιτητής:

Ο «Φοιτητής» αποτελεί εκλέπτυνση του γενικευµένου χειριστή
«Χρήστης». Ως φυσική οντότητα είναι ο επισκέπτης - φοιτητής του
ΕΑΠ ο οποίος πέραν της απλής χρήσης και περιήγησης στις
εγκαταστάσεις, κατόπιν αυθεντικοποίησης, µπορεί επιπλέον να
λάβει εξατοµικευµένες πληροφορίες που αφορούν το προσωπικό
του πρόγραµµα παρακολούθησης ΟΣΣ και εξετάσεων.

∆ιαχειριστής:

Ο «∆ιαχειριστής» αποτελεί και αυτός εκλέπτυνση του γενικευµένου
χειριστή «Χρήστης» ο οποίος µετά από ταυτοποίηση (identification)
και

αυθεντικοποίηση

(authentication)

µπορεί

να

εκτελέσει

καταχωρήσεις, τροποποιήσεις και διαγραφές δεδοµένων στην Β∆
του συστήµατος. Ως φυσική οντότητα, µπορεί να είναι κάποιος
διοικητικός υπάλληλος, συντονιστής ΘΕ κ.λπ.
Αρχιδιαχειριστής:

Ο

«Αρχιδιαχειριστής»

αποτελεί

εκλέπτυνση

του

χειριστή

«∆ιαχειριστής» µε επιπλέον δυνατότητα πλήρους διαγραφής και
δηµιουργίας της Β∆ του συστήµατος καθώς και διαχείριση των
λογαριασµών των διαχειριστών. Ως φυσική οντότητα, είναι ο καθ’
ύλην αρµόδιος και υπεύθυνος για την σωστή και απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήµατος.
Έχοντας ορίσει τους χειριστές του συστήµατος, παρακάτω παρατίθεται το UML διάγραµµα
περιπτώσεων χρήσης του υπό κατασκευή συστήµατος [ARL05]. Για τον σχεδιασµό του
παρατιθέµενου διαγράµµατος χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 5.3 του λογισµικού Visual
Paradigm (Community Edition) [26] το οποίο διατίθεται ελεύθερα για µη εµπορική (non
commercial) χρήση.
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Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συστήµατος
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7. Η συλλογή στοιχείων, δεδοµένων και άλλου υλικού

7.1 Στοιχεία πόλεων – πρωτευόντων και δευτερευόντων σηµείων
αναφοράς
Σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος, όπως αυτές διαµορφώθηκαν και
καταγράφηκαν στο κεφάλαιο 6 της παρούσας, κάθε πόλη στην οποία κάνει χρήση
εγκαταστάσεων το ΕΑΠ θα πρέπει να σηµαίνεται στον χάρτη της σελίδας διεπαφής του
χρήστη και να συνοδεύεται, µεταξύ άλλων, από σύντοµο πληροφοριακό κείµενο σχετικό µε
την πόλη.
Ένα τέτοιο σύντοµο κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει λιγοστά µεν αλλά παράλληλα
ενηµερωτικά και ενδεχοµένως ιστορικά στοιχεία για την συγκεκριµένη πόλη ή και νοµό.
Μετά από κάποιες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι τέτοιου είδους στοιχεία
µπορεί κατά κανόνα κανείς να βρει µε σχετική ευκολία και ταχύτητα στους διαδικτυακούς
τόπους των αντίστοιχων δήµων και νοµαρχιών.
Έτσι, τα περισσότερα στοιχεία που αναφέρονται στα πληροφοριακά αναδυόµενα παράθυρα
της εφαρµογής, σχετικά µε τις πόλεις, έχουν αντληθεί από τις σελίδες των κατά τόπους
δήµων και νοµαρχιών.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, πολύ
χρήσιµες πληροφορίες εντοπίστηκαν και αντλήθηκαν από την Ελληνική έκδοση της
ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ [20], η οποία µε την πάροδο του χρόνου εµπλουτίζεται µε ολοένα και
περισσότερο υλικό και πληροφορίες, και εξελίσσεται σε ένα πολύ χρήσιµο και αξιόλογο
πληροφοριακό εργαλείο, όµοια µε την Αγγλική της έκδοση.
Επιπλέον, υπήρξαν και ορισµένες περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες προήλθαν από
προσωπικές γενικές γνώσεις του φοιτητή και λεγόµενα ανθρώπων µε τους οποίους
συνοµίλησε κατά διάρκεια της ανά την Ελλάδα περιήγησής του για την λήψη του
φωτογραφικού κυρίως υλικού.
Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που παρέχονται µέσα από την εφαρµογή δεν αποτελούν
απλά αντίγραφα καταγεγραµµένων από τρίτους πληροφοριών, αλλά απόσταγµα της
ανάγνωσης και µελέτης αυτών, κατά τρόπο ώστε να µην υπερβαίνουν τον περιορισµένο
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στην εφαρµογή χώρο ανάρτησής τους άλλα και να µην µπορούν µε κανένα τρόπο να
θεωρηθούν αντίγραφα σκέψης και γραφής τρίτων.
Η παραπάνω τακτική και ο τρόπος άντλησης πληροφοριών ακολουθήθηκε και για τα
δευτερεύοντα σηµεία αναφοράς στις περιπτώσεις που αυτά αποτελούσαν ιστορικά µνηµεία
ή κεντρικές πλατείες πόλεων.
Στην περίπτωση των σταθµών µέσων µαζικής µεταφοράς (λεωφορείων, τρένων κ.λπ.), η
άντληση των σχετικών πληροφοριών έγινε από ανθρώπους των πόλεων, µε τους οποίους ο
φοιτητής συνοµίλησε κατά την επίσκεψή του σε αυτές, από σελίδες των σχετικών
οργανισµών / εταιριών (πχ ΟΣΕ) καθώς και από αναρτηµένες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες
τρίτων µε σχετικό περιεχόµενο.
Η όλη διαδικασία της συλλογής στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τις πόλεις, καθώς
και των πρωτευόντων και δευτερευόντων σηµείων αναφοράς αυτών, απετέλεσε µία αρκετά
ευχάριστη εργασία η οποία πέραν όλων των άλλων προσέφερε χρήσιµες και ενδιαφέρουσες
γνώσεις σχετικά µε τις εµπλεκόµενες πόλεις.

7.2 ∆ιευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα στοιχεία των εγκαταστάσεων
Η ανεύρεση και συλλογή των διευθύνσεων και τηλεφώνων των εγκαταστάσεων, τις οποίες
το ΕΑΠ χρησιµοποιεί για την διεξαγωγή των ΟΣΣ και εξετάσεων, αν και έκρυβε κάποιες
εκπλήξεις όπως θα εξηγηθεί στην συνέχεια, ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση. Όπως είναι
γνωστό, το ΕΑΠ κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς, αναρτά στον διαδικτυακό
τόπο http://class.eap.gr/, ένα αρχείο τύπου Microsoft Excel στο οποίο εµπεριέχονται όλες οι
ανά την Ελληνική επικράτεια εγκαταστάσεις, ιδιόκτητες ή όχι, που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για την διεξαγωγή τόσο των ΟΣΣ όσο και των εξετάσεων.
Το ως άνω αρχείο, είναι ενιαίο για όλα τα προσφερόµενα από το ΕΑΠ προγράµµατα
σπουδών και θεµατικές ενότητες, ενώ υπάρχει σχετικός προς αυτό σύνδεσµος στην επίσηµη
ιστοσελίδα κάθε θεµατικής ενότητας.
Το εν λόγω αρχείο, προκειµένου να γίνει η προεργασία για την συλλογή των απαραιτήτων
στοιχείων, ελήφθη από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΑΠ κάπως πρόωρα, τέλος Σεπτεµβρίου
2008, και η αρχική συλλογή στοιχείων πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού βασίστηκε
σε αυτό.
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Κατά τον χρόνο συγγραφής του παρόντος κειµένου – µέσα Νοεµβρίου 2008 και µετά την
συλλογή του µεγαλύτερου µέρους του απαραίτητου υλικού – διαπιστώθηκε ότι το αρχείο
είχε εν τω µεταξύ αντικατασταθεί µε νέο, το οποίο ανέφερε εγκαταστάσεις και αίθουσες που
δεν αναφέρονταν στο αρχικό.
Παρ’ όλα αυτά, το παραπάνω γεγονός δεν δηµιούργησε ιδιαίτερα προβλήµατα στην
συλλογή στοιχείων όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα και τρόποι επικοινωνίας γενικότερα µε τις
εγκαταστάσεις. ∆ηµιούργησε όµως προβλήµατα στην συλλογή του φωτογραφικού υλικού
καθώς οι, ευτυχώς λιγοστές, εγκαταστάσεις οι οποίες εκ των υστέρων προστέθηκαν δεν
είχαν φωτογραφηθεί.
Το παραπάνω αρχείο, παρέχει βασικά στοιχεία επικοινωνίας µε τις χρησιµοποιούµενες από
το ΕΑΠ εγκαταστάσεις και δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις πληροφόρησης που τίθενται
από τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής. Ως εκ τούτου, ακολούθησε σχετική έρευνα,
κυρίως στο διαδίκτυο και δευτερευόντως σε άλλες πηγές όπως τηλεφωνικοί κατάλογοι ή
κατάλογοι ταχυδροµικών κωδικών, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτήθηκε απευθείας
επικοινωνία µε τον φορέα / ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, για την συλλογή των υπολοίπων
στοιχείων όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ιστοσελίδα κ.λπ.
Όσον αφορά την ανεύρεση στοιχείων για τις αµιγώς χρησιµοποιούµενες για διοικητικές
υπηρεσίες εγκαταστάσεις, τα πράγµατα ήταν λίγο πιο πολύπλοκα. Όπως είναι φυσικό,
εγκαταστάσεις τέτοιου είδους δεν αφορούν άµεσα το κοινό και φοιτητές και ως εκ τούτου οι
σχετικές µε αυτά πληροφορίες δεν παρέχονται συγκεντρωµένες σε κάποια ιστοσελίδα του
ΕΑΠ. Ευτυχώς κάποιες από αυτές είναι εµφανείς, όπως για παράδειγµα οι εγκαταστάσεις
στην πανεπιστηµιούπολη του ΕΑΠ στην Περιβόλα Πατρών. Άλλες όµως, όπως το κτίριο της
Μονάδας ∆ιακίνησης ∆ιδακτικού Υλικού του ΕΑΠ, δεν ήταν και τόσο εµφανείς και έπρεπε
να υποδειχθούν στον φοιτητή.
Ενδεχοµένως εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγµα το παραπάνω αναφερόµενο κτίριο
∆ιακίνησης ∆ιδακτικού Υλικού, ως µη έχουσες σηµαίνουσα σηµασία για τους σκοπούς της
παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, θα µπορούσαν να µην είχαν συµπεριληφθεί χωρίς βλάβη
της αξίας του αποτελέσµατος και χρηστικότητας του συστήµατος. Παρ’ όλα αυτά, ο
φοιτητής επεδίωξε την επικοινωνία και ζήτησε την παροχή πληροφόρησης τόσο από το
τµήµα «Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων» όσο και από το τµήµα «Εκπαίδευσης» του
ΕΑΠ, προκειµένου να παράσχει το κατά το δυνατόν πληρέστερο σύνολο εγκαταστάσεων για
την υλοποίηση του συστήµατος. ∆υστυχώς, η ανταπόκριση δεν ήταν η αναµενόµενη και ως
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εκ τούτου ενδέχεται να υπάρχουν ορισµένες ανακρίβειες ή και λάθη, εφόσον τα περισσότερα
στοιχεία τελικώς, προήλθαν από διάσπαρτες σελίδες που ο φοιτητής κατάφερε να εντοπίσει
στο διαδίκτυο.

7.3 Ο προσδιορισµός των γεωγραφικών συντεταγµένων
Ο προσδιορισµός των γεωγραφικών συντεταγµένων, τόσο των σηµείων αναφοράς των
πόλεων όσο και των εγκαταστάσεων, αρχικά πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά µε χρήση
συσκευής GPS (Global Positioning System).
Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε η συσκευή P360 της MIO [21], η οποία είναι µία συσκευή
PDA (Personal Digital Assistant), βάρους µόλις 170 γραµµαρίων, µε οθόνη αφής 3,5 ιντσών
και ανάλυση 320 x 240 pixel, ενσωµατωµένο δέκτη GPS (SiRF GPS III) και επεξεργαστή
Samsung 2440 στα 400 MHz. Η εν λόγω συσκευή ήταν εφοδιασµένη µε το λειτουργικό
Microsoft Windows Mobile [22] έκδοση 6, ενώ για την πλοήγηση χρησιµοποιήθηκε το
γνωστό λογισµικό Destinator 7 [14] µε χάρτες της NGI [13]. Η εµπειρία χρήσης της
συσκευής MIO P360 έδειξε ότι πρόκειται για µία αξιόπιστη συσκευή µε µέγιστο σφάλµα
στον εντοπισµό θέσης της τάξεως των 10-20 µέτρων, το οποίο υπερκαλύπτει τις ανάγκες της
παρούσας εργασίας.

Εικόνα 20: Συσκευή MIO P360
Η συσκευή φέρει ενσωµατωµένη εσωτερική κεραία λήψης του δορυφορικού σήµατος ενώ
διαθέτει και υποδοχή σύνδεσης µε εξωτερική κεραία. Καθ’ όλη την διάρκεια λήψης
στοιχείων και πλοήγησης προς τις ανά την Ελλάδα εγκαταστάσεις, η συσκευή
χρησιµοποιήθηκε χωρίς εξωτερική κεραία. Μόνο σε 2-3 σηµεία και µόνο για µερικές
δεκάδες µέτρα στο κέντρο της πόλης των Αθηνών – ανάµεσα σε ψηλά κτήρια – η συσκευή
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φάνηκε να µην λαµβάνει επαρκές σήµα για τον γρήγορο και ορθό προσδιορισµό της θέσης
της. Σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια και σε όλα τα µέρη της Ελλάδος δεν παρατηρήθηκε
κάποια δυσλειτουργία ή πρόβληµα µη άµεσης ανταπόκρισής της ή µη ακριβούς
προσδιορισµού της θέσης της.
Η χρησιµότητα και βοήθεια που η παραπάνω συσκευή παρείχε, κυρίως στον εντοπισµό και
µετάβαση – τόσο µε αυτοκίνητο όσο και περπατώντας – στις εγκαταστάσεις και σηµεία
αναφοράς των πόλεων, οι θέσεις των οποίων ήταν κατά πλειονότητα τελείως άγνωστες στον
φοιτητή, ήταν πολύ µεγάλη. Χωρίς την χρήση της θα είχαν απαιτηθεί πολύ περισσότερες
ηµέρες κοπιαστικής αναζήτησης για την ολοκλήρωση του έργου.
Μετά τα πρώτα στάδια συλλογής στοιχείων και µε την παράλληλη έναρξη της τµηµατικής
υλοποίησης της εφαρµογής, µελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν τρόποι υποβοήθησης
εντοπισµού των σηµείων στο χάρτη µε χρήση της υπηρεσίας geocoding των χαρτών της
Google. Αν και όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5, κατά την µελέτη των υπαρχόντων
χαρτογραφικών υποβάθρων, η συγκεκριµένη υπηρεσία των χαρτών της Google παρείχε
εντοπισµό µόνο του µέσου της προς αναζήτηση οδού, αγνοώντας την αρίθµηση, στις
περισσότερες των περιπτώσεων αυτό ήταν αρκετό για την αυτόµατη τοποθέτηση σήµανσης
(marker) πολύ κοντά στην ακριβή και σωστή θέση, παρέχοντας την δυνατότητα εύκολης
διόρθωσής της – από τον χρήστη διαχειριστή του συστήµατος – µε απλή παρατήρηση του
χάρτη της περιοχής και σύρσιµο της σήµανσης, µε το ποντίκι, επάνω στον χάρτη.
Έτσι, κατά τα τελευταία στάδια του εντοπισµού των σηµείων αναφοράς και των
εγκαταστάσεων επί των χαρτών, οι γεωγραφικές συντεταγµένες που είχαν προέλθει από την
συσκευή GPS χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του
εντοπισµού από την υπηρεσία geocoding.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σχεδόν αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αγκίστρωσης,
του συνόλου των θέσεων των πόλεων και εγκαταστάσεων στο πρωτότυπο (prototype) της
υπό δηµιουργία εφαρµογής – δεύτερο δεκαήµερο Νοεµβρίου 2008 – όλως αίφνης, οι χάρτες
κάλυψης του Ελλαδικού χώρου της Google υπέστησαν σηµαντικές αναβαθµίσεις και
ενηµερώσεις. Έτσι, κατά τον χρόνο συγγραφής του παρόντος κειµένου, η υπηρεσία
geocoding της Google λαµβάνει πλέον υπόψη την αρίθµηση των οδών, δίνοντας έτσι µε
εκπληκτική ακρίβεια την επί του χάρτου θέση σηµείων που ορίζονται µε οδό και αριθµό –
και για τον Ελλαδικό χώρο.
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7.4 Το φωτογραφικό υλικό
Το φωτογραφικό υλικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας,
έπρεπε και είναι, όπως έχει ήδη προαναφερθεί και σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις
της εφαρµογής, πρωτότυπο ή νόµιµα παραχωρηµένο για τους σκοπούς της εργασίας.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο φοιτητής αναζήτησε και επισκέφθηκε σχεδόν το σύνολο των ανά
την Ελλάδα χρησιµοποιούµενων από το ΕΑΠ εγκαταστάσεων. Αν και σχετικά χρονοβόρα
και κοπιαστική εργασία, ήταν οµολογουµένως πολύ ενδιαφέρουσα και είχε ως αποτέλεσµα
την γνωριµία και συναναστροφή νέων ανθρώπων, µεταξύ των οποίων και ένας µικρός
αριθµός καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων του ΕΑΠ, καθώς και την επίσκεψή των
νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων (πανεπιστηµιούπολη) του ΕΑΠ στην Περιβόλα Πατρών.
Οι τελευταίοι, όχι µόνο διευκόλυναν και καθοδήγησαν τον φοιτητή στην πόλη των Πατρών
κατά την συλλογή φωτογραφικού υλικού, αλλά και τον παρέπεµψαν στους κατάλληλους
διοικητικούς υπαλλήλους για την ανεύρεση επιπλέον υλικού, όπως κωδικοί και πλήθος
πραγµατικά χρησιµοποιούµενων από το ΕΑΠ αιθουσών, κτιριακές εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούνται µόνο για διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ.
Για την λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µία
ψηφιακή

(αµιγώς)

φωτογραφική

µηχανή

και

επικουρικά

µία

ψηφιακή

µηχανή

βιντεοσκόπησης µε δυνατότητα λήψης και στατικών εικόνων.
Η ψηφιακή (αµιγώς) φωτογραφική µηχανή ήταν η Cyber-shot DSC-P10 της Sony µε
ανάλυση εικόνας της τάξεως των 5 Mega Pixel και οπτικό zoom 3x, η οποία θεωρήθηκε από
τα πλέον συµπαγή και κορυφαία µοντέλα της Sony για το 2003 [23].

Εικόνα 21: Sony DSC-P10 [24]
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Η ψηφιακή µηχανή βιντεοσκόπησης, η οποία όπως αναφέρθηκε χρησιµοποιήθηκε
επικουρικά κατά τις φωτογραφίσεις, ήταν η DCR PC330E, επίσης της Sony, µε ανάλυση
(στατικής) εικόνας της τάξεως των 3 Mega Pixel και οπτικό zoom 10x. Η συγκεκριµένη
µηχανή βιντεοσκόπησης αλλά και λήψης στατικών εικόνων, µε εξαιρετικής ποιότητας φακό
Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T [25], υπήρξε και αυτή στο παρελθόν από τα κορυφαία
µοντέλα της Sony στην κατηγορία των ερασιτεχνικών µηχανών mini DV.

Εικόνα 22: Sony DCR PC330E [25]
Και οι δύο παραπάνω αναφερόµενες συσκευές, αν και σήµερα, µε την αλµατώδη
τεχνολογική εξέλιξη του χώρου, θεωρούνται ξεπερασµένες, υπερκάλυψαν τις ανάγκες της
εφαρµογής, καθώς το µέγεθος του παραγόµενου αρχείου εικόνας ήταν πολλαπλάσιο του
απαιτούµενου.
Μία ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 5 Mega Pixel έχει πλαίσιο εικόνας 2.592 x 1.944 (=
5.038.848 pixel), ενώ το αντίστοιχο αρχείο αποθήκευσής της έχει µέγεθος της τάξεως των 2
MB.
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Αντίστοιχα, µία ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 3 Mega Pixel, έχει πλαίσιο εικόνας 2.016 x
1.512 (= 3.048.192 pixel), ενώ το αντίστοιχο αρχείο αποθήκευσής της έχει µέγεθος της
τάξεως των 1,2 MB, το οποίο, όταν οι χρωµατικοί συνδυασµοί του περιεχοµένου επιτρέπουν
µεγάλη συµπίεση, µπορεί να πλησιάσει το 1 MB.
∆εδοµένης της µη καλής περί την τέχνη της φωτογραφίας γνώσης του φοιτητή, καθώς και
των µη ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τις περισσότερες λήψεις –
κυρίως µη επαρκούς και καλού φυσικού φωτισµού – σε κάθε περίπτωση φωτογράφησης
ελήφθησαν περισσότερες της µίας φωτογραφίες, προκειµένου να ακολουθήσει προβολή σε
οθόνη υπολογιστή και επιλογή της καλύτερης. Συχνά απαιτήθηκε επιπλέον ψηφιακή
επεξεργασία των φωτογραφιών τόσο για την αποκοπή, κατά το δυνατόν, παραπλήσιων
περιττών αντικειµένων όσο και για την βελτίωση των χρωµάτων και αντιθέσεων. Επιπλέον,
λόγω του µεγάλου µεγέθους τους, όλες οι ψηφιακές φωτογραφίες που τελικώς
χρησιµοποιήθηκαν, υπεβλήθησαν σε σµίκρυνση, κατά τρόπο ώστε το πλαίσιό τους να µην
υπερβαίνει αυτό του 1.024 x 768 (= 817.152 pixel), δηλαδή η ανάλυσή τους µειώθηκε στα
~0,8 Mega Pixel, δίνοντας έτσι µεγέθη αρχείων αποθήκευσης µόλις της τάξης των 200 KB.
Η επιλογή του πλαισίου των 1.024 x 768 pixel έγινε µε βάση:
i.

Τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρµογής, σύµφωνα µε τις οποίες το µέγεθος των
αρχείων των εικόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 ΜΒ.

ii. Το γεγονός ότι οι περισσότερες οθόνες υπολογιστών σήµερα λειτουργούν στην
συγκεκριµένη ή λίγο υψηλότερη ανάλυση και ως εκ τούτου το οπτικό αποτέλεσµα της
εµφάνισής της φωτογραφίας σε οθόνη υπολογιστή θα είναι τουλάχιστον ικανοποιητικό.
iii. Την συχνά άσκοπη επιβάρυνση του (δια)δικτύου µε δέσµευση εύρους συχνοτήτων κατά
την µεταφορά αρχείων εικόνας – και ήχου – µε περιττή για τις πραγµατικές ανάγκες των
χρηστών λεπτοµέρεια.
Παρ’ όλα αυτά, όπως σαφώς προκύπτει από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ακόµη και
σύµφωνα µε την περιοριστική απαίτηση της εφαρµογής για αρχεία όχι µεγαλύτερα του 1
MB, υπάρχουν περιθώρια χρήσης φωτογραφιών µε πολύ υψηλότερη ανάλυση που να
αγγίζει, αλλά να µην ξεπερνά τα 3 Mega Pixel. Έτσι, εναπόκειται στον χρήστη-διαχειριστή
της εφαρµογής να αποφασίσει την σχετική αύξηση µεγέθους και ανάλυσης των
χρησιµοποιούµενων από την εφαρµογή φωτογραφιών.
Για την απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών, χρησιµοποιήθηκε µία παλιά
έκδοση του γνωστού προγράµµατος επεξεργασίας “Paint Shop Pro”. Συγκεκριµένα
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χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 8, µε Copyright 2003 από την Jasc Software Inc. – πριν την
εξαγορά της από την Corel.
Το εν λόγω λογισµικό, τύπου Shareware, συνοδεύονταν από άδεια δωρεάν δοκιµαστικής
χρήσης 30 ηµερών. Εγκαταστάθηκε στον προσωπικό υπολογιστή του φοιτητή και
χρησιµοποιήθηκε για λιγότερες των 30 ηµερών προκειµένου να εκτελεστούν οι παραπάνω
αναφερόµενες εργασίες, καθώς και για την δηµιουργία κάποιων υπέρτιτλων σελίδων
(banner), όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 8 της παρούσας εργασίας µε τίτλο «Υλοποίηση
του Συστήµατος».

7.5 Οι οδηγίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις
Κατά τα πρώτα στάδια της συλλογής του απαραίτητου για την υλοποίηση της παρούσας
εφαρµογής πληροφοριακού υλικού, έγινε απόπειρα καταγραφής οδηγιών για την πρόσβαση
του χρήστη στις εγκαταστάσεις ενδιαφέροντός του.
Κάποιες από αυτές προήλθαν από την εµπειρία του φοιτητή κατά τις µεταβάσεις του σε
εγκαταστάσεις χρήσης του ΕΑΠ κατά τις ΟΣΣ και εξετάσεις που αυτός συµµετείχε κατά την
διάρκεια των σπουδών του στο ΕΑΠ, ενώ κάποιες άλλες από τις επαφές που ο φοιτητής
επεδίωξε µε κατοίκους των περιοχών που επισκέφτηκε.
Από τα πρώτα κιόλας βήµατα, διαφάνηκε η µεγάλη δυσκολία µετατροπής και τυποποίησης
ενός απλού κειµένου οδηγιών µετάβασης σε µορφή κατάλληλη για την αυτόµατη
οπτικοποίηση του σε χάρτες. Κάτι τέτοιο, αν και δύσκολο, θα µπορούσε να υλοποιηθεί από
τον φοιτητή, ο οποίος – ως δηµιουργός της εφαρµογής – θα είχε την εκ των έσω γνώση
λειτουργίας της και την δυνατότητα τροποποίησης αυτής κατά τρόπο που να διευκολυνθεί
στην καταχώρηση των σχετικών κειµένων και την ορθή οπτικοποίησή τους σε χάρτες.
Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε ότι σε συνθήκες πραγµατικής χρήσης της υπό κατασκευή
εφαρµογής θα ήταν µάλλον αδύνατο να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης και
κατανόησης των εσωτερικών διεργασιών της εφαρµογής από τον χρήστη-διαχειριστή της
εφαρµογής, ούτως ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Θεωρώντας ότι η έλλειψη ή η τελικώς µη χρησιµοποίηση της δυνατότητας παροχής οδηγιών
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις θα υποβίβαζε την ποιότητα των παρεχοµένων από την
εφαρµογή προς τον τελικό χρήστη υπηρεσιών, ο φοιτητής εστράφη στην αναζήτηση και

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

84

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
µελέτη εναλλακτικών, κατά προτίµηση πλήρως αυτοµατοποιηµένων, µεθόδων παροχής των
ζητούµενων οδηγιών.
Η λύση στο πρόβληµα δόθηκε µε τη χρήση της υπηρεσίας directions, η οποία προσφέρεται
από την Google µε κλήσεις των κατάλληλων συναρτήσεων, από το σύνολο των
προσφεροµένων, µέσα από το Google Maps API. Οι οδηγίες που λαµβάνονται µε χρήση της
εν λόγω υπηρεσίας, µπορεί να µην είναι άρτιες συντακτικά, αλλά είναι στην Ελληνική
γλώσσα και χωρίς δυσκολία κατανοητές από τον καθένα, ενώ παράλληλα παρέχουν την
δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης οπτικοποίησής τους στους χάρτες της Google. Επιπλέον, η
χρήση τους παρουσιάζει εξαιρετική ευελιξία, καθώς τόσο η αφετηρία όσο και ο προορισµός
µπορούν να εκφράζονται είτε ως πλήρεις ταχυδροµικές διευθύνσεις είτε ως γεωγραφικές
συντεταγµένες τυχόντος σηµείου της γήινης επιφάνειας, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα
λήψης οδηγιών ακόµη και σε περιοχές όπου η χαρτογράφηση, µε την έννοια της πλήρους
καταγραφής των ονοµάτων οδών, δεν είναι πλήρης – φαινόµενο όχι ασυνήθιστο για τον
ελλαδικό χώρο και κυρίως τις µικρότερες πόλεις και χωριά, όπως διεξοδικά µελετάται και
σχολιάζεται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας εργασίας.

7.6 Τα προγράµµατα ΟΣΣ και εξετάσεων
Η ανεύρεση πληροφοριών σχετικά µε τα προγράµµατα των ΟΣΣ και των εξετάσεων ανά
θεµατική ενότητα και πρόγραµµα σπουδών ήταν, µε διαφορά, η ευκολότερη όλων των
εργασιών περισυλλογής δεδοµένων και πληροφοριών για την δοκιµαστική λειτουργία και
παρουσίαση της εφαρµογής.
Όπως είναι γνωστό, το ΕΑΠ, κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους, περί τα τέλη
Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου, αναρτά σχετικό αρχείο στον διαδικτυακό τόπο κάθε
θεµατικής ενότητας στο http://class.eap.gr το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιµο – χωρίς
χρήση κωδικών. Εποµένως, το µόνο που έπρεπε να γίνει ήταν µία απλή επίσκεψη των
αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων των θεµατικών ενοτήτων και κατέβασµα των σχετικών
αρχείων.
Όπως είναι φυσικό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, κατά τον χρόνο ανάρτησης του εν
λόγω αρχείου δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν οι ηµεροµηνίες και αίθουσες των τελικών
και επαναληπτικών εξετάσεων, µε αποτέλεσµα το αρχείο να ενηµερώνεται σχετικά κατά τον
µήνα Φεβρουάριο. Αυτό όµως δεν δηµιούργησε κάποιο πρόβληµα, εφόσον σύµφωνα και µε
τις λειτουργικές απαιτήσεις της υπό κατασκευή εφαρµογής, τα στοιχεία των προγραµµάτων
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των θεµατικών ενοτήτων µπορούν να τροποποιηθούν από τον διαχειριστή του συστήµατος
ανά πάσα στιγµή.
Τέλος, χωρίς αυτό να έχει αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβληµα για την πρόοδο και ολοκλήρωση
της παρούσας εργασίας, δεν έλειψαν οι θεµατικές ενότητες, οι οποίες για κάποιους λόγους,
καθυστέρησαν κατά πολύ την ανακοίνωση των προγραµµάτων των ΟΣΣ καθώς και των
καταλόγων κατανοµής των φοιτητών σε τµήµατα. Παράδειγµα για το ακαδηµαϊκό έτος
2008-09 απετέλεσε η θεµατική ενότητα ΠΛΗ-31, η οποία ανακοίνωσε τα παραπάνω
στοιχεία µόλις περί τα µέσα Νοεµβρίου, ενώ µία εβδοµάδα µετά, στις 21 Νοεµβρίου,
ακολούθησε διόρθωση και ανάρτηση νέου αρχείου για το πρόγραµµα των ΟΣΣ.
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8. Η υλοποίηση του συστήµατος

8.1 Το µοντέλο ανάπτυξης
Η ενασχόληση του φοιτητή µε την συγγραφή κώδικα, σχετικού µε την εκπόνηση της
παρούσας εργασίας, ξεκινά σχεδόν µε την ανάθεσή της περί τον Αύγουστο – Σεπτέµβριο
2008. Αρχικά, η συγγραφή κώδικα ήταν σε επίπεδο διερεύνησης του τι υφίσταται και τι θα
µπορούσε να αξιοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό
δοκιµάστηκαν διάφορες τεχνικές υλοποίησης και λογισµικό προκειµένου να επιλεγούν αυτά
τα οποία τελικώς χρησιµοποιήθηκαν. Ορισµένα τµήµατα αυτού του κώδικα, τα
συµπεράσµατα της σχετικής έρευνας του φοιτητή, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στη
επιλογή του συγκεκριµένου λογισµικού έχουν παρουσιασθεί στο κεφάλαιο 5 της παρούσας
εργασίας.
Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής αυτής µελέτης και έρευνας του φοιτητή, άρχισε η
σταδιακή υλοποίηση των ιστοσελίδων της εφαρµογής. Το µοντέλο ανάπτυξης το οποίο
χρησιµοποιήθηκε είναι αυτό της πρωτοτυποποίησης (prototyping model). Η κεντρική ιδέα
του µοντέλου, το οποίο σχηµατικά παρουσιάζεται παρακάτω, είναι η ανάπτυξη του
λογισµικού σε τµήµατα τα οποία ονοµάζονται πρωτότυπα. Η ανάπτυξη κάθε πρωτοτύπου
αρχικά περιλαµβάνει τις βασικές µόνο λειτουργίες τις οποίες προορίζεται να εκτελεί το
λογισµικό και τίθεται σε δοκιµασία από τον πελάτη. Από την δοκιµαστική αυτή λειτουργία
συλλέγονται παρατηρήσεις, γίνονται προσθήκες δευτερευόντων λειτουργιών, διορθώσεις,
βελτιώσεις και παράγεται ένα νέο πρωτότυπο. Το νέο αυτό πρωτότυπο τίθεται και πάλι στην
διάθεση του πελάτη και ξεκινά ένας νέος κύκλος. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται
µέχρις ότου ένα πρωτότυπο ικανοποιεί τις απαιτήσεις – σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες
απαιτήσεις του συστήµατος – και γίνει αποδεκτό από τον πελάτη – εξ ου και ο
χαρακτηρισµός του ως «επαναληπτικό» µοντέλο [ΒΕΣ00].
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Σχήµα 2: Το µοντέλο της πρωτοτυποποίησης [ΒΕΣ00]

Προκειµένου το µοντέλο να είναι αποτελεσµατικό (effective) θα πρέπει η ανάπτυξη ενός
πρωτοτύπου να είναι γρήγορη, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει σύντοµα πρόσβαση σε αυτό για
να µπορέσει να προτείνει αλλαγές. Προς την κατεύθυνση αυτή, µεταξύ άλλων, προτείνεται η
χρήση Επαναχρησιµοποιήσιµων Μονάδων Προγράµµατος (Reusable Software Components)
καθώς και η χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Τέταρτης Γενιάς– Fourth Generation Techniques
(4GT) [PRE97].
Η χρήση 4GT, η οποία ως κύριο στόχο έχει την χρήση εξειδικευµένων εργαλείων για την
αυτοµατοποιηµένη παραγωγή πηγαίου κώδικα δεν φάνηκε να έχει εφαρµογή στην ανάπτυξη
του λογισµικού της παρούσας εργασίας. Η χρήση όµως Επαναχρησιµοποιήσιµων Μονάδων
Προγράµµατος συνεισέφερε σε ικανοποιητικό βαθµό στην γρήγορη ανάπτυξη του
λογισµικού – όπως θα εξηγηθεί στην συνέχεια.
Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι πέραν της ταχύτητας ανάπτυξης, µε την χρήση των
Επαναχρησιµοποιήσιµων Μονάδων Προγράµµατος, κατά κανόνα, εξασφαλίζεται και η ορθή
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εξ αρχής λειτουργία τους – εφόσον έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί και εκσφαλµατωθεί
(debugged) από προηγούµενους χρήστες.

8.2 Το λογισµικό και οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν
Στην ενότητα αυτή, πριν την αυτώ καθ’ αυτώ αναφορά στις σελίδες και τα αρχεία που
δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρµογής που κατασκεύασε ο φοιτητής, θα
γίνει µία σύντοµη αναφορά στο λογισµικό και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν.
Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι η παράθεση ορισµένων, ενδιαφέροντων κατά την άποψη
του φοιτητή, ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται µε την εµφάνιση και ανάπτυξη των
τεχνολογιών

αυτών,

καθώς

και

ο

ακριβής

προσδιορισµός των

εκδόσεων

που

χρησιµοποιήθηκαν.

8.2.1 PHP
Ένας από τους πρώτους τρόπους και εργαλεία για την παροχή δυναµικού περιεχοµένου
σελίδων στο διαδίκτυο ήταν η χρήση της γλώσσας Perl [ZHA97]. Πρόκειται για µία υψηλού
επιπέδου, γενικού σκοπού, διερµηνευόµενη δυναµική γλώσσα προγραµµατισµού η οποία
αρχικά αναπτύχθηκε από τον γλωσσολόγο Larry Wall το 1987, κατά την θητεία του ως
διαχειριστή συστηµάτων στην NASA [27]. Η αρχική ανάπτυξή της έγινε σε UNIX, ενώ µε
την διάδοση του διαδικτύου ο διερµηνευτής της γλώσσας γρήγορα µεταφέρθηκε σχεδόν σε
όλες τις γνωστές πλατφόρµες λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων και των Microsoft
Windows.
Η γλώσσα διαδόθηκε πολύ γρήγορα, έγινε και παρέµεινε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
δηµοφιλής κυρίως για την ευκολία µάθησής της και την δύναµή της στην επεξεργασία
κειµένου µε χρήση κανονικών εκφράσεων (regular expressions). Σήµερα, η χρήση της έχει
περιοριστεί αρκετά λόγω της εµφάνισης ισχυρότερων και πιο ευέλικτων γλωσσών, όπως θα
εξηγηθεί στη συνέχεια.
Το 1995 ο Rasmus Lerdorf [28], ∆ανο-Γροιλανδικής καταγωγής προγραµµατιστής, έγραψε
ένα τύπου script πρόγραµµα, βασισµένο στην Perl, το οποίο του επέτρεπε να καταγράφει
πληροφορίες σχετικές µε τους επισκέπτες και να εµφανίζει έναν µετρητή επισκεπτών στην
προσωπική του σελίδα (Personal Home Page – PHP) – συγκεκριµένα στο ανηρτηµένο στο
διαδίκτυο βιογραφικό του σηµείωµα. Το εγχείρηµα κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών
προγραµµατιστών, οι οποίοι ζητούσαν να µάθουν λεπτοµέρειες. Η επιτυχία που γνώρισε το
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εγχείρηµα αυτό, το οποίο έγινε γνωστό µε το όνοµα PHP από το Personal Home Page,
ώθησε τον Lerdorf στον εµπλουτισµό της διαδικτυακής εργαλειοθήκης (toolset) που είχε
ήδη δηµιουργήσει, κυρίως πλέον µε χρήση της γλώσσας C και λιγότερο µε χρήση της
γλώσσας Perl. Αποτέλεσµα των παραπάνω, ήταν τον Νοέµβριο του 1997 να έχει ετοιµάσει
µία τελείως ανανεωµένη και κατά πολύ εµπλουτισµένη έκδοση της PHP η οποία έγινε
γνωστή ως PHP 2.0.
Από εκεί και µετά, το ενδιαφέρον αλλά και η συµµετοχή τρίτων στην ανάπτυξη της PHP
ήταν µεγάλη. Μόλις τον Ιούνιο του 1998, µε την συνεισφορά σε κώδικα από πολλούς
προγραµµατιστές, είχαµε την κυκλοφορία της έκδοσης 3.0 και πάνω από 50.000 χρήστες της
γλώσσας, ενώ στις αρχές του 1999 µε την έκδοση 4.0 και πάνω από 1.000.000 χρήστες
καθιερώνεται στο χώρο και χρησιµοποιείται για την δηµιουργία ιστοσελίδων ακόµη και
µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών [GIL06].
Η έκδοση 4.0 ήταν η έκδοση που επέφερε τις µεγαλύτερες καινοτοµίες. Μία εξ αυτών ήταν
η υποστήριξη της τεχνολογίας Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), η
οποία, µε απλά λόγια, επέτρεπε στην PHP να εκτελείται στον καθιερωµένο την εποχή
εκείνη, τουλάχιστον για διαδικτυακούς εξυπηρετητές βασισµένους σε Windows, Internet
Information Sever (IIS) της Microsoft [GEN97].
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Microsoft ήδη, από τις αρχές του 1997 µε την
κυκλοφορία της έκδοσης 3.0 του IIS, είχε εισαγάγει στην αγορά την δική της πρόταση για
δυναµική δηµιουργία σελίδων µε την τεχνολογία Active Server Pages (ASP), η οποία
αποτελούσε ένα πολύ µεγάλο, για την εποχή εκείνη, βήµα στην δηµιουργία σελίδων
δυναµικού περιεχοµένου [WIL97].
Χαρακτηριστικό όλων των κυρίων εκδόσεων της PHP, µέχρι και την 4, ήταν η προσθήκη
µεγάλου αριθµού νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. Η έκδοση 5.0, τον Ιούλιο του
2004,

ήρθε

για

να

προσφέρει

περισσότερες

βελτιώσεις

στην

ήδη

υπάρχουσα

λειτουργικότητα και λιγότερες νέες λειτουργίες, γεγονός που υποδεικνύει ότι η γλώσσα είχε
περάσει στην φάση την ωρίµανσης.
Σήµερα, Ιανουάριος 2009, η πλέον πρόσφατη σταθερή έκδοση της PHP είναι η έκδοση 5.2.8
που κυκλοφόρησε στις 08/12/2008, ενώ υπό ανάπτυξη βρίσκεται η έκδοση 5.3.0 (alpha 3).
Η ανάπτυξη του λογισµικού της παρούσας εργασίας έγινε κυρίως µε την έκδοση 5.2.5, ενώ
κατά τα τελευταία στάδια και το ανέβασµά της στον προσωπικό διαδικτυακό εξυπηρετητή
του φοιτητή χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 5.2.8 χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα κατά την
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µετάβαση – όπως θα σχολιαστεί εκτενέστερα στην αντίστοιχη ενότητα στην συνέχεια της
παρούσας εργασίας.

8.2.2 MySQL
Κατά το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990, µε την επικράτηση των προσωπικών
υπολογιστών, η ανάγκη για «έξυπνη» διαχείριση της πληροφορίας ήταν περισσότερο από
ποτέ αισθητή [DAV07]. Από την µία µεριά υπήρχαν τα µεγάλα και ακριβά συστήµατα
βάσεων δεδοµένων όπως Oracle και DB2, και από την άλλη µεριά η γνωστή Access της
Microsoft. Αυτό που χρειαζόταν όµως ο περισσότερος κόσµος ήταν κάτι ανάµεσα στα δύο –
τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη δυνατοτήτων.
Έτσι, το 1994 η εταιρία Hughes Technologies έρχεται να καλύψει το κενό µεταξύ των
µεγάλων συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και της Access µε την mSQL ή mini
SQL. Η mSQL, καλύπτοντας τις ανάγκες µεγάλου αριθµού χρηστών, υπήρξε αρκετά
δηµοφιλής στο διάστηµα 1994 έως 1997 οπότε άρχισε να χάνει έδαφος απέναντι στην
MySQL, η οποία είχε ήδη κυκλοφορήσει υπό την µορφή ανοικτού κώδικα (Open Source
Software) από τον Μάιο του 1995. Μέχρι το 1999, η MySQL είχε κατά πολύ εκτοπίσει την
χρήση της mSQL, η ανάπτυξη της οποίας φαίνεται να σταµατά µε την έκδοση 3.8 στις 9
Ιουνίου 2006.
Η MySQL είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων (Relational Data
Base Management System – RDBMS), η ιστορία, πορεία και επιτυχία του οποίου σχετίζεται
µε, και κατά πολλούς οφείλεται, στην επιτυχία και διάδοση της PHP. Σήµερα, αποτελεί
ιδιοκτησία της Σουηδικής εταιρίας MySQL AB, η οποία στις αρχές του 2008 εξαγοράστηκε
από την Sun Microsystems, ενώ η δεύτερη κατέχει και τα πνευµατικά δικαιώµατα του
µεγαλύτερου µέρους του κώδικά της MySQL. Αν και οι εταιρίες που προαναφέρθηκαν είναι
κερδοσκοπικές, η MySQL εξακολουθεί να διατίθεται µέχρι σήµερα δωρεάν υπό τους όρους
της γνωστής General Public License (GPL) – όπως η πλειονότητα του ελεύθερου λογισµικού
στο διαδίκτυο. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι παράλληλα διατίθεται και η MySQL
Enterprise η οποία είναι καθαρά εµπορικό προϊόν το οποίο απευθύνεται σε οργανισµούς και
επιχειρήσεις και παρέχει στους κατόχους της 24/7 υποστήριξη (24 ώρες την ηµέρα και 7
ηµέρες την εβδοµάδα) [29].
Η πρώτη έκδοση για Windows 95 και Windows NT κυκλοφορεί τις 8 Ιανουαρίου του 1998.
Η τελευταία κύρια έκδοσή της είναι η 5.0, η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2005 µε
προηγούµενη κύρια έκδοση την 4.0 τον Μάρτιο του 2004.
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Η πλέον πρόσφατη σταθερή έκδοση που κυκλοφορεί σήµερα (Ιανουάριος 2009) είναι η
έκδοση 5.1.30, ενώ υπό ανάπτυξη βρίσκεται η έκδοση 6.0 (alpha release).
Η εφαρµογή της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά µε χρήση της
έκδοσης 5.0.45, ενώ κατά τα τελευταία στάδια, µε το ανέβασµα της εργασίας τον προσωπικό
διαδικτυακό εξυπηρετητή του φοιτητή, όπου χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 5.1.30 δεν
παρατηρήθηκαν προβλήµατα όσον αφορά την λειτουργία της. Κάποια µικροπροβλήµατα
που παρατηρήθηκαν αφορούσαν την µη σωστή εγκατάσταση της από το πρόγραµµα
εγκατάστασης και όχι την ίδια την λειτουργία της MySQL – όπως διεξοδικότερα θα
εξηγηθεί στις ενότητες που ακολουθούν.

8.2.3 Apache HTTP Server
Ένα µεγάλο κοµµάτι της εξέλιξης του Παγκόσµιου Ιστού (WWW) αναµφισβήτητα
οφείλεται στον Apache HTTP Server. Πρόκειται για ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα, το
οποίο από τον Απρίλιο του 1996 αποτελεί τον πλέον δηµοφιλή διακοµιστή σελίδων στο
διαδίκτυο, ενώ τον ∆εκέµβριο του 2008 εκτιµάται ότι εξυπηρετούσε (served) πάνω από το
51% του συνόλου των σελίδων του διαδικτύου [30].
Εµπνευστής και δηµιουργός του είναι ο Robert M. McCool. Ο McCool έγραψε την πρώτη
έκδοση του NCSA HTTPd web server, που στην συνέχεια µετονοµάστηκε σε Apache HTTP
Server, όταν ακόµη ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήµιο του Illinois.
Στην πορεία υπήρξαν πολλοί που συνεισέφεραν και συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη και βελτίωσή του, και κυρίως στην διατήρησή του ως ελεύθερο λογισµικό.
Σήµερα, Ιανουάριος 2009, η πλέον πρόσφατη έκδοση του είναι η 2.2.11, η οποία
κυκλοφόρησε στις 14/12/2008, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ο McCool συνεχίζει, ακόµη και
σήµερα, να συνεισφέρει στην ανάπτυξή του µε προτάσεις και κώδικα που φέρουν την
υπογραφή του.
Η εφαρµογή της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά µε χρήση της
έκδοσης 2.2.6, ενώ κατά τα τελευταία στάδια, µε το ανέβασµα της εργασίας στον
προσωπικό διαδικτυακό εξυπηρετητή του φοιτητή, χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 2.2.11, η
οποία δεν παρουσίασε κανένα απολύτως πρόβληµα.
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8.2.4 Wamp Server
Τα τρία προϊόντα λογισµικού που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν
να αναπτύσσονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ενώ κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να τα
κατεβάσει από τους διαδικτυακούς τους τόπους. Σχεδόν όλα τα βιβλία του εµπορίου τα
οποία πραγµατεύονται την χρήση των παραπάνω, αφιερώνουν ένα τµήµα τους δίνοντας
οδηγίες για το κατέβασµα και την εγκατάστασή τους.
Επιπλέον, κάθε άλλο παρά τυχαίο µπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα
βιβλία του εµπορίου που πραγµατεύονται την PHP αφιερώνουν το δεύτερο µισό τους, ή
κάποιο µεγάλο τµήµα τους, στην MySQL, ενώ αυτά που πραγµατεύονται την MySQL,
σχεδόν αποκλειστικά, την παρουσιάζουν µε χρήση της PHP. Η αρµονική συνύπαρξη και
συνεργασία τόσο της PHP µε την MySQL, όσο και του Apache HTTP Server µε τα δύο
προηγούµενα, έχει οδηγήσει στην δηµιουργία ολοκληρωµένων πακέτων εγκατάστασης,
όπου η όλη διαδικασία της εγκατάστασης είναι υπεραπλουστευµένη και δεν απαιτεί
ιδιαίτερες γνώσεις ή χρόνο.
Ένα τέτοιο πακέτο εγκατάστασης των παραπάνω, είναι και ο Wamp Server για Windows, το
οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http://www.wampserver.com/. Η
πρώτη επαφή του φοιτητή µε το συγκεκριµένο πακέτο εγκατάστασης ήταν στα πλαίσια της
Θεµατικής Ενότητας ΠΛΗ-23 – «Τηλεµατική, ∆ιαδίκτυα και Κοινωνία» – του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-08, όπου η έκδοση 2.0a είχε
διατεθεί στους φοιτητές, σε CD-ROM, µαζί µε το Εναλλακτικό ∆ιδακτικό Υλικό της ΘΕ.
Η εγκατάστασή του ήταν θέµα χρόνου ενός έως δύο λεπτών, µε εκτέλεση του µοναδικού
(ενός) αρχείου εγκατάστασης και απλή αποδοχή των όρων της άδειας χρήσης που δεν ήταν
τίποτε άλλο από την γνωστή General Public License. Με το πέρας της εκτέλεσης του
προγράµµατος εγκατάστασης, όλες οι παράµετροι είχαν αυτόµατα ρυθµιστεί και η εµφάνιση
της δοκιµαστικής σελίδας – που πιστοποιούσε την σωστή εγκατάσταση – απαιτούσε ένα
µόνο κλικ µε το ποντίκι.
Η συγκεκριµένη έκδοση (2.0a) του πακέτου εγκατάστασης, περιείχε την έκδοση 2.2.6 του
Apache HTTP Server µαζί µε την έκδοση 5.2.5 της PHP και την έκδοση 5.0.45 της MySQL,
τα οποία παρέµειναν εγκατεστηµένα στον προσωπικό υπολογιστή του φοιτητή καθ’ όλη τη
διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας για την συγγραφή και δοκιµαστική, σε πρώτο
στάδιο, εκτέλεση του κώδικα που παραδίδεται µε αυτή.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

93

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
Κατά την εγκατάσταση του λογισµικού στον προσωπικό διαδικτυακό εξυπηρετητή του
φοιτητή, χρησιµοποιήθηκε η έκδοση 2.0f του Wamp Server, προκειµένου να εγκατασταθούν
οι πλέον νεότερες εκδόσεις των Apache, PHP και MySQL. Ενώ εµφανώς δεν υπήρξε κανένα
πρόβληµα, τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και την αρχική δοκιµαστική λειτουργία, στην
συνέχεια, όταν εξετάσθηκαν τα αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή, παρατηρήθηκε ότι σε
κάθε επανεκκίνηση των υπηρεσιών (services) στο αρχείο “mysql.log” υπήρχαν δύο
καταγραφές σφαλµάτων (errors). Η µία αφορούσε την πρόσβαση της ίδιας της MySQL στον
πίνακα servers και η άλλη στον πίνακα users. Ακολούθησε σχετική έρευνα στο διαδίκτυο
από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για παράληψη του προγράµµατος εγκατάστασης, το
οποίο δεν εκτέλεσε ένα από τα προκαθορισµένα κατά την εγκατάσταση σενάρια (scripts), µε
αποτέλεσµα τα δικαιώµατα πρόσβασης στους παραπάνω πίνακες να µην είναι τα
αναµενόµενα σε µία σωστή εγκατάσταση. Η χειροκίνητη εκτέλεση του σεναρίου ήταν
αρκετή για να διορθώσει τα παραπάνω και να µην εµφανιστούν ξανά τα σφάλµατα στο
αρχείο καταγραφής.

8.2.5 JavaScript και DOM
Η Java είναι µία σύγχρονη αντικειµενοστρεφής και ανεξάρτητη υπολογιστικής πλατφόρµας
γλώσσα προγραµµατισµού. Πατέρας της Java θεωρείται ο James Gosling, ο οποίος ξεκίνησε
την ανάπτυξή της γλώσσας, η οποία αρχικά ονοµάσθηκε Oak, το καλοκαίρι του 1991
[JAW96]. Η ανάπτυξη της έγινε στα εργαστήρια της Sun Microsystems µε στόχο την
δηµιουργία µίας γλώσσας για την ανάπτυξη ενσωµατωµένου λογισµικού (embedded
software) για έξυπνες καταναλωτικές συσκευές. Η γλώσσα έχει χρησιµοποιηθεί και
συνεχίζει να χρησιµοποιείται για την δηµιουργία πολλών εφαρµογών λογισµικού, όπως για
παράδειγµα το NCSA MOSAIC 1.0 – το πρώτο γραφικό πρόγραµµα πλοήγησης στο
διαδίκτυο – το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1993.
Η γλώσσα πήρε την σηµερινή της ονοµασία (Java) µόλις τον Ιανουάριο του 1995. Το 1995
όµως ήταν και το έτος σταθµός για την Java. Ο ένας µετά τον άλλο οι µεγάλοι
κατασκευαστές λογισµικού ανακοίνωναν την απόφασή τους να χρησιµοποιήσουν την Java,
µε αποκορύφωµα την απόφαση της Microsoft τον ∆εκέµβριο του ιδίου έτους [ΘΡΑ01].
Η Java, µε την ιδιότητά της ως γλώσσας ανεξάρτητης υπολογιστικής πλατφόρµας, έχει ήδη
βρει την θέση της στο χώρο του διαδικτύου εδώ και καιρό. Η σχέση της όµως αυτή µε το
διαδίκτυο δηµιουργεί και την σύγχυση µε την JavaScript, µε την οποία δεν έχει καµία σχέση
– πέραν της οµοιότητας στην σύνταξη του κώδικα [SEB04].
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Η JavaScript, είναι µία «χαλαρή» περιγραφική (τύπου script) γλώσσα, η οποία
χρησιµοποιείται – ως επί το πλείστον – για την εκτέλεση ενσωµατωµένου σε ιστοσελίδες
κώδικα από την µεριά του πελάτη (client side).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η JavaScript, ουσιαστικά, δεν έχει καµία σχέση µε την Java
εκτός ίσως από την οµοιότητα στην σύνταξη του κώδικα. Αλλά και αυτή η οµοιότητα, εάν
εξετάσουµε τα πράγµατα λίγο βαθύτερα, θα διαπιστώσουµε ότι οφείλεται στην οµοιότητα
των δύο µε την γλώσσα C και όχι σε κάποια απευθείας µεταξύ τους σχέση.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι βασικές αρχές σχεδίασης της JavaScript στηρίχθηκαν σε δύο
προγενέστερες γλώσσες προγραµµατισµού, την Self και την Scheme, µια εκτενέστερη
αναφορά στις οποίες κρίνεται ως πλεονάζουσα για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.
Η JavaScript αναπτύχθηκε αρχικά από τον Brendan Eich της Netscape µε το όνοµα Mocha,
ενώ αργότερα µετονοµάστηκε σε LiveScript. Σχεδόν ταυτόχρονα µε την κυκλοφορία της
έκδοσης 2 του γνωστού φυλλοµετρητή Nestscape Navigator, τον ∆εκέµβριο του 1995, η
γλώσσα πήρε την σηµερινή της ονοµασία – JavaScript.
Η Microsoft, προκειµένου να αποφύγει θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων, τον Αύγουστο
του 1996 την ενσωµατώνει στον Internet Explorer 3.0 µε το όνοµα JScript, ενώ σήµερα
υποστηρίζεται από όλους τους γνωστούς φυλλοµετρητές.
Λίγο αργότερα, στις αρχές του 1997, η Microsoft εµφανίζει τις πρώτες δοκιµαστικές (alpha
και beta) εκδόσεις του Internet Explorer 4.0, όπου παρουσιάζει την λεγόµενη ∆υναµική
(dynamic) HTML, ως εναλλακτική λύση για την δηµιουργία και δυναµική τροποποίηση
κυρίως κειµένου και γραφικών. Η JavaScript φυσικά παραµένει παρούσα στον IE4 ο οποίος
παρουσιάζεται εµπλουτισµένος µε την VBScript (Visual Basic Script) – άλλη µία γλώσσα
τύπου Script η οποία ακολουθεί την σύνταξη της γνωστής γλώσσας προγραµµατισµού
Microsoft Visual Basic [HOM97].
Μία παρόµοια προσέγγιση της Dynamic HTML επιχειρείται και από την Netscape, το ίδιο
διάστηµα, χωρίς φυσικά να υπάρχει απόλυτη συµβατότητα µε την έκδοση της Microsoft.
Πρόσκαιρα υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον από την πλευρά των προγραµµατιστών και
δηµιουργών σελίδων του διαδικτύου για την χρήση της Dynamic HTML, κυρίως λόγω των
εντυπωσιακών και γρήγορων αποτελεσµάτων µε την δυναµική διαχείριση κειµένου και
γραφικών, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να παραγκωνίσει την χρήση της JavaScript.
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Ο FireFox, ως «γνήσιος απόγονος» του Netscape Navigator, υποστηρίζει την JavaScript από
την έκδοση 1.0 (Νοέµβριος 2000), η Opera για πρώτη φορά συµπεριέλαβε υποστήριξη της
JavaScript µε την έκδοση 6.0 (Νοέµβριος 2000), ενώ ο Safari ακολούθησε αρκετά αργότερα
και άρχισε να την υποστηρίζει µε στις εκδόσεις 3.x από τον Νοέµβριο του 2005 και µετά.
Σήµερα, η JavaScript αποτελεί σήµερα την de facto επιλογή για την δυναµική επεξεργασία
του Document Object Model (DOM) το οποίο είναι το µοντέλο εσωτερικής αποθήκευσης
των ιστοσελίδων στην µνήµη των γραφικών φυλλοµετρητών. Η δυναµική αυτή επεξεργασία
του DOM, έχει ως αποτέλεσµα, την δυναµική τροποποίηση του περιεχοµένου της σελίδας,
άρα και του οπτικού αποτελέσµατος που απεικονίζεται στην οθόνη του χρήστη, ως
απόκριση στις κινήσεις και τις επιλογές του ίδιου του χρήστη. Επιπλέον, ως κώδικας
εκτελούµενος από την µεριά του πελάτη, δηλαδή στον υπολογιστή του χρήστη, είναι
ταχύτατος στην εκτέλεσή του χωρίς να επιβαρύνει τον εξυπηρετητή.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα όσα ειπώθηκαν µέχρι στιγµής, αλλά και από την προσωπική
ενασχόληση του φοιτητή µε την JavaScript, οι δυνατότητες που παρέχει στον δηµιουργό
ιστοσελίδων περιορίζονται µόνο από την φαντασία του ίδιου του δηµιουργού. Εντούτοις η
χρήση της δεν είναι απλή υπόθεση. Τα προβλήµατα που συναντά κανείς είναι πολλά και
ποικιλόµορφα. Ευτυχώς όµως, λόγω της ευρείας διάδοσής της γλώσσας και του διαδικτύου,
συνήθως η αναζήτηση της λύσης στο διαδίκτυο επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Τα περισσότερα προβλήµατα στην χρήση της, δεν σχετίζονται µε την ίδια την γλώσσα αλλά
µε την υλοποίηση του DOM από τους διάφορους κατασκευαστές φυλλοµετρητών.
Το World Wide Web Consortium (W3C), ως ρυθµιστικός παράγοντας του χώρου, έχει
φροντίσει για την προτυποποίηση του DOM. Το πρόβληµα όµως µε τους κατασκευαστές
φυλλοµετρητών είναι ότι δεν συµµορφώνονται απόλυτα µε την σχετική προτυποποίηση.
Άλλοι από αυτούς σπεύδουν σε ιδιότυπες υλοποιήσεις και προσθήκες στοιχείων, άλλοι
καθυστερούν να συµπεριλάβουν ή δεν συµπεριλαµβάνουν καθόλου ήδη προτυποποιηµένα
στοιχεία του DOM κ.λπ. [SAM07].
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι το συχνό φαινόµενο, κώδικας ο οποίος έχει γραφεί,
δοκιµαστεί και εκσφαλµατωθεί µε την χρήση κάποιου ή ακόµη και κάποιων φυλλοµετρητών
να καταρρέει όταν επιχειρείται η εκτέλεσή του σε κάποιον άλλο φυλλοµετρητή. Εγγυηµένη
λύση στο πρόβληµα δεν φαίνεται να υπάρχει. Η πρακτική που ακολουθείται και
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ακολουθήθηκε και κατά την υλοποίηση του κώδικα της παρούσας εργασίας είναι η εκτέλεση
και δοκιµή του σε όσο το δυνατόν περισσότερους φυλλοµετρητές.
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες ο δηµιουργός µίας ιστοσελίδας
ανακαλύπτει τις µεταξύ διαφορετικών φυλλοµετρητών διαφορές ενώ παράλληλα
διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κοινός µεταξύ τους τόπος για µία υλοποίηση η οποία θα είναι σε
θέση να εκτελεστεί και στους δύο, ή και περισσοτέρους, φυλλοµετρητές. Σε περιπτώσεις
όπως αυτή, ο έλεγχος της ταυτότητας του φυλλοµετρητή και η συγγραφή διαφορετικού
κώδικα για τον κάθε ένα από αυτούς είναι µονόδροµος. Λύσεις όµως όπως αυτή,
υποχρεωτικές εκ των πραγµάτων, µε την αύξηση του µεγέθους των αρχείων την οποία
επιφέρουν, επιβαρύνουν τόσο το διαδίκτυο κατά την µετακίνησή των αρχείων, όσο και τον
συνολικό χρόνο εκτέλεσης των εντολών, ενώ παράλληλα απαιτούν πολλαπλάσιο χρόνο για
την συγγραφή και εκσφαλµάτωση του κώδικα από την µεριά του προγραµµατιστή.
Σε κάθε περίπτωση όµως, τίποτε από τα παραπάνω δεν µπορεί να υποβαθµίσει την
χρησιµότητα της JavaScript, η οποία πέραν των πολλών δυνατοτήτων που διαθέτει, έχει
ανοίξει δρόµους προς νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγµα η AJAX στην οποία θα
αναφερθούµε στην συνέχεια, οι οποίες βασίζονται στην χρήση της JavaScript, χωρίς την
ύπαρξη της οποίας ενδεχοµένως να µην είχαν ποτέ εµφανιστεί και υλοποιηθεί.

8.2.6 Google Maps JavaScript API
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο κεφάλαιο 5, για την χρήση και αξιοποίηση των χαρτών της, η
Google προσφέρει δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόµενο ένα σύνολο συναρτήσεων γραµµένες σε
JavaScript. Το σύνολο αυτό των συναρτήσεων είναι γνωστό ως Google Maps JavaScript
Application Programming Interface ή πιο απλά Google Maps API – χωρίς αναφορά στην
JavaScript η οποία υπονοείται.
Για την χρήση του απαιτείται επίσκεψη του υποψήφιου χρήστη στον διαδικτυακό τόπο
http://code.google.com/apis/maps/signup.html, όπου αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης της
εταιρίας, θα πρέπει να συµπληρώσει ένα πεδίο στο οποίο δηλώνει την URL διεύθυνση του
διαδικτυακού τόπου από τον οποίο θα γίνει η χρήση των χαρτών. Βάσει της URL, θα του
επιστραφεί άµεσα, µε το πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού στην σχετική φόρµα, ένα κλειδί
χρήσης για την συγκεκριµένη URL, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα αλφαριθµητικό
µήκους 86 χαρακτήρων. ∆ιευκρινίζεται, ότι για κάθε URL παρέχεται ένα µοναδικό κλειδί
από την Google, ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισµός στο πλήθος των κλειδιών που µπορεί
να λάβει ένας συγκεκριµένος χρήστης.
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Το αρχείο µε τον σχετικό JavaScript κώδικα βρίσκεται αποθηκευµένο σε διακοµιστή της
Google και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή, και δεν επιτρέπεται, η απευθείας αντιγραφή του
κώδικα στην σελίδα χρήστη που επιθυµεί να τον χρησιµοποιήσει. Έτσι, ο κώδικας θα πρέπει
να συµπεριληφθεί µε έµµεσο τρόπο στην σελίδα του χρήστη, ο οποίος είναι µε την χρήση
της κατάλληλης HTML ετικέτας (tag) – τυπικά στην περιοχή HEAD της ιστοσελίδας. Ένα
παράδειγµα αυτής της ετικέτας είναι το ακόλουθο:
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=???"
type="text/javascript"></script>
όπου στην θέση των ??? πρέπει να µπει το κατάλληλο κλειδί χρήσης για την διεύθυνση URL
του συγκεκριµένου διαδικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται η σελίδα.
Με την συµπερίληψη της παραπάνω ετικέτας, ένα πλήθος συναρτήσεων για τον χειρισµό,
εµφάνιση και άλλες υπηρεσίες των Google Maps, είναι στην διάθεση του προγραµµατιστή
για άµεση χρήση.
Πολλά από τα βιβλία του εµπορίου, τα οποία πραγµατεύονται τους χάρτες και συναφείς
υπηρεσίες της Google, για λόγους πληρότητας, στα παραρτήµατά τους περιλαµβάνουν
πίνακες µε το «σύνολο» των παρεχοµένων από τo Google Maps API συναρτήσεων,
συνοδευόµενο µε συνοπτικές συνήθως οδηγίες χρήσης τους. Παρόλα αυτά, ένα τέτοιο
παράρτηµα σε καµία περίπτωση και χρονική στιγµή δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρες ή
επίκαιρο, εφόσον το πιθανότερο είναι να έχουν επέλθει προσθήκες πριν το κείµενο του
βιβλίου φτάσει στο πιεστήριο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα πρώτα στάδια συγγραφής του κώδικα της πτυχιακής του
εργασίας, ο φοιτητής είχε επανειληµµένα επισκεφθεί την σχετική ιστοσελίδα της Google και
µελετήσει σε βάθος το µεγαλύτερο µέρος των προσφεροµένων συναρτήσεων προκειµένου
να επιλέξει αυτές, οι οποίες θα εκπλήρωναν µε τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο τους
στόχους της εργασίας του. Οι επισκέψεις του φοιτητή συνεχίστηκαν και εντατικοποιήθηκαν
κατά τον µήνα Νοέµβριο και µέρος του ∆εκεµβρίου 2008 µε την τελική συγγραφή του
κώδικα και υλοποίηση του µεγαλύτερου µέρους της εργασίας του.
Σήµερα (Ιανουάριος 2009), µόλις ένα µήνα µετά, έχουν ήδη προστεθεί νέες συναρτήσεις οι
οποίες

προσφέρουν

ποικίλων

σχηµάτων,

χρωµάτων

και

σχεδιασµού

παράθυρα

πληροφόρησης (InfoWindows), ένας αριθµός βοηθητικών εργαλείων για την υποβοήθηση
της χρήσης των χαρτών, αρκετά νέα στοιχεία ελέγχου (control elements) όπως για
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παράδειγµα το στοιχείο ελέγχου ανίχνευσης της κίνησης ενός marker, µπάρα προόδου των
εργασιών κ.λπ.
Πέραν των παραπάνω προσθηκών, έχουν επέλθει και αλλαγές – µε την έννοια της βελτίωσης
– σε υπηρεσίες όπως για παράδειγµα η υπηρεσία Geocoding για τον εντοπισµό της θέσης
κάποιου σηµείου στον χάρτη µε χρήση της (πλήρους) ταχυδροµικής του διεύθυνσης. Όπως
έχει αναφερθεί στo κεφάλαιο 5, η εν λόγω υπηρεσία δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει µε
ακρίβεια κάποια ταχυδροµική διεύθυνση και το αποτέλεσµα χρήσης της ήταν απλά ο
εντοπισµός του µέσου της οδού αγνοώντας πρακτικά τον αριθµό. Σήµερα, λιγότερο από
τρεις µήνες µετά, η υπηρεσία εντοπίζει, µε τουλάχιστον ικανοποιητική ακρίβεια, την επί του
χάρτου θέση (γεωγραφικό στίγµα) ταχυδροµικών διευθύνσεων ενώ επιπλέον έχει προστεθεί
δοκιµαστικά και η υπηρεσία αντίστροφου εντοπισµού (reverse geocoding) – δηλαδή της
εύρεσης

της

πλησιέστερης

ταχυδροµικής

διεύθυνσης

δεδοµένου

του

στίγµατος

(γεωγραφικών συντεταγµένων) ενός τόπου.
Εποµένως, ό µόνος έγκυρος και ενηµερωµένος τόπος για την χρήση των συναρτήσεων του
Google Maps API καθώς και των σχετικών υπηρεσιών είναι αυτός της ίδιας της Google ο
οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση
http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html.
Στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, ο οποίος αποτελεί το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς των
Google Maps API, ο επισκέπτης θα βρει και έναν µεγάλο αριθµό έτοιµων παραδειγµάτων
σελίδων που κάνουν χρήση των συναρτήσεων, ενώ του παρέχεται το δικαίωµα αντιγραφής,
τροποποίησης και επαναχρησιµοποίησης του σχετικού κώδικα.

8.2.7 Asynchronous JavaScript And Xml (AJAX)
Η τεχνολογία Asynchronous JavaScript And Xml (AJAX) είναι κάτι περισσότερο από την
συνένωση των JavaScript και XML στην οποία παραπέµπει το όνοµά της. Ακόµη και στην
πλέον βασική της µορφή και χρήση ανατρέπει τον συµβατικό τρόπο προβολής ιστοσελίδων
κατά τον οποίο η ανανέωση του περιεχοµένου µίας σελίδας σηµαίνει την αίτησή της από τον
πελάτη και την εκ νέου αποστολή, ολόκληρης της σελίδας, από τον διακοµιστή, ενώ
παράλληλα ξεπερνά και την συγκριτικά περιορισµένη δυνατότητα δυναµικής τροποποίησης
του περιεχοµένου µίας σελίδας στο σύστηµα του πελάτη µε την χρήση JavaScript που
σχολιάσθηκε στην υποενότητα 8.2.5 παραπάνω.
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Η JavaScript, από µόνη της, έχει την δυνατότητα της δυναµικής τροποποίησης του
περιεχοµένου µίας σελίδας στο σύστηµα του πελάτη, χωρίς την απαίτηση επαναφόρτωσής
της. Εντούτοις, για να γίνει αυτό, απαιτείται η γνώση του τι δεδοµένα και πληροφορίες θα
χρειαστούν κατά τον χρόνο της χειροκίνητης συγγραφής ή της αυτόµατης παραγωγής από
τον διακοµιστή του κώδικα της σελίδας – πριν δηλαδή αυτή σταλεί και εµφανιστεί στο
σύστηµα του πελάτη [POW08].
Εάν όµως η φύση της εφαρµογής είναι τέτοια που η απαίτηση σε δεδοµένα και πληροφορίες
δεν µπορεί να είναι γνωστή ή προβλέψιµη κατά τον χρόνο δηµιουργίας της σελίδας, τότε η
JavaScript, από µόνη της, δεν είναι σε θέση να προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο.
Ας δούµε ως παράδειγµα το εργαλείο οπτικοποίησης των θέσεων υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων του ΕΑΠ, την δηµιουργία του οποίου πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Η
σελίδα την οποία βλέπει ο χρήστης µε την εκκίνηση της εφαρµογής είναι µία, φαινοµενικά,
απλή σελίδα µε ένα χάρτη της Ελλάδος και µερικά πεδία εισαγωγής στοιχείων, προκειµένου
να αναζητηθούν πόλεις, εγκαταστάσεις, αίθουσες ή προγράµµατα ΟΣΣ και εξετάσεων των
φοιτητών. Εάν µετά από κάθε ενέργεια του χρήστη, είτε πρόκειται για αναζήτηση κάποιου
εκ των παραπάνω, είτε για απλή εστίαση (zoom) σε σηµείο του χάρτη, είτε οτιδήποτε άλλο,
ακολουθούσε κλήση και φόρτωµα µίας νέας σελίδας από τον διακοµιστή, το αποτέλεσµα θα
ήταν ένα σύστηµα κουραστικά αργό για τον χρήστη, το οποίο θα φόρτωνε συνεχώς σελίδες
µε µικρές µόνο διαφοροποιήσεις στο περιεχόµενό τους, ενώ παράλληλα θα υπερφόρτωνε
τόσο τον διακοµιστή, ο οποίος συνεχώς θα έπρεπε να αποστέλλει νέες σελίδες, όσο και το
διαδίκτυο µε την αποστολή σχεδόν όµοιων σελίδων σε τακτά διαστήµατα.
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα παραπάνω προβλήµατα δεν είναι δυνατόν να λυθούν µε
την χρήση JavaScript και µόνο – εφόσον δεν µπορεί κανείς να γνωρίζει το ποια θα είναι η
επόµενη απαίτηση του χρήστη.
Την λύση έρχεται να δώσει η τεχνολογία AJAX, η οποία βασίζεται στην χρήση JavaScript,
τόσο για την δυναµική διαµόρφωση της σελίδας στην µεριά του πελάτη, όσο και για την
αίτηση, παραλαβή και επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών από τον διακοµιστή. Η
µεταφερόµενη από τον διακοµιστή προς τον πελάτη πληροφορία είναι συνήθως, αλλά όχι
απαραίτητα, διαµορφωµένη µε χρήση XML – εξ ου και το “X” στο ακρωνύµιο. Θα πρέπει
όµως να τονίσουµε ότι το περιεχόµενο που ο διακοµιστής αποστέλλει στον πελάτη µε την
χρήση της τεχνολογίας AJAX πρακτικά µπορεί να είναι οτιδήποτε – απλό κείµενο (text),
τµήµατα κώδικα HTML / XHTML, αρχεία πολυµέσων κ.λπ.
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Ο όρος AJAX είναι σχετικά νέος και η επινόησή του χρονολογείται µόλις στον Φεβρουάριο
του 2005. Το ίδιο όµως δεν συµβαίνει και µε την τεχνολογία την οποία ο όρος υπονοεί. Ο
όρος αποδίδεται στον James Garrett, ο οποίος είναι ο πρώτος που έχει καταγραφεί να τον
χρησιµοποιεί προκειµένου να περιγράψει µε συντοµία τις τεχνολογίες τις οποίες πρότεινε
προς κάποιον πελάτη του.
Πιθανότατα, η πρώτη που χρησιµοποίησε την εν λόγω τεχνολογία είναι η Microsoft µε το
XHR και τον Internet Explorer 5 το 1999. Εν τάχει αναφέρεται ότι το XHR είναι ένα τύπου
ActiveX στοιχείο ελέγχου (control), το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία του γνωστού
προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Outlook, της ίδιας εταιρίας, µε τον Παγκόσµιο
Ιστό (Web) [POW08].
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί η εκτενής χρήση της τεχνολογίας AJAX στον κώδικα της
εφαρµογής που κατασκευάσθηκε από τον φοιτητή στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, και
η οποία αφορά την διαχείριση της διεπαφής του διαχειριστή αλλά κυρίως την διαχείριση της
διεπαφής του χρήστη. Όπως θα αναλυθεί στα επόµενα, η διεπαφή του χρήστη αποτελείται
από µία και µοναδική κύρια σελίδα, την “Index.php”, η οποία µε χρήση της τεχνολογίας
AJAX επιτυγχάνει την παρουσίαση κάθε είδους πληροφορίας και συνδυασµού στοιχείων
που είναι αποθηκευµένα τόσο στην βάση δεδοµένων όσο και στους φακέλους του
διακοµιστή – όταν και εφόσον ζητηθεί από τον χρήστη – χωρίς να απαιτείται σε καµία
περίπτωση επαναφόρτωση της σελίδας.

8.2.8 Άλλο λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε
Στην ενότητα αυτή, για λόγους πληρότητας, γίνεται µια σύντοµη – επιγραµµατική αναφορά
στο υπόλοιπο λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε κατά την υλοποίηση και ανάπτυξη της
εφαρµογής που κατασκεύασε ο φοιτητής.
Paint Shop Pro έκδοση 8 - Sharewere
Πρόκειται για ένα λίγο παλιό αλλά αξιόλογο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας και
δηµιουργίας γραφικών από την Jasc Software Inc. Η έκδοση 8, της Jasc Software Inc η
οποία και χρησιµοποιήθηκε, είχε κυκλοφορήσει το 2003 και ήταν η πλέον πρόσφατη που
µπόρεσε να εντοπιστεί από τις εκδόσεις της Jasc Software Inc, πριν την εξαγορά της από την
Corel.
Το λογισµικό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιµοποιήθηκε για λίγες µόνο ηµέρες για το
«ξεκαθάρισµα» των φωτογραφιών και αποκοπή τµηµάτων αυτών, καθώς και για την

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

101

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
γρήγορη δηµιουργία 3d γραφικών, όπως τα κείµενα µε σκίαση [NEO97] που
χρησιµοποιήθηκαν ως κεφαλίδες (banners) σχεδόν στο σύνολο των σελίδων που
κατασκευάσθηκαν.
Arisesoft Winsyntax έκδοση 2.0 – Freeware
Πρόκειται για έναν απλούστατο επεξεργαστή κειµένου από την Arisesoft τον οποίο µπορεί
κανείς να κατεβάσει ελεύθερα από την διεύθυνση http://www.winsyntax.com/. Το
πρόγραµµα αν και αρκετά παλιό, ηµεροµηνία έκδοσης 17/08/2002, υπερκάλυψε τις ανάγκες
της εργασίας παρέχοντας σήµανση (highlighting) τόσο των εντολών των HTML, PHP και
JavaScript όσο και των ζευγών παρενθέσεων αγκυλών κ.λπ.
Το πρόγραµµα είναι τύπου standalone, δηλαδή αποτελείται από ένα µοναδικό εκτελέσιµο
αρχείο χωρίς να απαιτείται κάποια εγκατάσταση, ενώ παρέχει την δυνατότητα επιλογής
κωδικοποίησης και µετατροπής µεταξύ των ANSI, UTF8 και KOI8 (Ρωσική – Κυριλλική).
Όλος ο κώδικας της εφαρµογής γράφηκε αποκλειστικά µε την χρήση του Winsysntax
εφόσον σε κανένα στάδιο της ανάπτυξης δεν απαιτήθηκε κάτι περισσότερο από τις
δυνατότητές του.
FileZilla Client εκδόσεις 3.1x και 3.2.x – Freeware
Πρόκειται για γνωστό και αρκετά δηµοφιλές πρόγραµµα πελάτη (client) FTP το οποίο
µπορεί κανείς να κατεβάσει ελεύθερα από την διεύθυνση http://filezilla-project.org/. Το
πρόγραµµα ελέγχει από µόνο του, µέσω διαδικτύου, την διαθεσιµότητα νέων εκδόσεων και
πληροφορεί τον χρήστη σχετικά, προτρέποντάς τον να προχωρήσει σε αναβάθµιση. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο στην πορεία χρησιµοποιήθηκαν αρκετές εκδόσεις.
Η εγκατάσταση και η χρήση του ήταν εύκολη και δεν παρουσίασε κάποιο ιδιαίτερο
πρόβληµα. Το µοναδικό πρόβληµα που παρατηρήθηκε ήταν κατά την ταυτόχρονη µεταφορά
(ανέβασµα) µεγάλου αριθµού αρχείων. Πιθανότατα λόγω µη καλού συντονισµού των
νηµάτων (threads) του, µερικές φορές επιχειρούσε να ανεβάσει στον διακοµιστή κάποιο
αρχείο που είχε ήδη ανέβει, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει µήνυµα περί ύπαρξης του αρχείου
στον διακοµιστή και ερώτηµα για το εάν το αρχείο θα έπρεπε να αντικατασταθεί ή όχι. Το
πρόβληµα δεν ήταν µόνιµο, εµφανιζόταν περιστασιακά, ενώ φαίνεται να έχει διορθωθεί στις
τελευταίες, πλέον πρόσφατες, εκδόσεις του.
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8.3 Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων
Στον χώρο των βάσεων δεδοµένων συναντάµε τέσσερα βασικά µοντέλα δεδοµένων
[ΞΕΝ00]:
•

Το ιεραρχικό µοντέλο, το οποίο εµφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας το 1960 και
βασική φιλοσοφία του είναι η ιεράρχηση των δεδοµένων σε δενδροειδή µορφή.

•

Το δικτυακό µοντέλο, το οποίο εµφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970,
παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το ιεραρχικό µοντέλο και θεωρείται ως
επέκταση αυτού. Η ειδοποιός διαφορά µε το ιεραρχικό µοντέλο είναι ότι δεν
υφίσταται ο εκ της φύσεως του δένδρου περιορισµός της ύπαρξης ενός (κόµβου)
γονιού για κάθε κόµβο εγγραφή, µε αποτέλεσµα η δοµή που προκύπτει να έχει
δικτυακή και όχι δενδροειδή µορφή – επεκτείνοντας την αυστηρή 1 προς 1 σχέση
του ιεραρχικού µοντέλου σε µία 1 προς Ν σχέση.

•

Το σχεσιακό µοντέλο, το οποίο θεωρείται επέκταση του δικτυακού µοντέλου
εφόσον σ’ αυτό επιτρέπονται κάθε µορφής σχέσεις µεταξύ των δεδοµένων
(εγγραφών) τα οποία πλέον οργανώνονται σε πίνακες.

•

Το αντικειµενοστραφές µοντέλο, το οποίο µπορεί µε την σειρά του να θεωρηθεί ως
επέκταση του σχεσιακού µοντέλου, καθώς η φιλοσοφία του στηρίζεται σε αυτό. Μία
καινοτόµος διαφορά είναι η αντικατάσταση της έννοιας του τύπου δεδοµένων µε
αυτή της κλάσης δεδοµένων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την απαλοιφή κάθε
περιορισµού σχετικά µε το τι µπορεί να αποθηκευτεί στην βάση δεδοµένων. Στην
διεθνή βιβλιογραφία συχνά απαντάται µε τον όρο object-relational data model
[SIL06].

Ως επακόλουθο της παλαιότητας των δύο πρώτων, αλλά κυρίως της υπερκάλυψής τους από
το σχεσιακό µοντέλο, καθώς και της πολύ µικρής – προς το παρόν – εγκαταστηµένης βάσης
και χρήσης του αντικειµενοστραφούς µοντέλου, το σχεσιακό µοντέλο είναι αυτό που εδώ
και καιρό χρησιµοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά, για την εµπορική – και όχι µόνο –
αποθήκευση δεδοµένων [SIL06].
Το σχεσιακό µοντέλο, µε την διάταξη των εγγραφών σε πίνακες, και την δυνατότητα
δηµιουργίας κάθε µορφής σχέσεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι σαφώς κατάλληλο
και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εφαρµογής της παρούσας εργασίας.
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Έχοντας λοιπόν κατά νου το σχεσιακό µοντέλο, για τον σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων
του συστήµατος, απαιτείται ο εντοπισµός των: α) οντοτήτων, β) κατηγορηµάτων και γ)
σχέσεων µεταξύ των οντοτήτων.
Από την µελέτη των απαιτήσεων του συστήµατος, όπως αυτές διατυπώθηκαν και έχουν
καταγραφεί στο κεφάλαιο 6 της παρούσας, προκύπτουν οι παρακάτω δέκα (10) οντότητες:
1. Πόλη
2. Εγκατάσταση
3. Φωτογραφία
4. Αίθουσα
5. ∆ευτερεύον σηµείο αναφοράς
6. Πρόγραµµα σπουδών
7. Θεµατική ενότητα
8. Εγγραφή φοιτητή (σε ΘΕ)
9. Συνάντηση (ΟΣΣ ή εξετάσεων)
10. Χρήστης (διαχειριστής)

Όσον αφορά τα κατηγορήµατα των οντοτήτων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του
συστήµατος έχουµε:
1. Πόλη (Όνοµα, Πρόθεµα, Σηµείο Αναφοράς, Γεωγραφικό Πλάτος, Γεωγραφικό
Μήκος, Εµφάνιση, Κείµενο)
2. Εγκατάσταση (Ιδιοκτήτης, ∆ιεύθυνση, Ταχυδροµικός Κώδικας, Γεωγραφικό
Πλάτος, Γεωγραφικό Μήκος, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, URL, ∆ιοικητική Υπηρεσία,
ΟΣΣ, Ο∆Π, Εµφάνιση, Κείµενο)
3. Φωτογραφία (Λεζάντα, URL, Πλάτος, Ύψος)
4. Αίθουσα (Κωδικό Όνοµα)
5. ∆ευτερεύον σηµείο αναφοράς (Όνοµα, ∆ιεύθυνση, Γεωγραφικό

Πλάτος,

Γεωγραφικό Μήκος, Κείµενο)
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6. Πρόγραµµα σπουδών (Τίτλος)
7. Θεµατική ενότητα (Τίτλος)
8. Εγγραφή φοιτητή (Τµήµα, Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο)
9. Συνάντηση (Αύξων Αριθµός, Ηµεροµηνία, Ώρα Έναρξης, Ώρα Λήξης)
10. Χρήστης (Όνοµα Χρήστη, Συνθηµατικό, Πλήρες Όνοµα, Αρχιδιαχειριστής,
Ενεργός Χρήστης, Τελευταία Σύνδεση)

Όσον αφορά τις µεταξύ των οντοτήτων σχέσεις καθώς και τις πολυπλοκότητες αυτών
προκύπτουν τα ακόλουθα:
1. Μία πόλη µπορεί να έχει καµία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, ενώ µία
εγκατάσταση µπορεί να βρίσκεται µε µία και µόνο µία πόλη. Άρα η σχέση Πόλη –
Εγκατάσταση είναι 1:*.
2. Μία εγκατάσταση µπορεί να έχει καµία ή περισσότερες αίθουσες ενώ µία αίθουσα
µπορεί να βρίσκεται µε µία και µόνο µία εγκατάσταση. Άρα η σχέση Εγκατάσταση
– Αίθουσα είναι 1:*.
3. Για µία πόλη µπορεί να υπάρχουν κανένα ή περισσότερα δευτερεύοντα σηµεία
αναφοράς, ενώ ένα δευτερεύον σηµείο αναφοράς µπορεί να βρίσκεται σε µία και
µόνο µία πόλη. Άρα η σχέση Πόλη – ∆ευτερεύον Σηµείο Αναφοράς είναι 1:*.
4. Μία πόλη µπορεί να απεικονίζεται σε καµία ή δύο (κανονική και σµίκρυνση)
φωτογραφίες, ενώ µία φωτογραφία µπορεί να απεικονίζει µία και µόνο µία πόλη.
Άρα η σχέση Πόλη – Φωτογραφία είναι 1:0,2.
5. Μία εγκατάσταση µπορεί να απεικονίζεται σε καµία ή δύο (κανονική και
σµίκρυνση) φωτογραφίες, ενώ µία φωτογραφία µπορεί να απεικονίζει µία και µόνο
µία εγκατάσταση. Άρα η σχέση Εγκατάσταση – Φωτογραφία είναι 1:0,2.
6. Ένα δευτερεύον σηµείο αναφοράς µπορεί να απεικονίζεται σε καµία ή δύο
(κανονική και σµίκρυνση) φωτογραφίες, ενώ µία φωτογραφία µπορεί να απεικονίζει
ένα και µόνο ένα δευτερεύον σηµείο αναφοράς. Άρα η σχέση ∆ευτερεύον Σηµείο
Αναφοράς– Φωτογραφία είναι 1:0,2.
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7. Ένα πρόγραµµα σπουδών απαρτίζεται από (πολλές) θεµατικές ενότητες, ενώ µία
θεµατική ενότητα µπορεί να ανήκει σε ένα και µόνον ένα πρόγραµµα σπουδών. Άρα
η σχέση Πρόγραµµα Σπουδών – Θεµατική Ενότητα είναι 1:*.
8. Μία θεµατική ενότητα πραγµατοποιεί (πολλές) συναντήσεις, ενώ µία συνάντηση
µπορεί να αφορά µία και µόνο µία θεµατική ενότητα. Άρα η σχέση Θεµατική
Ενότητα – Συνάντηση είναι 1:*.
9. Μία συνάντηση γίνεται σε µία και µόνο µία αίθουσα, ενώ µία αίθουσα µπορεί να
φιλοξενήσει πολλές συναντήσεις. Άρα η σχέση Συνάντηση – Αίθουσα είναι *:1.
10. Μία εγγραφή φοιτητή αφορά µία και µόνο µία θεµατική ενότητα, ενώ για µία
θεµατική ενότητα γίνονται πολλές εγγραφές φοιτητών. Άρα η σχέση Εγγραφή
Φοιτητή – Θεµατική Ενότητα είναι *:1.
11. Ένας χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει καµία ή περισσότερες εγγραφές στη
βάση του συστήµατος, ενώ µία εγγραφή µπορεί να γίνει από έναν και µόνο έναν
χρήστη. Άρα η σχέση Χρήστης – Εγγραφή Β∆ είναι 1:*.

Παραλείποντας, για λόγους ευαναγνωσιµότητας, τα κατηγορήµατα των οντοτήτων, καθώς
και την οντότητα «χρήστης», η οποία σχετίζεται µε όλες τις υπόλοιπες µε µία σχέση 1:*,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προκύπτει το ακόλουθο ∆ιάγραµµα Σχέσεων – Οντοτήτων του
συστήµατος:
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Πόλη

1

1

Έχει

Εγκατάσταση

1

Έχει

*
Απεικονίζεται σε

*

Απεικονίζεται σε

0,2

Αίθουσα
1

0,2
1

1

1
Απεικονίζεται σε

Έχει

Σηµείο
αναφοράς

*

0,2
Γίνεται
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Φωτογραφία

*
Συνάντηση

*
Πρόγραµµα
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1

Απαρτίζεται από

*

Θεµατική
ενότητα

1

Πραγµατοποιεί

1

Αφορά

*

Εγγραφή
φοιτητή

Σχήµα 3: ∆ιάγραµµα Σχέσεων – Οντοτήτων

Όλες οι σχέσεις που προκύπτουν από την παραπάνω µελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων
του συστήµατος είναι «απλές». Απλές, µε την έννοια ότι καµία εξ αυτών δεν προκύπτει να
έχει δικά της κατηγορήµατα. Ως εκ τούτου, η υλοποίησή τους ως πίνακες στην βάση
δεδοµένων δεν έχει κανένα νόηµα, και το µόνο που θα επιφέρει είναι µία άσκοπη
πολυπλοκότητα και αύξηση του αριθµού των πινάκων.
Η σωστή λοιπόν λύση είναι η ενσωµάτωσή τους, ως κατηγορήµατα (στήλες), στους πίνακες
που ούτως ή άλλως θα πρέπει να δηµιουργηθούν για την αποθήκευση των οντοτήτων και
κατηγορηµάτων που εντοπίστηκαν.
Κατά την µετάβαση από το ∆ιάγραµµα Σχέσεων – Οντοτήτων στους πίνακες του σχεσιακού
µοντέλου, που πρόκειται να εφαρµοστεί, και προκειµένου να υλοποιηθούν τα όσα
ειπώθηκαν παραπάνω, γίνονται οι ακόλουθες προσθήκες:
•

Στα κατηγορήµατα των οντοτήτων προστίθεται ένα µοναδικό προσδιοριστικό, ‘id’,
το οποίο πέραν του ρόλου του ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα αναπαράστασης /
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αποθήκευσης της κάθε οντότητας, θα χρησιµοποιηθεί για την ενσωµάτωση των
σχέσεων οντοτήτων στους πίνακες και την αποφυγή ορισµού τους ως ανεξάρτητους
πίνακες – σύµφωνα µε την θεωρία µετάβασης σε πίνακες [ΞΕΝ00], αλλά και όπως
αναφέρθηκε παραπάνω.
•

Σε κάθε πίνακα θα προστεθούν τα κατηγορήµατα ‘UserId’ και ‘TimeStamp’,
προκειµένου να υλοποιηθεί η σχέση της οντότητας «χρήστης» µε κάθε έγγραφή της
βάσης, καθώς και για να υπάρχει καταγραφή του χρόνου καταχώρησης της κάθε
εγγραφής.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι τελικοί πίνακες της βάσης δεδοµένων του συστήµατος έχουν
ως εξής:
1. Cities (id, Name, Prefix, RefPoint, Lat, Lng, Showup, CityText, ImageId,
thImageId, UserId, TimeStamp)
2. Facilities (id, Onwer, Address, CityId, Zip, Lat, Lng, Tel, Fax, email, URL,
Administration, OSS, ODP, Showup, FacilityText, ImageId, thImageId, UserId,
TimeStamp)
3. Images (id, Legend, CityId, FacilityId, RefPointId, RoomId, URL, Width, Height,
UserId, TimeStamp)
4. Rooms (id, CityId, FacilityId, Code, UserId, TimeStamp)
5. SecRefPoints (id, Name, CityId, Address, Lat, Lng, RefPointText, ImageId,
thImageId, UserId, TimeStamp)
6. StudyFields (id, Title, UserId, TimeStamp)
7. SubjectUnits (id, StudyFieldId, Title, UserId, TimeStamp)
8. CurrentYearData (id, StudyFieldId, SubjectUnitId, CityId, Subclass, LastName,
FirstName, FatherName, UserId, TimeStamp)
9. OSSnExamData (StudyFieldId, SubjectUnitId, CityId, Subclass, OSSNum,
OSSDate, OSSFromTime, OSSToTime, RoomId, UserId, TimeStamp)
10. User (id, UserName, Password, FullName, Master, Enabled, LastLogIn, UserId,
TimeStamp)
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∆ιευκρινίζεται ότι τα υπογραµµισµένα κατηγορήµατα, ένα ή περισσότερα ανά πίνακα,
αποτελούν το πρωτεύον (απλό ή σύνθετο) κλειδί του κάθε πίνακα.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι έγινε µία φαινοµενικά µη λογική ή αυθαίρετη ονοµασία πίνακα
κατά την µετάβαση σε πίνακες του σχεσιακού µοντέλου και είναι αυτή του πίνακα
αποθήκευσης των εγγραφών φοιτητών. Ο λόγος που ονοµάστηκε έτσι (Current Year Data =
∆εδοµένα Τρέχοντος Έτους) είναι για να δώσει έµφαση στο γεγονός ότι τα εµπεριεχόµενα
δεδοµένα έχουν ισχύ για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος και µόνο – σε αντίθεση µε άλλα
δεδοµένα όπως πόλεων, εγκαταστάσεων, σηµείων αναφοράς, κ.λπ. τα οποία έχουν σχετικά
διαχρονικό χαρακτήρα.
Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας, θα γίνει µία σύντοµη αναφορά στις συνήθεις Μηχανές
Αποθήκευσης (Storage Engines) της MySQL, προκειµένου να τεκµηριωθεί η επιλογή της
InnoDB για την υλοποίηση των πινάκων της βάσης δεδοµένων του συστήµατος.
Η MyISAM, static, dynamic ή compressed, είναι η εξ ορισµού (default) µηχανή
αποθήκευσης που χρησιµοποιεί η MySQL. Ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε
είναι το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει transactions, τα οποία είναι τελείως απαραίτητα κατά
την διαγραφή συσχετιζόµενων εγγραφών από την βάση.
Η MEMORY, είναι κατασκευασµένη µε στόχο την παροχή γρήγορης ανάκτησης την οποία
πετυχαίνει µε την διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων δεδοµένων στην µνήµη (RAM)
του συστήµατος, γεγονός το οποίο µπορεί να αποβεί µοιραίο για την ακεραιότητα της βάσης
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το σύστηµα «κρεµάσει».
Η MERGE αποτελεί µία παραλλαγή (invariant) της MyISAM και ως εκ τούτου παρουσιάζει
τις ίδιες περίπου αδυναµίες.
Η BDB, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αντί της InnoDB, εφόσον ήταν η πρώτη µηχανή
αποθήκευσης που υποστήριζε transactions, αλλά απορρίφθηκε λόγω του ότι απαιτεί
µεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο απ’ ότι η InnoDB.
Η FEDERATED, είναι µία πολύ ισχυρή µηχανή αποθήκευσης η οποία θα µπορούσε να είχε
χρησιµοποιηθεί και έχει, µεταξύ άλλων, την δυνατότητα εκτέλεσης ερωτηµάτων σε
πολλαπλούς και αποµακρυσµένους διακοµιστές. Η επιπλέον όµως πολυπλοκότητα του
χειρισµού και σύνταξής της οδήγησαν στην απόρριψή της.
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Η ARCHIVE, είναι η πλέον κατάλληλη για στατικά, µόνιµα αποθηκευµένα, δεδοµένα τα
οποία µπορούν να αποθηκεύονται ακόµη και σε συµπιεσµένη µορφή προκειµένου να
καταλαµβάνουν το µικρότερο δυνατό χώρο. Η αδυναµία όµως διαγραφής και ενηµέρωσής
τους οδήγησε στην απόρριψή της.
Η CSV, αποθηκεύει τα δεδοµένα σε απλά αχρεία κειµένου, διαχωρισµένα µε κόµµα (comma
separated text files), γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε το ότι δεν δηµιουργεί ευρετήρια
(indexes) την καθιστά ακατάλληλη.
Από την άλλη µεριά, η InnoDB φαίνεται να είναι η καταλληλότερη, υποστηρίζοντας
transactions, καταλαµβάνοντας λιγότερο αποθηκευτικό χώρο από την BDB και µη έχοντας
την πολυπλοκότητα της FEDERATED. Επιπλέον, είναι µία καλά δοκιµασµένη µηχανή
αποθήκευσης, µετρώντας πάνω από δέκα χρόνια παρουσίας στην MySQL και έχει
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε βαριές εφαρµογές από την Yahoo και την Google [GIL06].
Ένα τελευταίο σηµείο το οποίο πρέπει να σχολιαστεί είναι αυτό του CHARSET και
COLLATION των πινάκων. Το CHARSET ορίζει το σετ χαρακτήρων ή αλλιώς την
κωδικοσελίδα την οποία χρησιµοποιεί ένας πίνακας, ή και ολόκληρη η βάση δεδοµένων,
ενώ το COLLATION ορίζει την σειρά των χαρακτήρων κατά την αλφαβητική τους
ταξινόµηση.
Σύµφωνα µε την τεκµηρίωση της MySQL, ορίζοντας “CHAESET=greek”, το οποίο έχει εξ
ορισµού (default) “COLLATION=greek_general_ci”, έχει ως αποτέλεσµα η MySQL να
κωδικοποιεί και διαχειρίζεται τα αποθηκευόµενα δεδοµένα κατά ISO 8859-7 Greek [31].
Αυτό όµως δεν είναι απόλυτα σωστό. Τόσο από πρότερη εµπειρία του φοιτητή, κατά την
ενασχόλησή του µε την MySQL στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας ΠΛΗ-23 κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2007-8, όσο και από δοκιµές που έκανε στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας, προκύπτει ότι µε την χρήση των παραπάνω:
•

Οι ελληνικοί χαρακτήρες αποθηκεύονται και ανακτώνται σωστά από την MySQL

•

Εισάγονται µέσω HTML φορµών και εµφανίζονται σωστά στις ιστοσελίδες όταν αυτές
χρησιµοποιούν “charset=windows-1253” ή “charset=iso-8859-7”, αλλά

•

∆εν επιστρέφουν µε σωστή αλφαβητική σειρά όταν κατά την επιλογή τους από την βάση
δεδοµένων γίνεται χρήση του “ORDER BY x” – όπου x κάποιο κατηγόρηµα (πεδίο) που
περιέχει ελληνικούς αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.
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∆εδοµένου του παραπάνω προβλήµατος, ο φοιτητής αναζήτησε εναλλακτικούς τρόπους
κωδικοποίησης / αποθήκευσης των δεδοµένων µε την MySQL και διαπίστωσε ότι ορίζοντας
“CHAESET=UTF8” κατά την δηµιουργία των πινάκων και της βάσης δεδοµένων, καθώς
και “charset=UTF-8” για τις ιστοσελίδες, πέραν της σωστής αποθήκευσης και εµφάνισης
δεδοµένων µε ελληνικούς αλφαριθµητικούς χαρακτήρες, επιτυγχάνεται και η σωστή τους
αλφαβητική ταξινόµηση από την MySQL.
Εφαρµόζοντας τα όσα έχουν αναφερθεί στην παρούσα ενότητα, σχετικά µε τους πίνακες του
συστήµατος και τον τρόπο αποθήκευσής τους στην βάση δεδοµένων, µε εφαρµογή του
σχεσιακού µοντέλου και χρήση της MySQL, έγινε η συγγραφή του κώδικα (εντολές SQL)
για την δηµιουργία τόσο της βάσης δεδοµένων όσο και των πινάκων αυτής. Ο σχετικός
κώδικας παρατίθεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας εργασίας.

8.4 Οι σελίδες και τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν

8.4.1 Γενικά
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πλην κάποιων δοκιµαστικών, όλες οι σελίδες της εφαρµογής
δηµιουργούνται µε δυναµικό τρόπο και είναι αποθηκευµένες σε αρχεία τύπου PHP. Ο
παραγόµενος HTML κώδικας συµµορφώνεται πλήρως µε την έκδοση 4.01 και
συγκεκριµένα µε την HTML 4.01 Transitional [32], [POW03]. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί
η σελίδα “Adminstration.php”, η οποία δηµιουργεί την απαραίτητη υποδοµή πλαισίων
(frames) για την φιλοξενία της διεπαφής του διαχειριστή, και η οποία, εκ των πραγµάτων,
συµµορφώνεται µε την έκδοση HTML 4.01 Frameset.
Επισηµαίνεται, ότι η µοναδική διαφορά µεταξύ των εκδόσεων Transitional και Frameset
είναι ότι η δεύτερη εµπεριέχει τις κατάλληλες ετικέτες (tags) για την δηµιουργία και
διαχείριση πλαισίων.
Για λόγους πληρότητας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει και η έκδοση HTML 4.01
Strict, η οποία διαφοροποιείται της Transitional µε αποκλεισµό ετικετών για τις οποίες έχουν
δηµιουργηθεί νέες δοµές µε ισοδύναµο αποτέλεσµα [32]. Εντούτοις, επελέγη η Transitional,
ως η πλέον ελαστική και περισσότερο συµβατή µε παλαιότερους φυλλοµετρητές.
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Όλες οι σελίδες, τόσο κατά το στάδιο της ανάπτυξής τους όσο και κατά το τελικό στάδιο του
ελέγχου τους, ελέγχθηκαν µε το “Markup Validation Service” της W3C και παραδίδονται
πλήρως συµµορφούµενες µε την HTML 4.01 Transitional / Frameset.

8.4.2 Η διεπαφή του χρήστη
Αν και η εφαρµογή απαρτίζεται από µερικές δεκάδες σελίδες και αρχεία, η διεπαφή του
χρήστη απαρτίζεται από µία µοναδική κύρια σελίδα. Η σελίδα αυτή, µε όνοµα αρχείου
“index.php”, φορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη κατά την έναρξη της
επίσκεψης του στον φιλοξενούντα την εφαρµογή διαδικτυακό τόπο και στην συνέχεια, όλες
οι ανταλλαγές δεδοµένων µεταξύ υπολογιστικού συστήµατος χρήστη και διακοµιστή
γίνονται µε χρήση της τεχνολογίας AJAX [BAB07]. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην
υποενότητα 8.2.7, µε τον τρόπο αυτό υπάρχει συνεχής ανανέωση του περιεχοµένου της
διεπαφής του χρήστη, µε µεταφορά µόνο του δυναµικά ανανεούµενου περιεχοµένου. Έτσι,
επιτυγχάνεται η γρήγορη ανανέωση της οθόνης του χρήστη, η µείωση του φόρτου εργασίας
του διακοµιστή αλλά και η µείωση της κίνησης στο διαδίκτυο.

Εικόνα 23: Η διεπαφή του χρήστη
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Η διεπαφή του χρήστη, όπως µπορεί κανείς να διακρίνει στην παραπάνω εικόνα,
κυριαρχείται από ένα χάρτη της Ελλάδος µε σηµειωµένες τις πόλεις παρουσίας του ΕΑΠ.
Στο επάνω µέρος, υπάρχει το λογότυπο του ΕΑΠ και ο τίτλος της εφαρµογής, ενώ στο
αριστερό µέρος, παρατηρούµε µία λίστα επιλογής πόλεων, το κουµπί ανανέωσης του χάρτη,
το µενού αναζήτησης, τις επεξηγήσεις των συµβόλων του χάρτη, έναν σύνδεσµο που οδηγεί
στην διεπαφή του διαχειριστή, έναν µετρητή εµφανίσεων της σελίδας και το λογότυπο του
W3C, που δηλώνει και πιστοποιεί την πλήρη συµµόρφωση της σελίδας µε την HTML 4.01.
Το µέγεθος του χάρτη ορίζεται δυναµικά, τόσο κατά το αρχικό φόρτωµα της σελίδας όσο σε
κάθε αλλαγή του µεγέθους του παραθύρου από τον χρήστη, έτσι ώστε να εκµεταλλεύεται
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενεργή επιφάνεια οθόνης που διατίθεται.
Κάθε σηµάδι (maker) του χάρτη, ανταποκρίνεται δυναµικά στα κλικ του χρήστη µε το
ποντίκι, ανοίγοντας ένα αναδυόµενο παράθυρο πληροφόρησης (pop-up InfoWindow).
Ανάλογα µε το εάν πρόκειται για πόλη, (δευτερεύον) σηµείο αναφοράς ή εγκατάσταση,
διακρίνουµε τρία είδη αναδυοµένων παραθύρων πληροφόρησης.
•

Πόλη: Το αναδυόµενο παράθυρο παρουσιάζει ένα σύντοµο κείµενο σχετικά µε την πόλη
και µία χαρακτηριστική για την πόλη φωτογραφία (συνήθως κάποια κεντρική πλατεία),
ενώ στο κάτω µέρος υπάρχουν δύο σύνδεσµοι (links). Ο ένας οδηγεί σε εστίαση στην
συγκεκριµένη πόλη, ενώ ο δεύτερος σε εστίαση στην χώρα.

•

Σηµείο αναφοράς: Όµοια µε την πόλη, το αναδυόµενο παράθυρο παρουσιάζει ένα
σύντοµο κείµενο σχετικά µε το σηµείο αναφοράς και µία φωτογραφία του. Συχνά τα
σηµεία αναφοράς, σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές της εφαρµογής, είναι
σιδηροδροµικοί σταθµοί ή τερµατικοί σταθµοί λεωφορείων, οπότε στο κείµενο του
παραθύρου δίνονται στοιχεία επικοινωνίας ή και διευθύνσεις σχετικών διαδικτυακών
τόπων πληροφόρησης – όπου αυτοί υπάρχουν και έχουν εντοπιστεί.

•

Εγκατάσταση: Το αναδυόµενο παράθυρο πληροφόρησης για µία εγκατάσταση είναι
αρκετά πιο πλούσιο και σύνθετο. Αποτελείται από τέσσερεις κάρτες (tabs) ως
ακολούθως:
1. Γενικά: Εδώ υπάρχει ένα σύντοµο κείµενο για την εγκατάσταση και τον φορέα
ή ιδιοκτήτη αυτής, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις – πχ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και
Πανεπιστήµιο Πατρών – υπάρχει σύνδεσµος που οδηγεί σε αναλυτικό χάρτη του
εσωτερικού τους, λόγω του ότι οι χώροι αυτοί καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις
και το εσωτερικό τους δεν είναι επαρκώς χαρτογραφηµένο.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

113

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
2. Επικοινωνία: Εδώ δίνονται στοιχεία για την επικοινωνία µε την εγκατάσταση,
όπως διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail και σελίδα στο διαδίκτυο όπου υπάρχει
και έχει εντοπιστεί.
3. Μετάβαση: Στην κάρτα αυτή υπάρχουν σύνδεσµοι, µε όλα τα σηµεία αναφοράς
(πρωτεύον και δευτερεύοντα) της πόλης, η επιλογή των οποίων έχει ως
αποτέλεσµα την εµφάνιση αναδυοµένου παραθύρου, µε χάρτη στον οποίο έχει
σχεδιαστεί η διαδροµή από το σηµείο αναφοράς προς την εγκατάσταση, καθώς
και αυτοµατοποιηµένο κείµενο οδηγιών µετάβασης στην εγκατάσταση – σελίδα
“GetDirections.php” – ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης αυτών –
σελίδα “PrintDirections.php”.
4. Αίθουσες: Εδώ αναφέρονται οι κωδικοί των αιθουσών που στεγάζονται στην
συγκεκριµένη εγκατάσταση, καθώς και η χρήση της εγκατάστασης – διεξαγωγή
ΟΣΣ / Ο∆Π ή διοικητικές υπηρεσίες.

Εικόνα 24: Αναλυτικός χάρτης (εσωτερικού) Πανεπιστηµίου Πατρών
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Εικόνα 25: Χάρτης µε οδηγίες µετάβασης - Κοµοτηνή
Σε όλους τους τύπους αναδυοµένων πληροφοριακών παραθύρων που αναφέρθηκαν, οι
εµφανιζόµενες

εικόνες

(φωτογραφίες)

είναι

σµικρύνσεις

(thumbnails)

[BAB07],

προκειµένου να επιτευχθεί οικονοµία όγκου µεταφερόµενης πληροφορίας και ταχύτητα
ενηµέρωσης της διεπαφής. Κάθε σµίκρυνση είναι µορφοποιηµένη ως σύνδεσµος, η επιλογή
του οποίου εµφανίζει, σε νέο παράθυρο, την κανονική (µεγάλη) εικόνα.
Πέραν της επιλογής και εστίασης σε µία πόλη µε τους συνδέσµους των αναδυοµένων
παραθύρων πληροφόρησης, ο χρήστης εναλλακτικά µπορεί να επιλέξει την προς εστίαση
πόλη από την λίστα πόλεων που υπάρχει στο επάνω αριστερό µέρος της σελίδας διεπαφής,
ενώ µε το κουµπί «Ανανέωση» (αµέσως από κάτω) µπορεί να επανέλθει άµεσα στην αρχική
κατάσταση εστίασης της επιλεγµένης στη λίστα πόλης.
Μία επιπλέον ευκολία που παρέχεται, είναι η δυνατότητα αναζήτησης µέσα από το µενού
«Αναζήτηση – Εγκαταστάσεων & Αιθουσών» το οποίο βρίσκεται στο αριστερό µέρος της
διεπαφής – ακριβώς κάτω από την λίστα επιλογής πόλης. Εκεί ο χρήστης µπορεί να επιλέξει
µία πόλη, να δώσει µέρος ή ολόκληρη την ονοµασία της εγκατάστασης και µέρος ή
ολόκληρο τον κωδικό της αίθουσας που αναζητεί. Όλα τα παραπάνω στοιχεία εισόδου της
αναζήτησης είναι προαιρετικά, αλλά ένα τουλάχιστον από τα τρία θα πρέπει να δοθεί.
Η αναζήτηση των εγκαταστάσεων και αιθουσών στην βάση δεδοµένων του συστήµατος,
καθώς και η µορφοποίηση των αποτελεσµάτων αυτής, γίνεται από τον κώδικα του αρχείου
“Search4Rooms.php”. Η κλήση του αρχείου γίνεται από τον κώδικα της σελίδας
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“index.php” – κύρια σελίδα της διεπαφής του χρήστη – µε το πάτηµα του κουµπιού
αναζήτηση. Τόσο η κλήση όσο και παραλαβή του αποτελέσµατος της εκτέλεσής της
γίνονται µε χρήση της τεχνολογίας AJAX. Με την παραλαβή της εξόδου του αρχείου
“Search4Rooms.php” γίνεται απόκρυψη του εµφανιζόµενου αριστερά του χάρτη
περιεχοµένου της διεπαφής του χρήστη και στην θέση του εµφανίζονται τα µορφοποιηµένα
αποτελέσµατα της αναζήτησης.
Η παρακάτω εικόνα, παρουσιάζει το αποτέλεσµα µίας αναζήτησης για εγκαταστάσεις, το
όνοµα των οποίων περιέχει την λέξη «Πανεπιστήµιο» και αίθουσες των οποίων ο κωδικός
περιέχει τον αριθµό «1». Όπως εύκολα µπορούµε να παρατηρήσουµε, οι λέξεις «κλειδιά»
της αναζήτησης έχουν σηµανθεί µε χρώµα, ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτες, ενώ κάθε
αναφορά σε πόλη ή εγκατάσταση είναι µορφοποιηµένη ως σύνδεσµος, η επιλογή του οποίου
έχει ως αποτέλεσµα την εστίαση στην αντίστοιχη πόλη ή εγκατάσταση.

Εικόνα 26: Αναζήτηση εγκαταστάσεων / Αιθουσών
Μία ακόµη δυνατότητα αναζήτησης που παρέχεται από την εφαρµογή, είναι η «Αναζήτηση
– Προγραµµάτων φοιτητών». Πρόκειται για µία αναζήτηση εξατοµικευµένων πληροφοριών
που αφορά τους εν ενεργεία φοιτητές του ΕΑΠ. Με την εισαγωγή του αριθµού µητρώου
του, στο αντίστοιχο πεδίο, και το πάτηµα του κουµπιού αναζήτηση, ο φοιτητής λαµβάνει το
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προσωπικό του πρόγραµµα Οµαδικών Συµβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και εξετάσεων
για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος.
Ο κώδικας ο οποίος διενεργεί την «Αναζήτηση – Προγραµµάτων φοιτητών», µορφοποιεί και
τα επιστρέφει τα αποτελέσµατα στην διεπαφή του χρήστη, προκειµένου να προβληθούν,
είναι αποθηκευµένος στο αρχείο “Search4Students.php”. Η όλη διαδικασία της αποστολής
του αιτήµατος αναζήτησης και της επιστροφής των αποτελεσµάτων, όµοια µε την
«Αναζήτηση – Εγκαταστάσεων & Αιθουσών», γίνεται µε χρήση της τεχνολογίας AJAX.
Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας αναζήτησης για το προσωπικό πρόγραµµα του φοιτητή κατά το
τρέχουν ακαδηµαϊκό έτος (2008-9) εµφανίζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 27: Αναζήτηση προγράµµατος φοιτητή
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω εικονιζόµενη αναζήτηση εκτελέστηκε στο διάστηµα 17 Φεβρουαρίου 2009, παρατηρούµε ότι οι ΟΣΣ οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί
εµφανίζονται µε «αχνό» χρώµα και διαγράµµιση, ενώ η ΟΣΣ που εµφανίζεται µε κόκκινο
χρώµα υποδηλώνει ότι αποµένουν 7 ή και λιγότερες µέρες για την διεξαγωγή της
(07/02/2008).
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Όµοια µε την αναζήτηση εγκαταστάσεων και αιθουσών, κάθε αναφορά σε εγκατάσταση έχει
µορφοποιηθεί ως σύνδεσµος ο οποίος οδηγεί σε εστίαση του χάρτη στην συγκεκριµένη
εγκατάσταση. Όπως για παράδειγµα το Κ.Ε.Κ. ∆ήµητρα της Θεσσαλονίκης στην
προηγούµενη εικόνα.
Όπως φαίνεται και στις «Επεξηγήσεις» της σελίδας της διεπαφής του χρήστη, τα σύµβολα
(markers) που χρησιµοποιούνται είναι τριών ειδών και διακρίνονται από το χρώµα τους. Το
κόκκινο σύµβολο µε την τελεία, είναι το σύµβολο που χρησιµοποιείται για τις πόλεις, το
πορτοκαλί χρησιµοποιείται για τα (δευτερεύοντα) σηµεία αναφοράς και το πράσινο για τις
εγκαταστάσεις, ενώ διευκρινίζεται ότι και τα τρία είναι µέρος των τυποποιηµένων
συµβόλων που παρέχονται από την Google.
Ο σύνδεσµος «∆ιαχείριση Συστήµατος» στο κάτω αριστερά τµήµα της διεπαφής του χρήστη
είναι αυτός ο οποίος οδηγεί στην διεπαφή του διαχειριστή, η οποία σχολιάζεται στην
επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.
Ο φοιτητής κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε η διεπαφή, κυρίως του χρήστη, να είναι όσο το
δυνατόν λιτή και απέριττη, φιλική προς τον χρήστη και να απαιτεί απλές έως αυτονόητες
κινήσεις χειρισµού. Στο πνεύµα αυτό είναι και τα στοιχεία ελέγχου του χάρτη, τα οποία
περιορίζονται σε µόλις δύο. Το στοιχείο µετακίνησης και εστίασης – την επάνω αριστερά
γωνία του χάρτη – και το στοιχείο αλλαγής του τύπου του χάρτη µεταξύ οδικού,
δορυφορικού και υβριδικού – στην επάνω δεξιά γωνία του χάρτη.
Παρόλα αυτά, προς διευκόλυνση των εµπειρότερων χρηστών, έχουν επιτραπεί και οι
παρακάτω εναλλακτικοί τρόποι χειρισµού του χάρτη, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τον αµύητο µη έµπειρο χρήστη.
•

Μεγέθυνση (zoom in) και κεντράρισµα του χάρτη σε συγκεκριµένο σηµείο µε διπλό
αριστερό κλικ στο συγκεκριµένο σηµείο.

•

Σµίκρυνση (zoom out) και κεντράρισµα του χάρτη σε συγκριµένο σηµείο µε διπλό δεξί
κλικ στο συγκεκριµένο σηµείο.

•

Μετατόπιση του χάρτη προς κάποια κατεύθυνση µε πίεση και συγκράτηση του
αριστερού πλήκτρου του ποντικιού και σύρσιµο προς την επιθυµητή κατεύθυνση και
στη συνέχεια απελευθέρωση του πλήκτρου του ποντικιού (dragging).
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8.4.3 Η διεπαφή του διαχειριστή
Η πρόσβαση στην διεπαφή του διαχειριστή, ή αλλιώς στην διαχείριση του συστήµατος, είναι
περιορισµένη και ελεγχόµενη. Κάθε µία από τις σελίδες που την απαρτίζουν, απαιτεί έλεγχο
της αυθεντικοποίησης του χρήστη πριν εµφανίσει το περιεχόµενό της. Η αυθεντικοποίηση
διενεργείται µία φορά για κάθε σύνοδο (session), µε την προϋπόθεση ότι ο
αυθεντικοποιηµένος χρήστης δεν έχει ζητήσει την αποσύνδεσή του.
Προκειµένου ο έλεγχος να είναι ενιαίος, ο σχετικός κώδικας έχει τοποθετηθεί σε ξεχωριστό
αρχείο – το “AuthenticateUser.php”. Το εν λόγω αρχείο συµπεριλαµβάνεται (include) στην
αρχή κάθε σελίδας σχετικής µε την διαχείριση του συστήµατος. Ο κώδικάς του αρχείου,
εφόσον διαπιστώσει ότι ο χρήστης που επιχειρεί την πρόσβαση είναι αυθεντικοποιηµένος,
δεν παρεµβαίνει στην εµφάνιση της σελίδας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εµποδίζει την
εµφάνισή της και παρουσιάζει φόρµα µέσα από την οποία απαιτεί την εισαγωγή έγκυρου
ονόµατος χρήστη και συνθηµατικού προκειµένου να αυθεντικοποιήσει τον χρήστη.
Με την επιτυχή αυθεντικοποίηση του χρήστη φορτώνεται η σελίδα “Administration.php”, η
οποία χωρίζει το παράθυρο της διεπαφής σε τρία πλαίσια όπως φαίνεται στην ακόλουθη
εικόνα.

Εικόνα 28: Αρχική σελίδα διαχείρισης συστήµατος
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Στο πάνω πλαίσιο φιλοξενείται το περιεχόµενο της πρακτικά στατικής σελίδας
“AdministrationTop.php”, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από το λογότυπο του ΕΑΠ και τον
τίτλο της εφαρµογής.
Στο αριστερό πλαίσιο, εµφανίζεται η σελίδα “AdministrationMenu.php” η οποία φιλοξενεί
το µενού διαχείρισης. Ο κύριος κώδικας για την υλοποίηση του µενού είναι ένα παράδειγµα
χρήσης επαναχρησιµοποιήσιµων µονάδων ελεύθερου κώδικα, µε προέλευση το Dynamic
Drive [34], και στην υλοποίηση της παρούσας εφαρµογής έχει αποθηκευτεί στον φάκελο
(folder) “dd”.
Το δεξιό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί και το κύριο πλαίσιο της διεπαφής, είναι το πλαίσιο
εντός του οποίου εµφανίζονται όλες οι σελίδες της διαχείρισης. Κατά την αρχική είσοδο,
εµφανίζεται το περιεχόµενο της σελίδας “Welcome.php”, η οποία καλωσορίζει τον χρήστη
διαχειριστή, τον ενηµερώνει για τις δυνατότητες που έχει, τον τρόπο συµπλήρωσης των
πεδίων και τον προτρέπει να είναι προσεκτικός µε τα µηνύµατα της εφαρµογής και να µην
παραλείπει να αποσυνδέεται µετά το τέλος της εργασίας του.
Μενού «Εµφάνιση Χάρτη»
Το µενού «εµφάνιση χάρτη», έχει δύο επιλογές: α) «Εντός του πλαισίου» και β) «∆ιεπαφή
χρήστη», οι οποίες και οι δύο οδηγούν σε εµφάνιση του χάρτη της διεπαφής του χρήστη –
σελίδα “index.php”.
Η διαφορά τους είναι ότι η µεν πρώτη, όπως υπονοεί και η περιγραφή της, εµφανίζει τον
χάρτη εντός του κυρίως πλαισίου της διεπαφής του διαχειριστή, ενώ η δεύτερη,
εγκαταλείπει την διεπαφή του διαχειριστή και «φορτώνει» την διεπαφή του χρήστη στο
πλήρες παράθυρο του φυλλοµετρητή.
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι παρά το γεγονός ότι εγκαταλείπεται προσωρινά η διεπαφή
του διαχειριστή, προκειµένου να εµφανιστεί ο χάρτης, ο διαχειριστής παραµένει
συνδεδεµένος στο σύστηµα και σε περίπτωση εκ νέου επιλογής της διαχείρισης του
συστήµατος δεν θα απαιτηθεί η αυθεντικοποίησή του.
Μενού «Πόλεις»
Το µενού «Πόλεις», περιέχει τις επιλογές «Εισαγωγή», «Τροποποίηση» και «∆ιαγραφή» µε
τις οποίες εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες για τις πόλεις του συστήµατος. Και οι τρεις
λειτουργίες έχουν υλοποιηθεί στον κώδικα µίας σελίδας, µε όνοµα αρχείου “City.php”, ενώ
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η επιλογή της λειτουργίας γίνεται µε το πέρασµα της κατάλληλης παραµέτρου κατά την
αίτηση της σελίδας.
Η επιλογή αυτή της υλοποίησης σε ένα αρχείο, η οποία έχει ακολουθηθεί και στις υπόλοιπες
οντότητες του συστήµατος (εγκαταστάσεις, σηµεία αναφοράς κ.λπ.) κρίθηκε ως βέλτιστη
διότι κατά τον τρόπο αυτό αποφεύγονται επαναλήψεις κώδικα, σχετικού µε την οντότητα, ο
οποίος ως αφορών την συγκεκριµένη οντότητα µόνο, δεν θα είχε νόηµα να συµπεριληφθεί
σε κάποιο κοινό για το σύνολο της εφαρµογής αρχείο.
Η φόρµα της εισαγωγής και της τροποποίησης των στοιχείων µίας πόλης είναι αυτή που
εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Η συµπλήρωση όλων των πεδίων της φόρµας είναι
υποχρεωτική προκειµένου να επιτραπεί η αποθήκευση των στοιχείων. Εξαίρεση αποτελεί η
εισαγωγή (ανέβασµα) εικόνας, ενώ εφόσον δεν έχει εισαχθεί εικόνα δεν απαιτείται και η
εισαγωγή της σχετικής λεζάντας.

Εικόνα 29: Φόρµα εισαγωγής / τροποποίησης πόλης
Το γεωγραφικό πλάτος και µήκος της πόλης, µπορούν να εισαχθούν από το πληκτρολόγιο,
αλλά υπάρχει και σχετική σελίδα υποβοήθησης απευθείας λήψης αυτών από χάρτη µε χρήση
της υπηρεσίας Geocoding της Google.
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Για την χρήση της υποβοήθησης, αρκεί ο χρήστης να έχει συµπληρώσει το όνοµα της πόλης
και να επιλέξει τον σύνδεσµο «εντοπισµός σε χάρτη» που βρίσκεται δεξιά των πεδίων
εισαγωγής των γεωγραφικών συντεταγµένων. Με την επιλογή του παραπάνω συνδέσµου
ενεργοποιείται, σε αναδυόµενο παράθυρο (popup), η σελίδα “LocateCityPopup.php”.
Η σελίδα, εικόνα της οποίας παρατίθεται αµέσως παρακάτω, περιέχει χάρτη της γύρω από
το κέντρο της πόλης περιοχής, καθώς και σηµάδι (marker), περίπου, στο κέντρο της πόλης.
Ο χρήστης µπορεί να εστιάσει στον χάρτη, να µετακινηθεί προς κάθε κατεύθυνση, να σύρει
µε το ποντίκι το σηµάδι στην σωστή, επιθυµητή και ακριβή θέση και να πατήσει το κουµπί
«αποδοχή συντεταγµένων» προκειµένου να επιστρέψει στην φόρµα της πόλης µεταφέροντας
τις συντεταγµένες που επέλεξε, ή να πατήσει το κουµπί ακύρωση για να επιστρέψει χωρίς να
µεταφέρει τις συντεταγµένες.

Εικόνα 30: Εντοπισµός πόλης - Πάτρα
Το πεδίο εισαγωγής κειµένου, µε τίτλο «σύντοµες γενικές πληροφορίες», υποστηρίζει
εισαγωγή µορφοποιηµένου σε HTML κειµένου και είναι το πεδίο στο οποίο εισάγονται οι
πληροφορίες που εµφανίζονται στα αναδυόµενα παράθυρα πληροφόρησης των πόλεων.
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Κατά την σύνταξη και µορφοποίηση του κειµένου, µε επιλογή του συνδέσµου
«προεπισκόπηση» – στα δεξιά του πεδίου – ενεργοποιείται αναδυόµενο παράθυρο το οποίο
εµφανίζει το κείµενο µορφοποιηµένο, όπως ακριβώς θα εµφανιστεί στο αναδυόµενο
παράθυρο πληροφόρησης του χρήστη. Ο σχετικός µε την προεπισκόπηση κώδικας βρίσκεται
στο αρχείο “PreviewHTML.php”.
Για την διαχείριση των εικόνων, δεξιά του πεδίου «κωδικός εικόνας», στο κάτω µέρος της
φόρµας, υπάρχουν τρεις σύνδεσµοι: α) «Ανέβασµα νέας», β) «Κατάργηση» και γ)
«Επισκόπηση».
Η εισαγωγή (ανέβασµα) µίας εικόνας, τόσο στην περίπτωση των πόλεων όσο και των
λοιπών οντοτήτων της εφαρµογής, γίνεται µε την βοήθεια ειδικής προς τούτο σελίδας – της
“ImageUploader.php”. Για την εµφάνιση της σελίδας ο χρήστης ενεργοποιεί τον σύνδεσµο
«ανέβασµα νέας» µε αποτέλεσµα την προβολή, εντός του σχετικού αναδυοµένου
παραθύρου, της φόρµας που εµφανίζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 31: Φόρµα για το ανέβασµα εικόνας
Πατώντας το κουµπί «Αναζήτηση», εµφανίζεται ο γνωστός διάλογος επιλογής αρχείων του
συστήµατος του χρήστη, µε την βοήθεια του οποίου ο χρήστης εντοπίζει και επιλέγει το
επιθυµητό αρχείο εικόνας, από τα αποθηκευµένα στο σύστηµά του. Στη συνέχεια, µε το
πάτηµα του κουµπιού «Αποστολή αρχείου» το επιλεγµένο αρχείο αποστέλλεται στον
διακοµιστή.
Με την παραλαβή του αρχείου της εικόνας, ο διακοµιστής δηµιουργεί αυτόµατα µία
σµίκρυνση (thumbnail) της εικόνας, την οποία αποστέλλει µαζί µε την (πρωτότυπη) εικόνα,
που έλαβε στο σύστηµα του χρήστη, προς επιβεβαίωση. Ένα τέτοιο παράδειγµα, εµφάνισης
της πρωτότυπης εικόνας και της σµίκρυνσής της, απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Εικόνα 32: Ανέβασµα εικόνας – προεπισκόπηση πριν την τελική επιλογή
Εφόσον ο χρήστης επιθυµεί την επιβεβαίωση του αρχείου, δεν έχει παρά να πατήσει το
κουµπί «Αποδοχή εικόνας» και να βρεθεί πίσω στην φόρµα της πόλης ενηµερώνοντας το
πεδίο «Κωδικός εικόνας» µε τον κωδικό του αρχείου που µόλις ανέβασε στον διακοµιστή.
Εναλλακτικά, µπορεί να πατήσει το κουµπί «Επιλογή άλλης» προκειµένου να επαναληφθεί
η διαδικασία µε κάποιο άλλο αρχείο εικόνας ή το κουµπί «Ακύρωση επιλογής» προκειµένου
να ακυρώσει την διαδικασία και να επιστρέψει στην φόρµα της πόλης χωρίς να έχει επιλέξει
κάποια εικόνα.
Επισηµαίνεται ότι µε την εισαγωγή / επιλογή εικόνας η συµπλήρωση του τελευταίου πεδίου
της φόρµας, µε τίτλο «λεζάντα εικόνας», γίνεται υποχρεωτική.
Όσον αφορά την προεπισκόπηση εικόνας, αυτή γίνεται µε τον αποθηκευµένο στο αρχείο
“ImagePreviewer.php” κώδικα.
Με την συµπλήρωση των πεδίων της φόρµας και το πάτηµα του κουµπιού «αποθήκευση
στοιχείων» διενεργείται µία σειρά από ελέγχους προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων και µάλιστα µε το κατάλληλο περιεχόµενο – πχ
αριθµητικές τιµές για της συντεταγµένες – και εφόσον δεν βρεθούν σφάλµατα τα στοιχεία
αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων του διακοµιστή. Σε αντίθετη περίπτωση, εµφανίζεται
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σχετικό επεξηγηµατικό µήνυµα (λάθους) προς τον χρήστη και αναβάλλεται η αποθήκευσή
τους.
Τέλος, όσον αφορά την διαγραφή, αυτή γίνεται µε επιλογή της πόλης από µία λίστα
καταχωρηµένων στο σύστηµα πόλεων και πάτηµα του κουµπιού «Επιλογή πόλης». Ο
χρήστης, πριν του δοθεί η δυνατότητα επιλογής και διαγραφής µίας πόλης, ενηµερώνεται για
την δυνατότητα µη εµφάνισης της κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, χωρίς την πραγµατική
διαγραφή της, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την διαγραφή όλων των φιλοξενούµενων σε
αυτή εγκαταστάσεων και αιθουσών. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει επιλέγοντας τροποποίηση
της πόλης και αποεπιλέγοντας το στοιχείο (επιλογής) «Εµφάνιση κατά το τρέχον
ακαδηµαϊκό έτος», διατηρώντας έτσι όλα τα στοιχεία της πόλης και των εγκαταστάσεών της
στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, µε δυνατότητα άµεσης επανεµφάνισής τους όποτε
αυτό χρειαστεί.
Επισηµαίνεται ότι προϋπόθεση τόσο για την διαγραφή, όσο και για την απόκρυψη µίας
πόλης, είναι οι εγκαταστάσεις της να µην χρησιµοποιούνται κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό
έτος.
Μενού «Εγκαταστάσεις»
Το µενού «Εγκαταστάσεις», όµοια µε το µενού «Πόλεις», περιέχει τις επιλογές «Εισαγωγή»,
«Τροποποίηση» και «∆ιαγραφή» µε τις οποίες εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες για τις
εγκαταστάσεις. Οι τρεις λειτουργίες και εδώ έχουν υλοποιηθεί µε κώδικα ο οποίος
περιέχεται σε ένα (µοναδικό) αρχείο µε όνοµα “Facility.php”. Στην εικόνα που ακολουθεί
µπορεί κανείς να δει την κοινή φόρµα εισαγωγής και τροποποίησης µίας εγκατάστασης.
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Εικόνα 33: Φόρµα εισαγωγής / τροποποίησης εγκατάστασης
Όπως είναι λογικό, για την εισαγωγή µίας εγκατάστασης προαπαιτείται η εισαγωγή της
πόλης στην οποία βρίσκεται και η οποία επιλέγεται από την λίστα µε τις ήδη καταχωρηµένες
πόλεις. Από τα πεδία της φόρµας που διακρίνονται παραπάνω, τα πεδία τηλέφωνα, φαξ, email, URL καθώς και το ανέβασµα µίας εικόνας (φωτογραφίας) της εγκατάστασης είναι
προαιρετικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να συµπληρωθούν προκειµένου να επιτραπεί η
αποθήκευση από την εφαρµογή.
Οι έλεγχοι συµπλήρωσης των πεδίων ακολουθούν την ίδια λογική µε αυτούς στην φόρµα
των πόλεων, ενώ πανοµοιότυπη είναι και η διαδικασία ανεβάσµατος και προεπισκόπησης
της εικόνας (φωτογραφίας) καθώς και η λειτουργία προεπισκόπησης του κειµένου των
σύντοµων γενικών πληροφοριών.
Η υποβοήθηση για τον εντοπισµό της θέσης (γεωγραφικών συντεταγµένων) της
εγκατάστασης, τουλάχιστον όσον αφορά τον χρήστη, είναι και αυτή όµοια µε την αντίστοιχη
που περιγράφηκε παραπάνω για τις πόλεις. Η µόνη διαφορά είναι ότι απαιτείται, πέραν της
πόλης, και ο προσδιορισµός της διεύθυνσης της εγκατάστασης, ο οποίος εάν δεν γίνει, η
εφαρµογή, µετά από σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα, εµφανίζει την περιοχή της πόλης και
ο χρήστης θα πρέπει από µόνος του να εντοπίσει την εγκατάσταση στον χάρτη. Για την
υλοποίηση της παραπάνω υποβοήθησης εντοπισµού της θέσης, χρησιµοποιείται ο κώδικας
που περιέχεται στο αρχείο “LocateFacilityPopup.php”.
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Για την διαγραφή µίας εγκατάστασης ακολουθείται η ίδια λογική και διαδικασία µε αυτή της
διαγραφής µίας πόλης. Εµφανίζεται δηλαδή το σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα το οποίο
προτρέπει τον χρήστη να προβεί σε τροποποίηση και επιβολή απόκρυψης αντί της
πραγµατικής διαγραφής των στοιχείων της, ενώ παράλληλα του επισηµαίνεται ότι η
διαγραφή της εγκατάστασης, θα έχει ως αποτέλεσµα την διαγραφή όλων των
εµπεριεχοµένων σε αυτή αιθουσών.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί η διαγραφή
µίας εγκατάστασης, από την βάση δεδοµένων του συστήµατος, είναι η µη χρήση των
εµπεριεχοµένων σε αυτήν αιθουσών κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος.
Μενού «Αίθουσες»
Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα, το µενού «Αίθουσες» έχει µία µόνο επιλογή – «∆ιαχείριση
Αιθουσών»

–

ενώ

ο

σχετικός

κώδικας

είναι

αποθηκευµένος

στο

αρχείο

“RoomManagement.php”.
Με την επιλογή της διαχείρισης αιθουσών, παρουσιάζεται µία φόρµα µε δύο λίστες: α)
«Καταχωρηµένες πόλεις» και β) «Καταχωρηµένες Εγκαταστάσεις», µε την βοήθεια των
οποίων γίνεται η επιλογή της εγκατάστασης για την διαχείριση των αιθουσών της.

Εικόνα 34: Επιλογή εγκατάστασης προς διαχείριση αιθουσών
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Με την επιλογή της εγκατάστασης, στην οθόνη του χρήστη εµφανίζεται η φόρµα
διαχείρισης αιθουσών µε φορτωµένες τις ήδη καταχωρηµένες για την επιλεγείσα
εγκατάσταση αίθουσες.

Εικόνα 35: Φόρµα διαχείρισης αιθουσών
Όπως µπορούµε να διακρίνουµε στην παραπάνω εικόνα, οι ήδη καταχωρηµένες αίθουσες
είναι διαµοιρασµένες σε δύο λίστες. Σε αυτές που είναι µόνο προς µετονοµασία και σε αυτές
που είναι µόνο προς διαγραφή. Οι αίθουσες µόνο προς µετονοµασία, είναι αυτές που ήδη
χρησιµοποιούνται για κάποια ΟΣΣ ή εξετάσεις και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να
διαγραφούν, αλλά µόνο να γίνει κάποια διόρθωση του κωδικού τους (µετονοµασία). Από
την άλλη µεριά, οι αίθουσες µόνο προς διαγραφή, είναι αυτές οι οποίες δεν
χρησιµοποιούνται και µπορούν να διαγραφούν, ενώ η µετονοµασία τους µπορεί να γίνει µε
έµµεσο τρόπο – διαγραφή του λανθασµένου κωδικού και εισαγωγή νέου.
Για την µετονοµασία µίας αίθουσας, απαιτείται η επιλογή της και στην συνέχεια το πάτηµα
του κουµπιού «Μετονοµασία», που βρίσκεται στο κάτω µέρος της λίστας. Για την διαγραφή,
ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία ή περισσότερες αίθουσες και να πατήσει το κουµπί
«Μετακίνηση στις προς διαγραφή», µε αποτέλεσµα οι επιλεγµένες αίθουσες να περάσουν
στην λίστα «Αίθουσες

προς ∆ιαγραφή». Σε περίπτωση λανθασµένης διαγραφής, οι

αίθουσες που βρίσκονται στην λίστα «Αίθουσες προς ∆ιαγραφή» µπορούν να επιλεγούν,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

128

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
µεµονωµένα ή µαζικά, και µε το πάτηµα του κουµπιού «Επιστροφή στις καταχωρηµένες» να
επιστρέψουν πίσω στη λίστα «Μόνο προς ∆ιαγραφή» – από την οποία και προήλθαν.
Για την εισαγωγή αιθουσών, υπάρχουν δύο επιλογές, οι οποίες ενεργοποιούνται µε το
πάτηµα του αντίστοιχου πλήκτρου – «Εισαγωγή µεµονωµένης αίθουσας» ή «Εισαγωγή
πολλαπλών αιθουσών». Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την εισαγωγή µεµονωµένης
αίθουσας, εµφανίζεται το αναδυόµενο παράθυρο της επόµενης εικόνας.

Εικόνα 36: Εισαγωγή µεµονωµένης αίθουσας
Ο χρήστης απλά συµπληρώνει το πεδίο «Κωδικός αίθουσας» και πατάει το κουµπί
εισαγωγή.
Συχνό είναι το φαινόµενο, ιδιαίτερα σε µία µεγάλη εγκατάσταση, να έχουµε αίθουσες µε
συνεχόµενη αρίθµηση. Πχ ΑΚ101 έως ΑΚ123. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης µπορεί να
επιλέξει εισαγωγή πολλαπλών αιθουσών, οπότε θα εµφανιστεί το παρακάτω εικονιζόµενο
αναδυόµενο παράθυρο.

Εικόνα 37: Εισαγωγή πολλαπλών αιθουσών
Στην παραπάνω φόρµα, ο χρήστης, σύµφωνα µε το παράδειγµά µας, θα εισάγει ως πρόθεµα
κωδικού αίθουσας το ΑΚ, ενώ στο πεδίο «από» θα δώσει την (αρχική) τιµή 101 και στο
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πεδίο «έως» την (τελική) τιµή 123. Στην συνέχεια, πατώντας το κουµπί εισαγωγή, ο χρήστης
επιστρέφει στην φόρµα διαχείρισης αιθουσών έχοντας καταχωρήσει – µε µία κίνηση – τις
αίθουσες ΑΚ101 έως και ΑΚ123.
Επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια των όποιων εισαγωγών, διαγραφών και µετονοµασιών
των αιθουσών, καµία αλλαγή δεν καταχωρείται στην βάση δεδοµένων του συστήµατος, για
την οποία απαιτείται το πάτηµα του κουµπιού «Αποθήκευση – Εφαρµογή αλλαγών».
Τα αναδυόµενα παράθυρα, τόσο της µετονοµασίας όσο και της εισαγωγής – µεµονωµένων ή
πολλαπλών αιθουσών – υλοποιούνται από τον κώδικα που βρίσκεται αποθηκευµένος στο
αρχείο “RoomManagement.php”.
Μενού «Σηµεία αναφοράς»
Το µενού «Σηµεία αναφοράς», όµοια µε τα µενού «Πόλεις» και «Εγκαταστάσεις», περιέχει
τις επιλογές «Εισαγωγή», «Τροποποίηση» και «∆ιαγραφή», µε τις οποίες εκτελούνται οι
αντίστοιχες εργασίες για τα (δευτερεύοντα) σηµεία αναφοράς. Οι τρεις λειτουργίες, και εδώ,
έχουν υλοποιηθεί µε κώδικα ο οποίος περιέχεται σε ένα αρχείο –“SecRefPoint.php”.

Εικόνα 38: Φόρµα εισαγωγής / τροποποίησης σηµείου αναφοράς
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, η φόρµα εισαγωγής / τροποποίησης σηµείου
αναφοράς, αν και µε λιγότερα προς συµπλήρωση πεδία, παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε
τις αντίστοιχες φόρµες για τις πόλεις και εγκαταστάσεις. Ο εντοπισµός σε χάρτη, η
προεπισκόπηση των σύντοµων γενικών πληροφοριών καθώς και η διαχείριση του
ανεβάσµατος, κατάργησης και προεπισκόπησης εικόνας, τουλάχιστον όσον αφορά τον
χρήστη, γίνονται µε τρόπο πανοµοιότυπο µε αυτόν που έχει ήδη περιγραφεί για τις πόλεις
και εγκαταστάσεις. Στην πραγµατικότητα, µε εξαίρεση τον εντοπισµό σε χάρτη ο οποίος
υλοποιείται µε τον κώδικα του αρχείου “LocateRefPointPopup.php”, οι υπόλοιπες
λειτουργίες υλοποιούνται µε χρήση των ίδιων αρχείων που έχουν ήδη αναφερθεί στις
προηγούµενες οντότητες (πόλεις και εγκαταστάσεις). Ως εκ τούτου κάποιος εκτενέστερος
σχολιασµός τους στο σηµείο αυτό θα αποτελούσε πλεονασµό.
Μενού «Τµήµατα»
Το µενού «Τµήµατα» παρέχει πέντε συνολικά επιλογές µε σκοπό την διαχείριση των
εγγραφών των φοιτητών σε τµήµατα, οι οποίες, στο σύνολό τους, υλοποιούνται από τον
αποθηκευµένο στο αρχείο “SubjectUnitData.php” κώδικα.
Η συγγραφή του παραπάνω κώδικα θα µπορούσε να είχε παραληφθεί και η εφαρµογή θα
µπορούσε να χρησιµοποιεί περισσότερα στοιχεία για τους φοιτητές, και κατ’ επέκταση να
παράσχει περισσότερες υπηρεσίες, εάν ήταν δυνατόν ο φοιτητής να έχει πρόσβαση στην
σχετική βάση δεδοµένων του ΕΑΠ.
Κάτι τέτοιο όµως δεν µπορούσε να αποτελέσει θέµα προς διαπραγµάτευση, ούτε καν προς
συζήτηση, εφόσον πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, η αποκάλυψη των οποίων
θα αποτελούσε παραβίαση τόσο της εθνικής (Ν. 2472/97) όσο και της κοινοτικής
νοµοθεσίας (σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης) [ΚΑΤ01.α].
Ως εκ τούτου, ο φοιτητής αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές και τρόπους για
την άντληση, τουλάχιστον στοιχειωδών, δεδοµένων και πληροφοριών, µε σκοπό την
υλοποίηση και δοκιµαστική λειτουργία της εφαρµογής. Η µοναδική πηγή δεδοµένων που
ανεβρέθει, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 6.2 της παρούσας, ήταν τα δηµόσια
ανακοινώσιµα και ελεύθερα προσβάσιµα αρχεία τύπου excel, τα οποία το ΕΑΠ ανακοινώνει
µε την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους στους διαδικτυακούς τόπους των θεµατικών
ενοτήτων.
Η PHP και η MySQL δεν έχουν την δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας και εισαγωγής
αρχείων τύπου excel. Ως εκ τούτου, πριν µπορέσει να γίνει η σχετική επεξεργασία, και

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

131

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
εισαγωγή των στοιχείων στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, θα πρέπει να προηγηθεί η
αποθήκευση των αρχείων excel σε κάποια ενδιάµεση µορφή. Ως τέτοια, επελέγη η
αποθήκευσή / µετατροπή τους σε «Κείµενο (οριοθετηµένο µε Tab)».
Οι επιλογές του µενού τµήµατα, είναι αυτές οι οποίες διεκπεραιώνουν τον έλεγχο, την
εισαγωγή, την προβολή αλλά και την διαγραφή των στοιχείων που προκύπτουν από τα
παραπάνω αρχεία ως ακολούθως:
1. Η επιλογή «Έλεγχος αρχείων φοιτητών τµήµατος (ΘΕ)», παρέχει την δυνατότητα
ελέγχου για σφάλµατα ενός αρχείου µίας συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας, πριν την
πραγµατική και οριστική εισαγωγή του περιεχοµένου του στη βάση δεδοµένων του
συστήµατος. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται µε ανέβασµα του αρχείου στον διακοµιστή,
ανάλυση του περιεχοµένου του, και προσωρινή αποθήκευση στη βάση δεδοµένων, ενώ
µε την ολοκλήρωση του ελέγχου, είτε αυτή είναι επιτυχής είτε ανεπιτυχής, τα δεδοµένα
διαγράφονται από την βάση δεδοµένων του συστήµατος.
2. Η επιλογή «Ανέβασµα αρχείου φοιτητών τµήµατος (ΘΕ)» ακολουθεί την ίδια
διαδικασία, µε τον παραπάνω περιγραφέντα έλεγχο, µε την διαφορά ότι εφόσον ο
έλεγχος είναι επιτυχής τα δεδοµένα που προέκυψαν κατά την ανάλυσή του αρχείου, δεν
διαγράφονται αλλά παραµένουν στην βάση δεδοµένων του συστήµατος.
3. Η επιλογή «Προβολή φοιτητών προγράµµατος σπουδών» παρουσιάζει µία λίστα µε τα
ήδη καταχωρηµένα προγράµµατα σπουδών, από την οποία ο χρήστης επιλέγει το
πρόγραµµα σπουδών που επιθυµεί και πατάει το κουµπί «Επιλογή Προγράµµατος
Σπουδών». Ως αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών. στην οθόνη του συστήµατός του
χρήστη εµφανίζεται ο πλήρης κατάλογος εγγραφών φοιτητών για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα σπουδών, ταξινοµηµένος – κατά σειρά προτεραιότητας – ως προς θεµατική
ενότητα, περιοχή / τµήµα, επώνυµο, όνοµα και τέλος πατρώνυµο.
4. Η επιλογή «∆ιαγραφή εγγραφών ΠΣ» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διαγραφή των
καταχωρηµένων εγγραφών φοιτητών για ένα ολόκληρο πρόγραµµα σπουδών – το οποίο
θα επιλέξει ο χρήστης. Ο κύριος λόγος ύπαρξης της επιλογής αυτής είναι η υλοποίηση
ενός τρόπου µαζικής, ανά πρόγραµµα σπουδών, διαγραφής των εγγραφών φοιτητών του
περασµένου ακαδηµαϊκού έτους πριν γίνει η εισαγωγή των νέων εγγραφών για το
επερχόµενο

/

τρέχον

ακαδηµαϊκό

έτος.

Η

εφαρµογή,

πριν

επιτρέψει

την

πραγµατοποίηση µιας τέτοιας διαγραφής, ενηµερώνει τον χρήστη ότι η ενέργειά του θα
έχει ως αποτέλεσµα την παράλληλη διαγραφή των προγραµµάτων ΟΣΣ και εξετάσεων
όλων των τµηµάτων και θεµατικών ενοτήτων του συγκεκριµένου προγράµµατος
σπουδών.
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5. Η επιλογή «∆ιαγραφή εγγραφών ΘΕ» είναι παρόµοια µε την προηγούµενη επιλογή, µε
την διαφορά ότι ο χρήστης καλείται να επιλέξει θεµατική ενότητα αντί πρόγραµµα
σπουδών, µε αποτέλεσµα την διαγραφή των εγγραφών για την επιλεγµένη θεµατική
ενότητα και όχι για όλο το πρόγραµµα σπουδών. Στόχος της είναι η υλοποίηση µίας πιο
περιορισµένου εύρους µαζικής διαγραφής εγγραφών φοιτητών, προκειµένου να
διευκολύνει διορθώσεις σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες χωρίς να απαιτείται η
διαγραφή και η εκ νέου εισαγωγή του συνόλου των εγγραφών του προγράµµατος
σπουδών. Όµοια µε την «∆ιαγραφή εγγραφών ΠΣ», προηγείται σχετικό µήνυµα
ενηµέρωσης του χρήστη για την παράλληλη διαγραφή των προγραµµάτων ΟΣΣ και
εξετάσεων της επιλεγείσας θεµατικής ενότητας.

Μενού «ΟΣΣ & Εξετάσεις»
Το µενού «ΟΣΣ και Εξετάσεις», όµοια µε το µενού «Αίθουσες», έχει µία µόνο επιλογή –
«∆ιαχείριση Προγραµµάτων (ΘΕ)» – και ο κώδικας υλοποίησης της σχετικής λειτουργίας
βρίσκεται στο αρχείο “OSSManagement.php”.
Με την επιλογή της λειτουργίας, η εφαρµογή παρουσιάζει µία φόρµα µε δύο λίστες όπως
φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Μια µε τα ήδη καταχωρηµένα προγράµµατα σπουδών
και µία µε τις ήδη καταχωρηµένες θεµατικές ενότητες – για το επιλεγµένο πρόγραµµα
σπουδών.
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Εικόνα 39: Επιλογή θεµατικής ενότητας
Επιλέγοντας την επιθυµητή θεµατική ενότητα και πατώντας το κουµπί «Επιλογή Θεµατικής
Ενότητας», η εφαρµογή µας επιστρέφει µία φόρµα, διατεταγµένη ως πίνακα, όπως αυτή της
παρακάτω εικόνας.

Εικόνα 40: ∆ιαχείριση προγράµµατος θεµατικής ενότητας
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Οριζόντια αναφέρονται οι ΟΣΣ και εξετάσεις, ενώ κάθετα τα καταχωρηµένα για την
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα τµήµατα. Κάθε κελί του πίνακα, αντιστοιχεί σε µία
συνάντηση ενός τµήµατος. Κάθε συνάντηση προσδιορίζεται µοναδικά µε τον καθορισµό της
ηµεροµηνίας, της ώρας έναρξης, της ώρας πέρατος και της αίθουσας διεξαγωγής της.
Η συµπλήρωση των κελιών του πίνακα δεν είναι υποχρεωτική. Εάν όµως έχει συµπληρωθεί
έστω και ένα πεδίο κάποιου κελιού τότε θα πρέπει να συµπληρωθούν και όλα τα υπόλοιπα
πεδία για το συγκεκριµένο κελί.
Με την συµπλήρωση κάθε πεδίου και πριν την εστίαση (focus) στο επόµενο, γίνεται
αυτόµατος έλεγχος εγκυρότητας και µορφοποίηση του περιεχοµένου του [POW04]. Ειδικά
για την ώρα έναρξης και πέρατος, πέραν του ελέγχου για να διαπιστωθεί ότι το περιεχόµενο
του πεδίου αποτελεί έγκυρη µορφή ώρας, γίνεται σύγκριση των τιµών για να επιβεβαιωθεί
ότι η ώρα πέρατος δεν είναι προγενέστερη της ώρας έναρξης. Επιπλέον, για τις ηµεροµηνίες,
πέραν του ελέγχου εγκυρότητας, γίνεται και υπολογισµός της ηµέρας της εβδοµάδος, καθώς
και αυτόµατη συµπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου.
Κατά την εµφάνιση της φόρµας, τα πεδία των συναντήσεων που έχουν ήδη ορισθεί
εµφανίζονται συµπληρωµένα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα πεδία είναι κενά. Ο χρήστης
µπορεί να προσθέσει, τροποποιήσει και διαγράψει όσες και όποιες συναντήσεις της
επιλεγµένης θεµατικής ενότητας επιθυµεί και µε όποια σειρά αυτός επιλέξει.
Μετά το τέλος της επεξεργασίας, και πριν το πάτηµα του κουµπιού «Αποθήκευση –
Εφαρµογή Αλλαγών» απαιτείται η επιλογή του «Πέρας καταχωρήσεων / τροποποιήσεων»
που βρίσκεται στο κάτω αριστερό µέρος της φόρµας. Σε περίπτωση που ο χρήστης
παραλείψει να το πράξει, η εφαρµογή θα του εµφανίσει σχετικό προειδοποιητικό µήνυµα και
η αποθήκευση θα αναβληθεί.
Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι εάν υπήρχε η δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρµογής µε
το πληροφοριακό σύστηµα του ΕΑΠ, η συγκεκριµένη λειτουργία, και κυρίως η χρονοβόρα
χειροκίνητη και εν πολλοίς επιρρεπής σε λάθη διαδικασία της εισαγωγής των παραπάνω
στοιχείων, θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Μενού «Στατιστικά»
Το µενού «Στατιστικά» έχει και αυτό µία µόνο επιλογή – «Προβολή στατιστικών» – ενώ ο
κώδικας της είναι αποθηκευµένος στο αρχείο “Statistics.php”.
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Η λειτουργία της συγκεκριµένης επιλογής είναι σχετικά απλή. Αυτό που κάνει είναι να
υποβάλει µερικά προσεκτικά σχεδιασµένα ερωτήµατα (queries) στην βάση δεδοµένων του
συστήµατος [SIL06], σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών που έχει επιλέξει ο χρήστης, και να
απεικονίζει τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων τόσο σε πινακοποιηµένη όσο και σε γραφική
µορφή.

Εικόνα 41: Στατιστικά (προγράµµατος σπουδών πληροφορική)
Τα πινακοποιηµένα στατιστικά που παρουσιάζονται εντάσσονται σε δύο κατηγορίες – όπως
µπορεί κανείς να διακρίνει στην παραπάνω εικόνα.

1. Στην κατηγορία «σύνολα», στην οποία εµφανίζονται: α) το σύνολο των φοιτητών, β) το
σύνολο των εγγραφών των φοιτητών (σε θεµατικές ενότητες), γ) το σύνολο των
χρησιµοποιούµενων πόλεων, δ) το σύνολο των θεµατικών ενοτήτων και ε) το σύνολο
των τµηµάτων.

2. Στην κατηγορία «µέσοι όροι», στην οποία εµφανίζονται: α) ο µέσος όρος εγγραφών ανά
φοιτητή, β) ο µέσος όρος θεµατικών ενοτήτων (που προσφέρονται) ανά πόλη, γ) ο µέσος
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όρος των τµηµάτων (που δηµιουργούνται) ανά πόλη δ) ο µέσος όρος τµηµάτων ανά
θεµατική ενότητα και ε) ο µέσος όρος εγγεγραµµένων (φοιτητών) ανά τµήµα.
Όσον αφορά τα γραφήµατα, παρουσιάζονται δύο πίτες και δύο ραβδογράµµατα. Οι πίτες
απεικονίζουν την κατανοµή των τµηµάτων ανά θεµατική ενότητα και την κατανοµή των
εγγεγραµµένων (φοιτητών) ανά θεµατική ενότητα, ενώ τα ραβδογράµµατα τις θεµατικές
ενότητες ανά πόλη και τα τµήµατα ανά πόλη.
Ο κώδικας για την δηµιουργία των γραφηµάτων, είναι το δεύτερο παράδειγµα χρήσης
επαναχρησιµοποιήσιµων µονάδων ελεύθερου κώδικα που επιστρατεύεται για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της εφαρµογής. Συγκεκριµένα πρόκειται για τη έκδοση 1.2.1 του
libchart, µίας βιβλιοθήκης δηµιουργίας γραφηµάτων σε PHP, την οποία µπορεί κανείς να
βρει και να κατεβάσει ελεύθερα από το διαδίκτυο [35], και που στην υλοποίηση της
παρούσας εφαρµογής έχει αποθηκευτεί στον φάκελο (folder) “libchart”.
Μενού «Λογαριασµοί»
Το µενού «Λογαριασµοί», οι λειτουργίες του οποίου υλοποιούνται από τον αποθηκευµένο
στο αρχείο “AdministratorAccounts.php” κώδικα, αφορά την διαχείριση των λογαριασµών
των διαχειριστών του συστήµατος και έχει δύο επιλογές: α) «Νέος» και β) «Τροποποίηση».
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η – κλασική σε τέτοιου είδους µενού – επιλογή της διαγραφής
δεν θα πρέπει να µας ξενίζει. Αρκεί να σκεφτούµε ότι σύµφωνα µε τον σχεδιασµό και
υλοποίηση της βάσης δεδοµένων του συστήµατος, όπως αυτή έχει καταγραφεί και
σχολιαστεί στην ενότητα 8.3 της παρούσας, κάθε εγγραφή ή τροποποίηση εγγραφής της
βάσης δεδοµένων του συστήµατος, παράλληλα µε την χρονοσφραγίδα πραγµατοποίησης
της, φέρει και τον κωδικό (id) του χρήστη που την πραγµατοποίησε – µε απώτερο σκοπό την
παροχή δυνατότητας ελέγχου των καταχωρηµένων δεδοµένων. Ως εκ τούτου, η πλήρης
διαγραφή των στοιχείων ενός χρήστη θα ακύρωνε την δυνατότητα αυτή, εφόσον ένας
αριθµός, id χρήστη, ο οποίος δεν θα µπορούσε να αντιστοιχιθεί µε το ονοµατεπώνυµό του
δεν θα είχε ιδιαίτερο νόηµα.
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Εικόνα 42: Φόρµα εισαγωγής / τροποποίησης λογαριασµού
Στη παραπάνω εικόνα, βλέπουµε την φόρµα που η εφαρµογή χρησιµοποιεί τόσο για την
εισαγωγή ενός νέου λογαριασµού όσο και για την τροποποίηση ενός υπάρχοντος. Εύκολα
διακρίνουµε, ότι πέραν του ονόµατος χρήστη και του συνθηµατικού, η εφαρµογή απαιτεί και
την συµπλήρωση του σχετικού πεδίου µε το ονοµατεπώνυµο του χρήστη - διαχειριστή.
Ο διαχωρισµός των χρηστών σε αρχιδιαχειριστές και (απλούς) διαχειριστές, γίνεται µε την
επιλογή (τσεκάρισµα) ή όχι του «Αρχιδιαχειριστής συστήµατος», ενώ το αντίστοιχο της
διαγραφής ενός χρήστη, όταν ο αρχιδιαχειριστής δεν επιθυµεί να επιτρέψει την είσοδό
κάποιου στο σύστηµα, είναι η µη επιλογή (ξετσεκάρισµα) του «Ενεργός διαχειριστής
συστήµατος».
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι επιλογές του µενού λογαριασµοί δεν είναι
προσβάσιµες από τους (απλούς) διαχειριστές, αλλά µόνο από τον ή τους ορισµένους ως
αρχιδιαχειριστές του συστήµατος.
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Μενού «Βάση δεδοµένων»
Το µενού «Βάση δεδοµένων», καθώς και οι εµπεριεχόµενες σε αυτό λειτουργίες, θα
µπορούσαν να µην έχουν συµπεριληφθεί στην εφαρµογή, εφόσον µέσα από αυτές δεν
υλοποιούνται κάποιες προδιαγραµµένες, από τις απαιτήσεις του συστήµατος, λειτουργίες.
Πρόκειται για µία επιλογή από τις πολλές σελίδες που ο φοιτητής χρειάστηκε να
κατασκευάσει κατά την υλοποίηση της εφαρµογής και που χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία
διερεύνησης, εκσφαλµάτωσης και ελέγχου, τις οποίες ο φοιτητής θεώρησε σκόπιµο και
παράλληλα χρήσιµο να συµπεριλάβει στα τελικά παραδοτέα της εφαρµογής που
κατασκεύασε.
Καθώς πρόκειται για βοηθητικές σελίδες, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εµφάνισή
τους, η οποία είναι απλή, µε σκοπό την παροχή τεχνικού κυρίως ενδιαφέροντος
πληροφοριών, ενώ κάποιες άλλες υποβοηθούν στην συντήρηση και λήψη µέτρων
προστασίας / ασφάλειας [PFL07] µε την δηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας και
την δυνατότητα ανάκτησης των δεδοµένων του συστήµατος από αυτά.
Οι συνολικά πέντε επιλογές του µενού βάση δεδοµένων, οι οποίες είναι προσβάσιµες µόνο
από τον ή τους αρχιδιαχειριστές του συστήµατος, είναι οι εξής:
1. ∆ηµιουργία: Εάν η βάση δεδοµένων “EAPInfo” υπάρχει ήδη στον διακοµιστή, τότε η
επιλογή δηµιουργία επιστρέφει σχετικό µήνυµα και τερµατίζει. Σε αντίθετη περίπτωση,
δηµιουργεί την απαιτούµενη για την λειτουργία της εφαρµογής βάση δεδοµένων,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος και τον σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων
που διεξοδικά έχει αναφερθεί στην ενότητα 8.3. Παράλληλα µε την δηµιουργία των
πινάκων, δηµιουργεί ή αδειάζει, στην περίπτωση που προϋπάρχουν, τον φάκελο (folder)
“photos” και τον φάκελο “temp”, ο οποίος εµπεριέχεται στον πρώτο. Οι εν λόγω
φάκελοι χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των φωτογραφιών και των προσωρινών
αρχείων του συστήµατος αντίστοιχα.
2. Επισκόπηση: Η επιλογή επισκόπηση, εξετάζει όλους του πίνακες της βάσης δεδοµένων
του συστήµατος και για κάθε έναν, αναφέρει ένα προς ένα τα κατηγορήµατα και τύπους
δεδοµένων, το πλήθος των εµπεριεχοµένων εγγραφών καθώς και την χρησιµοποιούµενη
µηχανή αποθήκευσης του πίνακα.
3. ∆ιαγραφή: Η επιλογή διαγραφή, αφού πρώτα ενηµερώσει τον χρήστη για τις σχετικές
µε την διαγραφή συνέπειες και λάβει την ρητή επιβεβαίωσή του, διαγράφει όλους τους
πίνακες της βάσης δεδοµένων του συστήµατος.
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4. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας: Η επιλογή λήψη αντιγράφων ασφαλείας, δηµιουργεί
εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας, τόσο των πινάκων της βάσης δεδοµένων της εφαρµογής
όσο και των αποθηκευµένων στο σύστηµα εικόνων (φωτογραφιών) και των
σµικρύνσεων αυτών, τα οποία αποθηκεύει στον φάκελο “backup” ο οποίος βρίσκεται
ένα επίπεδο κάτω από τον φάκελο που φιλοξενεί τα αρχεία της εφαρµογής. Σε
περίπτωση που κάποια προηγούµενα αντίγραφα υπάρχουν ήδη στον προαναφερθέντα
φάκελο, δεν γίνεται υπερκάλυψη (override), αλλά παρουσιάζεται σχετικό ενηµερωτικό
µήνυµα στον χρήστη και η λειτουργία αναστέλλεται.
5. Επαναφορά από αντίγραφα ασφαλείας: Η επιλογή επαναφορά από αντίγραφα
ασφαλείας, επιχειρεί την ανάγνωση των αντιγράφων ασφαλείας, τα οποία είχαν ληφθεί
µε χρήση της επιλογής λήψη αντιγράφων ασφαλείας που αναφέρθηκε παραπάνω, και
την επαναφορά τόσο των εγγραφών των πινάκων όσο και των αρχείων εικόνων και
σµικρύνσεων στις αρχικές τους θέσεις. Προϋπόθεση για την λειτουργία της είναι να
υπάρχουν τα αντίγραφα ασφαλείας στον φάκελο “backup” του διακοµιστή και να έχει
προηγουµένως δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων του συστήµατος, αλλά χωρίς να
υπάρχουν καταχωρηµένα δεδοµένα στους πίνακες της, τα οποία θα δηµιουργήσουν
σφάλµα διπλοεγγραφής και θα τερµατίσουν την λειτουργία της επαναφοράς.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αρχεία - εργαλεία δηµιουργίας, επισκόπησης,
συντήρησης και προστασίας της βάσης δεδοµένων και των αρχείων εικόνων του
συστήµατος, αν και είναι εύκολο να εκληφθούν ως τέτοια, εντούτοις, δεν αποτελούν µέρος
των χρησιµοποιούµενων για την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του συστήµατος, η
οποία παρατείθεται στο παράρτηµα ∆ της παρούσας.
Επιλογή «Αποσύνδεση»
Η επιλογή «Αποσύνδεση» εκτελεί τον κώδικα που είναι αποθηκευµένος στο αρχείο
“Logout.php”, ο οποίος απλά καταστρέφει (destroy) την τρέχουσα σύνοδο (session) και
ανακατευθύνει τον φυλλοµετρητή στην διεπαφή του χρήστη.
Όπως επισηµαίνεται και στις σύντοµες οδηγίες, που δίνονται µέσα από την σελίδα
καλωσορίσµατος στην διεπαφή διαχείρισης, θα πρέπει πάντα να επιλέγεται µετά το πέρας
των εργασιών διαχείρισης, προκειµένου να αποκλείεται η δυνατότητα κάποιου µη
διαπιστευµένου χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στην διαχείριση του συστήµατος
[ΚΑΤ01.β], [STA06].
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Πέραν των αρχείων τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, κατά τον σύντοµο σχολιασµό των
λειτουργιών που διατίθενται µέσα από τις επιλογές των µενού, υπάρχει και ένας αριθµός
αρχείων, ζωτικής σηµασίας για την λειτουργία της εφαρµογής, τα οποία περιέχουν κώδικα ο
οποίος εισάγεται και χρησιµοποιείται από τα υπόλοιπα αρχεία µε χρήση των εντολών
include και require. Παραδείγµατα τέτοιου κώδικα αποτελούν οι συναρτήσεις γενικού
σκοπού και ελέγχων, κωδικοποίησης των σελίδων κ.λπ. Παρακάτω ακολουθεί ένας
σύντοµος σχολιασµός των αρχείων αυτών.
Αρχείο “CommonStuff.inc”
Περιέχει την κατάλληλη ετικέτα (meta) για την δήλωση της κωδικοποίησης των σελίδων της
εφαρµογής, η οποία είναι η UTF-8, καθώς και τις κατάλληλες ετικέτες για την συµπερίληψη
των αρχείων: α) “EAPStyles.css”, µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η οµοιογενής
µορφοποίηση του συνόλου των σελίδων της εφαρµογής, και β) “CommonJavaFunctions.js”
το οποίο περιλαµβάνει ένα εκτεταµένο σύνολο συναρτήσεων γενικού σκοπού, υλοποιηµένες
σε JavaScript.
Αρχείο “MainBanner.inc”
Το αρχείο αυτό περιέχει τον κατάλληλο κώδικα HTML για την εµφάνιση του λογότυπου του
ΕΑΠ και του τίτλου της εφαρµογής που εµφανίζονται τόσο στην διεπαφή του χρήστη όσο
και σε αυτή του διαχειριστή.
Αρχείο “DBCredentials.inc”
Στο αρχείο αυτό δηλώνονται οι καθολικές (global) µεταβλητές $db_host, $db_username και
$db_password. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τόσο από το όνοµα του αρχείου όσο και
από τα ονόµατα των µεταβλητών, πρόκειται για τις µεταβλητές δια των οποίων ορίζεται το
όνοµα του διακοµιστή, το όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό του χρήστη, τα οποία
χρησιµοποιούνται για την σύνδεση στη βάση δεδοµένων του συστήµατος.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το µόνο που πρέπει να τροποποιηθεί είναι το
συνθηµατικό για τον χρήστη “root”, εφόσον ο κώδικας των σελίδων και η βάση δεδοµένων,
συνήθως, φιλοξενούνται στον ίδιο διακοµιστή, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η
ενεργοποίηση και χρήση κάποιου άλλου χρήστη και όχι του “root”.
Σε κάθε περίπτωση όµως, για να είναι δυνατή η πρόσβαση της εφαρµογής στην βάση
δεδοµένων, οι τιµές των παραπάνω µεταβλητών θα πρέπει να ελεγχθούν και να τους
αποδοθούν οι κατάλληλες, για την συγκεκριµένη εγκατάσταση, τιµές.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

141

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
Αρχείο “EAPStyles.css”
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, το αρχείο “EAPStyles.css” περιέχει όλες τις απαραίτητες
δηλώσεις στυλ, οι οποίες παρέχουν το οπτικό αποτέλεσµα των σελίδων τις εφαρµογής.
Παράλληλα, µε την χρήση ενός µοναδικού αρχείου για τον ορισµό των στυλ, εξασφαλίζεται
τόσο η οµοιοµορφία των σελίδων, όσο και η αυτόµατη εφαρµογή ενδεχόµενης
τροποποίησης στο σύνολο των σελίδων.
Αρχείο “CommonJavaFunctions.js”
Στο

αρχείο

“CommonJavaFunctions.js”

περιέχεται

ένας

αριθµός

συναρτήσεων,

υλοποιηµένων σε JavaScript, οι οποίες χρησιµοποιούνται από τις περισσότερες σελίδες της
εφαρµογής. Παραδείγµατα τέτοιων συναρτήσεων είναι:
•

Ελέγχου µεταβλητής προκειµένου να διαπιστωθεί εάν περιέχει έγκυρο ακέραιο
αριθµό

•

Ελέγχου µεταβλητής προκειµένου να διαπιστωθεί εάν περιέχει έγκυρο πραγµατικό
αριθµό

•

Αποκοπής κενών δεξιά και αριστερά των αλφαριθµητικών (trimming)

•

Μορφοποίησης γεωγραφικών συντεταγµένων

•

Κλίσης αναδυοµένων παραθύρων (προεπισκόπησης, παροχής οδηγιών µετάβασης,
εκτύπωσης χάρτη και οδηγιών µετάβασης, εντοπισµού σε χάρτη, αναζήτησης κ.λπ.)
µε πέρασµα καταλλήλων παραµέτρων

•

Υπολογισµού διαστάσεων ενεργού επιφάνειας παραθύρου χρήστη

•

Αρχικοποίησης χαρτών

•

Ελέγχου πεδίων φορµών

•

Μεταφοράς δεδοµένων από σελίδα σε σελίδα κ.λπ.

Η παραπάνω λίστα, επισηµαίνεται ότι είναι ενδεικτική του περιεχοµένου του εν λόγω
αρχείου και όχι εξαντλητική.
Αρχεία “get???DataXML.php”
Με την συνοπτική περιγραφή αρχεία “get???DataXML.php” υπονοούνται τα αρχεία:
1. “getCityDataXML.php”
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2. “getFacilityDataXML.php”
3. “getRefPointDataXML.php”
4. “getSubjectUnitDataXML.php”
5. “getAdministratorDataXML.php”
Τα παραπάνω πέντε αρχεία αποτελούν την βάση της υλοποίησης του µεγαλύτερου µέρους
της τεχνολογίας AJAX στην εφαρµογή. Καλούνται από τις υπόλοιπες σελίδες, προκειµένου
να µεταφέρουν, δυναµικά από τον διακοµιστή στον φυλλοµετρητή του χρήστη, δεδοµένα
σχετικά µε τις πόλεις, εγκαταστάσεις, σηµεία αναφοράς, θεµατικές ενότητες και
λογαριασµούς διαχειριστών αντίστοιχα.
Η έξοδός τους είναι µορφοποιηµένη σε XML, ενώ το περιεχόµενο και η ποσότητα των
δεδοµένων που αποστέλλουν σε κάθε τους εκτέλεση / κλήση εξαρτάται από τις παραµέτρους
που λαµβάνουν από τον φυλλοµετρητή του χρήστη.
Αρχεία “get???DataXML.dtd”
Με την συνοπτική περιγραφή αρχεία “get???DataXML.dtd” υπονοείται µία οµάδα πέντε
αρχείων µε τα ίδια ακριβώς ονόµατα της οµάδας αρχείων “get???DataXML.php”, που
αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά κατάληξη (extension) dtd αντί php. Με άλλα λόγια, για κάθε
ένα αρχείο php, που αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα και
κατάληξη dtd.
Τα αρχεία dtd (data type definition), περιέχουν όλους τους ορισµούς έγκυρων δεδοµένων, µε
µορφοποίηση XML, που µπορούν να παραχθούν από τα αντίστοιχα αρχεία php. Η
τεχνολογία AJAX δεν επιβάλει την ύπαρξη τέτοιων αρχείων, ούτε καν την χρήση XML –
όπως έχει ήδη αναφερθεί στην υποενότητα 8.2.7 της παρούσας. Παρ’ όλα αυτά,
προκειµένου να διασφαλιστεί και επιβεβαιωθεί η σωστή σύνταξη της εξόδου των αρχείων
php, καθώς και η σωστή ανάλυσή τους από την πλευρά του φυλλοµετρητή του χρήστη,
έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα υλοποίηση.
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9. ∆οκιµαστική λειτουργία

9.1 Το ανέβασµα στο διακοµιστή
Από την ανάληψη της εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας, ο φοιτητής είχε την τύχη να
του διατεθεί χώρος στον διαδικτυακό εξυπηρετητή του επιβλέποντος για την ανάρτηση των
σελίδων που κατασκεύαζε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Έτσι, από τις πρώτες
δοκιµαστικές σελίδες, µέρος των οποίων σχολιάζονται στην ενότητα 5.4, υπήρχε η
δυνατότητα δοκιµής, στο διαδίκτυο, των σελίδων που ο φοιτητής κατασκεύαζε. Τον εν λόγω
διαδικτυακό

τόπο

µπορεί

κανείς

να

επισκεφτεί

στην

διεύθυνση

http://stefanakis_pc.hua.gr/andreas/.
Τις τελευταίες ηµέρες του 2008, ο φοιτητής, µε προσωπική του πρωτοβουλία, κατοχύρωσε
το δικό του προσωπικό domain, akweb.gr, και δηµιούργησε τον δικό του προσωπικό
διαδικτυακό διακοµιστή και τόπο στην διεύθυνση http://www.akweb.gr/. Στο συγκεκριµένο
διαδικτυακό τόπο, προς το παρόν, δεν φιλοξενούνται προσωπικές ή άλλες σελίδες, παρά
µόνο η πτυχιακή εργασία του φοιτητή στην οποία µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση εάν
πληκτρολογήσει στον φυλλοµετρητή του την διεύθυνση http://www.akweb.gr/eap/pe/.
Η εξαρχής δυνατότητα ανεβάσµατος και δοκιµής των σελίδων σε κάποιον διαδικτυακό
διακοµιστή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη, ενώ η εµπειρία και τα οφέλη που αποκόµισε ο
φοιτητής ήταν πολλά. Εάν εξέλιπε η δυνατότητα αυτή, εάν δηλαδή ο φοιτητής εργαζόταν
µόνο στον προσωπικό του υπολογιστή, όπως για παράδειγµα κατά την εκπόνηση εργασιών
στα πλαίσια της θεµατικής ενότητας ΠΛΗ23, το τελικό παραδοτέο της εργασίας του θα
ήταν, ενδεχοµένως, κατώτερης ποιότητας και τα οφέλη σε γνώση και εµπειρία σαφώς
µειωµένα.
Ένα από τα δυσκολότερα και πλέον χρονοβόρα προβλήµατα που αντιµετώπισε και έπρεπε
να λύσει ο φοιτητής, κατά το ανέβασµα των σελίδων του στον διαδικτυακό διακοµιστή του
επιβλέποντος, ήταν αυτό της ορθής λειτουργίας της αυθεντικοποίησης ενός διαχειριστή
προκειµένου να του επιτραπεί η πρόσβαση στην διεπαφή διαχείρισης της εφαρµογής.
Συγκεκριµένα, ενώ ο φοιτητής είχε µελετήσει, υλοποιήσει και δοκιµάσει στον προσωπικό
του υπολογιστή την όλη διαδικασία και σχετικό κώδικα λήψης ονόµατος χρήστη και
συνθηµατικού καθώς και την επιβεβαίωση της ορθότητάς τους για την δηµιουργία συνόδου
(session) και την είσοδο του διαχειριστή στην διεπαφή διαχείρισης, όταν οι σελίδες
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ανέβαιναν στον διαδικτυακό εξυπηρετητή του επιβλέποντος η διαδικασία αυθεντικοποίησης
αποτύγχανε. Ως αποτέλεσµα της αποτυχίας αυτής, δεν ήταν δυνατόν ο διαχειριστής να έχει
πρόσβαση στην διεπαφή διαχείρισης.
Μετά από µέρες αναζήτησης, τόσο στην βιβλιογραφία όσο και στο διαδίκτυο, ο φοιτητής
κατάφερε να εντοπίσει το πρόβληµα το οποίο οφείλονταν στον τρόπο δηµιουργίας των
συνόδων από τον φυλλοµετρητή Internet Explorer (IE) της Microsoft. Συγκεκριµένα,
διαπιστώθηκε ότι όταν το όνοµα του φιλοξενούντος διακοµιστή περιέχει τον χαρακτήρα της
υπογράµµισης “_” (underscore) ο IE δεν αποθηκεύει σωστά τα στοιχεία που λαµβάνει από
τον διακοµιστή, κατά την δηµιουργία της συνόδου, µε αποτέλεσµα, κατά την πρόσβαση σε
διαβαθµισµένες σελίδες, να αποστέλλει τα λανθασµένα στοιχεία στον διακοµιστή ο οποίος
και απορρίπτει τα αιτήµατα απόδοσης των σελίδων διότι δεν αναγνωρίζει τον χρήστη ως
αυθεντικοποιηµένο.
Η λύση στο παραπάνω πρόβληµα δόθηκε µε την, κατά τον χρόνο αυθεντικοποίησης,
αντικατάσταση του ονόµατος του διακοµιστή (Server Name) µε την αντίστοιχη διεύθυνση
IP, η οποία εκ της φύσεώς της δεν µπορεί να περιέχει τον χαρακτήρα της υπογράµµισης.
Στην πορεία της ολοκλήρωσης της εργασίας, παρατηρήθηκε ότι το ίδιο πρόβληµα
παρουσιάζει και ο φυλλοµετρητής Safari της Apple, ενώ το πρόβληµα δεν παρουσιάζεται µε
χρήση των φυλλοµετρητών FireFox και Opera.
Επιπλέον, µε την ανάρτηση των σελίδων στο διαδίκτυο, ο φοιτητής είχε την ευκαιρία να τις
προσπελάσει από ένα πλήθος σηµείων πρόσβασης εκ των οποίων άλλα είχαν ταχύτατη
πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλα όχι. Έτσι διαπιστώθηκε ότι κάποιες σελίδες, όπως για
παράδειγµα αυτή µε το πρόγραµµα της θεµατικής ενότητας ΠΛΗ10, η οποία κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2008-9 απαρτίζεται από 43 τµήµατα, χρειαζόταν έως και ένα λεπτό της
ώρας

προκειµένου

να

εµφανιστεί

στον

φυλλοµετρητή

του

χρήστη.

Παρόµοιες

καθυστερήσεις, της τάξεως του µισού έως ενός λεπτού της ώρας, παρατηρήθηκαν και κατά
το ανέβασµα εικόνων (φωτογραφιών) µε µέγεθος της τάξεως του 1MB. Κατά τα διαστήµατα
αναµονής του χρήστη για την ολοκλήρωση των παραπάνω, αλλά και άλλων εργασιών,
δηµιουργούνταν η απορία του κατά πόσον η εκτέλεση του αιτήµατος είναι υπό εξέλιξη ή δεν
έχει καν ληφθεί το αίτηµα. Έτσι, προστέθηκαν πληροφοριακά µηνύµατα αναµονής µε στόχο
την άρση της εύλογα δηµιουργουµένης απορίας.
Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της ανάρτησης στο διαδίκτυο, ήταν η δυνατότητα πρόσβασης,
ελέγχου και εποικοδοµητικού σχολιασµού των υπό ανάπτυξη σελίδων τόσο από τον
επιβλέποντα, όσο και από άλλους καθηγητές και φοιτητές του ΕΑΠ και όχι µόνο. Τα σχόλια
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που εισέρρευσαν, αν και περιορισµένου πλήθους, ενθάρρυναν τον φοιτητή να συνεχίσει µε
ακόµη περισσότερο ζήλο την υλοποίηση της εφαρµογής, ενώ παράλληλα µέσα από αυτά του
έγιναν υποδείξεις για ενδεχόµενες βελτιώσεις, τις οποίες ο φοιτητής εκµεταλλεύτηκε
προκειµένου να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσµα και παραδοτέο της εργασίας του.

9.2 Η καταχώρηση των δεδοµένων
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο κεφάλαιο 8 της παρούσας, η πρόσβαση του φοιτητή στα
προσωπικά δεδοµένα των φοιτητών θα αποτελούσε παραβίαση τόσο της εθνικής όσο και της
κοινοτικής νοµοθεσίας, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων
εισαγωγής των περιορισµένης έκτασης, αλλά δηµόσια ανακοινώσιµων, στοιχείων και
δεδοµένων από τα λογισµικά φύλα, τύπου excel, που το ΕΑΠ αναρτά στους χώρους των
θεµατικών ενοτήτων.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 8.4.3, ο φοιτητής υλοποίησε κώδικα για
την ανάλυση (parsing) των εν λόγω αρχείων και εκµεταλλευόµενος την οµοιοµορφία των
ανά θεµατική ενότητα αρχείων, πέτυχε την ηµιαυτόµατη εισαγωγή των στατικών στοιχείων
των φοιτητών στην βάση δεδοµένων του συστήµατος που κατασκεύασε.
Το ίδιο όµως δεν κατέστη δυνατόν και για τα προγράµµατα των ΟΣΣ και εξετάσεων, τα
οποία δεν χαρακτηρίζονται από την στατικότατα των προσωπικών στοιχείων, καθώς
αλλάζουν συχνά κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, αλλά ούτε και παρουσιάζουν
την απλότητα και οµοιοµορφία των πρώτων.
Έτσι, η εισαγωγή, κατά καιρούς διόρθωση και ενηµέρωση, των προγραµµάτων ΟΣΣ και
εξετάσεων έγινε χειροκίνητα και απετέλεσε µία κάπως ανιαρή και ιδιαίτερα χρονοβόρα
εργασία, απολύτως απαραίτητη όµως για την ανάπτυξη και δοκιµαστική λειτουργία καθώς
και παρουσίαση της εφαρµογής που ανέπτυξε ο φοιτητής.
Όσον αφορά τα σχετικά µε τις πόλεις, εγκαταστάσεις και σηµεία αναφοράς, δεδοµένα και
πληροφορίες, όπως έχει αναφερθεί, προήλθαν κατά ένα µικρό µέρος από συνοµιλίες και
συναντήσεις που είχε ο φοιτητής κατά τις ανά την Ελλάδα περιοδείες του για την
συγκέντρωση του απαραίτητου φωτογραφικού υλικού, ενώ ο κύριος όγκος προήλθε από
τους διαδικτυακούς τόπους των αντίστοιχων δήµων, νοµαρχιών και ιδρυµάτων και ενίοτε
από άρθρα της Ελληνικής WIKIPEDIA (Βικιπαίδεια) [20].
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Η εισαγωγή των δεδοµένων δεν είναι δυνατόν να οριοθετηθεί χρονικά εφόσον έγινε
σταδιακά, ξεκινώντας από τις πόλεις και εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησιέστερα στον
τόπο µόνιµης κατοικίας του φοιτητή (Καβάλα) και στις οποίες αυτός είχε παρακολουθήσει
τις θεµατικές ενότητες του προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής, το οποίο και
ολοκληρώνει µε την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Η όλη διαδικασία της περισυλλογής και στην συνέχεια της εισαγωγής των δεδοµένων και
πληροφοριών µπορεί να απαίτησε µεγάλο µέρος του χρόνου που ο φοιτητής διέθεσε για την
εκπόνηση της εργασίας του, αλλά ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εµπλούτισε τις γενικές
γνώσεις του φοιτητή σχετικά µε τις εµπλεκόµενες πόλεις και εγκαταστάσεις.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο φοιτητής κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την
διασταύρωση των στοιχείων που άντλησε από το διαδίκτυο, καθώς και για την ορθή αρχική
εισαγωγή και συνεχή ενηµέρωση των προγραµµάτων των ΟΣΣ και εξετάσεων των
θεµατικών ενοτήτων. Παρ’ όλα αυτά, τυχόν λάθη καταχώρισης που ενδεχοµένως να
παρατηρηθούν δεν µπορεί παρά να αποδοθούν σ’ αυτόν.

9.3 Οι δοκιµές
Οι δοκιµές των παραγόµενων σελίδων, τόσο στον προσωπικό υπολογιστή του φοιτητή, όσο
και επί των δύο διαδικτυακών διακοµιστών, τους οποίους ο φοιτητής είχε στην διάθεσή του,
υπήρξαν καθηµερινή ασχολία σε όλη την πορεία και διάρκεια της ανάπτυξης της εφαρµογής
και εκπόνησης της εργασίας.
Όπως σε κάθε ανάπτυξη εφαρµογής, ο χρόνος που αναλώθηκε για την δοκιµαστική
λειτουργία και εκσφαλµάτωση του κώδικα ήταν τουλάχιστον ίσος µε τον χρόνο που
αναλώθηκε για την σύλληψη και συγγραφή του κώδικα. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο φοιτητής
έπρεπε να παίξει τον πολλαπλό ρόλο του πελάτη, αναλυτή, προγραµµατιστή αλλά και αυτόν
του τελικού χρήστη, σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης, έκανε τα πράγµατα
ακόµη πιο δύσκολα. Ήταν όµως µία διαδικασία ιδιαίτερα επωφελής για τον ίδιο, η οποία του
παρείχε – πέραν της θεωρητικής γνώσης που προήλθε από την σχετική έρευνα και µελέτη –
πλήθος διδαγµάτων και εµπειρίας.
∆εν ήταν λίγες οι φορές που κώδικας ο οποίος φαινοµενικά ήταν ορθός να µην δίνει το
επιθυµητό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεσή του. Ένα µεγάλο ποσοστό τέτοιων αδιεξόδων είχε
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να κάνει µε τον τρόπο διαχείρισης κειµένου µε κωδικοποίηση UTF τόσο από την PHP όσο
και από την JavaScript.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι γνωστές, σε όσους έχουν ασχοληθεί µε τον χειρισµό
αλφαριθµητικών σε PHP, συναρτήσεις ereg_replace και eregi_replace, οι οποίες
αντικαθιστούν τµήµατα αλφαριθµητικών µε χρήση κανονικών εκφράσεων, δεν επιτελούν
σωστά την λειτουργία τους όταν η είσοδός τους είναι ελληνικό κείµενο µε κωδικοποίηση
UTF-8 – γεγονός που δεν αναφέρεται στην τεκµηρίωσή τους. Έτσι λοιπόν, προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν µε ελληνικό κείµενο, το κείµενο έπρεπε πρώτα να µετατραπεί σε
κωδικοποίηση ISO-8859-7, µε χρήση της συνάρτησης iconv, στην συνέχεια να εφαρµοστούν
οι ereg_replace ή eregi_replace, και τέλος, προκειµένου το κείµενο να αποθηκευτεί σωστά
την βάση δεδοµένων ή να εµφανιστεί στην οθόνη του χρήστη, να µετατραπεί και πάλι σε
UTF-8 µε χρήση της iconv.
Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί το αντικείµενο Date (ηµεροµηνία) της JavaScript. Όταν του
δοθεί ως είσοδος µία µη έγκυρη ηµεροµηνία, πχ 32/12/2008, δεν δηµιουργείται κάποιο
λάθος ούτε αποτυγχάνει η δηµιουργία του, αλλά δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο στο
οποίο αποθηκεύεται η ηµεροµηνία 01/01/2009. Παρόµοια µε είσοδο 32/13/2008
δηµιουργείται ένα νέο έγκυρο αντικείµενο µε αποθηκεµένη την ηµεροµηνία την 01/02/2009.
Τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν ένα ελάχιστο δείγµα των πολλών παρόµοιων δυσκολιών
που έπρεπε να αντιµετωπιστούν, προκειµένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η
κωδικοποίηση των σελίδων, είχαν ως αποτέλεσµα την «ανάλωση» µεγάλων χρονικών
διαστηµάτων προκειµένου να βρεθεί η λύση και να υπάρξει πρόοδος των εγασιών. Θα
µπορούσε ίσως κάποιος να αντικαταστήσει την λέξη «ανάλωση», στην προηγούµενη
πρόταση, µε την λέξη «κατασπατάληση», αλλά καθώς ο φοιτητής αισθάνεται ότι µέσα από
αυτήν την διαδικασία έµαθε τόσο να παρακάµπτει και να επιλύει τέτοιου είδους δυσκολίες
και προβλήµατα, όσο και να είναι περισσότερο υποψιασµένος για τα πιθανά αίτιά τους, σε
καµία περίπτωση δεν θεωρεί ότι ο χρόνος που αναλώθηκε αποτελούσε σπατάλη χρόνου.

9.4 Οι φυλλοµετρητές
Αναµφισβήτητα, η µεγαλύτερη δυσκολία στην ανάπτυξη της εφαρµογής υπήρξε η
ασυµβατότητα µεταξύ των διαφόρων φυλλοµετρητών που διατίθενται και χρησιµοποιούνται
σήµερα από τους ανά τον κόσµο χρήστες για την προβολή των σελίδων του Παγκόσµιου
Ιστού.
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Αποτελεί πεποίθηση του φοιτητή, ότι η κατασκευή µίας διαδικτυακής εφαρµογής η οποία θα
λειτουργεί απρόσκοπτα και θα απεικονίζει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα, ανεξαρτήτως
φυλλοµετρητή που χρησιµοποιείται για την προβολή των σελίδων της, είναι µάλλον
αδύνατη. Εντούτοις, ο φοιτητής είναι της άποψης ότι, κάθε διαδικτυακή εφαρµογή που
σέβεται τόσο τον εαυτό της όσο και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, θα πρέπει να
δοκιµαστεί και να διασφαλιστεί την σωστή λειτουργία της, τουλάχιστον µε τους πλέον
γνωστούς και ευρέως διαδεδοµένους σήµερα φυλλοµετρητές στο διαδίκτυο.
Ο χαρακτηρισµός όµως από την άλλη µεριά ενός φυλλοµετρητή ως γνωστού και ευρέως
διαδεδοµένου είναι κάτι το υποκειµενικό. Ο φοιτητής, µέσα από την εµπειρία του και την
µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και σελίδων του διαδικτύου, έκρινε, ίσως εσφαλµένα,
τους παρακάτω αναφερόµενους φυλλοµετρητές ως τους πλέον γνωστούς και ευρέως
διαδεδοµένους, και κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει την ορθή και
απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρµογής που κατασκεύασε, τουλάχιστον µε αυτούς.
1. Microsoft Internet Explorer [36]
2. Mozilla FireFox [37]
3. Apple Safari [38]
4. Opera [39]
Ένα από τα πολλά προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν, σχετικά µε τους
φυλλοµετρητές, έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 9.1 παραπάνω και έχει να κάνει µε τον
τρόπο δηµιουργίας των συνόδων και την αυθεντικοποίηση των χρηστών.
Θα µπορούσε να γράψει κανείς αµέτρητες σελίδες ή και ολόκληρα βιβλία σχετικά µε τις
ασυµβατότητες µεταξύ των διαφόρων φυλλοµετρητών, αλλά πέραν του ότι κάτι τέτοιο δεν
αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας, ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν θα µπορούσε ποτέ να
θεωρηθεί ως πλήρες, εφόσον νέες εκδόσεις των γνωστών φυλλοµετρητών αλλά και νέοι
φυλλοµετρητές αναδύονται συνεχώς.
Παράδειγµα αποτελεί ο νέος φυλλοµετρητής της Google, ο οποίος πρωτοκυκλοφόρησε στις
22 Σεπτεµβρίου 2008, ως δοκιµαστική beta έκδοση, ενώ η πρώτη σταθερή δηµοσία έκδοσή
του κυκλοφόρησε µόλις στις 11 ∆εκεµβρίου 2008. Ο εν λόγω φυλλοµετρητής, γνωστός µε
το όνοµα Google Chrome, εκτιµάται ότι τον Ιανουάριο του 2009 κατείχε ήδη το µερίδιο του
1,12% στην αγορά των φυλλοµετρητών, γεγονός ασυνήθιστο µεν για ένα τόσο µικρό

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2009-14

149

Κωνσταντινίδης Ανδρέας, ‘Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Οπτικοποίησης της
Γεωγραφικής Θέσης των Υπηρεσιών και των Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.’
χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας, αναµενόµενο δε, εάν συλλογιστούµε ότι αποτελεί προϊόν
της Google.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην υποενότητα 8.2.5 της παρούσας, τα προβλήµατα µε τους
φυλλοµετρητές οφείλονται κυρίως στην φιλοδοξία των κατασκευαστών τους, οι οποίοι
σπεύδουν, όχι απλά να προτείνουν νέες λειτουργίες και HTML ετικέτες, αλλά να τις
υλοποιούν άµεσα στις νέες εκδόσεις των φυλλοµετρητών τους, ενώ παράλληλα αµελούν την
υλοποίηση προτυποποιηµένων από το World Wide Web Consortium (W3C) λειτουργιών και
ετικετών. Το παραπάνω φαινόµενο, έχει να κάνει κυρίως µε τον πόλεµο τον εντυπώσεων και
προσπάθεια για επικράτηση στην αγορά των φυλλοµετρητών, µεταξύ των εταιριών του
χώρου.
Ένα άλλο, εξίσου, αν όχι περισσότερο σηµαντικό πρόβληµα, είναι η κατά την κρίση των
κατασκευαστών των φυλλοµετρητών υλοποίηση του Document Object Model (DOM) το
οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από την εσωτερική (στην µνήµη του υπολογιστή) απεικόνιση
των εµφανιζόµενων σελίδων. Το DOM αποτελεί τον κύριο µηχανισµό µε την χρήση του
οποίου η JavaScript, και κατ’ επέκταση η τεχνολογία AJAX, πετυχαίνει την δυναµική
αλλαγή του περιεχοµένου των σελίδων, στην οποία στηρίζονται πλήθος διαδικτυακών
εφαρµογών σήµερα, περιλαµβανοµένης και αυτής που ο φοιτητής κατασκεύασε στο πλαίσιο
της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
Η χρήση διαφορετικών από τα προτεινόµενα από το W3C ονοµάτων, τόσο για τα
αντικείµενα του DOM, όσο και για τις ιδιότητές τους, είναι ένα από τα προβλήµατα που
παρατηρήθηκαν, χωρίς να είναι λίγες οι φορές που βασικά αντικείµενα δεν υλοποιούνται
καθόλου και η λειτουργικότητά τους πρέπει να αναζητηθεί σε άλλα αντικείµενα, τα οποία
έχουν υλοποιηθεί µε αυξηµένη και όχι προτυποποιηµένη λειτουργικότητα και δυνατότητες.
Για όλες τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των παραπάνω αναφεροµένων φυλλοµετρητών που
εξετάσθηκαν, κρίθηκε απαραίτητο και εκτελέστηκαν εξαντλητικές δοκιµές του κώδικα της
εφαρµογής. Όπου διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες στην εκτέλεση του κώδικα, αναζητήθηκε ο
ενδεδειγµένος τρόπος υλοποίησης για τον συγκεκριµένο φυλλοµετρητή και στην συνέχεια
τροποποιήθηκε ο κώδικας της σχετικής σελίδας, κατά τρόπο ώστε να διενεργεί δυναµικό
έλεγχο και αναγνώριση του χρησιµοποιούµενου από τον χρήστη φυλλοµετρητή, κατά τον
χρόνο απόδοσης της σελίδας, και να αποδίδει τον κατάλληλο κατά περίπτωση κώδικα.
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10. Συµπεράσµατα
Η πληροφορία, από αρχαιοτάτων χρόνων, υπήρξε πολύτιµη και εργαλείο στα χέρια του
ιδιοκτήτη ή κατόχου της. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ πριν, στο µέτρο που ο ιδιοκτήτης
της το επιτρέπει, η πληροφορία µπορεί να είναι άµεσα, ταχύτατα και εύκολα διαθέσιµη σε
µία ευρύτατη και συνεχώς διευρυνόµενη κοινωνία. Την κοινωνία του διαδικτύου.
Ο αρχικός τρόπος διάδοσης της γνώσης και πληροφόρησης µέσα από το διαδίκτυο, µε την
µορφή στατικών σελίδων, κυρίως από πανεπιστήµια και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σήµερα
έχει εµπλουτιστεί από τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες υποβοηθούµενες από την ταχύτατη
διάδοση του Παγκόσµιου Ιστού και της ευριζωντικότητος έχουν δώσει νέα διάσταση στην
πληροφόρηση.
Ο νέος τρόπος χρήσης του διαδικτύου και η µεταφορά πλήθους, παραδοσιακά τοπικών,
εφαρµογών σε αυτό, ο οποίος τείνει να καθιερωθεί µε το όνοµα Web 2.0, εισάγει στο
διαδίκτυο πληθώρα νέων υπηρεσιών (Web services), πολλές από τις οποίες διατίθενται
ελεύθερα για µη εµπορική χρήση. Μία τέτοια υπηρεσία, η οποία γνωρίζει πολύ µεγάλη
δηµοτικότητα στις µέρες µας, είναι και οι χάρτες της Google, ευρύτερα γνωστοί ως Google
Maps.
Παράλληλα, µε την επικράτηση, εξέλιξη, ελεύθερη διανοµή και χρήση της PHP, ως
γλώσσας ανάπτυξης δυναµικού περιεχοµένου ιστοσελίδων και του HTTP διακοµιστή
Apache, σε συνδυασµό µε την MySQL ή και άλλες, ελεύθερης χρήσης, βάσεις δεδοµένων,
είναι θέµα έµπνευσης, γνώσης και θέλησης η κατασκευή εφαρµογών τύπου mashup, οι
οποίες συνδυάζουν υπηρεσίες διαδικτύου, και όχι µόνο, για την δηµιουργία νέων υπηρεσιών
και εφαρµογών πληροφόρησης – όπως για παράδειγµα η εφαρµογή που κατασκευάστηκε
στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
Επιπλέον, οι σηµερινές διαδικτυακές εφαρµογές, έχοντας στην διάθεσή τους, κατά κανόνα,
µεγάλο εύρος συχνοτήτων και εκµεταλλευόµενες την τεχνολογία AJAX, για την µερική
ανανέωση των ιστοσελίδων, παρέχουν επιδόσεις οι οποίες λίγο διαφέρουν από αυτές των
µέχρι χθες τοπικά εκτελέσιµων εφαρµογών.
Όσον αφορά την ταχύτητα ανάπτυξης των διαδικτυακών, και όχι µόνο, εφαρµογών, µπορεί
να

υποβοηθηθεί

σηµαντικά

µε

την

χρήση

Επαναχρησιµοποιήσιµων

Μονάδων

Προγραµµάτων (Reusable Software Components). Μία αναζήτηση στο διαδίκτυο µπορεί να
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µας αποδώσει πλήθος τέτοιων µονάδων, οι οποίες, πολύ συχνά, είναι ελεύθερα διαθέσιµες
από τους δηµιουργούς τους – κυρίως οι υλοποιηµένες σε PHP και JavaScript. Ακόµη όµως
και στην περίπτωση που δεν εντοπιστούν ελεύθερα διαθέσιµες µονάδες, το ενδεχόµενο
αγοράς τους θα πρέπει να εξεταστεί µε σοβαρότητα, διότι τα ωφέλει είναι πολλαπλά. Πέραν
της συντόµευσης του χρόνου ανάπτυξης της εφαρµογής, δεδοµένου ότι έχουν ήδη
εκσφαλµατωθεί και χρησιµοποιηθεί, είναι διασφαλισµένη και η απρόσκοπτη και ορθή
λειτουργία τους.
Μία από τις σοβαρότερες δυσκολίες και προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο
δηµιουργός διαδικτυακών εφαρµογών, αλλά και απλών σελίδων, είναι αυτό της
ασυµβατότητας µεταξύ των φυλλοµετρητών. Οι εν λόγω ασυµβατότητες οφείλονται στον
διαφορετικό τρόπο υλοποίησης του Document Object Model (DOM) – το οποίο αποτελεί
την εσωτερική (στην µνήµη του υπολογιστή) απεικόνιση των προβαλλόµενων στους
γραφικούς φυλλοµετρητές σελίδων – από τους διάφορους κατασκευαστές (φυλλοµετρητών).
Η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και ακριβούς εµφάνισης του επιθυµητού
περιεχοµένου των σελίδων, καθώς και η δυναµική του τροποποίηση µε χρήση AJAX ή
απλού JavaScript κώδικα, για το σύνολο των υπαρχόντων φυλλοµετρητών, µοιάζει να µην
είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Εντούτοις, ο δηµιουργός οφείλει να δοκιµάσει και να
διασφαλίσει την σωστή λειτουργία των σελίδων του µε τους πλέον γνωστούς και δηµοφιλείς
φυλλοµετρητές, ούτως ώστε να ικανοποιήσει και να µην απογοητεύσει το µεγαλύτερο
δυνατό πλήθος χρηστών.
Επιπλέον, άρθρα και συζητήσεις σε forums του διαδικτύου είναι οι συνήθεις πλέον πηγές
γρήγορης ανεύρεσης των λύσεων σε προβλήµατα ανάπτυξης σελίδων και εφαρµογών, αλλά
και κάθε άλλης πληροφορίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει συνεισφέρει τα µέγιστα η
εξάπλωση του Παγκοσµίου Ιστού και του διαδικτύου, αλλά χωρίς την παράλληλη και
αλµατώδη εξέλιξη των µηχανών αναζήτησης δεν θα ήταν δυνατή η ανεύρεσή παρά την
ύπαρξή τους.
Τέλος, η ανάπτυξη, βελτίωση και εξέλιξη των νέων υπηρεσιών διαδικτύου είναι ταχύτατη,
σε σηµείο που εκδόσεις σχετικών βιβλίων καθίστανται ανεπίκαιρες πριν φτάσουν στο
πιεστήριο, ενώ η πλέον ενηµερωµένη τεκµηρίωση µπορεί να βρεθεί µόνο στους
αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους των κατασκευαστών τους.
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Παράρτηµα Α: Κώδικας παραδειγµάτων και δοκιµών
Κώδικας αρχείου: eap_mpoumpoulinas.kml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<kml xmlns="http://www.google.com/earth/kml/2">
<Document>
<name>eap_mpoumpoulinas.kml</name>
<Placemark>
<name>ΚΤΗΡΙΟ ΕΑΠ</name>
<description>Πρώην κτήριο στέγασης διοικητικών υπηρεσιών.
Σήµερα χρησιµοποιείται για την διενέργεια
Οµαδικών Συµβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)
των φοιτητών, για παρουσιάσεις Πτυχιακών
Εργασιών, καθώς και για συναντήσεις Οµάδων
∆ιδακτικού Προσωπικού.
http://www.eap.gr
</description>
<Point>
<coordinates>21.72865,38.24440</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Document>
</kml>
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Κώδικας αρχείου: HelloGoogleMaps.html
<!DOCTYPE html "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=utf-8"/>
<title>Hello Google Maps</title>
<script
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQI
AAAA1qdeORg3eqx6VTmJAopfoxRtC9VamPH6RyKWLnFE7Mq5DssEOxSlElEiSsbASz0Mge4HRo82rznMg"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function initialize() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new
GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(38.245, 21.729), 17);
var markerMpoumpoulinas57 = new GMarker(new
GLatLng(38.24440, 21.72865));
map.addOverlay(markerMpoumpoulinas57);
GEvent.addListener(markerMpoumpoulinas57, "click",
function() {
map.openInfoWindowHtml(markerMpoumpoulinas57.getLatLng(),
"<h3>ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΣΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ</h3>" +
"<table>" +
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"<tr><th
align=\"right\">Πόλη:</th><td>ΠΑΤΡΑ</td>" +
"<td rowspan=\"4\"><img
src=\"logos\\eap_logo_90x90.gif\"></td></tr>" +
"<tr><th
align=\"right\">Αίθουσες:</th><td>Π5-306 και Π5-307</td></tr>"
+
"<tr><th
align=\"right\">Κέντρο:</th><td>Ε.Α.Π.</td></tr>" +
"<tr><th
align=\"right\">∆ιεύθυνση:</th><td>Μπουµπουλίνας 5759</td></tr>" +
"<tr><th
align=\"right\">Τηλέφωνα:</th>" +
"<td colspan=\"2\">2610
367646, 367382 και

6974 045.965</td></tr></table>");

}
);
}
}
</script>
</head>
<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
<h2 color="red">Hello Google Maps !!!</h2>
<!-- div id="map_canvas" style="width: 500px; height:
300px"></div -->
<div id="map_canvas" style="width: 800px; height:
600px"></div>
</body>
</html>
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Παράρτηµα Β: Κώδικας δηµιουργίας βάσης δεδοµένων
Κώδικας αρχείου: EAPInfo_Creation.SQL
CREATE DATABASE `EAPInfo` DEFAULT CHARACTER SET UTF8;
USE `EAPInfo`;
CREATE TABLE `Cities` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Name` VARCHAR(30) NOT NULL,
`Prefix` VARCHAR(6) NOT NULL,
`RefPoint` VARCHAR(40) NOT NULL,
`Lat` DOUBLE SIGNED NOT NULL,
`Lng` DOUBLE SIGNED NOT NULL,
`Showup` BOOLEAN,
`CityText` TEXT,
`ImageId` INT UNSIGNED,
`thImageId` INT UNSIGNED,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;

CREATE TABLE `Facilities` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Owner` VARCHAR(40) NOT NULL,
`Address` VARCHAR(40) NOT NULL,
`CityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`Zip` VARCHAR(6),
`Lat` DOUBLE SIGNED NOT NULL,
`Lng` DOUBLE SIGNED NOT NULL,
`Tel` VARCHAR(30),
`Fax` VARCHAR(30),
`email` VARCHAR(30),
`URL` VARCHAR(64),
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`Administration` BOOLEAN,
`OSS` BOOLEAN,
`ODP` BOOLEAN,
`Showup` BOOLEAN,
`FacilityText` TEXT,
`ImageId` INT UNSIGNED,
`thImageId` INT UNSIGNED,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `Photos` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Legend` VARCHAR(40) NOT NULL,
`CityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`FacilityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`RefPointId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`RoomId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`URL` VARCHAR(64),
`Width` SMALLINT UNSIGNED,
`Height` SMALLINT UNSIGNED,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `Rooms` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`CityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`FacilityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`Code` VARCHAR(15) NOT NULL,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
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CREATE TABLE `SecRefPoints` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Name` VARCHAR(40) NOT NULL,
`CityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`Address` VARCHAR(40) NOT NULL,
`Lat` DOUBLE SIGNED NOT NULL,
`Lng` DOUBLE SIGNED NOT NULL,
`RefPointText` TEXT,
`ImageId` INT UNSIGNED,
`thImageId` INT UNSIGNED,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `StudyFields` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Title` TEXT,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `SubjectUnits` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`StudyFieldId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`Title` TEXT,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `CurrentYearData` (
`StudyFieldId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`SubjectUnitId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`CityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`Subclass` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
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`LastName` TEXT NOT NULL,
`FirstName` TEXT NOT NULL,
`FatherName` TEXT NOT NULL,
`id` INT UNSIGNED NOT NULL,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`, `SubjectUnitId`, `StudyFieldId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `OSSnExamData` (
`StudyFieldId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`SubjectUnitId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`CityId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`Subclass` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
`OSSNum` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
`OSSDate` DATE default NULL,
`OSSFromTime` TIME default NULL,
`OSSToTime` TIME default NULL,
`RoomId` INT UNSIGNED default NULL,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`StudyFieldId`, `SubjectUnitId`, `CityId`, `Subclass`,
`OSSNum`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
CREATE TABLE `Users` (
`id` INT UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`UserName` VARCHAR(15) NOT NULL,
`Password` VARCHAR(15) NOT NULL,
`FullName` VARCHAR(40) NOT NULL,
`Master` BOOLEAN,
`Enabled` BOOLEAN,
`LastLogIn` DATETIME NOT NULL,
`UserId` INT UNSIGNED NOT NULL,
`TimeStamp` TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8;
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// Create Default user - i.e. student account
INSERT INTO Users SET UserName='andreas', Password='pe21',
FullName='Konstantinidis Andreas', Master=1, Enabled=1, LastLogIn=0,
UserId=0;
// Create SEP user account
INSERT INTO Users SET UserName='manolis', Password='eap08',
FullName='Stefanakis Emmanouil', Master=1, Enabled=1, LastLogIn=0,
UserId=0;
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Παράρτηµα Γ: Κώδικας αρχείων εφαρµογής
Ο κώδικάς των αρχείων της εφαρµογής παρέχεται, σε ηλεκτρονική µορφή, στο συνοδευτικό
CD-ROM – φάκελος “Application Files”.
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Παράρτηµα ∆: Εγκατάσταση εφαρµογής
Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρµογής παρέχονται, σε ηλεκτρονική µορφή, στο
συνοδευτικό CD-ROM – φάκελος “Setup and Utilities”.
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Παράρτηµα Ε: ∆οµή συνοδευτικού CD-ROM
Η δοµή του συνοδευτικού CD_ROM έχει ως ακολούθως:
Φάκελος “2008-2009 Data Backup”
Στον φάκελο αυτό περιέχεται αντίγραφο ασφαλείας των δεδοµένων που καταχωρήθηκαν για
την παρουσίαση και δοκιµαστική λειτουργία της εφαρµογής και τα οποία αφορούν το
ακαδηµαϊκό έτος 2008-9.
Φάκελος “Application Files”
Στον φάκελο αυτό περιέχεται το σύνολο των αρχείων, καθώς και η απαραίτητη δοµή
φακέλων, της εφαρµογής.
Φάκελος “DB Creation Code”
Στον φάκελο αυτό περιέχεται το αρχείο “EAPInfo_Creation.SQL” του παραρτήµατος Β.
Φάκελος “Examples and Test Code”
Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία δοκιµών και παραδειγµάτων του παραρτήµατος Α.
Φάκελος “Setup and Utilities”
Στον φάκελο αυτό περιέχεται το αρχείο οδηγιών εγκατάστασης της εφαρµογής, καθώς και
ορισµένα βοηθητικά αρχεία.
Φάκελος “Text and Presentation Files ”
Στον φάκελο αυτό περιέχονται τα αρχεία κειµένου της παρούσας εργασίας – εκφώνηση
εργασίας, εξώφυλλο εργασίας, σώµα εργασίας, ολοκληρωµένο κείµενο (εξώφυλλο και
σώµα) – καθώς και το αρχείο παρουσίασης.
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Campus maps and Google http://ericstoller.com/blog/2008/04/19/campus-maps-andgoogle (ηµεροµηνία προσπέλασης 11/08/2008)

[3]

Google Maps http://maps.google.com (ηµεροµηνία προσπέλασης 11/08/2008)
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campus: http://www.asu.edu/map/interactive (ηµεροµηνία προσπέλασης
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Brigham Young University (BYU)
διαδικτυακός τόπος πανεπιστηµίου: http://www.byu.edu διαδικτυακός τόπος χαρτών
campus: http://map.byu.edu (ηµεροµηνία προσπέλασης 11/08/2008)
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διαδικτυακός τόπος πανεπιστηµίου: http://www.usc.edu διαδικτυακός τόπος χαρτών
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Σελίδα εντοπισµού Αυτόµατων Ταµιακών Μηχανών (ΑΤΜ) εταιρίας VISA
http://visa.via.infonow.net/usa_atm (ηµεροµηνία προσπέλασης 11/08/2008)

[9]

Microsoft Virtual Earth http://www.microsoft.com/virtualearth (ηµεροµηνία
προσπέλασης 11/08/2008)

[10]

Coldwell Banker International (CBC) http://www.cbcworldwide.com (ηµεροµηνία
προσπέλασης 11/08/2008)

[11]

WikiMapia http://wikimapia.org/ (ηµεροµηνία προσπέλασης 25/10/2008)

[12]

Forthnet http://www.forthnet.gr (ηµεροµηνία προσπέλασης 11/08/2008)

[13]

NGI / GeoIntelligence http://www.ngi.gr (ηµεροµηνία προσπέλασης 11/08/2008)

[14]

Destinator http://www.destinatortechnologies.com (ηµεροµηνία προσπέλασης
11/08/2008)

[15]

Χάρτες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου http://map.ntua.gr/ (ηµεροµηνία
προσπέλασης 25/10/2008)

[16]

Χάρτες Πανεπιστηµίου Πατρών http://www.upatras.gr/maps/ (ηµεροµηνία
προσπέλασης 11/11/2008)
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[19]

Google Earth: http://earth.google.com (ηµεροµηνία προσπέλασης 13/08/2008)
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Ελληνική έκδοση της Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org/ (ηµεροµηνία
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[21]

∆ιαδικτυακός τόπος της Mio Technology Corporation: http://www.mio.com/
(ηµεροµηνία προσπέλασης 17/11/2008)

[22]

∆ιαδικτυακός τόπος λειτουργικού συστήµατος Microsoft Mobile Windows:
http://www.microsoft.com/windowsmobile/ (ηµεροµηνία προσπέλασης 17/11/2008)

[23]

Ιστοσελίδα της Steve's Digicam Online, Inc. σχετικά µε την ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή Sony DSC-P10: http://www.steves-digicams.com/2003_reviews/p10.html
(ηµεροµηνία προσπέλασης 17/11/2008)

[24]

Ελληνική ιστοσελίδα της Sony για την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή DSC P10:
http://www.sony.gr/product/dsc-other-series/dsc-p10 (ηµεροµηνία προσπέλασης
17/11/2008)

[25]

Ελληνική ιστοσελίδα της Sony για την ψηφιακή µηχανή βιντεοσκόπησης και λήψης
στατικών εικόνων DCR PC330E: http://www.sony.gr/product/sdh-minidv/dcrpc330e (ηµεροµηνία προσπέλασης 17/11/2008)

[26]

Visual Paradigm: http://www.visual-paradigm.com/ (ηµεροµηνία προσπέλασης
18/11/2008)

[27]

Wikipedia – Perl: http://en.wikipedia.org/wiki/Perl (ηµεροµηνία προσπέλασης
05/01/2009)

[28]

Wikipedia – Rasmus Lerdorf: http://en.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
(ηµεροµηνία προσπέλασης 05/01/2009)

[29]

Wikipedia – MySQL: http://en.wikipedia.org/wiki/Mysql (ηµεροµηνία προσπέλασης
05/01/2009)

[30]

Wikipedia – Apache HTTP Server:
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server (ηµεροµηνία προσπέλασης
05/01/2009)

[31]

MySQL Reference Manual – 9.1.2. Character Sets and Collations in MySQL:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset-mysql.html (ηµεροµηνία
προσπέλασης 07/01/2009)

[32]

The global structure of an HTML document – 7.2 HTML version information:
http://www.w3.org/TR/html401/struct/global.html (ηµεροµηνία προσπέλασης
22/01/2009)
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The W3C Markup Validation Service: http://validator.w3.org/ (ηµεροµηνία
προσπέλασης 22/01/2009)

[34]

Dynamic Drive DHTML & JavaScript code library: http://www.dynamicdrive.com/
(ηµεροµηνία προσπέλασης 31/10/2008)

[35]

Libchart - Simple PHP chart drawing library: http://naku.dohcrew.com/libchart/
(ηµεροµηνία προσπέλασης 02/12/2008)

[36]

Microsoft – Get Internet Explorer 7: http://www.microsoft.com/windows/internetexplorer/ (ηµεροµηνία προσπέλασης 01/03/2009)

[37]

Mozilla – FireFox web browser & Thunderbird email client:
http://www.mozilla.com/ (ηµεροµηνία προσπέλασης 01/03/2009)

[38]

Apple – Safari – Introducing Safari 4: http://www.apple.com/safari/ (ηµεροµηνία
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[39]

Opera Browser – Faster & safer Internet: http://www.opera.com/ (ηµεροµηνία
προσπέλασης 01/03/2009)

[40]

Google Chrome – a new web browser for Windows:
http://www.google.com/chrome/ (ηµεροµηνία προσπέλασης 01/03/2009)
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