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«Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρψξεζεο, 
δηαρείξηζεο θαη νκαδνπνίεζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε Google Maps» 

 

Πρόλογος 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ζην ηκήκα «Πξνεγκέλα 
πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε κειέηε,           
ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα ζπιιέγεη ρσξηθά 
δεδνκέλα θαη ζα ηα απνηππψλεη νκαδνπνηεκέλα ζε Google Maps. Η επηινγή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηελ επηζπκία έξεπλαο λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη 
πιένλ απφ θνινζζνχο πιεξνθνξηθήο, φπσο είλαη ε Google, γηα ηελ θάιπςε νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ νπηηθνπνίεζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ 
επηβιέπνληα θαζεγεηή Γξ. Δπζχκην Αιέπε, γηα ηελ πξνζπκία ηνπ λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο 
αξσγφο ζε φιε ηελ πξνζπάζεηα πξαγκάησζήο ηεο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο «Πξνεγκέλα 
πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» γηα ηηο πνιχηηκεο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γλψζεηο πνπ παξείραλ θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα θνηηήζεσο. 

Γελ ζα κπνξνχζα βεβαίσο λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηά 
κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή πνπ ππέδεημαλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

«Ννέκβξηνο 2017» 

«Γνπθίδνπ Μαξία» 
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«Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρψξεζεο, 
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Περίληψη  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε 
κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπιιέγεη κεγάιν φγθν ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη κέζσ ηεο νκαδνπνίεζήο ηνπο ζα ηα νπηηθνπνηεί ζε Google maps. πγθεθξηκέλα, ε 
εθαξκνγή «mypoint.app» πνπ αλαπηχρζεθε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγεί ή/ 
θαη λα εηζάγεη δηθά ηνπ ζεκεία ζην ράξηε, θαζψο, επίζεο, λα ηνπο νξίδεη θάπνηα ηηκή, πνπ ζα 
αληηπξνζσπεχεη ηε βαξχηεηα ηνπ ζεκείνπ απηνχ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη, λα κπνξεί ε 
εθαξκνγή λα εκθαλίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ ζεκεία ζην ράξηε, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
εζηίαζεο, κέζσ ηεο νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε ζπζηάδεο, θάλνληαο ρξήζε ηεο ηερληθήο Marker 
Clustering. Δπηπιένλ, γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο heatmap, κε ζθνπφ ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην ράξηε, βάζεη ηεο ππθλφηεηαο ησλ ζεκείσλ ζε κηα πεξηνρή.  

Η κειέηε θαη ζρεδίαζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο απνζθνπεί ζην λα πξνζειθχζεη ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, κέζσ ηεο επίδεημεο ησλ πιεζψξσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ 
πιένλ ηερλνινγίεο, φπσο απηέο ησλ map clustering θαη heatmap, γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 
δηαρείξηζεο κεγάινπ φγθνπ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα, θαζψο, επίζεο, νη βηβιηνζήθεο markerclusterer.js 
θαη heatmap.js απφ ηελ «GMaps Utility Library». Σέινο, ε εθαξκνγή έρεη πιήξε responsive 
ιεηηνπξγία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Google Maps API, mypoint.app, marker clustering, heatmap, Laravel. 
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Abstract 

The aim of the current master thesis is to study, design and develop a web application, which 
could collect large volumes of spatial data and group them, in order to visualize them on Google 
maps. In particular, the «mypoint.app» application enables each individual user to create and / 
or import his points on Google Maps as well as to define a value that will represent the meaning 
of that point. The ultimate goal is for the application to display a large number of points on the 
map at any zoom level by grouping them in clusters using the Marker Clustering technique. 

The study and design of such an application aims to attract the reader's interest by 
displaying the multiple capabilities that now offer technologies such as map clustering and 
heatmap to optimize the management of large volumes of spatial data. Open source tools were 
used to develop the application, as well as the markerclusterer.js and heatmap.js libraries from 
the GMaps Utility Library. Finally, the application has a full response mode. 

 

Key Words: Google Maps API, mypoint.app, marker clustering, heatmap, Laravel. 
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Εισαγωγή 

Η ζπλερήο αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε ηνπ 
αλζξψπνπ γηα απφθηεζε πιεξνθνξηψλ νδεγνχλ ζε δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ εξεπλεηηθψλ 
πεδίσλ. Παξάιιεια, ε απμαλφκελε πνζφηεηα ζπγθεληξσκέλσλ, απνζεθεπκέλσλ θαη 
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ επηθέξεη ηελ αλάγθε ηεο καδηθήο απεηθφληζήο ηνπο. Σν δήηεκα απηφ 
ηίζεηαη εμίζνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ιήςεο πιεξνθνξηψλ απφ γεσγξαθηθά ζεκεία. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ε απνηχπσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε είλαη κηα κέζνδνο πνπ σο επί ην πιείζηνλ 
ζπλαληά πιένλ θαλείο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, φπσο ην λα βξεη κηα ηνπνζεζία, κηα δηεχζπλζε, 
λα ιάβεη νδεγίεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πνιιέο αθφκε ελέξγεηεο. 

Η ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ ραξηψλ ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη κηα παξσρεκέλε 
κέζνδνο ιήςεσο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο είλαη ζηαηηθνί, ρσξίο εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα 
θαη δίρσο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δηαδξαζηηθνί 
ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ, ηφζν κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φζν θαη 
κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή ζπζθεπψλ πινήγεζεο, παξέρνπλ κεγάιν φγθν 
ελεκεξσκέλσλ γεσ-ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο νπηηθνπνίζεο γεσγξαθηθψλ 
δεδνκέλσλ ή, αιιηψο, γεσγξαθηθήο νπηηθνπνίεζεο (ΓΔ-geovisualization). πγθεθξηκέλα, ε 
γεσγξαθηθή νπηηθνπνίεζε αλαθέξεηαη σο έλα ζχλνιν εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ πνπ επηηξέπνπλ 
ηελ αλάιπζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο δηαδξαζηηθήο νπηηθνπνίεζεο θαη ηελ 
απεηθφληζή ηνπο ζε ράξηε. Οξηζκέλεο απφ ηηο πιένλ γλσζηέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη είλαη 
ε ηθαλφηεηα εμεξεχλεζεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εζηίαζεο, ην zoom in θαη zoom out, φπσο θαη 
ε αιιαγή ηεο νπηηθήο εκθάληζεο ελφο ράξηε. 

Απφ ηα θνξπθαία εκπνξηθά web mapping ζπζηήκαηα (WMS) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
νπηηθνπνίεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε Google Maps (www.google.gr/maps) ηεο Google 
θαη έπνληαη απηήο νη: Bing Maps (www.bing.com/mapspreview) ηεο Microsoft, Yellow Maps 
(https://maps.yellowpages.com) ηεο AT&T's, Yahoo Maps (https://maps.yahoo.com) ηεο Yahoo, 
City Search (www.citysearch.com/world) ηεο CityGrid Media θαη πνιιέο άιιεο, ειάζζνλνο 
ζεκαληηθφηεηαο. Η ρξήζε φισλ απηψλ απμάλεηαη ξαγδαία, ιφγσ ηεο δηαξθνχο ζπκκεηνρήο 
ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ραξηνγξάθεζεο, ζε ηδησηηθά, επαγγεικαηηθά θαη αθαδεκατθά πεδία. 
Δηδηθφηεξα, ε Google Maps είλαη κηα δπλακηθή εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη πξνζθέξεη ζηνλ 
ππφινηπν θφζκν ην Google Maps API (Application Programming Interface), ην νπνίν επηηξέπεη 
ηελ ελζσκάησζε ραξηψλ ζε ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ JavaScript 
interface.  

Παξφια απηά, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθαξκνγέο νπηηθνπνίεζεο 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ν ρεηξηζκφο ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζην ράξηε. 
πγθεθξηκέλα, ε ζπλήζεο δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο είλαη ε απεηθφληζε 
κεγάινπ φγθνπ ζεκείσλ (markers) ζην ράξηε. ε φ,ηη αθνξά κηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ, ην 
ζπκβαηηθφ ζηίγκα (marker) είλαη κηα επαξθήο ιχζε δηαζχλδεζεο. Όκσο, ηη ζπκβαίλεη φηαλ 
έρνπκε έλα  κεγάιν φγθν ζεκείσλ (markers); Απηφ εμαξηάηαη απφ πνιιέο ζπληζηψζεο. Αξρηθά, 
ππάξρεη ην δήηεκα ηεο επίδνζεο· φζν πεξηζζφηεξα markers πξνζηίζεληαη, ηφζν πην αξγφο 
γίλεηαη ν ράξηεο. Δπηπιένλ, ηίζεηαη θαη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ρξεζηηθφο ζα είλαη απηφο, 
θαζψο φζν πεξηζζφηεξα markers ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ην ρξήζηε λα 
βγάιεη θάπνην πφξηζκα απφ απηά. ηελ Δηθφλα 1 παξαηεξνχκε αθξηβψο απηφ ην δαηδαιψδεο 
δήηεκα. ηελ απεηθφληζε ησλ 10 ζεκείσλ δελ εκθαλίδεηαη θάπνην πξφβιεκα, ελψ κε 50 ζεκεία 
ππάξρεη θίλδπλνο ππεξθάιπςεο. Δηδηθφηεξα δε, ηα 100 ζεκεία κνηάδνπλ κε ρξεζηηθά, πφζν 
κάιινλ ηα 1000, φπνπ παξνπζηάδεηαη πιήξεο ζχγρπζε. 

Σν πξφβιεκα, επίζεο, πνπ πξνθχπηεη ζηελ πξνζπάζεηα εμφξπμεο πιεξνθνξηψλ απφ 
κηα web ραξηνγξάθεζε έγθεηηαη ζην ζπληειεζηή «zoom». Δλψ νη παιηνί κέζνδνη 
επηθεληξψλνληαλ ζηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν zoom, νη 
ζχγρξνλεο web mapping εθαξκνγέο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα θάλνπλ zoom in θαη out, 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη δηαθνξεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Απηφ, επαθφινπζα ζεκαίλεη φηη, ζην 
ρακειφηεξν επίπεδν zoom ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απεηθνλίδεη έλα επξχ 

https://www.google.gr/maps
http://www.bing.com/mapspreview
https://maps.yellowpages.com/
https://maps.yahoo.com/
http://www.citysearch.com/world
https://en.wikipedia.org/wiki/CityGrid_Media
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γεσγξαθηθφ ηκήκα κε έλα κεγάιν ζχλνιν ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ζε πςειφηεξν επίπεδν 
zoom ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζηνηρείν 
ρσξηζηά. 

 

 

Δηθόλα 1. Σηαδηαθή αύμεζε ησλ markers ζην ράξηε νδεγνύλ ζηε κε ρξεζηηθόηεηά ηνπ. 

Η πξφθιεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη ε εχξεζε κηαο κεζφδνπ πνπ ζα 
ζπλδπάδεη παξάιιεια θαη ηηο δχν ηερληθέο, δειαδή κηα ζηαζεξή ππθλφηεηα πιεξνθνξηψλ ζε 
ρακειφηεξν επίπεδν zoom. Απηή ε πξφθιεζε απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
εξγαζίαο. Ήδε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηνπ κεγάινπ φγθνπ markers πνπ παξνπζηάδνληαη ζε web εθαξκνγέο 
γεσγξαθηθήο νπηηθνπνίεζεο. Οη πην δεκνθηιείο απφ απηέο είλαη νη marker clustering θαη 
heatmap. Η πξψηε ρξεζηκνπνηεί κηα νκαδνπνηεκέλε πξνζέγγηζε: εάλ ε ππθλφηεηα ησλ 
ζεκείσλ είλαη πνιχ πςειή ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηα ζεκεία απηά νκαδνπνηνχληαη 
θαη αληηθαζηζηψληαη απφ κηα ζπζηάδα (cluster). Απφ ηε άιιε, ε δεχηεξε κέζνδνο ππνινγίδεη ηελ 
ππθλφηεηα ησλ ρσξηθψλ ζεκείσλ αλά πεξηνρή θαη εθαξκφδεη ζε απηήλ έλα ρξψκα απφ έλα 
πξνθαζνξηζκέλν εχξνο ρξσκάησλ. 

Η πξνθείκελε εξγαζία πινπνηήζεθε κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ 
νκαδνπνίεζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα 
ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη ζα ηα αλαπαξηζηά νπηηθά ζε Google Maps. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο πνπ αλαπηχρζεθε θάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί ή / θαη λα 
εηζάγεη έλα κεγάιν φγθν ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 
πιεξνθνξίεο, φπσο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θάζε ζεκείνπ, αιιά θαη ηε βαξχηεηα πνπ ελδέρεηαη 
λα έρεη απηφ, βάζεη ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο. ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο 
«MarkerClusterer» απφ ηε «GMaps Utility Library», ε εθαξκνγή παξνπζηάδεη κε νπηηθή 
αλαπαξάζηαζε ην νκαδνπνηεκέλν ζχλνιν φισλ ησλ ζεκείσλ. Αθφκα, παξά ην κεγάιν φγθν 
δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα πξνβιεζεί ζην ράξηε, ε εθαξκνγή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο 
φισλ ησλ ζεκείσλ (markers) καδί κε ηηο ηηκέο ηνπο (values) αθφκα θαη ζην πςειφηεξν επίπεδν 
zoom. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο «heatmap» ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ έληαζε ησλ 
δεδνκέλσλ ζε κνξθή ρξσκαηηθήο δηαβάζκηζεο, αλαπαξηζηψληαο ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                              Γνπθίδνπ Μαξία / ΜΠΣΠ 13029     

 

5 
 

«Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρψξεζεο, 
δηαρείξηζεο θαη νκαδνπνίεζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε Google Maps» 

 

πςειή έληαζε, δειαδή απηά πνπ ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα, κε θφθθηλν ρξψκα, 
ελψ ηα ζεκεία ρακειφηεξεο έληαζεο κε κπιε.  

Η δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνινπζεί κηα θιηκαθσηή ζεηξά. Αξρηθά, γίλεηαη κηα 
αλαζθφπεζε ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ραξηνγξάθεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο παξέρνπλ 
εμίζνπ ηηο ηερληθέο map clustering θαη heatmap σο βαζηθά εξγαιεία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 
παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε, κέζσ screenshots. 
Αθνινπζεί κηα αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε κηα πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 
απαηηήζεψλ ηνπ, ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Παξαηίζεληαη εμίζνπ θαη ηα  βαζηθά ζεκεία ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο 
κε ηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, παξνπζηάδνληαη ηα απηά απνηειέζκαηα απφ 
ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο mypoint.app θαη πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο. 

1. Ανασκόπηση πεδίου 

Η βέιηηζηε νπηηθνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη απαζρνιήζεη θαηά 
θαηξνχο πνιιέο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Γηα ην ιφγν 
απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά πνπ εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή ηξφπσλ 
επίιπζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάλνληαο απιά κηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα 
βξεη εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ ράξηε, 
αλεβάδνληαο απιά έλα αξρείν κε ηα δεδνκέλα ηνπ, λα νκαδνπνηήζεη ηα δεδνκέλα βάζεη δηθψλ 
ηνπ θξηηεξίσλ, λα πξνβεί ζε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 
ζπλφινπ ή ηνπ κέζνπ φξνπ κεηαβιεηψλ, αιιά θαη πνιιέο αθφκε ιεηηνπξγίεο. Σν ηζρπξφ 
κεηνλέθηεκα πνπ έρνπλ νη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο έλαληη ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε είλαη 
φηη, απηέο παξέρνληαη επί πιεξσκή. 

1.1 MapBox 

 

Δηθόλα 2. Ο ηζηόηνπνο ηεο Mapbox. 

Η mapbox είλαη κηα πιαηθφξκα αλνηρηνχ θψδηθα, ε νπνία παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ 
ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη εχθνιε πξνζζήθε 
πξνζαξκνζκέλσλ ραξηψλ ζε εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην OpenStreetMap. 

https://www.mapbox.com/
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πγθεθξηκέλα, απεπζχλεηαη θπξίσο ζε πξνγξακκαηηζηέο, παξέρνληαο API, SDK θαη άιια 
εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ελζσκαηψζνπλ δπλακηθνχο ράξηεο ζε εθαξκνγέο ηνπ 
δηαδηθηχνπ ή/ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Η πιαηθφξκα δηαζέηεη, επίζεο, ην Mapbox Editor, έλαλ 
online editor πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ πξνζαξκνζκέλνπο ράξηεο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα, φπσο αξρεία CSV, GeoJSON, KML ή GPX. Η 
MapBox πξνζθέξεη πέληε επίπεδα ζπλδξνκήο, πνπ θπκαίλνληαη απφ έλα δσξεάλ πξφγξακκα 
εθθίλεζεο ζε έλα κεγάινπ φγθνπ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Οξηζκέλεο απφ ηηο πην γλσζηέο 
εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε MapBox είλαη ε Bloomberg, ε Foursquare, ε Snapchat, θ.ά.. 

1.2 MangoMap 

 

Δηθόλα 3. Ο ηζηόηνπνο ηεο MangoMap. 

Η εθαξκνγή mangoMap παξέρεη πιεζψξα δπλαηνηήησλ σο πξνο ηελ νπηηθνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε γεσ-ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη 4 επίπεδα εμαηνκηθεπκέλεο 
ραξηνγξάθεζεο: 1. Πξνζαξκνγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο δνκήο ηνπ ράξηε, 2. Μεηαθφξησζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη νπηηθνπνίεζή ηνπο, 3. Δλίζρπζε ησλ ραξηψλ κε επηπιένλ εξγαιεία θαη 4. 
Οξηζκφο δηαρεηξηζηή ζηνπο ράξηεο. Θεσξείηαη κηα απιή θαη γξήγνξε εθαξκνγή, εηδηθά 
βνεζεηηθή γηα αξράξηνπο, θαζψο δελ απαηηεί ηε γλψζε - ρξήζε θψδηθα. Πξφζθαηα, ε 
mangoMap ελζσκάησζε ηελ πιαηθφξκα αλάιπζεο ραξηψλ, Maptiks, κέζσ ηεο νπνίαο 
επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ζην ράξηε θαη ε 
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε απηφλ. Θεσξείηαη εμίζνπ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ηεο 
αγνξάο, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξείεο φπσο, ε ΣΟΤΟΣΑ, ε AON, αιιά θαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 

https://mangomap.com/
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1.3 Maptive 

 

Δηθόλα 4. Ο ηζηόηνπνο ηεο maptive. 

Η maptive είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ρσξηθά 
δεδνκέλα απφ θάπνην ινγηζηηθφ θχιιν (excel) θαη λα ηα αλαπαξαζηήζεη ζε Google Maps. Οη 
ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη είλαη πνιπάξηζκεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
είλαη πςειφ. Έλα απφ ηα πην βαζηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηεη είλαη ην Grouping Tool, ην νπνίν 
νκαδνπνηεί ηα δεδνκέλα αλά ζηήιε ή εχξνο ηηκψλ, ψζηε ηα markers απηψλ λα εκθαλίδνληαη κε 
δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη Heat Mapping Tool πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα νπηηθνπνηεί θαη λα δηαθξίλεη ηάζεηο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. Η εθαξκνγή maptive 
δηαζέηεη έλα επξχ πειαηνιφγην απφ ζπνπδαίεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο δηεζλψο, νη νπνίνη ηε 
ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθφ εξγαιείν έξεπλαο, αλάιπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

1.4 CARTO 

Η CARTO είλαη κηα SaaS (Software as a Service) απηφλνκε αλνηρηνχ θψδηθα πιαηθφξκα 
ραξηνγξάθεζεο, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαθνξηψλνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 
αλαιχνπλ ρσξηθά δεδνκέλα, ηα νπνία κεηά νπηηθνπνηνχληαη ζε Google Maps. Η CARTO 
απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά εξγαιεία, ην CARTO Builder θαη ην CARTO Engine. Σν πξψην είλαη 
έλα απιφ drag-and-drop εξγαιείν εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
κέζσ κηαο επξείαο γθάκαο ηχπσλ αξρείνπ (.csv, .xls, .kml, θ.ά.) θαη ζρεδηαζκνχ 
εμαηνκηθεπκέλσλ ραξηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη θαηά βάζε απφ αξράξηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα 
παξέρεηαη ζε απηνχο ε δπλαηφηεηα εχθνιεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ γεσ-ρσξηθψλ εξγαιείσλ. Απφ 
ηε κεξηά ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, ην CARTO Engine πξνθέξεη έλα ζχλνιν απφ βηβιηνζήθεο θαη 
ΑΡΙs, γηα πξνζζήθε ραξηψλ θαη νπηηθνπνίεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σν 
National Geographic, ε NASA θαη ην Twitter είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο CARTO. 
Δηδηθφηεξα δε, πξνηηκάηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο 
θηλδχλσλ ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

https://www.maptive.com/
https://carto.com/
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Δηθόλα 5. Ο ηζηόηνπνο ηεο Carto. 

1.5 ArcGIS  

Σν ArcGIS είλαη κηα πιαηθφξκα ραξηνγξάθεζεο θαη αλάιπζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία 
αλαπηχρζεθε απφ ηελ Esri. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ εξγαιείσλ γηα 
ηε ζπιινγή, νπηηθνπνίεζε, αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη θνηλή ρξήζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δηθόλα 6. Ο ηζηόηνπνο ηεο ΑrcGIS. 

 

https://www.arcgis.com/features/index.html
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ηφρνο ηνπ ArcGIS είλαη λα κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο ράξηεο ηνπ 
φπσο θαη ζε γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κε νπνηνδήπνηε κέζν, 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ή/ θαη web εθαξκνγέο. Γηα ην ιφγν απηφ 
ηα πξντφληα ηνπ πεξηιακβάλνπλ εθδφζεηο ινγηζκηθψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (ArcGIS 
Desktop), εθαξκνγέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (ArcGIS Apps), θαζψο θαη εξγαιεία γηα 
πξνγξακκαηηζηέο, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ή παξακεηξνπνίεζεο ππαξρφλησλ 
εθαξκνγψλ (ArcGIS Developer Tools). Οη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην ArcGIS είλαη 
πνιπάξηζκεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πην βαζηθέο ηνπ είλαη απηέο ηνπ Heatmap θαη ηνπ Clustering, 
πνπ ζα εμεηάζνπκε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Η ρξήζε ηνπ είλαη ζεσξείηαη απιή, ηφζν γηα 
απηνχο πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία ζε GIS εθαξκνγέο, φζν θαη γηα ηνπο γλψζηεο, γηα απηφ θαη 
θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αγνξάο. 

1.6 ZeeMaps 

Σo ZeeMaps είλαη κηα εθαξκνγή πνπ δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδεη θαη λα 
δεκνζηεχεη δηαδξαζηηθνχο ράξηεο ζε Google Maps, κέζσ ηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ αξρεία 
excel, csv ή/ θαη απφ Google docs. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ 
ραξηψλ πνηθίιινπλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε ρξήζηε – πεξίπησζεο ρξήζεο, αιιά θαη ηεο 
δσξεάλ (demo) ή επί πιεξσκή έθδνζήο ηνπ. Δλδεηθηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κέζα 
απφ κηα γθάκα εηθνληδίσλ γηα λα ζηηγκαηίζεη ηα ζεκεία ηνπ, λα ρξσκαηίζεη ηηο ππφ εμέηαζε 
πεξηνρέο, λα νκαδνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη εηζάγεη, λα πξνζζέζεη πνιπκέζα, θ.ά.. Οη 
ράξηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ Zeemaps κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 
ηζηνζειίδεο ή λα πξνβιεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Zeemaps. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε επηινγή λα 
νξίδνληαη νη ρξήζηεο σο δηαρεηξηζηέο, ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 
ράξηε θαη λα πξνζζέζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ θαηαρσξήζεηο, κέιε, πνπ 
κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ, λα πξνβάινπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ δεδνκέλα ηνπ ράξηε ή ηνπο 
επηζθέπηεο, πνπ κπνξνχλ λα δνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ ράξηε, αιιά δελ 
κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

Δηθόλα 7. Ο ηζηόηνπνο ηνπ ZeeMaps. 

https://www.zeemaps.com/
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2. Παρουσίαση και χρήση της εφαρμογής 

2.1 Λειτουργίες της εφαρμογής mypoint.app 

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο mypoint.app πξαγκαηνπνηήζεθε έρνληαο ιάβεη σο βαζηθφ γλψκνλα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εχρξεζηνπ, ειθπζηηθνχ θαη θηιηθνχ πξνο ηνλ ρξήζηε user interface.  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή θαη νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

είλαη: 

 Δγγξαθή ρξήζηε κε ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Απνζηνιή θσδηθνχ ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ ζην email ηνπ ρξήζηε. 

 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. 

 Γεκηνπξγία ζεκείνπ ζην ράξηε κέζσ αλαδήηεζεο ηνπνζεζίαο ή κέζσ ηεο  επηινγήο 
ζεκείνπ ζην ράξηε. 

 Πξνζζήθε πεξηγξαθήο θαη ηηκήο/ βάξνπο ζην ζεκείν (marker). 

 Πξνβνιή ηνπ marker ζην ράξηε καδί κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ. 

 Δηζαγσγή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ αξρείν κνξθήο csv ή xls. 

 Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο marker clustering γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ markers. 

 Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο heatmap γηα ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ζεξκηθνχ 
ράξηε.  

 Δμαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ ράξηε ζε αξρείν κνξθήο CSV,XLS,XLSX. 

2.2 Αρχική σελίδα της εφαρμογής mypoint.app 

Η Δηθφλα 8 παξνπζηάδεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο mypoint.app πνπ εκθαλίδεηαη ζην 
ρξήζηε θαηά ηελ πεξηαγσγή ηνπ ζε απηήλ. Απφ ηελ ζειίδα απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηελ εγγξαθή ηνπ ή ηελ είζνδφ ηνπ θαηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ. Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
εξγαζίαο πξνζηέζεθαλ ππεξζχλδεζκνη γηα ηε γξήγνξε κεηάβαζε ζε πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε 
αλαθνξηθά κε ηηο βηβιηνζήθεο Marker-Clusterer θαη Heatmap, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηε 
ζπλέρεηα. 

 

Δηθόλα 8. Αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο mypoint.app. 
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2.3 Εγγραφή χρήστη 

Καηά ηελ πξψηε είζνδφ ηνπ ζηελ εθαξκνγή, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 
εγγξαθή ηνπ,  θαηαρσξψληαο ηα κνλαδηθά ηνπ ζηνηρεία. Έηζη, έρνληαο επηιέμεη απφ ην κελνχ ην 
«Register» πξνβαίλεη ζηελ αθφινπζε θφξκα (Δηθφλα 9). 

 

Δηθόλα 9. Φόξκα εγγξαθή λένπ ρξήζηε. 

Σα ππνρξεσηηθά πεδία πνπ θαιείηαη ν ρξήζηεο  λα ζπκπιεξψζεη είλαη ην 

νλνκαηεπψλπκφ, ην email ηνπ θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο (Δηθφλα 10). ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο αθνινπζήζεη μαλά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, ηφηε 

εκθαλίδεηαη κήλπκα πσο ε δηεχζπλζε ηνπ email πνπ εηζήρζε είλαη ήδε θαηαρσξεκέλε (Δηθφλα 

11). 

 

Δηθόλα 10. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ λένπ ρξήζηε. 
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Δηθόλα 11. Μήλπκα θαηά ηελ εηζαγσγή ήδε εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. 

2.4 Authentication email 

Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο, εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε έλα 
κήλπκα πνπ ηνλ ελεκεξψλεη πσο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζα πξέπεη λα 
κεηαβεί ζην ινγαξηαζκφ ηνπ email πνπ δήισζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ 
ελεξγνπνίεζήο ηνπ (Δηθφλα 12 θαη 13).  

 

Δηθόλα 12. Δλεκεξσηηθό κήλπκα γηα ηελ απνζηνιή θσδηθνύ ελεξγνπνίεζεο ηνπ λένπ ρξήζηε. 

 

 

Δηθόλα 13. Δηζεξρόκελν κήλπκα ζην email γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο. 
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2.5 Σύνδεση χρήστη 

ηε ζπλέρεηα, θη ελψ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηνλ ζχλδεζκν ηνπ θσδηθνχ ελεξγνπνίεζεο απφ ην 

email ηνπ, κεηαβαίλεη ζηε θφξκα εηζφδνπ – Login ηεο εθαξκνγήο, εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ          

(E-mail Address θαη Password). Tν «Remember Me» box δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

απνζεθεχζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε κλήκε ηνπ θπιινκεηξεηή θαη λα ζπλδέεηαη απηφκαηα ζε θάζε 

επφκελε επίζθεςή ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα ζπκπιεξψζεη μαλά. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο μεράζεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ ζηελ εθαξκνγή, κπνξεί λα ηνλ αλαθηήζεη κέζσ 

ηνπ θνπκπηνχ «Forgot Your Password?». Απφ εθεί ηνπ ζηέιλεηαη ζην email πνπ έρεη δειψζεη 

έλα κήλπκα κε έλαλ ζχλδεζκν (link) ειέγρνπ απζεληηθνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί 

πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ρξήζηε. Έπεηηα, κπνξεί λα επαλαθέξεη μαλά ην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Δηθόλα 14. Φόξκα ζύλδεζεο ρξήζηε. 

 

 
Δηθόλα 15. Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε. 
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Αθνχ ζπλδεζεί επηηπρψο εηζάγεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. Απφ απηήλ ηε 
ζειίδα ηνπ δίλνληαη φιεο νη πηζαλέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη γηα λα πεξηεγεζεί ζε απηήλ. Όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 15, θεληξηθά εκθαλίδεηαη ν παγθφζκηνο ράξηεο κέζσ ηνπ Google 
Maps, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζπειαζηεί απφ ηα θνπκπηά zoom in (+) θαη zoom out (-). 
Δπηπιένλ, δχλαηαη λα εκθαληζηεί θαη ζηε δνξπθνξηθή ηνπ εθδνρή. Δπηπιένλ, απφ ην menu bar, 
ηνπ δίλνληαη νη εμήο επηινγέο: Create a new marker, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζεκείνπ ζην 
ράξηε, Import/Export CSV, γηα ηελ κεηαθφξησζε αξρείνπ κε ρσξηθά δεδνκέλα ζηελ εθαξκνγή ή 
ηελ εμαγσγή ελφο λένπ εμαηνκηθεπκέλνπ ράξηε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ εθαξκνγή θαη Logout, 
γηα ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή. Σέινο, ηα θνπκπηά Heatmap θαη Clustering, είλαη δχν 
αθφκε επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε, αλαθνξηθά κε ηελ νκαδνπνίεζε θαη 
νπηηθνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 

2.6 Δημιουργία νέου marker 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζεκείνπ 
(marker), ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έλαλ ηίηιν, ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίδεη ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ ζεκείνπ απηνχ θαη κηα ηηκή, ε νπνία ζα παίδεη ην ξφιν ηεο βαξχηεηαο ηνπ ζεκείνπ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία σο εξεπλεηηθφ πεδίν επηιέρζεθε ε κειέηε ηεο ηζρχο ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ έρεη ε παγθφζκηα αιπζίδα θαθέ, Starbucks. πγθεθξηκέλα, έγηλε 
ρξήζε ηνπ ζελαξίνπ (use case) πνπ ηα Starbucks επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζηελ θαηακέηξεζε 
ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ ζηε Γπηηθή Ακεξηθή. Βάζεη ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ δηεμάγνληαη κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα 
αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηελ αλάγθε αλαδηνξγάλσζήο ηνπ ζπλαξηήζεη 
ησλ πσιήζεσλ ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο.  

 

Δηθόλα 16. Γεκηνπξγία marker ζην ράξηε,  κε όλνκα - ηδηόηεηα θαη ηηκή - βαξύηεηα. 

Έηζη, απφ ην θνπκπί «Create a new marker» ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηε θφξκα 
δεκηνπξγίαο λένπ marker. Δθεί θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία (Δηθφλα 16): 

 Address: ε ηνπνζεζία ηνπ λένπ marker. 
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 Title: ην φλνκα ή ε ηδηφηεηα ηνπ λένπ marker. 

 Value: ε ηηκή – βαξχηεηα πνπ έρεη ην λέν marker. 

Σα πεδία Latitude θαη Longitude ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα κεηά ηελ επηινγή ηεο 
δηεχζπλζεο ηνπ marker.  

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα εηζήρζε ε δηεχζπλζε ελφο Starbucks θαηαζηήκαηνο πνπ 
εδξεχεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ωο ηίηιν δφζεθε ν «Starbucks’ Staff», κηαο πνπ, 
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ππφ εμέηαζε ζέκα είλαη ε ηζρχο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
ησλ Starbucks θαη σο ηηκή νξίζηεθε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιεί ην ζπγθεθξηκέλν 
θαηάζηεκα. 

Η δήισζε ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πάλσ ζε έλα ζεκείν ζεσξείηαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ραξηνγξάθεζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, αθνχ κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ κείδνλνο ζεκαζίαο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί θαη λα 
νπηηθνπνηεζεί.   

Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ φια ηα απαξαίηεηα πεδία ηεο θφξκαο ν ρξήζηεο επηιέγεη ην 
θνπκπί «Save» γηα λα ζψζεη ηα δεδνκέλα ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα ζβήζεη φ,ηη έρεη 
θαηαρσξήζεη ή λα επαθέξεη ηελ αξρηθή κνξθή ηεο θφξκαο, επηιέγεη ην θνπκπί «Reset». ηελ 
Δηθφλα 17 παξνπζηάδεηαη ε επηηπρήο δεκηνπξγία ηνπ λένπ marker ζην ράξηε, κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ελφο pin πάλσ ζην ζεκείν. ε πςειφηεξν επίπεδν zoom θαη παηψληαο πάλσ ζην marker 
εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ (Δηθφλα 18). 

 

Δηθόλα 17. Δπηηπρήο δεκηνπξγία marker ζην ράξηε. 

 
Δηθόλα 18. Δκθάληζε δεκηνπξγεκέλνπ ζεκείνπ ζην ράξηε, καδί κε ηελ ηδηόηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπ. 
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2.7 Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικό αρχείο 

Μηα επηπιένλ επηινγή πνπ δίλεη ε εθαξκνγή είλαη ε εηζαγσγή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην ράξηε 
κέζσ ελφο αξρείνπ excel ή csv. Έλα ηέηνην αξρείν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη βαζηθά πεδία, 
φπσο απηά ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ. Πνιιά είλαη ηα πξνγξάκκαηα δηαδηθηπαθά πνπ δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα εχξεζεο ζπληεηαγκέλσλ βάζεη δηεχζπλζεο ή ηνπνζέηεζεο ελφο pin ζην ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή είλαη ην gpis-coordinates. 

ην δηθφ καο παξάδεηγκα κεηά απφ έξεπλα ζην δηαδίθηπν βξέζεθαλ 400 ζεκεία πνπ 
αθνξνχλ θαηαζηήκαηα Starbucks ηεο Γπηηθήο Ακεξηθήο. Σα δεδνκέλα απηά εηζήρζεζαλ ζε έλα 
αξρείν excel ζηηο ζηήιεο Latitude θαη Longitude. Δπηπιένλ, πξνζηέζεθαλ νη ζηήιεο «id», ε 
νπνία πξνζδηνξίδεη ην id ηνπ ζεκείνπ, «title», φπνπ δφζεθε έλα φλνκα γηα ηελ ηδηφηεηα πνπ ζα 
έρεη ην θάζε marker, «value», ζηελ νπνία νξίδνληαη νη ηηκέο ησλ ζεκείσλ θαη «user_id», ην νπνίν 
πξνζδηνξίδεη ηνλ κνλαδηθφ ρξήζηε (Δηθφλα 22). Σν αξρείν απηφ απνζεθεχηεθε ζε κνξθή .xls. 

Γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ράξηε κέζσ αξρείνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην κελνχ 
ην θνπκπί «Import/ Export CSV» θαη απφ ην παξάζπξν πνπ αλνίγεηαη αλαδεηεί θαη επηιέγεη ην 
αξρείνπ ηνπ (Δηθφλα 19 θαη Δηθφλα 20). 

 

Δηθόλα 19.  Αλαδήηεζε αξρείνπ δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 20. Δπηινγή αξρείνπ δεδνκέλσλ γηα κεηαθόξησζή ηνπ ζηελ εθαξκνγή. 

https://www.gps-coordinates.net/
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Δηθόλα 21. Αλέβαζκα αξρείνπ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή. 

Αθνχ επηιερζή ην αξρείν δεδνκέλσλ θαη παηεζεί ην θνπκπί «Import File» (Δηθφλα 21), 
ηα ζεκεία εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλα ζην ράξηε, ζε κνξθή ζπζηάδαο καδί κε έλαλ αξηζκφ 
πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ (Δηθφλα 22).  

 

Δηθόλα 22. Δκθάληζε δεδνκέλσλ ζην ράξηε. 
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Δηθόλα 23. Αξρείν excel κε 400 ζεκεία. 
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2.8 Clustering Button 

Όπσο είλαη ινγηθφ, έλαο ηφζνο κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαζηαζεί ζην 
ράξηε, θαζψο ην απνηέιεζκα ζα είλαη κε ρξεζηηθφ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ππθλφηεηαο ησλ ζεκείσλ. 
Η ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο 
MarkerClusterer ηνπ Google Maps API. 

 Η βηβιηνζήθε MarkerClusterer παξέρεη κηα ηερληθή νκαδνπνίεζεο πνπ δηαηξεί ηνλ 
ράξηε ζε πιέγκα ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο (ην κέγεζνο αιιάδεη ζε θάζε επίπεδν zoom). Σα 
ζεκεία (markers) πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ίδην πιέγκα, δειαδή βξίζθνληαη ζε θνληηλή 
απφζηαζε, νκαδνπνηνχληαη καδί ζε κία ζπζηάδα (cluster). Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη έσο 
φηνπ φια ηα ζεκεία θαηαλεκεζνχλ ζηα πην θνληηλά clusters. Δάλ θάπνην marker βξίζθεηαη ζηα 
ζχλνξα πεξηζζφηεξσλ απφ ελφο cluster, ηφηε ε απφζηαζή ηνπ απφ ην πιεζηέζηεξν cluster είλαη 
απηή πνπ ην θαζνξίδεη. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ηεο ηερληθήο απηή. 

 
 Δηθόλα 24. Άζξνηζκα νκαδνπνηεκέλσλ markers ζην πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

ηελ ππφ εμέηαζε εθαξκνγή ε νκαδνπνίεζε ησλ markers πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
θνπκπηνχ «Clustering», φπνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ φια ηα markers ζην ράξηε νκαδνπνηνχληαη 
θάησ απφ έλα κεγάιν cluster (Δηθφλα 24), πξνβάιινληαο πάλσ ηνπ ην άζξνηζκα ησλ 
θαηαζηεκάησλ Starbucks. Κάζε θνξά πνπ δχν ή πεξηζζφηεξα ζεκεία είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε 
cluster, ηφηε εκθαλίδεηαη πάλσ ηνπ ν αξηζκφο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ζεκείσλ πνπ πεξηέρνληαη 
ζε απηφ. Σν απνηέιεζκα ηξνπνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ην επίπεδν ηνπ zoom κεγαιψλεη. Η 
Δηθφλα 25 παξνπζηάδεη ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ κεγάινπ cluster ζε ππν-clusters θαηά ην επφκελν 
επίπεδν zoom. Παξαηεξνχκε πσο ην άζξνηζκά ηνπο είλαη θαη πάιη 401, αιιά απηή ηε θνξά 
δηαηξεκέλν ζε 3 κεγάια clusters θαη έλα marker, πνπ ιφγσ απφζηαζεο εκθαλίδεηαη κφλν ηνπ.  

 
Δηθόλα 25.  Άζξνηζκα νκαδνπνηεκέλσλ markers ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 
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ε πςειφηεξν επίπεδν zoom ηα clusters δηαηξνχληαη μαλά ζε κηθξφηεξα, νξίδνληαο ηελ 
ππθλφηεηά ηνπο κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε. 

 

Δηθόλα 26.  Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε clusters, βάζεη ππθλόηεηαο. 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηελ Δηθφλα 26 θαη 27, ηα clusters πνπ πεξηέρνπλ ηα ιηγφηεξα 
markers (απφ 2 έσο 10 ζεκεία) αλαπαξηζηψληαη κε κπιε ρξψκα, εθείλα πνπ έρνπλ 
πεξηζζφηεξα (απφ 11 έσο 100 ζεκεία) κε θίηξηλν θαη απηά κε ηα πεξηζζφηεξα markers ( απφ 
101 ζεκεία θαη πάλσ) κε θφθθηλν ρξψκα. Η έλδεημε απηή βνεζάεη ην ρξήζηε λα αλαγλσξίζεη  
άκεζα ζε πνην γεσγξαθηθφ ζεκείν ππάξρνπλ ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα Starbucks. 

 

Δηθόλα 27.  Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε clusters, βάζεη ππθλόηεηαο ησλ markers. 
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Δηθόλα 28.  Δκθάληζε ησλ markers ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

ηελ Δηθφλα 29 παξνπζηάδνληαη ηα κηθξφηεξα αξηζκεηηθά clusters ζην πξνηειεπηαίν 
επίπεδν zoom, ιίγν πξηλ εκθαληζηνχλ φια ηα markers ρσξηζηά. Σα clusters δηαζπψληαη φζν 
αιιάδεη ην κέγεζνο ηνπ zoom. 

 

Δηθόλα 29.  Γηάζπαζε ησλ clusters ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

ην κέγηζην επίπεδν zoom νη ζπζηάδεο παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη ηα ζεκεία 
εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ην θαζέλα. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε πςειφηεξν επίπεδν 
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(Δηθφλα 28), ζε ζεκεία πνπ απέρνπλ ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 
ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν zoom. Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο έλα απφ ηα κεκνλσκέλα ζεκεία 
κπνξεί λα εκθαλίζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο εκθαλίδνληαη 
ζε έλα αλαδπφκελν παξάζπξν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή πνπ έρεη δψζεη ζην 
marker, θαζψο θαη ηελ ηηκή ηνπ. Δλδεηθηηθά, ε πιεξνθνξία πνπ καο δίλεηαη ζηελ Δηθφλα 30 
αθνξά έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα Starbucks πνπ βξίζθεηαη ζηε Massachusetts Avenue ζην 
Cambridge θαη ην νπνίν απαζρνιεί 9 άηνκα πξνζσπηθφ. 

 

Δηθόλα 30.  Δκθάληζε  marker ζην πςειόηεξν επίπεδν zoom καδί κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ. 

2.9 Heatmap Button 

Μηα επηπιένλ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη απηή ηεο Heatmap (ζεξκηθφο ράξηεο). Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκα 
Google Maps API layer, ην νπνίν απεηθνλίδεη ζην ράξηε ηελ ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ κέζσ ηεο 
ρξσκαηηθήο ηνπο θιηκάθσζεο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζε 
ζεκεία αλαπαξηζηψληαη κε θφθθηλν ρξψκα, εθείλεο κε ιηγφηεξε έληαζε κε θίηξηλν θαη ε πην αξαηή 
ζε έληαζε κε πξάζηλν. Η  αλαπαξάζηαζε ηέηνησλ ζεκείσλ κπνξεί λα εθπξνζσπεί πεξηπηψζεηο 
φπσο, λνζνθνκεία, ζεηζκηθέο κεηξήζεηο, πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, θ.ά., ηηο νπνίεο δελ ελδηαθέξεη 
ηφζν ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ, αιιά ζε πνηεο πεξηνρέο είλαη ηα πεξηζζφηεξα ηνπνζεηεκέλα. 

ηελ εθαξκνγή mypoint.app ε επηινγή απηή παξέρεηαη κέζσ ηνπ θνπκπηνχ «Heatmap». 
Ο ρξήζηεο έρνληαο αλεβάζεη – δεκηνπξγήζεη ήδε ηα δεδνκέλα ηνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ 
αλαθέξζεθε ζηηο ελφηεηεο 2.6 θαη 2.7 κπνξεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θνπκπηνχ Heatmap λα ηα 
νπηηθνπνηήζεη ζε ρξσκαηηθή θιηκάθσζε.  

Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ Δηθφλα 31, ε πεξηνρή κε ηε πεξηζζφηεξε ζπγθέληξσζε  
δεδνκέλσλ αλαπαξηζηάηαη κε θφθθηλν ρξψκα, ελψ εθείλε κε ηε ιηγφηεξε ζπγθέληξσζε 
πιεξνθνξηψλ κε πξάζηλν. 
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.

 

Δηθόλα 31.   Heatmap Layer – Χξσκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ ζεκείσλ. 

 

Δηθόλα 32.  Η εθαξκνγή ηνπ Heatmap Layer ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

ηελ Δηθφλα 32 απεηθνλίδεηαη εληνλφηεξα ε ρξσκαηηθή θιηκάθσζε, θαζψο κεγαιψλεη ην 
επίπεδν εζηίαζεο, έσο φηνπ ζηα ηειεπηαία επίπεδα επηθξαηήζεη ην πξάζηλν ρξψκα, ην νπνίν 
πξνζδηνξίδεη πεξηνρέο κε έλα ή κηθξφ αξηζκφ ζεκείσλ (Δηθφλα 33). 
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Δηθόλα 33. Η εθαξκνγή ηνπ Heatmap Layer κε zoom in ζηελ πεξηνρή κε ηελ κεγαιύηεξε ππθλόηεηα 
ζε δεδνκέλα. 

2.9.1 Change Gradient Button 

Μηα πεξαηηέξσ πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ ηερληθή Heatmap είλαη ε δπλαηφηεηα 
παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
αλαπηχρζεθαλ νη ηδηφηεηεο Gradient, Radius θαη Opacity, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθφ 
νπηηθφ απνηέιεζκα. 

ηελ Δηθφλα 34 παξαηεξείηαη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο Gradient.  

 

Δηθόλα 34. Heatmap «Change Gradient» επηινγή. 
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              Με ηελ επηινγή απηή ε ρξσκαηηθή θιηκάθσζε νπηηθνπνηείηαη κε θφθθηλν ρξψκα γηα ηηο 
πην ππθλέο ζε ζεκεία πεξηνρέο, κε κπιε γηα ηηο ακέζσο επφκελεο ζε ππθλφηεηα θαη κε γαιάδην 
γηα ηηο πην αξαηέο (Δηθφλα 35). 

 

Δηθόλα 35. Heatmap «Change Gradient» - Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

ηελ Δηθφλα 36 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε είλαη εληνλφηεξε θαζψο 
ζε επίπεδν εζηίαζεο κεγαιψλεη. 

 

Δηθόλα 36. Heatmap «Change Gradient» - Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

              Όπσο παξαηεξείηαη ζηελ Δηθφλα 37, ζε πςειφηεξν επίπεδν zoom ην ρξψκα πνπ 
επηθξαηεί είλαη ην γαιάδην, θαζψο πιένλ κηθξαίλεη ε ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ, φζν ν ρξήζηεο 
εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ζεκείν. 
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Δηθόλα 37. Heatmap «Change Gradient» - Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

2.9.2 Change Radius Button 

ηελ Δηθφλα 38 παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ηνπ θνπκπηνχ «Change Radius». 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηδηφηεηα Radius αληηπξνζσπεχεη ηελ αθηίλα επηξξνήο θάζε datapoint ζην 
ράξηε αλαπαξηζηάκελε ζε pixels. Η ρξσκαηηθή ηεο δηαβάζκηζε είλαη ίδηα, φπσο απηή ηεο 
θαλνληθήο ηερληθήο Heatmap (θφθθηλν – θίηξηλν - πξάζηλν, γηα πςειή, κεζαία ή ρακειή 
ππθλφηεηα ζεκείσλ, αληίζηνηρα). 

 

Δηθόλα 38. Heatmap «Change Radius» επηινγή. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ηα ηξία θνπκπηά πξνζαξκνζκέλεο  
εκθάληζεο ηεο ηερληθήο Heatmap ιεηηνπξγνχλ σο toggle buttons, δειαδή ε επηινγή 
ελεξγνπνηείηαη κε ην έλα πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ θαη απελεξγνπνηείηαη κε ην δεχηεξν. πλεπψο, ε 
ιεηηνπξγία θαη ησλ ηξηψλ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα εκθαλίζεη έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 
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Δηθόλα 39. Heatmap «Change Radius» - Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

Απφ ηηο Δηθφλεο 38, 39 θαη 40 παξαηεξείηαη πσο, ε νπηηθνπνίεζε ηεο ηερληθήο Radius 
θαιχπηεη κεγαιχηεξε έθηαζε (αθηίλα) ησλ πεξηνρψλ κε ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζε ρσξηθά 
δεδνκέλα. Γηα ην ιφγν απηφ ε κνξθή ηεο εκθαλίδεηαη λα είλαη πην ππθλή θαη σνεηδήο. 

 

Δηθόλα 40. Heatmap «Change Radius» - Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 41, ζε πςειφηεξν επίπεδν zoom ην ρξψκα πνπ 
επηθξαηεί είλαη ην πξάζηλν, θαζψο πιένλ κηθξαίλεη ε ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ, φζν ν ρξήζηεο 
εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ζεκείν. 
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Δηθόλα 41. Heatmap «Change Radius» - Χξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζε πςειόηεξν επίπεδν zoom. 

2.9.3 Change Opacity Button 

 Η ηειεπηαία επηινγή δηαθνξεηηθήο απεηθφληζεο ηεο ηερληθήο Heatmap είλαη απηή ηνπ Opacity. Η 
ηδηφηεηα απηή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα νξίζεη ηε δηαθάλεηα/ αδηαθάλεηα ησλ ρξσκάησλ ηνπ 
heatmap layer, εθθξάδνληάο ηελ ζε 0 θαη 1 ( ζην 0 ν ζεξκηθφο ράξηεο είλαη πιήξσο δηαθαλήο, 
ελψ ζην 1 εκθαλίδεηαη ζπκπαγήο, ρσξίο δηαθάλεηα). Έηζη, ζηελ Δηθφλα 42 παξαηεξείηαη πσο, κε 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θνπκπηνχ «Change Opacity» ν ζεξκηθφο ράξηεο παξνπζηάδεηαη ζε κία 
δηαθαλή κνξθή. 

 

Δηθόλα 42. Heatmap «Change Opacity» επηινγή. 

Η κνξθή απηή θπζηθά απεηθνλίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν zoom. 
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2.10 Εξαγωγή δεδομένων 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη δεκηνπξγήζεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη ζην ράξηε ηνπ, κπνξεί λα 
ηα εμάγεη ζε αξρείν θαη λα ηα ζψζεη ηνπηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηα έρεη είηε σο αληίγξαθν 
αζθαιείαο, ή λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κειινληηθά ζηελ εθαξκνγή. Σν αξρείν απηφ κπνξεί λα 
απνζεθεπηεί ζε κνξθή επέθηαζεο .xls, .xlsx θαη .csv. Οη επηινγέο απηέο βξίζθνληαη ζην tab 
«Import/Export» ηεο κπάξαο πεξηήγεζεο. Απφ εθεί θαη κέζσ ησλ θνπκπηψλ «Download excel 
xls», «Download Excel xlsx» θαη «Download CSV» πξαγκαηνπνηείηαη ην θαηέβαζκα ηνπ 
εμαηνκηθεπκέλνπ ράξηε. 

 

Δηθόλα 43. «Import/ Export» tab γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ κε ηα αηνκηθά ρσξηθά δεδνκέλα. 

Καηά ην πάηεκα ελφο απφ ηα ηξία θνπκπηά αλνίγεη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν, ζην 
νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ κε ηελ επέθηαζή ηνπ (.xls, .xlsx, .csv) θαη ζηε ζπλέρεηα  
παξέρνληαη κηα απφ ηηο δχν δπλαηφηεηεο, ή ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ ή  ηεο 
απνζήθεπζήο ηνπ (Δηθφλεο 44, 45 θαη 46). 

 

Δηθόλα 44.  Δμαγσγή αξρείνπ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε επέθηαζε .xls. 
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Δηθόλα 45. Άλνηγκα ηνπ αξρείνπ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ κέζσ ινγηζηηθώλ θύιισλ Excel. 

 

Δηθόλα 46.  Δμαγσγή αξρείνπ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε επέθηαζε .csv. 
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2.11 Συμβατότητα με φορητές συσκευές 

Η εθαξκνγή mypoint.app πξνζθέξεη πιήξσο ζπκβαηή ιεηηνπξγία. Πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά θαη 
“on the fly” (άκεζα) ζε θάζε δηάζηαζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ νζφλεο. Έηζη, ν ρξήζηεο ηεο 
εθαξκνγήο κπνξεί λα πινεγεζεί απφ νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
θάλεη κεγέζπλζε ή πιάγην ζθξνι γηα λα δηαβάζεη κε επθνιία ην πεξηερφκελφ ηεο.  

ηηο παξαθάησ εηθφλεο παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο πινήγεζεο ζηελ εθαξκνγή 
κέζσ ελφο laptop, ελφο tablet θαη κηαο smartphone ζπζθεπήο. Όπσο θαίλεηαη, παξά ηελ αιιαγή 
ηεο δηάζηαζεο ηεο νζφλεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο παξακέλεη αλαιινίσηε. 

 

 

Δηθόλα 47. Σπκβαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο ζε ζπζθεπή laptop αλάιπζεο 1366x768. 
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Δηθόλα 48. Σπκβαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο ζε ζπζθεπή tablet. 
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Δηθόλα 49. Σπκβαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο ζε ζπζθεπή smartphone. 

3. Αρχιτεκτονική Συστήματος 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ 
γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ (front end θαη back end), ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 
Δπηπιένλ, αλαιχνληαη νη βηβιηνζήθεο ηνπ Google Maps API πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
νπηηθνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πάλσ ζην ράξηε. 

3.1 Περιγραφή απαιτήσεων 

Η εθαξκνγή mypoint.app θαιείηαη λα πιεξνί βαζηθέο απαηηήζεηο, αλαθνξηθά κε ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο πξνο ηνλ ρξήζηε. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε πνπ 
θαιχπηνληαη κέζσ ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ νπηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 
παξέρεη ζε απηφλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο νπηηθήο απεηθφληζεο ηεο εθαξκνγήο, ηέζεθε σο ζηφρνο ν 
ζρεδηαζκφο ελφο φζν ην δπλαηφλ πην ιηηνχ θαη θηιηθνχ πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινληνο, ηφζν 
γηα ηελ αξρηθή ζειίδα, φζν θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζειίδεο πεξηαγσγήο ηνπ ζε απηήλ. 
Σαπηφρξνλα, ε επρξεζηία ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην θαηά πφζν εχθνια θαη 
γξήγνξα ν ρξήζηεο βξίζθεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη, φηαλ ηε ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ, 
θξίζεθε αλαγθαίν ε εθαξκνγή λα ππνζηεξίδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ 
(web browser). Μηα αθφκα απφ ηηο απαηηήζεηο ήηαλ λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζεγγίζεη ηελ 
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εθαξκνγή απφ νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή δηαζέηεη, ρσξίο λα αιινηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά 
ηεο. Απηφ επεηεχρζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζε responsive ιεηηνπξγία. Έηζη, αλεμαξηήησο 
αλάιπζεο νζφλεο ν  ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη κεγέζπλζε 
ή ζθξνι γηα λα πξνζπειάζεη ην πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο. Η πηνζέηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ 
απαηηήζεσλ απφ  νπνηαδήπνηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θξίλεη ηθαλνπνηεηηθή ηελ επίζθεςή ηνπ ζε απηήλ, 
έρνληαο πάληα εθπιεξψζεη ην ζθνπφ ηεο πεξηήγεζήο ηνπ. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, έπεηηα απφ αλάιπζε θαη έξεπλα, θξίζεθε 
απαξαίηεην ε εθαξκνγή λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:  

 Εγγξαθή ρξήζηε κε ηα ζηνηρεία ηνπ: Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα θάλεη εγγξαθή ζηελ 
εθαξκνγή εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ (Ολνκ/λπκν, email, password). 

 Απνζηνιή θσδηθνύ ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ ζην email ηνπ ρξήζηε: Ο ρξήζηεο, 
αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, λα ιακβάλεη ζην 
email ηνπ έλαλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο – ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 Είζνδνο ζηελ εθαξκνγή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε: Δθφζνλ 
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο, ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή 
εηζάγνληαο ην email θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ (password). 

 Δεκηνπξγία ζεκείνπ ζην ράξηε κέζσ αλαδήηεζεο ηνπνζεζίαο ή κέζσ ηεο  επηινγήο 
ζεκείνπ από ην ράξηε: Να παξέρεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ 
ζεκείνπ (marker) ζην ράξηε, θάλνληαο αλαδήηεζε ηεο δηεχζπλζεο πνπ επηζπκεί ή 
επηιέγνληαο απφ ηνλ ράξηε ην ζεκείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.  

 Πξνζζήθε πεξηγξαθήο θαη ηηκήο / βάξνπο ζην ζεκείν (marker): Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα 
εηζάγεη κηα πεξηγξαθή ηνπ marker, θαζψο θαη κηα ηηκή πνπ ην ραξαθηεξίδεη. 

 Πξνβνιή ηνπ marker ζην ράξηε καδί κε ηελ πιεξνθνξία ηνπ: Αθνχ δεκηνπξγεζεί έλα 
λέν marker, λα πξνβάιιεηαη ζην ράξηε καδί κε ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ έρεη εηζαρζεί. 

 Εηζαγσγή ρσξηθώλ δεδνκέλσλ από αξρείν κνξθήο csv ή xls: Να κπνξεί ν ρξήζηεο λα 
εηζάγεη δηθά ηνπ ρσξηθά δεδνκέλα κέζσ ελφο αξρείνπ csv ή xls. 

 Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο marker clustering γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ markers: Να κπνξεί 
ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ λα πξνβάιιεηαη ζην ράξηε κέζσ ηεο νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε 
ζπζηάδεο (clusters) θαη λα απεηθνλίδεηαη πάλσ ζε απηή ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ 
πεξηέρεη. Δπίζεο, ζην πςειφηεξν επίπεδν zoom λα εκθαλίδνληαη ηα markers 
κεκνλσκέλα καδί κε ηελ πιεξνθνξία ηνπο. 

 Εθαξκνγή ηεο ηερληθήο heatmap γηα ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ζεξκηθνύ 
ράξηε: Να γίλεηαη νπηηθνπνίεζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε κέζσ ηεο 
ρξσκαηηθήο δηαβάζκηζήο ηνπ. 

 Εμαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ ράξηε ζε αξρείν κνξθήο CSV, XLS, XLSX.: Να κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα εμάγεη ηνλ ράξηε κε ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζε ζε έλα αξρείν 
επέθηαζεο .csv, .xls, .xlsx. 

 Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή: Να παξέρεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα εμφδνπ απφ ηελ 
εθαξκνγή. 

3.2 Back-end τεχνολογίες 

3.2.1 Laravel PHP framework 

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ PHP framework Laravel έθδνζεο 5.3. Σν 
Laravel είλαη έλα δσξεάλ, αλνηρηνχ θψδηθα PHP web framework, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Taylor Otwell ηνλ Ινχλην 
ηνπ 2011, ελψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 θπθινθφξεζε ε έθδνζε 5.3. Οη πξνγξακκαηηζηέο ην 
πξνηηκνχλ έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ framework, ιφγσ ησλ επηδφζεψλ ηνπ, ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο επεθηαζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη κέζσ ηνπ αξρείνπ migration. 
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Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ πξνηηκάηαη ην Laravel είλαη φηη,  βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 
κνληέινπ MVC ( Model – View – Controller). Η αξρηηεθηνληθή απηή ρσξίδεη ηελ εθαξκνγή ζε 
ηξία ζπζηαηηθά, ζην Model, ζην View θαη ζηνλ Controller. 

Model: Σν αληηθείκελν κνληέινπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάθηεζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζηε 
βάζε θαη απαληά ζηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη απφ ηνλ Controller. Δδψ αληίζηνηρα έγηλαλ νη 
ξπζκίζεηο γηα ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχρζεθε                     
( \app\place.php, \app\user.php ). 

View: Σν αληηθείκελν απεηθφληζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία 
ζην ρξήζηε. ηελ εθαξκνγή mypoint είλαη ν αληίζηνηρνο θάθεινο views ( \resources/views ), 
ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα εηθαζηηθά αξρεία ηεο εθαξκνγήο. 

Controller: Σν αληηθείκελν ειεγθηή ρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα ηνπ ρξήζηε θαη ζηέιλεη κε ηε ζεηξά 
ηνπ αίηεκα ζην Model θαη ζην View γηα λα εθηειέζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. ηελ ππφ 
εμέηαζε εθαξκνγή αλαπηχρζεθαλ δπν controllers, ν HomeController.php θαη ν 
PlaceController.php ( \app\Http\Controllers\…). 

ηελ Δηθφλα 50 αλαπαξηζηάηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ηξηψλ απηψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Δηθόλα 50. Τν Μνληέιν αξρηηεθηνληθήο MVC. 

 

Δηθόλα 51. Αλαπαξάζηαζε ηεο εθαξκνγήο mypoint.app βάζεη ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC πνπ 
αθνινύζεζε. 
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ηελ Δηθφλα 51 απεηθνλίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC κε ηνλ ηξφπν 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ππφ κειέηε εθαξκνγή. Σν αληηθείκελν routes ρξεζηκνπνεηίηαη γηα ην 
mapping ησλ URLs, ηα νπνία νξίδνπλ ηηο ζπλαξηήζεηο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ controller. Δθηειείηαη 
κέζσ ηνπ αξρείνπ routes.php, ην νπνίν νξίδεηαη ζην θάθειν app ηνπ Laravel (app/routes.php).  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξεη ην Laravel είλαη ην data 
migration, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εχθνιε κεηαηξνπή ή κεηαθνξά ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, παξέρεη πνιιαπιά backends γηα session θαη cache storage, γηα ηελ  
απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ (ζε κνξθή κεηαβιεηψλ), ψζηε λα γίλνπλ ρξήζε ζε δηάθνξεο 
ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο ή ηελ απνζήθεπζή ηνπο γηα γξεγνξφηεξα απνηειέζκαηα ζε κειινληηθή 
αλαδήηεζε. 

Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην Laravel είλαη ε δπζθνιία εγθαηάζηαζήο 
ηνπ, θαζψο ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη πεξίπινθε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθαξκνγή 
mypoint εθηειέζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ Laragon, ελφο Localhost Server πνπ βνεζά λα γίλεη ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ Laravel άκεζα, γξήγνξα, δίρσο επηπιένλ θφξην πνπ λα επεξεάδεη ην 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Windows). Ο θάθειφο ηνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε άιιν δίζθν, ζε 
θνξεηφ ππνινγηζηή, λα ζπγρξνληζηεί ζην Cloud, ρσξίο λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή ηελ 
απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δίλαη παξφκνην κε ηα WAMP/ XAMPP (Windows, Apache, MySQL, PHP), 
παθέηα πξνγξακκάησλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, αλνηρηνχ θψδηθα. Δπίζεο, ην Laragon παξάγεη 
ηνλ θψδηθα ηνπηθά θαη φρη κέζσ θάπνηνπ Virtual box (π.ρ. Homestead), πξνζθέξνληαο, έηζη, 
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη απιφηεηα.  

3.2.2 PHP 

Ωο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο mypoint 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε PHP (Hypertext Preprocessor) θαη ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε 7.0.12. 
H PHP είλαη κηα αλνηρηνχ θψδηθα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ 
server (server side scripting language), θαζψο ν θψδηθάο ηεο επεμεξγάδεηαη απφ έλα 
ζπκβαηφ δηαθνκηζηή (π.ρ.Apache), πξηλ πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη ζηαιεί είηε ζην 
πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή HTML, ή κεηαβεί ζε θάπνην άιιν 
PHP script. Η ρξήζε ηεο ζεσξείηαη απιή ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ αλάγλσζε 
ηνπ θψδηθα. 

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο εθαξκνγήο είλαη, δηφηη πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο, φπσο: 

 Μεηαθεξζηκόηεηα, ε ηδηφηεηά ηεο λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί εχθνια ζε HTML. Σν 
γεγνλφο απηφ θαζηζηά εχθνιε ηελ κεηαηξνπή κηαο ζηαηηθήο ζειίδαο ζε δπλακηθή. 

 Υπνζηήξημε πνιιαπιώλ πιαηθνξκώλ, ε ηθαλφηεηά ηεο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε 
νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, φπσο Windows, Linux, Unix, Mac OS. 

 Αιιειεπίδξαζε κε νπνηαδήπνηε κνξθήο βάζεσο δεδνκέλσλ. 

 Υςειή απόδνζε, θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηνλ δηθφ ηεο ρψξν κλήκεο, κεηψλνληαο ην ρξφλν 
θφξησζεο θαη εξγαζίαο ηνπ δηαθνκηζηή. 

 Υπνζηήξημε από κηα κεγάιε θνηλόηεηα πξνγξακκαηηζηώλ, ζπλεξγαηώλ ή ρξεζηώλ ηεο, 
νη νπνίνη ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ηα tutorials, απαληνχλ ζε ζπρλέο εξσηήζεηο θαη 
παξνπζηάδνπλ ηηο λέεο εθδφζεηο ηεο. 

Σα πνιπάξηζκα απηά πιενλεθηήκαηά ηεο ηελ θαζηζηνχλ παγθνζκίσο σο κία απφ ηηο 
θαιχηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ.  

3.3 Front-end τεχνολογίες 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε (client side ή αιιηψο 
front-end) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γιψζζεο HTML5, JavaScript θαη CSS3. 
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3.3.1 HTML 

Η HTML (Hypertext Markup Language ή αιιηψο γιψζζα ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ) είλαη ε 
βαζηθή γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα δνκηθά πιηθά ηνπο. 
Απνηειεί έλα ππνζχλνιν ηεο γιψζζαο SGML (Standard Generalized Markup Language) πνπ 
επηλνήζεθε απφ ηελ IBM κε ζθνπφ λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο κε ηππνπνηεκέλεο εκθάληζεο 
θεηκέλσλ ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ. Με ηελ HTML ν θπιινκεηξεηήο (browser) 
αλαγλσξίδεη ηνλ ηξφπν γξαθήο ηεο θαη ελ ζπλερεία εθηειεί ηηο εληνιέο ηεο, δηακνξθψλνληαο θαη’ 
απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εκθάληζε θαη ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο. Οπζηαζηηθά, δελ ζεσξείηαη 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά κηα γιψζζα πεξηγξαθήο ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνηεινχλ κία ηζηνζειίδα. 

Η HTML γξάθεηαη ππφ κνξθή ζηνηρείσλ HTML, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ 
απφ εηηθέηεο (tags) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, ηε δεκηνπξγία 
ζπλδέζκσλ (links) κεηάβαζεο ζε άιιε ζειίδα ή θαη ζηελ ίδηα, ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ ή άιισλ 
πνιπκέζσλ, θ.ά. Έηζη, φηαλ έλαο web browser δηαβάδεη έλα αξρείν HTML κεηαθξάδεη απηά ηα 
ζηνηρεία (tags) θαη εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. 

Η δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ HTML είλαη πνιχ απιή θαη εθηειείηαη κέζσ ελφο 
νπνηνπδήπνηε δηνξζσηή θεηκέλνπ text, φπσο ην Notepad ησλ Windows. Σα αξρεία ηεο 
απνζεθεχνληαη κε θαηάιεμε .htm ή .html. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πην πξφζθαηε έθδνζή ηεο, 
HTML5, ε νπνία παξέρεη πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε 4.01, κε 
βαζηθφηεξε ηε κείσζε ηεο αλάγθεο ρξήζεο plug-ins.  Πιένλ κπνξεί θαη αλαπαξάγεη βίληεν 
ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Flash, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε δεκηνπξγία 
εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Αθφκα, ε HTML5 δηαζέηεη ελζσκαησκέλα tags γηα ράξηεο. 

3.3.2 JavaScript 

Η JavaScript είλαη κηα client-side γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ελζσκάησζε δηαδξαζηηθφηεηαο ζηηο html ζειίδεο, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ 
πεξηερνκέλνπ ζε κηα ηζηνζειίδα. Οξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηεο 
είλαη:  

 Η επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο θφξκαο (validation) πξνηνχ λα ππνβιεζνχλ ζηνλ 
server γηα επεμεξγαζία. 

 Η πξνζζήθε κελπκάησλ πνπ θπινχλ ή αιιάδνπλ ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηνπ 
θπιινκεηξεηή. 

 Η εκθάληζε κελπκάησλ ζην ρξήζηε, είηε σο κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο, είηε ζηα πιαίζηα 
πξνεηδνπνίεζεο. 

 Η αλίρλεπζε εγθαηεζηεκέλσλ plug-ins θαη ε επηζήκαλζε ζην ρξήζηε γηα ην πνην plug-in 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο. 

 Η δεκηνπξγία cookies, δειαδή ε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 
επηζθέπηε. 

 Η αλαγλψξηζε ηεο έθδνζεο ηνπ θπιινκεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε, 
ψζηε ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο λα εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα 
κε ηνλ θπιινκεηξεηή. 

Όια ηα παξαπάλσ γεγνλφηα εθηεινχληαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη παξάγνληαη 
κέζσ ζπλαξηήζεσλ ζηνλ θψδηθα. 

ηελ ππφ εμέηαζε εθαξκνγή ε JavaScript ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εκθάληζε 
ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ ή κελπκάησλ ζθάικαηνο πξνο ηνλ ρξήζηε, ηελ επηθχξσζε ησλ 
δεδνκέλσλ ηεο θφξκαο θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ, θαζψο, επίζεο, θαη γηα ηηο 
αλαθαηεπζχλζεηο ζειίδσλ.  
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3.3.3 CSS3 

Σν CSS (Cascading Style Sheets) είλαη κηα γιψζζα δηαδνρηθψλ θχιισλ ζηπι πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε κηα 
γιψζζα ζήκαλζεο, φπσο ε HTML5. Οπζηαζηηθά, δηαζέηεη κεγαιχηεξε επειημία ζε 
κνξθνπνηήζεηο απ΄ ν,ηη ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη απφ κφλε ηεο ε HTML. Δπηπιένλ, κε ην 
CSS ε ζπληήξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη επθνιφηεξε, θαζψο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ζηπι 
κηαο ζειίδαο κπνξεί λα γίλεη κε κηα κνλαδηθή αιιαγή ζε απηφ ην αξρείν, αληί γηα ηελ 
επεμεξγαζία πνιιψλ ζεκείσλ ηεο θάζε ζειίδαο ηνπ ηζηνηφπνπ. Αθφκε, ε ρξήζε ελφο 
εμσηεξηθνχ αξρείνπ CSS πξνζθέξεη γξεγνξφηεξε απφδνζε ζηηο ηζηνζειίδεο, θαζψο ν 
θπιινκεηξεηήο ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα θνξηψζεη θάπνηα ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ην απνζεθεχεη 
ζηελ πξνζσξηλή ηνπ κλήκε θαη ην θαιεί ζηελ επφκελε επίζθεςε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην 
θαηεβάζεη μαλά.  Ο θψδηθάο ηνπ εθηειείηαη είηε κέζα ζην head ελφο αξρείνπ html, ή ζε 
μερσξηζηφ αξρείν επέθηαζεο .css. 

ηελ εθαξκνγή mypoint έγηλε ρξήζε ηεο έθδνζεο CSS3, ε νπνία ππνζηεξίδεη 
πεξηζζφηεξεο εληνιέο θαη επεθηείλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ.  Καζψο νη 
αλάγθεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλερψο απμάλνληαη, είλαη απαξαίηεην ε  αλάπηπμε 
ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ λα γίλεηαη κε responsive design γηα ηε ζσζηή εκθάληζή ηνπο απφ 
νπνηαδήπνηε ζπζθεπή (laptop, tablet, smartphone). Σν CSS3 είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα κπνξεί 
λα ππνζηεξίδεη ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο, επηηξέπνληαο ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θψδηθα ζε νξίζκαηα, 
θαζέλα απφ ηα νπνία έρνπλ ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο. Σν φξηζκα πνπ 
απνηειεί βαζηθφ ππιψλα γηα ηνλ responsive ζρεδηαζκφ είλαη ηα εξσηήκαηα κέζσλ (media 
queries), ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή πξνηάζεσλ ππφ φξνπο (conditional statement), 
ψζηε αλάινγα κε ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο ε ηζηνζειίδα λα πξνζαξκφδεηαη κε δηαθνξεηηθά ζηπι.  

3.3.4 Bootstrap  

Η αλάπηπμε κηα ηζηνζειίδαο κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα, θαζψο νη απαηηήζεηο σο 
πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο νινέλα θαη απμάλνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρξήζε παθέησλ κε 
έηνηκα εξγαιεία θαη ιεηηνπξγίεο ζεσξείηαη ζσηήξηα. Σα παθέηα απηά, γλσζηά σο front-end 
frameworks, ραξίδνπλ έηνηκα style θαη βνεζεηηθά εξγαιεία (π.ρ. buttons, navigation bars, tabs 
θ.ά.), ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα. ηελ ππφ εμέηαζε 
εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην framework Bootstrap. 

Σν Bootstrap είλαη έλα ηζρπξφ αλνηρηνχ θψδηθα front-end framework πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε  δεκηνπξγία  responsive ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 
Παξέρεη έλα ζχλνιν ζηπι, φπσο ζέκαηα, εηθνλίδηα, θφξκεο, θνπκπηά πινήγεζεο θαη δηάθνξα 
δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζνχλ ζηε δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο ζειίδαο. 
Αλαπηχρζεθε απφ ηνπο MarkOtto θαη Jacob Thornton γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Twitter, σο έλα 
framework γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο εληαίαο αηζζεηηθήο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Σνλ Ινχλην 
ηνπ 2014 αλαδείρζεθε ην πην δεκνθηιέο έξγν αλάπηπμεο ζην GitHub.  

Η ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε πεξηέρεη HTML θαη CSS πξφηππα ζρεδηαζκνχ γηα ηε 
ηππνγξαθία. Δπηδέρεηαη παξακεηξνπνίεζε θαη είλαη επεθηάζηκε κε ηε βνήζεηα ησλ JavaScript 
plug-ins πνπ δηαζέηεη. Έηζη, νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ην αξρείν 
Bootstrap, επηιέγνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην έξγν ηνπο. Δπηπιένλ, 
είλαη ζπκβαηή κε φινπο ηνπο web browsers. 

Γηα λα γίλεη ρξήζε ηνπ Bootstrap ζε κία HTML ζειίδα απαξαίηεηε είλαη ε ιήςε θαη 
εγθαηάζηαζε ηνπ CSS (bootstrap.min.css) θαη ηεο βηβιηνζήθεο Jquery  (bootstrap.min.js) απφ ηε 
ζειίδα ηνπ. 

http://getbootstrap.com/
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3.3.5 Jquery  

Η Jquery είλαη κηα αλνηρηνχ θψδηθα βηβιηνζήθε JavaScript ππφ ηηο άδεηεο MIT License θαη GNU 
General Public License, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε δπλακηθψλ θαη 
responsive δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ . Με ηε βνήζεηα ελφο εχρξεζηνπ ζπλφινπ εληνιψλ (API - 
Application Interface) πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο γηα πξνζπέιαζε θαη δηαρείξηζε εγγξάθσλ 
HTML, δηακφξθσζε CSS ζηνηρείσλ, πξνζζήθε εθέ θαη animation, ρεηξηζκφ γεγνλφησλ, θ.ά. ζε 
ηζηνζειίδεο. Δίλαη κε ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο 
ηνπο browsers θαη λα απινπνηεί ηνλ client-side scripting πξνγξακκαηηζκφ ηεο HTML.  

Οξηζκέλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε βηβιηνζήθε Jquery θαη πνπ 
νδήγεζαλ ζηε ρξήζε ηεο ζηελ εθαξκνγή είλαη φηη: 

 Τπνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε ελεξγή θνηλφηεηα. 

 Δίλαη επεθηάζηκε κέζσ plug-ins. 

 Έρεη κηθξφ κέγεζνο, κφιηο 20kb. 

 Γηαζέηεη πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη ρξήζε ιεηηνπξγηψλ 
πνπ πξνζθέξεη ε JavaScript. 

 Παξέρεη πιήξε θαη αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ βνεζεκάησλ. 

3.4 Google Maps  

Η Google, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζθέξεη νινέλα θαη πην εθζπγρξνληζκέλεο δπλαηφηεηεο, 
έρεη απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη πνιιψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ή εθαξκνγψλ γηα 
θηλεηέο ζπζθεπέο, κέζσ ηεο παξνρήο ελζσκάησζεο ησλ ραξηψλ ηεο ζε απηέο. Οη ράξηεο απηνί, 
γλσζηνί σο Google Maps, είλαη ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα κπνξνχλ λα 
πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, νη ράξηεο κπνξνχλ λα 
πξνβιεζνχλ κε έλαλ απφ ηνπο ηξείο δηαζέζηκνπο ηχπνπο: ράξηεο, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη 
δξφκνη ηεο πεξηνρήο, δνξπθόξνο, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε δνξπθνξηθή ιήςε θαη 
κνξθνινγία εδάθνπο θαη έδαθνο κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ην έδαθνο. Δπηπιένλ, 
ην Google Maps ιεηηνπξγνχλ εμαηνκηθεπκέλα απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε, θαζψο αλαγλσξίδεη ηε 
γιψζζα ηνπ θπιινκεηξεηή κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη νκνίσο ηηο πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ, ηα 
νλφκαηα ρσξψλ, πεξηνρψλ, πφιεσλ, δηεπζχλζεσλ, θηι. Σέινο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 
ηνπ επηπέδνπ εζηίαζεο (zoom) ζην ράξηε, αιιά θαη  ξχζκηζεο ην επίθεληξνχ ηνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία  δηαζέηνπλ πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε ζπκπεξηθνξά απφ 
ηε κεξηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή. ηελ ππφ εμέηαζε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνεπηινγή 
ην «ράξηεο» σο ηχπνο ράξηε, ψζηε λα εκθαλίδνληαη νη δξφκνη, ελψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
κεηαβεί εμίζνπ θαη ζηνπο άιινπο δχν ηχπνπο. Αθφκα, κέζσ ηεο ξχζκηζεο ηνπ επηπέδνπ zoom 
νξίζηεθε πνην θνκκάηη ηνπ ράξηε ζα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ 
εθαξκνγή, θαζψο θαη ε θιίκαθα ηεο εζηίαζεο. 

3.4.1 Google Maps API 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε Google παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηε δπλαηφηεηα λα 
ελζσκαηψλνπλ ράξηεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Η ελζσκάησζε απηή δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ 
Google Maps API (Application Programming Interface). Πξφθεηηαη γηα κηα δηεπαθή 
πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ ηεο Google, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ελφο 
δπλακηθνχ ράξηε Google ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε JavaScript ή Flash. Έρεη 
ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ηφζν ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, φζν θαη ζηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο 
γηα ππνινγηζηέο. Σν API πεξηιακβάλεη εληνπηζκφ γιψζζαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 50 γιψζζεο, 
εληνπηζκφ πεξηνρήο θαη γεσ-θσδηθνπνίεζε, θαζψο, επίζεο,  θαη κεραληζκνχο γηα επηρεηξεκαηίεο 
πξνγξακκαηηζηέο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Google Maps API κέζα ζε έλα 
intranet.  



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                              Γνπθίδνπ Μαξία / ΜΠΣΠ 13029     

 

40 
 

«Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρψξεζεο, 
δηαρείξηζεο θαη νκαδνπνίεζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε Google Maps» 

 

Η ρξήζε ηνπ Google Maps API είλαη δσξεάλ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε απφθηεζε 
ελφο θιεηδηνχ API (API key), ην νπνίν κπνξεί λα δεηεζεί, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη 
ινγαξηαζκφο ζηε Google. Κάζε θιεηδί είλαη κνλαδηθφ θαη έγθπξν κφλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
φλνκα project. 

ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ε απφθηεζε ηνπ API key δεηήζεθε κέζσ ηνπ Google 
API Console. πγθεθξηκέλα, απφ ηε ζειίδα απηή επηιέρζεθε ην θνπκπί «Create Project» 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν project κε ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 52). 

 

Δηθόλα 52. Google API Console – Γεκηνπξγία Project. 

 

Δηθόλα 53. Google API Console – Αίηεκα γηα API key. 

https://console.developers.google.com/apis/dashboard
https://console.developers.google.com/apis/dashboard
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Δηθόλα 54. Google API Console – Απόθηεζε API key. 

Δλ ζπλερεία, αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην API key, ελεξγνπνηήζεθαλ, κέζσ ηνπ APIs 
Library, νη βηβιηνζήθεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Ο αξηζκφο ησλ 
βηβιηνζεθψλ πνπ πξνζθέξεη ε APIs Library είλαη κεγάινο, θαζψο θαιχπηεη νπνηαδήπνηε 
ηερλνινγία επηζπκεί ν πξνγξακκαηηζηήο λα εληάμεη ζην ράξηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. ηελ 
παξνχζα εθαξκνγή νη βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη «Google Map JavaScript 
API», κέζσ ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ράξηεο, θαη «Google Places API 
Web Service», ε νπνία επηζηξέθεη ηηο δηεπζχλζεηο θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο.  Δπίζεο, ην API 
key ηνπνζεηήζεθε ζην αξρείν \.env. 

Γηα ηελ απεηθφληζε ζεκείσλ ζην ράξηε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε 
«Google Map JavaScript API». Σα ζεκεία απηά απνθαινχληαη πιένλ markers θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε κηαο ηνπνζεζίαο. Ξερσξίδνληαη κέζσ ελφο 
πξνεπηιεγκέλνπ εηθνληδίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί, θαηεγνξηνπνηψληαο ηα 
ζεκεία κέζσ ηεο εκθάληζήο ηνπο κε δηαθνξεηηθά εηθνλίδηα. Δπηπιένλ, ηα markers πνπ 
εηζάγνληαη ζην ράξηε είλαη δηαδξαζηηθά, θαζψο κε ηε ρξήζε ελφο event listener κπνξεί θαη 
εκθαλίδεηαη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν πάλσ ζην ζεκείν, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ην μερσξίδνπλ. 

3.4.2 Διαχείριση σημείων στο χάρτη  

θνπφο ηεο εθαξκνγήο mypoint είλαη λα κπνξεί λα εκθαλίδεη ζην ράξηε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 
ζεκείσλ (markers). Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί κηα πξφθιεζε, θαζψο ε 
απεηθφληζε εθαηνληάδσλ ή θαη ρηιηάδσλ ηέηνησλ ζεκείσλ ζε κηα πεξηνρή ηνπ ράξηε έρεη σο 
απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηελ επίδνζή ηεο εθαξκνγήο, ηφζν νπηηθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά. 
Μεγαιχηεξν βέβαηα είλαη ην πξφβιεκα γηα ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο 
θαη θηάλνπλ λα επηθαιχπηνπλ ην έλα ην άιιν, ζε βαζκφ πνπ θαζίζηαηαη δχζθνινο ή θαη 
αδχλαηνο ν δηαρσξηζκφο ηνπο. 

Οη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο γηα ηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 
πνιπάξηζκεο, παξνπζηάδνληαο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πην γλσζηέο είλαη: 

 Grid-Based Clustering (Οκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα):  Η ηερληθή απηή ιεηηνπξγεί 
δηαηξψληαο ην ράξηε ζε ηεηξάγσλα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, ην νπνίν αιιάδεη ζε 
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θάζε επίπεδν zoom θαη ζηε ζπλέρεηα, νκαδνπνηψληαο ηα markers κέζα ζε θάζε 
ηεηξάγσλν ηνπ πιέγκαηνο.  

 

Δηθόλα 55. Τερληθή Grid-based clustering, πξηλ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ markers. 

Η Δηθφλα 55 παξνπζηάδεη ηα ζεκεία πξηλ ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο κε βάζε ην πιέγκα. 
Απηή ε ηερληθή ζεσξείηαη γξήγνξε, θαζψο δελ απαηηεί θάπνηνλ ππνινγηζκφ απφζηαζεο 
αλάκεζα ζηα ζεκεία, αιιά ειέγρεη απιά ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Ωζηφζν, παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο, φζνλ αθνξά ηελ νκαδνπνίεζε ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη πνιχ 
θνληά. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 55, ηα ζεκεία 7 θαη 8, παξφιν πνπ είλαη θνληά κεηαμχ ηνπο, 
δελ νκαδνπνηνχληαη, θαζψο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηεηξάγσλα ηνπ πιέγκαηνο.  

     

Δηθόλα 56. Τερληθή Grid-based clustering, κεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ markers. 
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ηελ Δηθφλα 56 θαίλεηαη ην απνηέιεζκα κεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζεκείσλ βάζεη ηνπ 
πιέγκαηνο πνπ αλήθνπλ. Όπσο παξαηεξείηαη, ηα markers έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ έλα 
κνλαδηθφ marker ζην θέληξν ηνπ πιέγκαηνο, πνπ πάλσ ηνπ πξνβάιιεηαη έλαο αξηζκφο κε ην 
ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη.  

 Distance-Based Clustering (Οκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ απφζηαζε): Δίλαη παξφκνηα κε 
ηελ Grid-Based ηερληθή, κε ηε δηαθνξά φηη, νη ζπζηάδεο δεκηνπξγνχληαη βάζεη ηεο 
απφζηαζεο ηνπ ζεκείνπ θη ελφο θεληξηθνχ ζπκπιέγκαηνο. Σν θεληξηθφ απηφ ζχκπιεγκα 
θαζνξίδεηαη αιγνξηζκηθά κέζσ ηεο επαλάιεςεο ησλ ηνπνζεζηψλ ησλ ππαξρφλησλ 
ζεκείσλ. 

 

Δηθόλα 57. Τερληθή Distance-based clustering, πξηλ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ markers. 

 

Δηθόλα 58. Τερληθή Distance-based clustering, κεηά ηελ νκαδνπνίεζε ησλ markers. 



 Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                              Γνπθίδνπ Μαξία / ΜΠΣΠ 13029     

 

44 
 

«Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαηαρψξεζεο, 
δηαρείξηζεο θαη νκαδνπνίεζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε Google Maps» 

 

 
ηελ Δηθφλα 57 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο κε ηα ζεκεία πξηλ ηελ νκαδνπνίεζή 

ηνπο. Γηα θάζε ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο απφζηαζήο ηνπ απφ ηελ θεληξηθή 
ζπζηάδα. Η απφζηαζε απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Έηζη, εάλ ε 
απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε, ηφηε ην ζεκείν 
πξνζηίζεηαη ζηε ζπζηάδα. Δάλ, φκσο, ην ζεκείν δελ αθνκνησζεί απφ νπνηαδήπνηε 
ζπζηάδα, ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα λέα πνπ λα ην πεξηέρεη. Η Δηθφλα 58 παξνπζηάδεη ην 
απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο απηήο. Βέβαηα, ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη φηαλ 
απαηηείηαη ε νκαδνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ζεκείσλ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή δελ 
ππάξρεη θάπνηνο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο πνπ λα ηελ ππνζηεξίδεη απνδνηηθά. 

 

 Viewpoint marker management (Γηαρείξηζε ζεκείσλ πξνβνιήο): Οκαδνπνηεί ηα ζεκεία 
βάζεη ελφο παξαζχξνπ εζηίαζεο πνπ νξηνζεηεί ν ρξήζηεο. 

 

Δηθόλα 59. Παξάζπξν εζηίαζεο πξνβνιήο ζεκείσλ ζην ράξηε. 

 
Δηθόλα 60.  Απνηέιεζκα από ηελ εζηίαζε παξαζύξνπ πξνβνιήο ζεκείσλ ζην ράξηε. 
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Η δηαρείξηζε ζεκείσλ ζε έλα παξάζπξν πξνβνιήο ιεηηνπξγεί παίξλνληαο ηα φξηα ηνπ 
ράξηε πνπ είλαη νξαηά ζην ρξήζηε θαη βάζεη απηψλ ζηέιλεηαη ζηνλ server αίηεκα λα επηζηξέςεη 
φια ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη εληφο απηψλ ησλ νξίσλ. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 
θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη ζην ράξηε ή αιιάδεη ην επίπεδν zoom. 

Η ιεηηνπξγία ηεο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ αλαπαξάζηαζή ηεο ζηηο Δηθφλεο 59 θαη 60. 
Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ ζεσξείηαη ηερληθή νκαδνπνίεζεο, αιιά κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε 
νπνηαδήπνηε άιιε απφ ηηο αλαθεξζείζεο ηερληθέο. 

 Fusion Tables (Πίλαθεο Σπγρώλεπζεο): Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ 
ηε βηβιηνζήθε Google Maps JavaScript API. Οη πίλαθεο ζπγρψλεπζεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή, ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηελ θνηλή ρξήζε πηλάθσλ πνπ 
απνηεινχληαη απφ δεδνκέλα.  Σα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ εκθαλίδνληαη σο έλαο ζηξψκα 
ζην ράξηε,  ρξεζηκνπνηψληαο ην αληηθείκελν FusionTablesLayer. Έλαο πίλαθαο 
ζπγρψλεπζεο είλαη έλαο πίλαθαο βάζεο δεδνκέλσλ, φπνπ θάζε ζεηξά πεξηέρεη 
δεδνκέλα ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. ηελ πεξίπησζε ησλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, θάζε ζεηξά ελφο ηέηνηνπ πίλαθα πεξηέρεη ηα δεδνκέλα ηεο ηνπνζεζίαο, 
απνζεθεχνληαο ηελ πιεξνθνξία γηα ηε ζέζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ. Η κέζνδνο απηή 
βειηηψλεη αηζζεηά ηελ απφδνζε ηνπ ράξηε, θαζψο ε δηαδηθαζία απεηθφληζεο ησλ 
ζεκείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο server ηεο Google θαη φρη ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε. 

 

Δηθόλα 61.  Google Fusion Tables, γηα ηελ πξνβνιή κεγάινπ αξηζκνύ ζεκείσλ ζην ράξηε. 
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ηελ Δηθφλα 61 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ελφο πίλαθα ζπγρψλεπζεο. 
Όπσο παξαηεξείηαη, κε ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε πξνβνιή κεγάινπ αξηζκνχ 
ζεκείσλ, ε νπνία ζα ήηαλ αδχλαηε εάλ θαινχληαλ απφ ηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. Έλα 
αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξνπζηάδνπλ νη πίλαθεο ζπγρψλεπζεο είλαη ε δπλαηφηεηα 
δηεμαγσγήο εξσηεκάησλ κνξθήο SQL ζηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα θηιηξάξεη φπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πίλαθα επηζπκεί λα πξνβάιιεη ζην 
ράξηε. 

Η κέζνδνο ησλ πηλάθσλ ζπγρψλεπζεο βξίζθεηαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, γηα 
απηφ θαη δελ απνηειεί αζθαιή επηινγή γηα ηελ ππνζηήξημε κεγάινπ φγθνπ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ. Παξφια απηά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε 
ηερληθή, βειηηζηνπνηψληαο ην απνηέιεζκά ηεο. 

 Marker Clustering (Σύκπιεγκα ζεκείσλ): Υξεζηκνπνηεί κηα πξνζέγγηζε νκαδνπνίεζεο: 
εάλ ε ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε είλαη πνιχ πςειή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
πεξηνρή, ηα ζεκεία νκαδνπνηνχληαη θαη αληηθαζηζηψληαη απφ κία ζπζηάδα. Πξφθεηηαη γηα 
ηε πην δηαδεδνκέλε ζε ρξήζε client-side βηβιηνζήθε, ε νπνία παξέρεηαη κέζσ ηνπ 
Google Maps JavaScript API Library. ηελ εθαξκνγή mypoint ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο 
markerclusterer.js πνπ απνθηήζεθε δσξεάλ απφ ηε GitHub. 

3.4.3 MarkerClusterer 

Σν MarkerClusterer είλαη κηα grid-based ηερληθή γξακκέλε απφ ηνλ Xiaoxi Wu θαη απνηειεί 
κέξνο ηεο βηβιηνζήθεο Utility Open Source ηνπ Google Maps. Η ιεηηνπξγία ηεο εθαξκφδεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ ζην ράξηε θαη ρξήδεηαη ε πεξίπησζε ηεο 
νκαδνπνίεζήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηερληθή δηαηξεί ην ράξηε ζε πιέγκαηα 
ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπειάδεη θάζε ζεκείν (marker) ηνπ ράξηε 
ρσξηζηά θαη ηα νκαδνπνηεί ζε ζπζηάδεο (clusters), θέξνληαο πάλσ ηνπο κηα εηηθέηα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ markers πνπ εκπεξηέρνπλ. ηελ νπζία, δεκηνπξγεί έλα cluster ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
marker θαη πξνζζέηεη ζε απηφ άιια markers πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην πιέγκα. Η δηαδηθαζία απηή 
επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ φια ηα markers λα έρνπλ θαηαλεκεζεί ζην πην θνληηλφ cluster. 
Δάλ θάπνην marker βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο ζπζηάδαο, ηφηε ην Maps 
JavaScript API θαζνξίδεη ηε απφζηαζε ηνπ marker απφ θάζε cluster θαη ην πξνζζέηεη ζην 
πιεζηέζηεξφ ηνπ, ελψ εάλ δελ βξίζθεηαη ζηα φξηα θαλελφο απφ ηα ππάξρνληα clusters, ηφηε 
δεκηνπξγείηαη σο έλα λέν cluster. 

 Η νκαδνπνίεζε ησλ markers αιιάδεη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο κεηαβάιιεη ην επίπεδν 
ηεο εζηίαζεο ζην ράξηε. Δπεηδή ηα clusters έρνπλ ζηαζεξφ κέγεζνο ζε θάζε επίπεδν zoom, 
ππάξρεη θαηά κέζν φξν ζρεδφλ ν ίδηνο αξηζκφο cluster ζην viewport. 

ηηο Δηθφλεο 62, 63 θαη 64 παξνπζηάδεηαη έλα νπηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηερληθήο Marker 
Clustering. πγθεθξηκέλα, ζηελ Δηθφλα 62 απεηθνλίδνληαη δέθα δηαζθνξπηζκέλα ζεκεία ζην 
ράξηε (Α-J), πξηλ νκαδνπνηεζνχλ. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη θνληά κεηαμχ ηνπο, ελψ άιια πην 
απνκαθξπζκέλα. Ο αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο εθαξκφδεηαη ζε απηά ηα ζεκεία φηαλ φια 
πεξαζηνχλ ζην MarkerCluster σο πίλαθαο ζεκείσλ. Σφηε, μεθηλά απφ ην ζεκείν Α θαη ειέγρεη αλ 
απηφ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα νπνηαζδήπνηε ζπζηάδαο. Δπεηδή, φκσο απηφ είλαη ην πξψην 
ζεκείν, δελ πθίζηαηαη θακία ζπζηάδα αθφκα. πλεπψο, δεκηνπξγείηαη κία λέα ζπζηάδα πνπ ζα 
πεξηέρεη ην ζεκείν Α θαη ζέηεη ην θέληξν ηεο ίζν κε ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν απηφ. 
Σν MarkerCluster εθηειεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ζεκεία B, C θαη D. 

ην ζεκείν Δ ππάξρνπλ ήδε δχν ζπζηάδεο, κέζα ζηα φξηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ην 
ζεκείν απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ απφ 
ηελ θάζε ζπζηάδα θαη ην πξνζζέηεη ζηελ θνληηλφηεξή ηνπ. Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα 
φια ηα επφκελα ζεκεία, έσο φηνπ πξνζηεζνχλ φια ζε θάπνην cluster.  
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Δηθόλα 62.  Σεκεία ζην ράξηε πξηλ ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο από ην MarkerClusterer. 

 

Δηθόλα 63.  Σεκεία ζην ράξηε κέζα ζηα όξηα θάζε ζπζηάδαο. 

ηελ Δηθφλα 64 παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ. Όπσο 
παξαηεξείηαη, δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξα clusters: ην έλα απνηειείηαη απφ ηα ζεκεία A, B θαη D 
ην δεχηεξν απφ ηα ζεκεία C θαη E,  ην ηξίην απφ ηα ζεκεία F, G θαη Ι. Σν ζεκείν H 
δεκηνπξγήζεθε κφλν ηνπ ζε έλα cluster, κηαο πνπ ιφγσ απφζηαζεο δελ κπφξεζε λα εληαρζεί ζε 
θαλέλα απφ ηα ππφινηπα. Κάζε ζπζηάδα πνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία θέξεη 
πάλσ ηεο εηηθέηα κε ην αξηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ απνηειείηαη, ελψ αλ ε ζπζηάδα απνηειείηαη 
απφ έλα κφλν ζεκείν, ηφηε ην ζεκείν εκθαλίδεηαη κφλν κε ην ζχλεζεο εηθνλίδην. 
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Δηθόλα 64. Οκαδνπνίεζε ζεκείσλ ζε clusters, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ MarkerClusterer. 

Σν απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ ζε clusters αιιάδεη θάζε θνξά πνπ 
κεηαβάιιεηαη ην επίπεδν εζηίαζεο, θαζψο ην MarkerClusterer εθηειεί μαλά ηνλ αιγφξηζκν 
νκαδνπνίεζεο. ηελ Δηθφλα 64 ζην θαζνξηζκέλν επίπεδν zoom εκθαλίζηεθαλ ηα ζεκεία 
νκαδνπνηεκέλα ζε ηέζζεξα clusters. ε ρακειφηεξν, φκσο, επίπεδν zoom (Δηθφλεο 65 θαη 66) 
εκθαλίδνληαη ιηγφηεξα clusters, απμάλνληαο αλαινγηθά ηνλ αξηζκφ πνπ θέξνπλ πάλσ ηνπο. 

 

Δηθόλα 65. Μείσζε αξηζκνύ ζπζηάδσλ θαηά ην επίπεδν εζηίαζεο 3. 
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Δηθόλα 66. Μεγαιύηεξε κείσζε ζπζηάδσλ θαηά ην επίπεδν εζηίαζεο 4. 

3.4.4 Heatmap 

Έλαο heatmap ράξηεο ή αιιηψο, ράξηεο ζεξκφηεηαο απνηειεί κηα νπηηθνπνίεζε ηεο έληαζεο 
ησλ δεδνκέλσλ ζε γεσγξαθηθά ζεκεία. πγθεθξηκέλα, απφ πξνεπηινγή, νη πεξηνρέο κε πςειή 
έληαζε ζε ρσξηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα, ελψ εθείλεο κε ρακειφηεξε 
έληαζε κε πξάζηλν. Η ρξήζε ηεο ηερληθήο Heatmap ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ Google Maps 
JavaScript API, ελψ ε βηβιηνζήθε ηεο, heatmap.js,  απνθηάηαη δσξεάλ κέζσ ηνπ GitHub. Η 
Google Maps JavaScript API κπνξεί λα απνδψζεη δεδνκέλα κε ζεξκηθή απεηθφληζε είηε απφ ηε 
πιεπξά ηνπ πειάηε, κέζσ ηνπ Heatmap Layer, είηε απφ ηε κεξηά ηνπ δηαθνκηζηή, κέζσ ησλ 
πηλάθσλ ζπγρψλεπζεο (Fusion Tables), πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν απηνί κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ: 

Heatmap Layer Fusion Table Layer 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
ζην ράξηε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 
κεησκέλε απφδνζή ηνπ. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
ζην ράξηε ζα έρεη κηθξή επίδξαζε ζηελ 
απφδνζή ηνπ. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηεο 
εκθάληζεο ηνπ ζεξκηθνχ ράξηε, κέζα απφ ηηο 
επηινγέο: gradient, radius θαη opacity. 

Γελ παξέρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 
εκθάληζεο ηνπ ζεξκηθνχ ράξηε. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο εάλ ηα 
δεδνκέλα ζα δηαζθνξπίδνληαη ζε πςειφηεξα 
επίπεδα zoom, ή φρη. 

Όια ηα δεδνκέλα ζεξκφηεηαο ζα 
εμαθαλίδνληαη, θαζψο κεγαιψλεη ηα επίπεδν 
zoom. 

Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε 
HTML κνξθή ή ζην δηαθνκηζηή, ή λα 
ππνινγηζηνχλ άκεζα.  

Όια ηα δεδνκέλα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 
έλα Fusion Table. Σα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ 
λα αιιάμνπλ εχθνια θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. 
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Με βάζε ηε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη δπν κέζνδνη, 
αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ελφο heatmap, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη πσο, ε 
ρξήζε ηνπ Fusion Table Layer θέξεη έλα ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο πξνζθέξεη 
ζηαζεξή απφδνζε ζην ράξηε ηεο εθαξκνγήο, αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηαο ησλ ζεκείσλ πνπ  
απηφο εκπεξηέρεη. Παξφια απηά, ην Fusion Table layer βξίζθεηαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, 
θάηη πνπ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ην πφζν απνδνηηθή είλαη φλησο ε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηπιένλ, 
νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηεο 
εκθάληζεο ηνπ heatmap, ηεο επηινγήο εάλ ηα δεδνκέλα ζα δηαζθνξπίδνληαη ζε πςειφηεξα 
επίπεδα zoom θαη ηεο αιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο 
απνηεινχλ θξηηήξηα ζην λα κελ ζεσξεζεί θαηάιιειε γηα ηε ρξήζε ζηελ εθαξκνγή mypoint.  

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε εθαξκνγή πινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην 
Heatmap Layer. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθαλ νη επηινγέο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ heatmap, 
κέζσ ησλ gradient, radius θαη opacity επηινγψλ. Η ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο gradient 
επηθέξεη ηελ αιιαγή ησλ ρξσκάησλ ηνπ heatmap, βάζεη κηαο ζπζηνηρίαο ρξσκάησλ CSS θαη 
RGBA. Απφ ηελ άιιε, ε ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο radius απεηθνλίδεη ηελ αθηίλα πνπ έρεη θάζε 
datapoint, εθθξαζκέλν ζε pixels. Σέινο, ε επηινγή opacity θαζνξίδεη ηε δηαθάλεηα/ αδηαθάλεηα 
ησλ ρξσκάησλ ηνπ heatmap layer. 

3.5 Βάση Δεδομένων   

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο mypoint ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Η 
MySQL απνηειεί έλα απφ ηα πην βαζηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 
(Relational Database Management System - RDBMS) αλνηρηνχ θψδηθα. Σα αξρηθά «SQL» 
(Structured Query Language) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην φλνκά ηεο αληηζηνηρνχλ ζηε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ SQL πνπ ρξεζηκνπνηεί. ε κία MySQL βάζε δεδνκέλσλ ηα δεδνκέλα 
απνζεθεχνληαη ζε πίλαθεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ζηήιεο θαη γξακκέο. Σα δεδνκέλα απηά 
θαινχληαη κέζσ θάπνησλ εξσηεκάησλ (queries), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζζήθε, 
αθαίξεζε θαη ηξνπνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οη εληνιέο ηεο ΑQL κπνξνχλ 
λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ θψδηθα ηεο PHP, επηηξέπνληαο έλα κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ηζηνζειίδαο 
λα δεκηνπξγείηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Η MySQL είλαη γλσζηή θπξίσο γηα ηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία, θαη ηελ επειημία πνπ 
παξέρεη. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην γεγνλφο φηη, απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο επηινγέο γηα 
ρξήζε ζε web εθαξκνγέο, θαζψο πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη ην βαζηθφηεξν, δηαηίζεηαη 
δσξεάλ. Πνιιέο γλσζηέο εθαξκνγέο είλαη βαζηζκέλεο ζηε MySQL, φπσο ην Joomla, ην 
Wordpress, ην  Drupal, ην phpBB, φπσο, επίζεο, θαη πνιιά κεγάια websites, φπσο ε Google, 
ην Facebook, ην Twitter, ην Youtube θ.ά. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο MySQL είλαη 
φηη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά ζηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φπσο 
Windows, Linux, Mac OS, Solaris θ.ά δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ηε 
ρξεζηκνπνηήζεη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παξάγεη επηπιένλ θψδηθα. 
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο mypoint ε MySQL ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ Windows. 

Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε ρξήζε ηεο επέθηαζεο mysqli γηα ηελ 
επηθνηλσλία κε ηε βάζε. Σν extension mysqli είλαη ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ MySQL extension 
(MySQL improved extension) θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα εθκεηαιιεχεηαη ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL ηεο έθδνζεο 4.1.3 θαη κεηά. Σν extension απηφ είλαη ελζσκαησκέλν 
απφ ηελ PHP5 θαη έπεηηα. Οξηζκέλεο απφ ηηο θπξηφηεξεο βειηηψζεηο πνπ παξέρεη ην extension 
mysqli απφ ην αξρηθφ είλαη: 

 Η Αληηθεηκελνζηξαθήο δηεπαθή πνπ δηαζέηεη. 

 Η δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο transactions. 

 Οη εληζρπκέλεο δπλαηφηεηεο εληνπηζκνχ ζθαικάησλ. 

 Η ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε δηαθνκηζηή. 
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Οη πίλαθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο mypoint είλαη νη: 

 Migrations: ν πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο θαη κέζσ 
απηνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα αιιάδεη ην ζρήκα ηεο βάζεο ζε 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ελφο project. 

 Password_resets: απηφο ν πίλαθαο απνζεθεχεη ηηο δηεπζχλζεηο email ησλ ρξεζηψλ πνπ 
αηηνχλ επαλαθνξά θσδηθνχ εηζφδνπ, κέζσ ηνπ Request button «Forgot Your 
Password? ». 

 Places: ζε απηφλ ηνλ πίλαθα απνζεθεχνληαη φια ηα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 
εηζάγνληαη ζην ράξηε, πεξηιακβάλνληαο ζηηο ζηήιεο ηνπ ην id ηνπ ζεκείνπ, ηηο 
ζπληεηαγκέλεο Lat θαη Lng, ηε ηηκή ηνπ ζεκείνπ θαη ην user_id. 

 Users: Δδψ απνζεθεχνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ 
ζηελ εθαξκνγή. Οη ζηήιεο ηνπ πίλαθα απηνχ πεξηιακβάλνπλ ην id, ην φλνκα, ην email 
θαη ην password (θξππηνγξαθεκέλα) ηνπ ρξήζηε. 

 User_activations: ηνλ πίλαθα απηφλ θαηαρσξείηαη ην id ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηαδηθαζία 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέζσ ζπλδέζκνπ πνπ ιακβάλεη ζην email ηνπ. 

Οη ζρέζεηο ησλ πηλάθσλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο εξγαζίαο. 

 

Δηθόλα 67.  Οη πίλαθεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 

3.6 Κώδικας για τη δημιουργία marker στο χάρτη 

Η ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο έγηλε κέζσ ηνπ Sublime Text Editor έθδνζεο 3. 
Παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ν θψδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζεκείνπ ζην ράξηε, ζέηνληαο ζε 
απηφ φλνκα θαη ηηκή. Ο θψδηθαο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζην αξρείν \create.blade θαη θαιείηαη θάζε 
θνξά πνπ ν ρξήζηεο ελεξγεί  ζηε ζειίδα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ marker. 
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Δηθόλα 68.  Ο θώδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ ζεκείνπ κε δεδνκέλα ζην ράξηε. 
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4. Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

4.1 Συμπεράσματα 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε, ε αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο 
θαη ε πινπνίεζε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα 
νπηηθνπνηεί κεγάιν φγθν ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε Google Maps. Η εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε 
είλαη ε mypoint, θαη ζηελ νπνία αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο απεηθφληζεο ηεο πιεξνθνξίαο 
ζην ράξηε. Ωο αληηθείκελν κειέηεο ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξίπησζε ησλ 
Starbucks cafe ζηελ πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιείηαη 
ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Γπηηθήο Ακεξηθήο, πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ απφ ηελ εηαηξεία σο πξνο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζρέζε κε ηηο 
πσιήζεηο ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ζην ρξήζηε είλαη ε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη νπηηθνπνίεζεο ελφο ζεκείνπ ζην ράξηε, δίλνληάο ηνπ πιεξνθνξίεο, 
φπσο θάπνην φλνκα/ ηδηφηεηα θαη κηα ηηκή. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ζηελ 
εθαξκνγή έλα δηθφ ηνπ αξρείν κε ρσξηθά δεδνκέλα θαη απηά ελ ζπλερεία λα νπηηθνπνηεζνχλ ζην 
ράξηε. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο ππεξεζίαο mypoint, απνηππψλνληαη εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο 
ζεκεία επάλσ ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ράξηε, νδεγψληαο ζηελ κεηαμχ ηνπο επηθάιπςε. Σν 
γεγνλφο απηφ δπζθνιεχεη ηελ επηινγή ελφο ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηε ιχζε απηνχ ηνπ 
πξνβιήκαηνο έγηλε ρξήζε ησλ ηερληθψλ marker clustering θαη heatmap. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο mypoint θάλεη 
ρξήζε ηνπ Google Maps API, κέζα απφ ην νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη έλα κεγάιν εχξνο βηβιηνζεθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Google Maps ζε κηα 
εθαξκνγή. Απφ εθεί ελεξγνπνηήζεθαλ ηα «Google Maps Javascript API» θαη «Google Places 
API Web Services» εξγαιεία γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εθαξκνγή, ζηα νπνία βξίζθνληαη νη 
βηβιηνζήθεο MarkerClusterer θαη Heatmap. Μέζσ ηεο βηβιηνζήθεο MarkerClusterer επηηεχρζεθε 
ε νκαδνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζπζηάδεο, βάζεη ηνπ πιέγκαηνο ζην νπνίν αλήθεη 
ην ζεκείν θαη είλαη ρσξηζκέλνο ν ράξηεο. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ην 
γεγνλφο φηη, νη ζπζηάδεο ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη γηα νπνηνδήπνηε επίπεδν εζηίαζεο, 
αιιάδνληαο απιά ηνλ αξηζκφ πνπ θέξνπλ πάλσ ηνπο θαη ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν 
ησλ ζεκείσλ πνπ απνηειείηαη. Απφ ηελ άιιε, κέζσ ηεο ηερληθήο heatmap πξαγκαηνπνηήζεθε ε 
νπηηθνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ρξσκαηηθήο θιηκάθσζεο πνπ ιακβάλεη ν 
ζεξκηθφο ράξηεο, αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ πνπ ζπγθεληξψλεη κηα πεξηνρή. 

Όπσο απνδεηθλχεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο mypoint, ε βηβιηνζήθε Marker 
Clusterer είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη πην εχρξεζηεο πξνζζήθεο ηνπ Google Maps API, 
θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζεκείσλ ζην ράξηε, ρσξίο 
ηδηαίηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρχ. πλεπψο, απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα εθαξκνγέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ράξηεο ηεο Google θαη απεηθνλίδνπλ ζεκεία πάλσ ζε απηνχο. Δηδηθφηεξα δε, ε 
απμαλφκελε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ smartphones είλαη θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ ππνζηήξημε 
ηέηνησλ ηερλνινγηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ράξηεο ηεο Google πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζην κέιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 
πξνζθέξεη απμάλνληαη θαη ελεκεξψλνληαη δηαξθψο. ηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο έγηλε ζαθήο ε 
επθνιία ρξήζεο ηέηνησλ ηερληθψλ, φπσο απηψλ ηεο βηβιηνζήθεο MarkerClusterer θαη Heatmap, 
θαζψο θαη ην πφζν ρξήζηκεο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε 
ην γεγνλφο φηη, ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ πνιχ κεγάιεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη εηαηξείεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ, δίλνληαο ιχζεηο ζε πεξηβαιινληηθά, επηρεηξεκαηηθά, αλζξσπηζηηθά ή 
αθφκα θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα. Δίλαη βέβαην πσο ζην κέιινλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, ιχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο νπηηθνπνίεζεο κεγάινπ φγθνπ 
πιεξνθνξίαο ζην ράξηε. 
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4.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η εθαξκνγή mypoint  είλαη ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν (beta) θαη ζίγνπξα επηδέρεηαη πεξαηηέξσ 
πξνζζήθεο. ηελ παξνχζα κειέηε αμηνπνηήζεθαλ πιήξσο νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη 
βηβιηνζήθεο Marker Clusterer θαη Heatmap.  ην κέιινλ πξφθεηηαη λα πξνζηεζεί ε ιεηηνπξγία 
ηεο εκθάληζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζεκείσλ. πγθεθξηκέλα, λα δίλεηαη ε επηινγή ζηνλ ρξήζηε 
λα παξνπζηάδεη πάλσ ζηα clusters ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηνπο, αληί ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 
ζεκείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχλ λα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βαξχηεηα πνπ έρεη 
κηα πεξηνρή σο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ. 

Μηα επηπιένλ ιεηηνπξγία πνπ ζα πξνζηεζεί είλαη ε ρξήζε θνπκπηνχ θνηλνπνίεζεο 
(Share) θαη Δθηχπσζεο, κε ζθνπφ λα κπνξεί ν ρξήζηεο, φρη κφλν λα εμάγεη ην ράξηε ηνπ ζε 
αξρείν, φπσο αλαπηχρζεθε, αιιά θαη λα ηνλ δηακνηξάδεηαη ζε άιια κέζα, φπσο ζε Google 
Drive, iCloud, One Drive, θιπ., ή λα ηνλ εθηππψλεη. Αθφκα, ζα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα αιιαγήο 
εηθνληδίσλ ησλ markers ζην ράξηε, ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα θαηεγνξηνπνηεί ηα δεδνκέλα 
ζέηνληαο δηαθνξεηηθνχ είδνπο ή ρξψκαηνο icons.  

Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ε θφξκα γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ζεκείνπ ζην ράξηε λα 
επεθηαζεί, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα πξνζζέηεη εηθφλα ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 
ζεκείνπ. Αθφκε, ζα εληαρζεί έλα range tab, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο, αληί ηεο ηηκήο, ζα 
κπνξεί λα επηιέγεη κεηαμχ ελφο εχξνπο ηηκψλ (π.ρ. 1-5, 6-11, 12-16, θιπ), ην νπνίν ζα 
αληηπξνζσπεχεη ηε βαξχηεηά ηνπ. Μηα επηπιένλ ιεηηνπξγία πνπ πξφθεηηαη λα εληαρζεί είλαη ην 
θνπκπί Screenshot, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα απνηππψζεη θαη λα απνζεθεχζεη 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πάλσ ζην ράξηε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Αθφκα, πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο θφξκεο γηα ηελ εγγξαθή ρξήζηε 
βάζεη ξφινπ. πγθεθξηκέλα, λα κπνξνχλ λα νξίδνληαη νη ρξήζηεο σο δηαρεηξηζηέο, ζηνπο 
νπνίνπο επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ράξηε θαη λα πξνζζέζνπλ, λα 
ηξνπνπνηήζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ θαηαρσξήζεηο, κέιε, πνπ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ, λα 
πξνβάινπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ δεδνκέλα ηνπ ράξηε ή ηνπο επηζθέπηεο, πνπ κπνξνχλ λα 
δνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ ράξηε, αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή λα 
ηξνπνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Σέινο, γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε ζα εηζαρζεί έλα Help button, κέζσ ηνπ 
νπνίνπ ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε βνήζεηα ή επηπιένλ πιεξνθφξεζε, ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 
FAQs σο πην άκεζε ιχζε. 
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Παράρτημα 1 

 

 

 

Δηθόλα 69. Τν ζρήκα ηεο βάζεο ηεο εθαξκνγήο mypoint. 
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Παράρτημα 2 

Παξαηίζεηαη ν πεγαίνο θψδηθαο γηα ηελ νκαδνπνίεζε ζεκείσλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο 
MarkerClusterer. Ο θψδηθαο απηφο θαιείηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη λα θάλεη 
νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζην ράξηε κέζσ ηνπ θνπκπηνχ «Clustering». 

<script async defer  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key={{  

env('GOOGLEAPI')}}&libraries=visualization&callback=initialize"></script> 

    <script src="{{ url('/js/markerclusterer.js') }}"></script> 

        <script> 

          function initialize() { 

           document.getElementById("floating-panel").style.display = "none"; 

           var mapOptions = { 

    center: new google.maps.LatLng(0, 0), 

    zoom: 2, 

    minZoom: 2 

   }; 

 

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

 

   var allowedBounds = new google.maps.LatLngBounds( 

    new google.maps.LatLng(85, -180)  

// top left corner of map 

    new google.maps.LatLng(-85, 180)  

// bottom right corner 

   ); 

   var k = 5.0;  

   var n = allowedBounds .getNorthEast().lat() - k; 

   var e = allowedBounds .getNorthEast().lng() - k; 

   var s = allowedBounds .getSouthWest().lat() + k; 

   var w = allowedBounds .getSouthWest().lng() + k; 

   var neNew = new google.maps.LatLng( n, e ); 

   var swNew = new google.maps.LatLng( s, w ); 

   boundsNew = new google.maps.LatLngBounds( swNew, neNew 
); 
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   map .fitBounds(boundsNew); 

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

              zoom:4,              

              mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

            }); 

*/ 

            var markers = []; 

   //var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 

   var infowindow = null; 

            @foreach ($places as $place)                                         

     infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

    content: "{{ $place->title }}" 

    }); 

              var image = "{{ url('/img/pinmypoint.png') }}"; 

              var value= {{ $place->value }};              

              var latLng = new google.maps.LatLng({{$place->lat}},{{$place->lng}}); 

              var marker = new google.maps.Marker({ 

                position: latLng, 

                title:"{{ $place->title }}", 

                icon:image 

              });      

     google.maps.event.addListener(marker, 'click', function () { 

    infowindow.setContent(" Value :{{ $place->value 
}}<br/><a href='place/{{ $place->id }}'>{{ $place->title }}</a>"); 

                infowindow.setOptions({maxWidth:250});  

    infowindow.open(map, this); 

    }); 

    //bounds.extend(marker.position); 

              markers.push(marker); 

 

            @endforeach 

            var markerCluster = new MarkerClusterer(map, markers, {imagePath: '../img/m'}); 

      map.fitBounds(boundsNew); 
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      var listener = google.maps.event.addListener(map, "idle", function () { 

       map.setZoom(2); 

      google.maps.event.removeListener(listener); 

   }); 

             

          } 

 

        </script> 

         

 


