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1. Διζαγυγή 

 

H ρξήζε ελφο απηνθηλήηνπ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη  κεηνλεθηήκαηα. Έλα ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε ρψξσλ παξθαξίζκαηνο. Απηφ ζπλαληάηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε πφιεηο 

κε απμεκέλν πιεζπζκφ θαη έιιεηςε ππνδνκψλ παξθαξίζκαηνο. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιχζνπλ νινθιεξσηηθά ην πξφβιεκα, φκσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ κεηξηαζκφ 

ηνπ. 

 

Δίλαη γλσζηφ πφζν αθξηβή, πεξηδήηεηε θαη ρξνλνβφξα  κπνξεί λα είλαη ε δηαδηθαζία παξθαξίζκαηνο. 

Μεηά απφ πξσηαξρηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε, δελ βξέζεθε θάηη πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε εχθνινπ παξθαξίζκαηνο. Γη' απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε αλαγθαία ε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο απφ ην κεδέλ, θαζψο θαη ε δηεμνδηθή επεμήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εζηηαζκφο ζηελ ηερληθή κεξηά (πξνγξακκαηηζηηθή θπξίσο) ηνπ πξνβιήκαηνο,  θαη  αλαπηχρζεθε έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα  βνεζήζεη ζηελ πξνζέγγηζε κηαο ιχζεο ζρεηηθά κε ηελ αλεχξεζε 

εχθνινπ παξθαξίζκαηνο. Τν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ  ινγηζκηθψλ πνπ  

βαζίδνληαη αξθεηά ζηελ ηξνθνδφηεζε κε δεδνκέλα απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Δπίζεο  ζα 

αλαιπζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ππάξρνληα  ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ παξφκνηνπο ζθνπνχο αιιά  

φκσο ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

 

Αθνχ εμεγήζακε ηνλ ζηφρν απηήο ηεο εξγαζίαο παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ δνκή πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε. 

 

 Κεθάλαιο 2ο,  ζα αλαιχζνπκε ηα δηάθνξα είδε έμππλσλ ζπζηεκάησλ πάξθηλγθ πνπ ππάξρνπλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη αζρνινχληαη 

κε ην εχθνιν παξθάξηζκα. Αξγφηεξα ζα δνχκε ηη παξαπάλσ πξνζθέξεη ε  ιχζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ αλαιχζεθαλ 

 Κεθάλαιο 3ο, ζα δνχκε ηνπο ζηφρνπο νινθιήξσζεο ηεο εθαξκνγήο, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε θαη ηη εμνπιηζκφ ζα ρξεηαζηνχκε 

 Κεθάλαιο 4ο, ζα παξνπζηάζνπκε ιχζεηο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εξγαζία καο, apis πνπ κπνξεί λα καο θαλνχλ ρξήζηκα, frameworks, ηα 

δηάθνξα εξγαιεία θαζψο θαη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

 Κεθάλαιο 5ο, ζα δνχκε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Παξνπζηάδνληαη νη πην βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ web service πνπ έρνπκε, θαζψο θαη ην ζρεζηαθφ 

κνληέιν, ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ, νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο  θαη  ηα  δηαγξάκκαηα 

αθνινπζίαο κελπκάησλ 

 Κεθάλαιο 6ο, ζα αλαιχζνπκε πνηεο ηερλνινγίεο,apis, εξγαιεία,frameworks ρξεζηκνπνηήζακε 

ηειηθά απφ απηά πνπ είδακε ζην θεθάιαην 4 γηα λα  δεκηνπξγήζνπκε ηελ εθαξκνγή καο. Αθφκε 

ζα δείμνπκε ηα plugins πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην symfony [13], ηα libs ηνπ android [11] 

client θαζψο θαη ηα modules ηνπ python [31] client. Δπίζεο ζα αλαθέξνπκε θαη ην hardware 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Θα παξνπζηαζηεί ην interface ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη θάπνηα ζελάξηα 

ρξήζεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ android emulator, ε εγθαηάζηαζε ηνπ gps receiver ζην linux 

ζχζηεκα καο θαη ηέινο ην εξγαιείν soap ui γηα λα δείμνπκε πψο εθηεινχληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

web service καο 

 Κεθάλαιο 7ο, ζα παξνπζηάζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη  ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο πνπ 

αλαπηχρζεθε, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ ρξήζε θαη ηε δεκηνπξγία ηεο. Τέινο ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα ζρέδηα καο γηα κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ηεο πινπνίεζεο καο 

 Κεθάλαιο 8ο, ζα εθθξάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 



2. Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

 

Σε απηφ ην θεθάιαην ζα δνχκε ζην πξψην ηκήκα κηα γεληθή αλαθνξά ζηα  είδε έμππλσλ ζπζηεκάησλ 

πάξθηλγθ πνπ ππάξρνπλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ  έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ. 

Κάζε έξεπλα πξνζεγγίδεη ην ζέκα απφ ηελ δηθή ηεο κεξηά, θαη πξνζπαζεί κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν λα 

δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ παξθαξίζκαηνο. Σην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ιχζεο καο. 

 

2.1 Δίδη έξςπνυν ζςζηημάηυν παπκαπίζμαηορ 

 

Η Δπξψπε, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη  ε Ιαπσλία απνηεινχλ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ θαηαζθεπή 

έμππλσλ ζπζηεκάησλ παξθαξίζκαηνο. Σήκεξα κπνξνχκε λα βξνχκε αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο έμππλσλ 

ζπζηεκάησλ παξθαξίζκαηνο ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Η ηερλνινγία ηνπ έμππλνπ παξθαξίζκαηνο 

έρεη πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο, ηα νπνία θαη πεξηγξάθνπκε παξαθάησ: 

 

 Ο πειάηεο κπνξεί λα δεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζε ζέζεηο  ελφο πάξθηλγθ πξνηνχ εηζέιζεη ζε απηφ, 

θαζψο θαη γηα ηνπο νξφθνπο ηνπ 

 Ο πειάηεο κπνξεί ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θαζψο  

ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα βξίζθνληαη θνληά ζε γξακκέο ηξέλσλ ή δηαδξνκέο ιεσθνξείσλ 

 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ πάξθηλγθ κπνξεί αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη λα 

αιιάμεη ηελ ηηκνινγηαθή ηνπ πνιηηηθή 

 Ο δηαρεηξηζηήο κε ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνβιέςεη κειινληηθά κνηίβα 

παξθαξίζκαηνο ή ηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

 Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα απνηξέςεη θινπέο απηνθηλήησλ 

 Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα θάλεη πεξηθνπέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ πάξθηλγθ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο 

 Τν ζχζηεκα νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο θίλεζεο θαζψο  θαη ησλ εθπνκπψλ πνπ γίλνληαη απφ ηα 

απηνθίλεηα, κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν αλαδήηεζεο ζέζεσλ ή αλακνλήο κέρξη λα ειεπζεξσζεί 

θάπνηα 

 

Τα έμππλα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 

2.1.1 Καηεςθςνηήπια πληποθοπιακά ζςζηήμαηα πάπκινγκ (PGI) 

 

Η PGI ηερλνινγία [5] θαηεπζχλεη θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ πάξθηλγθ 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Αηζζεηήξεο νρεκάησλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο εηζφδνπο, 

εμφδνπο θαη ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ πάξθηλγθ γηα λα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο 

θαζψο θαη ηηο κε δηαζέζηκεο ζέζεηο. Οη πην θνηλνί αηζζεηήξεο είλαη νη αηζζεηήξεο επαλάιεςεο, νη 

ηερλεηήο νξάζεσο, νη ππεξερεηηθνί, νη ππέξπζξνη, νη ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο θαη νη ιέηδεξ. Η 

πιεξνθνξία πνπ καο παξέρεη πνηθίιεη απφ άδεην ή γεκάην, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ή ηελ 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ειεχζεξεο ζέζεηο, θαη ε νπνία πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα 

ζεκεία γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα πάξεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε. 

 



2.1.2 Σςζηήμαηα βαζιζμένα ζηα μεηαθοπικά ζςζηήμαηα  

 

Τα ζπζηήκαηα [5] απηά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο πάξθηλγθ, θαζψο θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Ο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο νδεγνχο λα παξθάξνπλ ηα 

νρήκαηα ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηα ηξέλα ή ηα ιεσθνξεία γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο. Τν νπνίν κε 

ηελ ζεηξά ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θίλεζεο ζηνπο δξφκνπο, ηελ κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηέινο ηελ θαηαλάισζε βελδίλεο. Καη εδψ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αηζζεηήξεο 

νρεκάησλ αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ PGI ηερλνινγία [5]. Τα κελχκαηα 

πνπ πξνβάιινληαη ζηηο πηλαθίδεο ησλ δξφκσλ, θαηεπζχλνπλ ηνπο νδεγνχο πξνο απηνχο ηνπο ρψξνπο.  

2.1.3 Έξςπνα ζςζηήμαηα πληπυμήρ 

 

Τα έμππλα ζπζηήκαηα πιεξσκήο [5] ρξεζηκνπνηνχλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο, θαη απνηεινχλ ηνπο 

αληηθαηαζηάηεο ησλ παξαδνζηαθψλ κεηξεηψλ. Δπηηξέπνπλ γξήγνξε θαη άλεηε πιεξσκή, βειηηψλνπλ 

ηα πνζνζηά ζπιινγήο ησλ πξνζηίκσλ θαη κεηψλνπλ ηα πνζνζηά επίζεζεο ζε ππαιιήινπο ηνπ 

πάξθηλγθ. Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο επηθνηλσλίαο (ρξσζηηθέο, 

πηζησηηθέο θάξηεο), κεζφδνπο πνπ δελ πεξηέρνπλ θάπνην είδνο επηθνηλσλίαο (έμππλεο θάξηεο θαη RFID) 

θαη ηέινο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο πνπ πεξηέρνπλ θηλεηέο ζπζθεπέο (ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο). 

Με ηελ ρξήζε ηεο πιεξσκήο γηα κηα ζέζε πάξθηλγθ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πνηεο ζέζεηο 

θαηαιακβάλνληαη εθείλε ηελ ζηηγκή. Σε απηφ ην ζχζηεκα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αηζζεηήξεο. 

2.1.4 Δ-Πάπκινγκ 

 

Τν Δ-Πάξθηλγθ [5] ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο γηα λα ελνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία δέζκεπζεο 

ζέζεσλ πάξθηλγθ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκήο. Φξεζηκνπνηψληαο απηφ ην ζχζηεκα ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ξσηήζεη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα, λα θάλεη θξάηεζε γηα κηα ζέζε  ηελ νπνία κπνξεί λα 

πιεξψζεη θεχγνληαο. Σε απηφ ην ζχζηεκα κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε απφ ην ίληεξλεη, pdas ή ην 

θηλεηφ καο ηειέθσλν. Καη ζε απηφ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θιαζζηθνί αηζζεηήξεο νη νπνίνη 

ρξεηάδνληαη γηα λα αλαγλσξίζνπλ νρήκαηα ηα νπνία πιεζηάδνπλ. Ψζηφζν ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη ηνπο πειάηεο ή ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ θάλεη ηελ θξάηεζε γηα λα ηνπο επηηξέπεη ηελ είζνδν 

ζηελ ζέζε πνπ έρνπλ δεζκεχζεη. Μπνξνχκε ρξεζηκνπνηψληαο θσδηθφ επηβεβαίσζεο λα 

αλαγλσξίζνπκε έλαλ πειάηε, ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο έρεη ιάβεη ζην θηλεηφ ηνπ. 

 

2.1.5 Αςηόμαηο Πάπκινγκ 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα απηφκαην ζχζηεκα κεραληθνχ πάξθηλγθ [5], ηνπ νπνίνπ ε  δηαρείξηζε γίλεηαη απφ 

ππνινγηζηή. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ην ακάμη ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο απνβάζξεο, λα ην 

θιεηδψζνπλ θαη ν ππνινγηζηήο αλαιακβάλεη λα παξθάξεη ην απηνθίλεην ηνπο. Γηα λα παξαιάβνπλ ην 

ακάμη ηνπο ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπο, θαζψο θαη ην password ηνπο. Δθφζνλ 

επηβεβαησζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο, παξαιακβάλνπλ ην απηνθίλεην ηνπο. Τν απηφκαην πάξθηλγθ επηηξέπεη 

ηελ απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε  ελφο πάξθηλγθ κε ιίγεο ζέζεηο. Σε απηφ ην ζχζηεκα βξίζθνπκε αξθεηά 

είδε αηζζεηήξσλ. 

 

 

 

 



2.2 Έπεςνερ και πποφόνηα 

 

Σηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη αλαθνξά ζε δηάθνξα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ήδε ζηελ 

αγνξά, θαη αλαπηχρζεθαλ είηε γηα πηινηηθά projects είηε γηα έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ. Τα ζπζηήκαηα 

πνπ ζα αλαιχζνπκε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο πάξθηλγθ επί πιεξσκή. 

 

2.2.1 Navigon 

 

Μία απφ ηηο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ζπζηήκαηα έμππλνπ παξθαξίζκαηνο είλαη ε Nanigon [27]. Σηνλ 

ράξηε ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδνληαη κπιε ζήκαηα P (ην ζήκα ηνπ parking). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηιέμεη θάπνην ζηίγκα parking απφ ηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο πινήγεζεο ηνπ θαη λα δεη  πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν parking ή επηιέγνληαο απφ ηελ νζφλε λα δεη ηα δηαζέζηκα parkings ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Απνηειεί κηα αθξηβή ιχζε, θαζψο κηα ζέζε parking κπνξεί λα 

μεθηλήζεη απφ πέληε επξψ θαη λα θηάζεη έσο θαη δεθαπέληε επξψ. Η ιχζε καο ζε ζρέζε κε ην πξντφλ 

ηεο Navigon  ζίγνπξα πξνζθέξεη ιηγφηεξεο ιεηηνπξγίεο, θαζψο ηα πξντφληα ηεο Navigon 

δεκηνπξγνχληαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. Θεσξνχκε φηη  ε ιχζε ηεο Navigon θαιχπηεη ελ κέξε απηφ πνπ 

ζέινπκε λα επηηχρνπκε, δειαδή ην έμππλν παξθάξηζκα ζε ρακειφ θφζηνο. Ψζηφζν δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην κέξνο ηνπ θψδηθα  ηεο Navigon θαζψο απνηειεί εκπνξηθφ θιεηζηφ πξντφλ 

ζηνπ νπνίνπ ηνλ θψδηθα δελ έρνπκε πξφζβαζε.  

 

Σηελ εηθφλα 1 βιέπνπκε ην interface ηεο ζπζθεπήο, ζην νπνίν θαίλεηαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν 

ρξήζηεο. Αθφκα ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε επηινγή πνπ καο δείρλεη ηα δηαζέζηκα parkings ζηελ 

πεξηνρή, αλ ππάξρεη θάπνην ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά εκθαλίδεηαη σο ζηίγκα. 

 

Δηθφλα 1: Βιέπνπκε ην gui ηνπ πξντφληνο, ζην νπνίν θαίλεηαη ν ράξηεο ηεο εθαξκνγήο  [27] 

 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ εηθφλα 2, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ςάρλεη αλάκεζα ζηα δηαζέζηκα parkings πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Γίπια απφ θάζε parking ππάξρεη αμηνιφγεζε θαη κπνξνχκε επίζεο λα δνχκε 



θαη ην θφζηνο αλά ψξα. Δπηιέγνληαο απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή ηνπ. 

 

Δηθφλα 2: Βιέπνπκε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πάξθηλγθ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή [27] 

2.2.2 SmartParking: Ένα αζθαλέρ και έξςπνο ζύζηημα παπκαπίζμαηορ 

 

Τν SmartParking [1] πξνηάζεθε απφ ηνπο Gongjun Yan, Stephan Olariu, Michele C. Weigle, Mahmoud 

Abuelela ζε κηα ζχζθεςε ηεο IEEE ζηελ Beijing, Κίλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008. Απνηειεί κηα 

νινθιεξσκέλε πνιχπινθε ιχζε, θαζψο εθηφο απφ ην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί θαη αηζζεηήξεο, 

πνκπνδέθηεο γηα λα δνπιέςεη. 

 

Ο νδεγφο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ππεξεζία ρξεηάδεηαη λα έρεη καδί ηνπ έλαλ αζχξκαην πνκπνδέθηε 

- κηθξφ επεμεξγαζηή, ηνπ νπνίνπ ε εθπνκπή θηάλεη ην έλα κέηξν. Τν parking πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεο πξέπεη λα έρεη θαη απηφ έλαλ αζχξκαην 

πνκπνδέθηε ή αζχξκαην δίθηπν, αηζζεηήξηεο δψλεο παξθαξίζκαηνο, ζπζθεπέο ππεξχζξσλ θαη έλαλ 

θεληξηθφ ππνινγηζηή πνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζχζηεκα καο. Η κεηάδνζε 

κελπκάησλ καο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 

 Τηο ζπλνιηθέο ζέζεηο ηνπ parking 

 Πνηεο απφ απηέο είλαη δεζκεπκέλεο θαη πνηεο φρη 

 Τηο θξαηήζεηο γηα ζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

 

 

 

 

 

 



 

Δηθφλα 3: Η αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο [1] 

Οη αηζζεηήξηεο δψλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππέξπζξεο ζπζθεπέο είλαη απηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ εάλ κηα 

ζέζε θαηαιακβάλεηαη απφ θάπνην ακάμη ή φρη, θαη θξνληίδνπλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ην δίθηπν κε απηή 

ηελ πιεξνθνξία. Απηφ γίλεηαη γηα λα κεηψζνπκε φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη ηα ιάζε αλίρλεπζεο κηαο 

ζέζεο. Σε απηνχο νη νπνίνη δελ αθνινπζνχλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή θάλνπλ ιάζε  ζην 

παξθάξηζκα ηνπο (θαηαιακβάλνπλ δχν ζέζεηο πάξθηλγθ), επηβάιινληαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο  

 

Τν ζχζηεκα κπνξεί λα ζηέιλεη κελχκαηα απφ ην ακάμη πξνο κηα δψλε, απφ δψλε ζε δψλε θαη είηε θαη 

απφ ακάμη ζε ακάμη, θαη έηζη λα ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο γηα φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

δεζκεχζνπλ. Αθφκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εάλ απηνί ην ζειήζνπλ, λα δεζκεχζνπλ κηα ζέζε (δειψλνπλ 

ηε ζέζε πνπ ζέινπλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ ηελ 

θξάηεζε πνπ έθαλαλ γηα θάπνηα ζέζε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαιάβνπλ κηα ζέζε  ηελ νπνία έρνπλ 

θξαηήζεη θαη δελ έρνπλ αθπξψζεη ηελ θξάηεζε κπνξεί λα ηνπο επηβιεζεί θάπνην πξφζηηκν. Οη ρξήζηεο 

απαγνξεχεηαη λα θαηαιάβνπλ άιιε ζέζε απφ απηή πνπ δέζκεπζαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Μηα ζέζε ε 

νπνία δελ είλαη δεζκεπκέλε εκθαλίδεηαη κε έλα κπιε ζεκείν (κε θίηξηλν εκθαλίδνληαη νη δεζκεπκέλεο 

θαη κε θφθθηλν νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε). 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ν νδεγφο ςάρλεη γηα parking, κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ρσξίο. Όζν απμάλνληαη νη ζέζεηο απμάλεηαη θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν θάπνηνο 

ςάρλεη γηα parking. Παξαηεξνχκε φηη ζε πάξθηλγθ 2500 – 3000 ζέζεσλ θάπνηνο κπνξεί λα ςάρλεη γηα 

κηα ζέζε πάξθηλγθ έσο θαη ζαξάληα ιεπηά, ζε αληίζεζε κε θάπνηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα πνπ 

δελ ρξεηάδεηαη λα ςάμεη πάλσ απφ έλα ιεπηφ. 

 



 

 

 

Δηθφλα 4: Φξφλνο εχξεζεο παξθαξίζκαηνο [1] 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα αμηφινγε ιχζε, ε νπνία κπνξεί θαη ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηηο ειεχζεξεο ζέζεηο 

πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ κπνξεί λα θξαηήζεη, εθφζνλ απηφο ην επηζπκεί. Απηή ε ιχζε είλαη δηαθνξεηηθή 

ζε ζρέζε κε ηελ δηθή καο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη θξάηεζε γηα κηα ζέζε. 

Παξνπζηάδεη ην ίδην κεηνλέθηεκα κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα, εθαξκφδεηαη ζε ζέζεηο πάξθηλγθ επί 

πιεξσκή θαη είλαη πνιχ αθξηβφ φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπ.  

 

2.2.3 Έξςπνο ζύζηημα παπκαπίζμαηορ ζηον διεθνή αεπολιμένα Thurgood 
Marshall ζηην Βαληιμόπη 

 

Τν αεξνδξφκην Thurgood Marshall απνηειεί ην πξψην αεξνδξφκην ηεο ρψξαο πνπ απνθάζηζε λα 

εγθαηαζηήζεη έλα έμππλν ζχζηεκα παξθαξίζκαηνο [28] ζην πάξθηλγθ πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ, 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 13.200 ζέζεσλ. Φξεζηκνπνηεί αξθεηά είδε ζέλζνξσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ γηα 

ην αλ κία ζέζε είλαη ειεχζεξε ή φρη. 

 

Οη ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο πνπ ππάξρνπλ θνληά ζην αεξνδξφκην ελεκεξψλνπλ ηνπο νδεγνχο γηα ηε 



δηαζεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα πάλε γηα λα βξνπλ ειεχζεξεο ζέζεηο. 

Δκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ ζέζεσλ ζηελ είζνδν αιιά θαη ν αξηζκφο απηψλ αλά  επίπεδν. 

Σε θάζε επίπεδν ππάξρνπλ πηλαθίδεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο νδεγνχο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζέζεσλ αλά γξακκή. Τέινο, ππάξρεη θσηεηλή έλδεημε πνπ δειψλεη ηε δηαζεζηκφηεηα κηαο ζέζεο, 

πξάζηλν γηα κηα δηαζέζηκε ζέζε θαη θφθθηλν γηα κηα κε δηαζέζηκε. 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αεξνδξνκίνπ λα έρνπλ αθξηβή εηθφλα γηα 

φιεο ηηο ζέζεηο παξθαξίζκαηνο πνπ δηαζέηνπλ. Όπσο αλαθέξεη ν ππεχζπλνο, πάξθηλγθ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα έμππλν ζχζηεκα παξθαξίζκαηνο αλαγθάδνληαη λα κελ παξέρνπλ άιιν ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο πξνζσξηλά φηαλ είλαη γεκάηα θαηά  70% κε  80%, γηαηί ζεσξνχλ φηη έρνπλ γεκίζεη 

πιήξσο. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ην αεξνδξφκην κπνξεί λα παξέρεη ζπλέρεηα ην 100% ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ. Τν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ αηζζεηήξσλ αλά ζέζε είλαη 450 δνιάξηα, ην νπνίν 

δελ είλαη αξθεηά κεγάιν αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα έρεη.  

 

Σηελ εηθφλα 5 νπνία θαίλεηαη ε θσηεηλή έλδεημε ε νπνία καο ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

κπνξεί λα πάεη ν νδεγφο γηα λα βξεη  ειεχζεξεο ζέζεηο. 

 

 

Δηθφλα 5: θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ειεχζεξεο ζέζεηο  πάξθηλγθ [28] 

Δλδηαθέξνπζα ιχζε αλ θαη πξφθεηηαη γηα parking επί πιεξσκή ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

αεξνδξφκην. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε  λα επσθειεζνχκε θάπσο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε. 

 

2.2.4 Ππυηόηςπο έξςπνο παπκάπιζμα με ηην σπήζη δικηςακών 
αζύπμαηυν αιζθηηήπυν (SPARK) 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα [4] πξνηάζεθε απφ ηνπο S. V. Srikanth, Pramod P. J, Dileep K. P, Tapas S, 

Mahesh U. Patil, Sarat Chandra Babu N ηνπ C-DAC,νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν, νηθνλνκηθφ, ελεκεξσκέλν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ζχζηεκα. 

Απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο  inductive loop αηζζεηήξεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ  

πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ (WSN). 

 

Τν ζχζηεκα απηφ παξέρεη ηηο εμήο  ππεξεζίεο, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε θάζε ζέζεο μερσξηζηά, 



παξέρεη νδεγίεο ζηνπο νδεγνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηεπζπλζνχλ ζηηο  ειεχζεξεο ζέζεηο θαη ηέινο 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα  λα επηιέμνπλ κηα ζέζε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο θαη λα ηελ θξαηήζνπλ εθφζνλ 

απηνί ην επηζπκνχλ. Γηα λα δεζκεχζνπλ κηα ζέζε ρξεηάδεηαη λα δψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο ηνπο, 

θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ηελ ρξεηάδνληαη (ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη 

κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ GSM/GPRS δηθηχνπ). Τα κελχκαηα κεηαθέξνληαη ζηνλ server ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο απαληάεη ζηνλ ρξήζηε αλ ην αίηεκα ηνπ έγηλε δεθηφ.  

 

Τν ζχζηεκα είλαη ρσξηζκέλν ζε ππνζπζηήκαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ κηα μερσξηζηή ιεηηνπξγηθφηεηα 

ην θαζέλα. 

 Υποζύζηημα WSN,  ειέγρεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ αιιαγέο, ηηο νπνίεο θαη 

ζηέιλεη κέζσ ηνπ RF 

 Υποζύζηημα Sink, απνηειεί ην gateway πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο απφ ην WSN ζην  

εμσηεξηθφ δίθηπν (θπξίσο ζην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο παξθαξίζκαηνο). Δπίζεο κεηαθέξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζέζεσλ απφ ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο ζην 

ππνζχζηεκα θαζνδήγεζεο 

 Υποζύζηημα διασείπιζηρ parking, εδψ θαηαιήγνπλ φια ηα κελχκαηα ηα νπνία θαη 

απνζεθεχνληαη ζηε βάζε (απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο).  Δίλαη ππεχζπλν είηε γηα ηελ 

θξάηεζε ησλ ζέζεσλ είηε γηα λα δψζεη ζήκα ζην ππνζχζηεκα θαζνδήγεζεο . Αθφκα ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ  ηηο νπνίεο θαη εκθαλίδεη ζην interface ηνπ 

πειάηε. Τέινο ελεκεξψλεη ην ππνζχζηεκα εηζφδνπ, ην νπνίν είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη ηηο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην πάξθηλγθ  

 Αςηόμαηο ςποζύζηημα καθοδήγηζηρ, εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα λα θαηεπζπλζεί ν νδεγφο 

εχθνια ζε κηα κε θαηεηιεκκέλε ζέζε, φπσο θαη  πιεξνθνξίεο θαηεχζπλζεο γηα λα εληνπίζεη 

ειεχζεξεο ζέζεηο 

 Υποζύζηημα ενημέπυζηρ ειζόδος, ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ ζέζεσλ πνπ δηαζέηεη ην parking 

 Υποζύζηημα client, απνηειεί ην ππνζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ρξήζηεο θαη κέζσ απηνχ 

κπνξεί λα δεη ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη λα θξαηήζεη θάπνηα  εθφζνλ απηφο ην επηζπκεί. Γηα λα 

θξαηήζεη θάπνηα ζέζε ρξεηάδεηαη λα δψζεη ηνλ αξηζκφ πηλαθίδαο ηνπ, θαζψο θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ην νπνίν επηζπκεί  λα δεζκεχζεη ηε ζέζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σηελ εηθφλα 6 θαίλεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηή έρεη πξνηαζεί. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ελδηαθέξνπζα  ιχζε, αιιά θαη απηή βαζίδεηαη ζε ρψξνπο parking  επί πιεξσκή. 

 

 

Δηθφλα 6: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο SPARK [4] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5  Γικηςυμένερ Θέζειρ Παπκαπίζμαηορ 

 

Οη δηθηπσκέλεο ζέζεηο παξθαξίζκαηνο [2] πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Prithwish Basu θαη Thomas D.C. 

Little ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηψλεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη ηε ζέζε παξθαξίζκαηνο  πνπ 

εθείλνο πξαγκαηηθά επηζπκεί, εθηειψληαο εξσηήκαηα κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ν 

ρξήζηεο επηζπκεί λα βξεη κηα ζέζε πνπ βξίζθεηαη 50 κέηξα καθξηά ηνπ θαη θνζηίδεη 2 επξψ, εθφζνλ 

εληνπηζηεί απηή ε ζέζε θαη απηφο ην επηζπκεί κπνξεί λα ηελ θξαηήζεη. Τν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη 

δηάθνξα εξσηήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο. 

 

 

Δηθφλα 7: Αξρηηεθηνληθή αηζζεηήξα – κεηξεηή [2] 

 

Ο βαζηθφο θνξκφο ηνπ δηθηχνπ είλαη έλα ad hoc δίθηπν. Τν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν απνηειείηαη απφ 

απηφλνκεο κνλάδεο – κεηξεηέο, νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα δψζνπλ απάληεζε ζηα 



εξσηήκαηα πνπ ππνβάιεη ν ρξήζηεο. Σηελ εηθφλα 7 βιέπνπκε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη κεηξεηέο δηαζέηνπλ 

κπαηαξία, επεμεξγαζηή, κλήκε (εγγξάςηκε θαη κηαο εγγξαθήο), ππέξπζξν αηζζεηήξα (αλαγλσξίδεη αλ 

ε ζέζε είλαη θαηεηιεκκέλε) θαη αζχξκαηε θάξηα γηα λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Ο θάζε 

κεηξεηήο δηαζέηεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, απφ ηηο νπνίεο άιιεο είλαη ζηαζεξέο θαη άιιεο αιιάδνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηνπνζεζία ηνπ κεηξεηή είλαη κε κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία, ελψ ε κέηξεζε ηεο 

ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο ηνπ είλαη είλαη κηα κεηαβαιιφκελε πιεξνθνξία. 

 

Σε έλα αξρηθφ ζελάξην φινη νη κεηξεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ν θάζε κεηξεηήο γλσξίδεη ηη 

γίλεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ηνπ ρξήζηε 

γηα εχξεζε ειεχζεξσλ ζέζεσλ. Παξ' φια απηά, έηζη ζα ζπαηαιηφληαλ αξθεηνί πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη. Γηα λα κελ ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεηξεηψλ, 

απνθάζηζαλ λα ρσξίζνπλ ηνπο κεηξεηέο - αηζζεηήξεο ζε νκάδεο (Clusters). Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηξεηψλ - αηζζεηήξσλ είλαη φηη ην δίθηπν δελ αιιάδεη, θαζψο νη αηζζεηήξεο είλαη 

ζηαζεξνί ( κφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αιιάμεη, είηε λα ζηακαηήζεη λα είλαη δηαζέζηκνο έλαο 

αηζζεηήξαο, είηε λα εγθαηαζηήζνπκε έλαλ θαηλνχξην). 

 

 

Σηελ εηθφλα 8 πνπ αθνινπζεί, βιέπνπκε πσο ελψλνληαη νη αηζζεηήξεο θαη δεκηνπξγνχλ νκάδεο 

(Clusters). Η θάζε νκάδα δηαζέηεη κηα θεθαιή (Cluster Head), ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα λα γλσξίδεη 

ηη γίλεηαη κε ηνπο αηζζεηήξεο ηεο δηθηάο ηεο νκάδαο. Η επηινγή ηεο θεθαιήο γίλεηαη ηπραία, απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε είλαη ε ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ θαηαλαιψλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφινηπν ηεο 

κπαηαξίαο πνπ δηαζέηεη. Σε πεξίπησζε πνπ ιάβνπλ θάπνην εξψηεκα, απηέο είηε απαληνχλ κε βάζε 

θάπνην κήλπκα πνπ είραλ ιάβεη πην πξηλ, είηε ρξεηάδεηαη λα ξσηήζνπλ ηηο άιιεο θεθαιέο κέζα ζην 

δίθηπν γηα λα πάξνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπλ.  Δπίζεο φηαλ θάπνηνο αηζζεηήξαο (δελ ρξεηάδεηαη 

λα είλαη θεθαιή) παξαιάβεη θάπνην κήλπκα, απηφο αλαιακβάλεη λα ην δξνκνινγήζεη ζηελ θεθαιή ηεο 

νκάδαο ηνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είηε ην θξαηάεη, αλ αθνξά ηελ δηθή ηεο νκάδα, είηε ην πξνσζεί 

ζηελ θεθαιή πνπ πξέπεη.  



 

 

Δηθφλα 8: Αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ [2] 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ, είλαη φηη ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε 

. Όπσο είπακε νη κεηξεηέο - αηζζεηήξεο έρνπλ πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηελ δηθή ηνπο νκάδα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φηαλ ν ρξήζηεο ξσηήζεη θάηη γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη, πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςηλ φηη ε απάληεζε πνπ ζα ζηείιεη ην ζχζηεκα ζηνλ ρξήζηε, εάλ απηή θαζπζηεξήζεη κπνξεί λα κελ 

ηνπ είλαη ρξήζηκε. 

 

Αθφκα ην ζχζηεκα ππνινγίδεη θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ελδηαθέξνληνο πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ δχν 

νδεγνί ελδηαθέξνληαη λα θαηαιάβνπλ ηελ ίδηα ζέζε. Σηελ νπζία ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε 

πνπ είλαη πην καθξηά, φηη ε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθεξφηαλ δελ είλαη πηα δηαζέζηκε θαη έηζη απηφο 



δελ ρξεηάδεηαη λα θαηεπζπλζεί πξνο απηή. Δπίζεο ηνλ ελεκεξψλεη θαη γηα άιιεο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηελ 

πεξηνρή. Τέινο, εάλ θάπνηνο ρξήζηεο παξαβηάδεη ην ρξφλν παξακνλήο ζε κηα ζέζε, ην ζχζηεκα ηνλ 

ρξεψλεη κε θάπνην πξφζηηκν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ αλάινγα κε ην πφζν παξαπάλσ θξαηάεη ηε ζέζε. 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ιχζε πνπ εληνπίζακε θαη ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθνχο αηζζεηήξεο-  

παξθφκεηξα, θαζψο φιεο νη πξνεγνχκελεο ιχζεηο παξνπζηάδνπλ ζπζηήκαηα γηα θιεηζηνχο ρψξνπο 

parking. Αξθεηά ελδηαθέξνπζα πξφηαζε, θαζψο νη κεηξεηέο - αηζζεηήξεο απφ κφλνη ηνπο θαη ρσξίο 

ηελ ρξήζε θάπνηνπ θεληξηθνχ server απνηεινχλ ην ζχζηεκα θαη κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ρξήζηε 

γηα νπνηαδήπνηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ δηθηχνπ ηνπο. Παξ' φια απηά, θαη ζε απηή ηε ιχζε 

κηιάκε γηα ζέζεηο επί πιεξσκή. 

 

2.2.6  Πιλοηικό ππόγπαμμα με αζύπμαηοςρ αιζθηηήπερ ζηο Σαν Φπανζιζκο 
για ηην παπακολούθηζη ηυν θέζευν παπκαπίζμαηορ 

 

Σε κηα έξεπλα πνπ μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006 ην ιηκάλη ηνπ ΣΦ ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν 

κεηαθνξψλ ηνπ ΣΦ εγθαηέζηεζε δίθηπν απφ αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο [29] γηα λα ππνινγίζεη πνηεο 

ζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα πνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Τν ζχζηεκα εγθαηαζηάζεθε ζε 250 αηζζεηήξεο γχξσ απφ ηελ πξνβιήηα ησλ ςαξάδσλ θαη ην 

Embarcadero. Τν ζχζηεκα θαηέγξαθε θάζε πφηε άθελε απηνθίλεην ηελ ζέζε ηνπ θαη ζχγθξηλε ηηο 

πιεξνθνξίεο θξάηεζεο ηεο ζέζεο κε ηηο πιεξσκέο πνπ είραλ γίλεη γηα απηήλ. Τνλ Ινχλην ηνπ 2007 

εγθαηαζηάζεθαλ άιινη 30 αηζζεηήξεο ζε ζέζεηο parking επί πιεξσκή ζην 500 block ηεο πιαηείαο 

Colombus. Τν πηινηηθφ πξφγξακκα κε ηνπο 250 αηζζεηήξεο ηειείσζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 θαη ιίγν 

αξγφηεξα ηειείσζε θαη ην πξφγξακκα γηα ηνπο ππφινηπνπο 30 πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί. 

 

Πξφθεηηαη γηα αζχξκαηεο ζπζθεπέο, ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο είλαη ίζν κε ην κέγεζνο ησλ 

αλαθιαζηήξσλ πνπ βξίζθνπκε ζπρλά ζηνπο δξφκνπο. Η ζπρλφηεηα ζηελ νπνία ηξέρνπλ είλαη  2.4 έσο 

2.5 GHz ή  902 έσο  928 MHz θαη δηαζέηνπλ κηα κπαηαξία, ε νπνία κπνξεί λα θαιχςεη ηε ζπζθεπή γηα 

δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ. Οη ζπζθεπέο ζηέιλνπλ ζπλέρεηα ηε ζέζε ηνπο, ζηνηρεία γηα ηε ζέζε πάξθηλγθ 

ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ θαζψο θαη ηνλ κνλαδηθφ ηνπο αξηζκφ. 

 

Όηαλ έλαο αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη φηη έλα ακάμη θαηαιακβάλεη κηα ζέζε,  ζηέιλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ αηζζεηήξσλ κέρξη απηφ λα θηάζεη ζε κηα gateway, πνπ ζπλήζσο είλαη πάλσ ζε 

έλα θαλάξη θαη ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζηέιλεη ηα δεδνκέλα απηά ζε έλαλ server ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα θηλεηή ζχλδεζε. Αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη θαη φηαλ αληηιεθζεί ν αηζζεηήξαο φηη έλα 

ακάμη απνρσξεί απφ κηα ζέζε. Οη ίδηνη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ θίλεζε ζε 

παξαθείκελεο ισξίδεο θαη έηζη λα παξέρνπλ ζπλέρεηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε πνπ ππάξρεη ζηνπο 

θνληηλνχο δξφκνπο. 

 

 

Με ηελ ρξήζε  ησλ ζηαηηζηηθψλ απηψλ, νη αξρέο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο 

πνιηηηθή θαζψο θαη αλ ζα αιιάμνπλ ηα ρξνληθά φξηα παξθαξίζκαηνο .  Γηα θάζε ζέλζνξα ρξεηάδνληαη 

300 δνιάξηα θαη γηα θάζε κφληηνξ ηνπ ζέλζνξα 150. Ο ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο πνπ ην παξέρεη 

αλαθέξεη φηη ζηα  κειινληηθά ηνπο ζρέδηα ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα, ζην νπνίν νη 

ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα ζεκεηψλνπλ κέζσ ηνπ gps  ηνπο ηηο θελέο ζέζεηο πνπ απηνί εληνπίδνπλ. 

 

Καη απηή ε πινπνίεζε βαζίδεηαη ζε εμσηεξηθνχο κεηξεηέο - αηζζεηήξεο πάξθηλγθ. Δίλαη ε πξψηε θνξά 



φκσο πνπ εκθαλίδεηαη ε δηθηά καο αξρηθή ηδέα (έζησ θαη σο απιή αλαθνξά). 

 

2.2.7 Έξςπνο παπκάπιζμα: Μια εθαπμογή οπηικού δικηύος αζύπμαηυν 
αιζθηηήπυν 

 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ έμππλνπ παξθαξίζκαηνο είλαη νη αηζζεηήξεο νρεκάησλ, κε ηνπο  

αηζζεηήξεο επαλάιεςεο λα είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν. Τα βαζηθά ηνπο 

κεηνλεθηήκαηα είλαη ε δπζθνιία εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο, απαηηνχλ ζθάςηκν ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ δξφκνπ πνπ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ππφγεηνπ πάξθηλγθ. Γηα 

λα απνθεπρζνχλ απηέο νη δπζθνιίεο, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ έλα δίθηπν απφ αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο , 

πνπ παξαθνινπζεί ηελ δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ WSN [5], ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπνινγία αζηέξα. Τν δίθηπν απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ θφκβν κε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο λα απνηεινχλ ηνπο αηζζεηήξεο θφκβνπο. Ο θεληξηθφο θφκβνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλα 

θεληξηθφ ζεκείν θαη ιακβάλεη δεδνκέλα θπθινθνξίαο απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο, νη νπνίνη 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία παξαθνινχζεζεο. Ο αηζζεηήξηνο θφκβνο  είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε έλαλ νπηηθφ αηζζεηήξα γηα λα αληρλεχεη δηεξρφκελα νρήκαηα, ν νπνίνο καο δίλεη κηα 

αθξηβή κέηξεζε γηα ηε ζέζε ελφο νρήκαηνο.  

 

Φξεηάζηεθε ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα γίλεηαη παξαθνινχζεζε ηνπ ππφγεηνπ πάξθηλγθ. Οη 

θφκβνη – αηζζεηήξεο κπνξνχλ εχθνια λα εγθαηαζηαζνχλ, θαζψο δελ ρξεηάδνληαη εηδηθή θαισδίσζε ή 

εθζθαθή ηνπ δξφκνπ. Η εγθαηάζηαζε ηνπο γίλεηαη ζε φιεο ηηο εηζφδνπο, εμφδνπο θαζψο θαη ζεκεία 

θιεηδηά γηα ηε κέηξεζε νρεκάησλ, απφ ηα νπνία έρνπκε ζπλερή δηέιεπζε νρεκάησλ. Οη αηζζεηήξεο 

πξνσζνχλ απηά ηα δεδνκέλα ζηνλ θεληξηθφ θφκβν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαζέζηκσλ θαη κε δηαζέζηκσλ ζέζεσλ πάξθηλγθ. Τν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ειεχζεξσλ ζέζεσλ ή θαηεπζχλεη πξνο ηνπνζεζίεο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ειεχζεξεο ζέζεηο. 

 

Τν αξρηθφ WSN ρξεζηκνπνηνχζε αηζζεηήξεο νπηηθψλ θεθαιψλ γηα λα αλαγλσξίδεη δηεξρφκελα 

νρήκαηα. Τν βαζηθφ ηνπ κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηε δηάθνξα αλάκεζα ζε 

πεδνχο, αληηθείκελα ή νρήκαηα. Σηελ αξρή απηφ δελ ζεσξήζεθε πξφβιεκα, θαζψο πίζηεπαλ φηη ην 

ζχζηεκα ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζεκεία απφ ηα νπνία δελ ζα δηέξρνληαλ πεδνί φπσο δξφκνη ηαρείαο 

θπθινθνξίαο, σζηφζν ηα πάξθηλγθ είλαη έλα κέξνο ζην νπνίν δελ ηζρχεη απηφ. Γηα λα ιπζεί απηφ ην 

πξφβιεκα εγθαηέζηεζαλ άιιε κηα νπηηθή θεθαιή-αηζζεηήξα ζε θάζε θφκβν θαη έηζη νη δχν νπηηθέο 

θεθαιέο αηζζεηήξεο κπνξνχζαλ πιένλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη λα θαηαιάβνπλ αλ έλα αληηθείκελν είλαη φρεκα θαη φρη πεδφο ή θάηη άιιν. 

 

Οη θεθαιέο ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 0.9 κέηξα απφ ην έδαθνο, πνπ είλαη ην χςνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 

θεληξηθφ κέξνο ελφο απηνθηλήηνπ θαη βξίζθεηαη ιίγν πην πάλσ απφ ηα ιάζηηρα. Οη δπν ζέλζνξεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε κηα απφζηαζε  απφ 2.6  έσο 3.5 κέηξα. Απηή ε απφζηαζε καο επηηξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπκε νρήκαηα θαη φρη πεδνχο ή κνηνζπθιέηεο. Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία πνπ 

κπνξνχλ λα καο δψζνπλ είλαη ε θαηεχζπλζε ελφο νρήκαηνο, αξθεηά ρξήζηκν ζε γθαξάδ πνπ είζνδνη 

κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη έμνδνη. 

 



 

Δηθφλα 9: Αηζζεηήξεο ηνπνζεηεκέλνη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ [5] 

 

Καη ζε απηφ ην ζχζηεκα βιέπνπκε αηζζεηήξεο παξθαξίζκαηνο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη πξφθεηηαη γηα 

ζέζεηο πάξθηλγθ επί πιεξσκή. 

 

 

2.3 Γιαθοπεηικόηηηα ηηρ λύζηρ μαρ 

 

Αλαιχζακε θαη παξνπζηάζακε ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ην έμππλν παξθάξηζκα. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ήηαλ αξθεηά αμηφινγεο θαη θαζεκία απφ απηέο είρε ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα. Ψζηφζν  δελ είλαη εχθνιν  λα ζπγθξίλνπκε φιεο απηέο ηηο ιχζεηο  κε ηελ δηθηά καο 

θαζψο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα ηερληθή αιιά νχηε θαη ην ίδην εχξνο ζέζεσλ, αθνχ εκείο δελ 

ζα παξαηεξνχκε ζέζεηο παξθαξίζκαηνο επί πιεξσκή ή θιεηζηνχο ρψξνπο πάξθηλγθ, αιιά ηηο 

ππφινηπεο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ δξφκν. Η ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δψζνπκε 

ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε θαηαγξαθή ζέζεσλ.  Σεκαληηθφ καο πιενλέθηεκα είλαη 

ε πιήξεο θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζέζεσλ αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο.  

 

 

 

 

 

3. Απαιηήζειρ 

 



Σε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξάςνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο πνπ ζέινπκε λα 

πινπνηήζνπκε, ηηο πινπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξνκεζεπηνχκε. 

 

 

3.1 Γενικόρ Σσεδιαζμόρ 

 

Σθνπφο καο είλαη λα αλαπηπρζεί κηα πιαηθφξκα ε νπνία ζα είλαη απνιχησο θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη 

ζα δνπιεχεη ζε φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο. Γχξσ απφ απηή ηελ πιαηθφξκα 

ζέινπκε λα ρηίζνπκε κηα θνηλφηεηα ε νπνία ζα ηελ ρξεζηκνπνηεί ζπλέρεηα,δίλνληαο θαη ιακβάλνληαο 

πιεξνθνξίεο. Βέβαηα δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέηεη θάπνηνο δηθά ηνπ markers ζηελ πιαηθφξκα, κπνξεί 

γηα π.ρ λα ζπλεηζθέξεη κε ην λα νξίδεη σο κε έγθπξα θάπνηα markers. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

πξνζπαζνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα νηθνλνκηθή ιχζε θαη γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φηη καο πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ηνπ ζήκεξα. 

 

Φξεηάδεηαη λα πινπνηεζεί ην ζχζηεκα απφ ηελ αξρή, κηαο θαη δελ ππάξρεη θάηη παξφκνην πξνο ην 

παξφλ ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο καο.  Βέβαηα ζηελ δηάζεζε καο έρνπκε δηάθνξα frameworks 

θαη apis  ηα νπνία θαη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ ζην λα 

νδεγεζνχκε ζε έλα πην πνηνηηθφ απνηέιεζκα. Τν  απνηέιεζκα απηφ απνηειεί θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν δελ πξνζπαζνχκε λα γξάςνπκε ηελ εθαξκνγή απφ ην κεδέλ. 

 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην framework γηα λα θηηάμνπκε ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο εθαξκνγήο, ν 

νπνίνο ζα δηαζπλδεζεί κε κηα βάζε ηεο επηινγήο καο γηα λα κπνξνχκε λα απνζεθεχνπκε ηα δεδνκέλα. 

Αθφκα ζα ρξεηαζηνχκε θάπνην api πνπ λα πξνζθέξεη ράξηεο, ην νπνίν θαη ζα ελζσκαησζεί ζηελ 

πινπνίεζε καο. Κάηη πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε, είλαη ε εθαξκνγή καο ( ν ράξηεο) λα κπνξεί λα 

πάξεη απηφκαην κέγεζνο, θαη αθφκα λα αλαπξνζαξκφδεη ην κέγεζνο ηνπ ζε ηπρφλ αιιαγέο ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ browser. 

 

Οη πην ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα γξαθνχλ σο web services γηα λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο. Σηελ πεξίπησζε καο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή, ηνλ android 

client θαη ηνλ pc client, ηα νπνία ζα γξαθηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. 

 

Γηα ηελ client android ζπζθεπή  ζα γξαθηεί κηα εθαξκνγή, ε νπνία ζα ηξέρεη σο service θαη ζα θαιεί 

ζπλέρεηα ην web service ηνπ server, ην νπνίν θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ ζέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

ζηελ βάζε. Φξεηάδεηαη λα βξνχκε ηη libs καο πξνζθέξνληαη  γηα ην android φζνλ αθνξά ηνπο web 

service clients. Τν πξφγξακκα καο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζχζηεκα login, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί θαη 

απηφ ην web service καο.  

 

Αθφκα ζα ρξεηαζηεί λα γξάςνπκε έλα script γηα ηηο άιιεο ζπζθεπέο πνπ έρνπκε ζθνπφ λα 

ππνζηεξίμνπκε, ην νπνίν ζα θαιεί ην web service ζπλέρεηα θαη ζα θάλεη update ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε. 

Γηα λα κπνξεί λα ηξέρεη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα  ζα πξέπεη λα πεξαζηεί ζην cron ηνπ ρξήζηε. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ζα ρξεηαζηεί λα γξάςνπκε έλαλ αιγφξηζκν είηε κε ηελ κνξθή sql queries είηε κε ηελ 

κνξθή θψδηθα, ν νπνίνο κε βάζε ην ζηίγκα ηνπ ρξήζηε ζα ππνινγίδεη ηηο πην θνληηλέο θαη δηαζέζηκεο 

γηα εθείλε ηελ ζηηγκή ζέζεηο παξθαξίζκαηνο. Ο ηχπνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ν ηχπνο ηνπ 

haversaine. [8] 

 



3.2 Απσιηεκηονική εθαπμογήρ 

 

Η αξρηηεθηνληθή πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε είλαη ε εμήο 

 

 Κενηπικόρ server, ν θεληξηθφο server ν νπνίνο θξνληίδεη γηα λα εκθαλίδεη ηελ εθαξκνγή  ζηνλ 

ρξήζηε 

 Web Service server, ν web service server ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα εθηειεί ηα αηηήκαηα 

πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ server, ηνλ client ηνπ android θαη ηνλ client ηνπ pc. Οη πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο εθηεινχλ queries ζηελ θεληξηθή βάζε ηεο εθαξκνγήο 

 Βάζη δεδομένυν, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ web service 

 Android ζςζκεςή, ν ρξήζηεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ android θηλεηή ζπζθεπή ηνπ γηα λα 

δεη ηελ εθαξκνγή  

 Pc ζςζκεςή, ν ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην netbook - laptop ηνπ γηα λα δεη ηελ εθαξκνγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αξρηηεθηνληθή πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 10. 



 

 

Δηθφλα 10: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο  Gipi 

 

3.3 Δύπεζη καηάλληλος hardware 

 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε εθηφο απφ ηηο ιχζεηο ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα 

ρξεηαζηνχκε θαη νξηζκέλα θνκκάηηα hardware. 

 Server, ν θεληξηθφο server ζηνλ νπνίν ζα ηξέρεη ε εθαξκνγή, δελ ρξεηαδφκαζηε έλα δπλαηφ 

κεράλεκα, πξέπεη φκσο λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηειέζεη ινγηζκηθφ linux 

 Gps receiver, ζηελ παξνχζα πινπνίεζε ζα ρξεηαζηνχκε έλαλ gps  receiver, ν νπνίνο ζα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο δνξπθφξνπο πνπ ππάξρνπλ θαη ζα καο επηζηξέθεη ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε. Η 

δηαζχλδεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηνλ gps receiver γίλεηαη φπσο είπακε, κε ην gpsd [18]. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα βξνχκε κηα ζπζθεπή πνπ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην gpsd 

 Netbook ή laptop, ζα ρξεηαζηνχκε έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή, πξέπεη φκσο λα πιεξεί ηηο 



πξνυπνζέζεηο γηα λα εθηειέζεη ινγηζκηθφ linux 

 Android ζςζκεςή, ζα ρξεηαζηεί λα βξνχκε κηα android ζπζθεπή γηα λα θάλνπκε ηηο δνθηκέο 

καο, θαζψο θαη λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ εθαξκνγή καο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Τεσνολογικέρ Υλοποιήζειρ 

 

Σε απηή ηελ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιχζεηο αλνηρηνχ θψδηθα, γηα λα κπνξνχκε ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηεί, λα επέκβνπκε γηα λα πάξνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο αξθεηέο ιχζεηο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ: 

 

1) Linux λογιζμικό, ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά releases  θαη φια έρνπλ ηνλ ίδην θνξκφ. Ο 

ιφγνο πνπ δηαιέγνπκε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ινγηζκηθνχ είλαη γηαηί ρξεηαδφκαζηε φια ηα 

εξγαιεία πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη θαη ζα καο νδεγήζνπλ ζε έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα  

Μεξηθά απφ ηα ιεηηνπξγηθά απηά είλαη ηα arch, fedora, debian, suse, centos, red hat, ubuntu θαη 

slackware 

2) Βάζη δεδομένυν, ζηελ δηάζεζε καο έρνπκε ηηο sqlite, mysql, postgresql θαη oracle. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή καο, ζίγνπξα ζα ρξεηαζηνχκε κηα βάζε δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα 

απνζεθεχνπκε δεδνκέλα,  θαζψο θαη λα εθηεινχκε εξσηήκαηα ζηελ βάζε 

3) Android sdk, γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ην android θηλεηφ ζα ρξεηαζηεί ην sdk ηεο google,  πνπ 

καο επηηξέπεη λα γξάςνπκε εθαξκνγέο γηα ην android os. Γηα ην android κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε πξνγξάκκαηα ζηελ γιψζζα java,[32] ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη νηη δελ κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε θαη ζε scripting γιψζζεο (ASE) 

4) Gpsd λογιζμικό, αμηφινγν ινγηζκηθφ ην νπνίν βνεζάεη ψζηε δηαζπλδέζνπκε ηνπ δέθηε gps κε 

ηνλ ππνινγηζηή καο 

5) Web server,  Apache server ή lighttpd. Ο web server ζα καο ρξεηαζηεί γηα κπνξεί λα 

εξκελεπζεί ε ζειίδα καο απφ ηνπο browsers 

6) Γλώζζα ππογπαμμαηιζμού, php [31] ,ruby. Γηαιέγνπκε ηηο δπν απηέο γιψζζεο γηαηί πξφθεηηαη 

γηα κηα web εθαξκνγή θαη ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα καο θέξνπλ πην θνληά ζην απνηέιεζκα 

πνπ πξνζπαζνχκε λα επηηχρνπκε. Σηελ δηάζεζε καο γηα ηνλ θεληξηθφ θνξκφ είρακε θαη άιιεο 

γιψζζεο φπσο c θαη java, ζεσξνχκε φηη δελ ζα καο ρξεηαζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  

εθαξκνγήο. Παξ' φια απηά ε java ρξεζηκνπνηείηαη  ζηνλ client ηεο android ζπζθεπήο 

7) Frameworks γπαμμένα ζε php, φπσο symfony, zend, code igniter θαη cakephp. Θεσξνχκε φηη 

ε ρξήζε ελφο framework ζα καο βνεζήζεη λα πξνρσξήζνπκε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο φζνλ 

αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο καο, επίζεο πξνηηκάκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα απφ ηα 

δνθηκαζκέλα frameworks γηα λα απνθχγνπκε φζν ην δπλαηφλ γίλεηε ηα bugs 

8) Soap ηεσνολογία,  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα web services. Τα web services  βνεζνχλ ψζηε 

νη ιεηηνπξγίεο λα είλαη δηαζέζηκεο απφ παληνχ αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο ή γιψζζαο. Απηφ καο 

ρξεηάδεηαη, θαζψο έρνπκε σο ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

9) Ajax ηεσνολογία, γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ιεηηνπξγηθή ε εθαξκνγή καο, αθνχ κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία (δελ απνηειεί θάηη ην θαηλνχξγην αιιά κηα έλσζε ππαξρφλησλ 

πξσηνθφιισλ - ηερλνινγηψλ) κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηα πεξηηηά submits  θαη λα αιιάδνπκε 

πνιχ εχθνια ην content ηεο ζειίδαο ρσξίο ν ρξήζηεο λα παξαηεξεί δηαθνξά ζηνλ browser ηνπ 

αιιά κφλν ζην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο 

10) Scripting γλώζζερ, python θαη perl. Η ρξήζε ηνπ gps receiver καο νδεγεί ζηελ ρξήζε κηαο απφ 

ηηο δπν scripting γιψζζεο, θαζψο ζα καο ρξεηαζηνχλ ηα bindings πνπ  ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ 

gpsd θαη ησλ perl – python, γηα λα κπνξνχκε λα δηαβάδνπκε ηα latitude θαη longitude πνπ έρεη ν 

ρξήζηεο εθείλε ηελ ζηηγκή θαη λα ηα εηζάγνπκε ζηελ βάζε 

11) Api με σάπηερ,  google maps api [24] ή yahoo maps api. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ βαζηδφκαζηε ζε  

έλαλ ράξηε, ζίγνπξα ζα ρξεηαζηνχκε έλα api πνπ λα καο δίλεη πξφζβαζε ζε απηφλ. Πξφθεηηαη 

γηα δχν πνιχ αμηφινγα apis φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ καο πξνζθέξνπλ. Βαζηθνί 

παξάγνληεο επηινγήο ζα είλαη ε επθνιία ελζσκάησζεο ζηελ εθαξκνγή θαζψο θαη ε ιεηηνπξγίεο 



πνπ πξνζθέξνπλ 

12) Javascript framework, jquery [23] ή mootools. Η ρξήζε ελφο javascript framework ζα 

κεηψζεη αξθεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε κε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο javascript 

ζηνπο browsers, θάηη πνπ καο απαζρνιεί θαζψο ζέινπκε ε εθαξκνγή καο λα κπνξεί λα παίδεη 

ζε φζν ην δπλαηφλ γίλεηε ζε πεξηζζφηεξνπο browsers  

13) Έλεγσορ ηυν webservices, ν νπνίνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην πξφγξακκα soapui. Με 

απηφ ην πξφγξακκα κπνξνχκε λα θαιέζνπκε ηα functions ηνπ web service αθνχ εηζάγνπκε ηηο  

παξακέηξνπο θαη λα πάξνπκε απαληήζεηο απφ ην θάιεζκα ηνπο.  

14) Dia, απνηειεί έλα ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο γηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε ηα δηαγξάκκαηα πνπ ρξεηαδφκαζηε 

15) Gimp, απνηειεί έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ ην νπνίν έρνπκε σο ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε 

16) Inkscape, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία svg εηθφλσλ θαη εκείο κπνξνχκε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εηθνλίδηα γηα ηελ εθαξκνγή καο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Σσεδιαζμόρ / Μονηελοποίηζη λύζηρ 

 

Η ιχζε καο πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο, κε ηηο πην ζεκαληηθέο λα εθηεινχληαη κέζσ ησλ web services 

γηα λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο. 

5.1 Λειηοςπγικόηηηα εθαπμογήρ 

 

Τν functionality απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 Δίζοδορ ζηο ζύζηημα, ν ρξήζηεο γίλεηαη authenticated κε βάζε ηα username θαη password ηα 

νπνία εηζάγεη, εθφζνλ επηβεβαησζεί σο απζεληηθφο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εηζέιζεη 

ζε απηφ 

 Πποζθήκη Marker,  ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη θιηθ ζηνλ ράξηε θαη λα 

απνζεθεχζεη έλαλ marker ζε εθείλν ην ζεκείν, ν νπνίνο εκθαλίδεηε ζηνλ ράξηε εθφζνλ ηεξεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο 

 Γιαγπαθή Marker,  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαγξαθεί έλαο marker θιηθάξνληαο πάλσ ηνπ 

απφ ηνλ ράξηε. Ο marker δηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζε θαη ζβήλεηαη απφ ηνλ ράξηε. Μφλν ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ marker κπνξεί λα ηνλ ζβήζεη 

 Οπιζμόρ Marker υρ μη έγκςπος, γηα ηνπο markers ζηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο δελ είλαη 

ηδηνθηήηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ σο κε έγθπξνη. Δπίζεο νξίδνληαη καδί ηνπο σο κε 

έγθπξνη θαη νη markers πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ζηελ ίδηα ρξνληθή δψλε (πξνζηίζεηαη 

+1 ζηελ κε εγθπξφηεηα ησλ markers πνπ βξέζεθαλ). Οη markers πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ή θαη 

3 κε έγθπξα δηαγξάθνληαη απφ ηελ βάζε θαη ζβήλνληαη απφ ηνλ ράξηε 

 Αςηόμαηο μέγεθορ ηος σάπηη, ν ράξηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο css θαη javascript (jquery) 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη auto-resize ζε νπνηαδήπνηε κεγέζνπο νζφλε. Τν 100% width 

επηηπγράλεηαη κε ην css θαη ην χςνο ηεο νζφλεο δίλεηαη απφ ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο javascript. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη event ην νπνίν δηαβάδεη γηα πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ζην χςνο ηνπ 

παξαζχξνπ θαη θάλεη resize ην παξάζπξν απηφκαηα 

 Τπέσοςζα θέζη, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηελ ζέζε πνπ έρεη εθείλε ηελ ζηηγκή, ε νπνία 

ιακβάλεηαη απφ ηελ βάζε γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. Η ζπγθεθξηκέλε ζέζε κπνξεί λα γίλεη update κε 

2 ηξφπνπο φπσο είπακε είηε απφ ηελ ζπζθεπή android κε ηελ ρξήζε ηνπ service είηε κε ηελ 

ρξήζε ηνπ script ηεο python γηα ηνλ ππνινγηζηή. Σηνλ ράξηε εκθαλίδεηαη έλα κπιε εηθνλίδην ην 

νπνίν δείρλεη ηελ ζέζε πνπ έρεη ν ρξήζηεο εθείλε ηελ ζηηγκή. Δπίζεο καο δείρλεη θαη ηηο 3 πην 

θνληηλέο δηαδξνκέο γηα ηνλ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε πνπ έρεη εθείλε ηελ ζηηγκή. 

Δκθαλίδνληαη ηξεηο γξακκέο. Με πξάζηλν ε πην θνληηλή ζε απηφλ, θίηξηλν ε δεχηεξε ζε 

απφζηαζε θαη θφθθηλν ε πην καθξηλή. Οη δηαδξνκέο πνπ παξέρνληαη, πξνέξρνληαη απφ ην 

google maps api θαη είλαη θαλνληθέο δηαδξνκέο πνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο γηα λα θηάζεη 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.  Γίλεηε ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα νξίδεη θάζε πφηε ζέιεη λα 

αλαλεψλεηαη ε ζέζε ηνπ θαζψο θαη επηινγή απελεξγνπνίεζεο 

 Markers ηος σάπηη,  ν ρξήζηεο κε ηελ είζνδν ηνπ ζην ζχζηεκα ζα δεη ηα markers πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ρξνληθή δψλε πνπ βξίζθεηαη. Θα παξαηεξήζεη εηθνλίδηα (πξάζηλα , θίηξηλα, 

θφθθηλα θαη κπιε). Όπσο είπακε, ην κπιε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ρξήζηε. Τα ππφινηπα 

εηθνλίδηα παξνπζηάδνπλ ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο παξθαξίζκαηνο ηεο ζέζεο κε ην πξάζηλν λα 

απνηειεί έλα εχθνιν παξθάξηζκα, ην θίηξηλν έλα κέηξην θαη ην θφθθηλν έλα δχζθνιν. Γηα λα 

κπνξεί εχθνια ν ρξήζηεο λα παξαηεξεί ηα ζηίγκαηα, ρξεζηκνπνηείηαη καη ηερληθή ηνπ css (ην z-



index)  γηα λα εκθαλίδνληαη πην ςειά ηα ζηίγκαηα ζε ζρέζε κε ηα άιια. Τα πξάζηλα ζηίγκαηα 

εκθαλίδνληαη πην ςειά ζε ζρέζε κε ηα θίηξηλα θαη ηα θφθθηλα. Δλψ ηα θίηξηλα εκθαλίδνληαη πην 

ρακειά ζε ζρέζε κε ηα πξάζηλα θαη πην ςειά ζε ζρέζε κε ηα θφθθηλα. Τα θφθθηλα ζηίγκαηα 

εκθαλίδνληαη πην ρακειά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. Τν κπιε ζηίγκα εκθαλίδεηαη πην ςειά φζνλ 

αθνξά φια ηα ππφινηπα. Καη εδψ δίλεηε ζηνλ ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα νξίδεη θάζε πφηε 

επηζπκεί λα αλαλεψλεηαη ν ράξηεο κε ηα λέα ζηίγκαηα θαζψο θαη επηινγή απελεξγνπνίεζεο 

 Φπήζη θίληπυν,  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη θίιηξα φζνλ αθνξά 

ηνπο markers ηνπ ράξηε (ηα θίιηξα απηά εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηξεηο ζέζεηο πνπ επηζηξέθεη ε 

ηξέρνπζα ζέζε). Σηα θίιηξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο ζέζεο (φπσο 

αλαθέξακε εχθνιν, κέηξην,δχζθνιν) θαζψο θαη αλ ζέιεη λα δεη φια ηα επίπεδα δπζθνιίαο. 

Δπίζεο κπνξεί λα νξίζεη πνηνπο markers ζέιεη λα δεη ζε ζρέζε κε ηνλ ηδηνθηήηε πνπ έρνπλ 

(φινπο, κφλν ηνπο δηθνχο ηνπ, κε δηαθνξεηηθφ ηδηνθηήηε). Αθφκα κπνξεί λα επηιέμεη ζε πνηα 

ρξνληθή δψλε ζέιεη λα αλαδεηήζεη markers (φιεο, ηελ ζπγθεθξηκέλε πνπ βξίζθεηαη θαζψο θαη 

ην θάζκα φπσο εκείο ην έρνπκε ρσξίζεη). Γηα λα πξνθχςνπλ νη ρξνληθέο δψλεο ρσξίζακε ηελ 

εκέξα αλά δηαζηήκαηα ησλ ηεζζάξσλ σξψλ  

 Δμθάνιζη / Απόκπςτη λειηοςπγιών,  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα απνθξχπηεη ηηο 

κπάξεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ ράξηε, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα βιέπεη 

ηνλ ράξηε ζην κέγηζην κέγεζνο  πνπ ηνπ επηηξέπεη ε νζφλε ηνπ.  

 

5.2 Λειηοςπγικόηηηα Web Services 

 

Παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ καο δίλεη ην web service ηεο εθαξκνγήο. Όια ηα 

θνκκάηηα πνπ απαξηίδνπλ απηή ηελ εξγαζία θαινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ web service: 

 MapMarkers, επηζηξέθεη ηα markers πνπ δεηάεη ν ρξήζηεο. Οη επηινγέο πνπ δίλνληαη ζηνλ 

ρξήζηε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα θίιηξα πνπ εηζάγεη θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ νη 

παξαθάησ επηινγέο: ην id ηνπ ρξήζηε (απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα), ην επίπεδν δπζθνιίαο 

παξθαξίζκαηνο (απνηειεί θαη απηφ έλα απφ ηα θίιηξα), ηε ρξνληθή δψλε πνπ ζέινπκε λα δνχκε 

(θαη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα), ηνλ ηχπν ηδηνθηήηε αλά marker πνπ ζέινπκε (θαη απηφ 

απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα) 

 AddMarker, πξνζζέηεη ηνλ marker ζηελ βάζε θαη καο ηνλ επηζηξέθεη. Τα νξίζκαηα πνπ 

εηζάγνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ marker πνπ ζα πξνζηεζεί ζηελ βάζε. Τα νξίζκαηα είλαη ην  

username ηνπ ρξήζηε θαη ην password ηνπ, ρξεηάδνληαη γηα λα απζεληηθνπνηεζεί ν ρξήζηεο απφ 

ην ζχζηεκα (απφ απηά ηα δχν πξνθχπηεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ marker), ην επίπεδν δπζθνιίαο πνπ 

νξίδεη ν ρξήζηεο, ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ε ζέζε (απφ απηφ 

πξνθχπηεη ε ρξνληθή δψλε πνπ είλαη δηαζέζηκε ε ζέζε), ην latitude θαη ην longitude πνπ έρεη ε 

ζέζε. Με ηελ ρξήζε  ησλ δχν ηειεπηαίσλ, εκθαλίδεηαη ε ζέζε πάλσ ζηνλ ράξηε 

 ValidateLogin, ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο είλαη έλαο έγθπξνο ρξήζηεο γηα ην ζχζηεκα. Τα νξίζκαηα 

πνπ δέρεηαη είλαη ην username ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ην password ηνπ ρξήζηε. Τν ζχζηεκα 

πξαγκαηνπνηεί ηνπο ειέγρνπο πνπ ρξεηάδνληαη θαη καο επηβεβαηψλεη ην αλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρξήζηεο είλαη έλαο απφ ηνπο ελεξγνχο, έγθπξνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή φρη 

 DeleteMapMarker, δηαγξάθεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν marker απφ ην ζχζηεκα. Γηα ηελ δηαγξαθή 

ρξεηάδεηαη ην id ηνπ marker θαζψο θαη νξίζκαηα γηα λα θάλεη απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

εθφζνλ είλαη έγθπξα ηα ζηνηρεία πνπ έιαβε καο επηζηξέθεη ην id ηνπ marker πνπ δηαγξάθηεθε 

 InvalidMapMarker, νξίδεη έλαλ marker σο κε  έγθπξν. Τν φξηζκα πνπ παίξλεη είλαη πνηνλ 



marker λα νξίζεη σο κε έγθπξν θαζψο θαη ηα νξίζκαηα γηα λα θάλεη απζεληηθνπνίεζε, φπσο ηα  

πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Έλαο κε έγθπξνο marker δηαγξάθεηαη ζηηο ηξεηο θνξέο. Δπίζεο 

καδί ηνπ νξίδεη σο κε έγθπξα θαη ηα markers πνπ έρνπλ ην ίδην latitude,longitude θαη ίδηα 

ρξνληθή δψλε. Απηά πνπ έρνπλ ηνλ δείθηε κε εγθπξφηεηαο πάλσ απφ ηξεηο θνξέο δηαγξάθνληαη. 

Η ιεηηνπξγία εθηειείηαη κφλν αλ ηα ζηνηρεία απζεληηθνπνίεζεο είλαη έγθπξα θαη καο 

επηζηξέθεη ηα ids ησλ markers πνπ δηαγξάθηεθαλ 

 UpdateMyPosition, θάλεη update ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ρξήζηε. Τα νξίζκαηα πνπ παίξλεη 

είλαη ην username  θαη ην password ηνπ ρξήζηε πνπ ζα αλαλεσζεί. Τν ηξέρνλ latitude θαζψο θαη 

ην ηξέρνλ longitude πνπ έρεη. Δπηζηξέθεη ην απνηέιεζκα ηνπ update ηεο ζέζεο, εθφζνλ ν 

ρξήζηεο απζεληηθνπνηεζεί. Δλεκεξψλεη  ην profile ηνπ ρξήζηε κε ηελ ip απφ ηελ νπνία έγηλε ην 

update. γηα ιφγνπο αζθαιείαο 

 ClosePoints, επηζηξέθεη ηα θνληηλφηεξα ζεκεία ζην ζηίγκα πνπ δψζακε (νξίδνπκε εκείο ην 

πιήζνο ζηηγκάησλ πνπ ζα επηζηξέθνληαη). Τα νξίζκαηα πνπ δέρεηαη είλαη ηα εμήο: ην latitude 

ηεο ζέζεο, ην longitude ηεο ζέζεο, ην id ηνπ ρξήζηε (απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα), ην επίπεδν 

δπζθνιίαο παξθαξίζκαηνο (απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα), ηε ρξνληθή δψλε πνπ ζέινπκε λα 

δνχκε (θαη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα), ηνλ ηχπν ηδηνθηήηε αλά marker πνπ ζέινπκε (θαη 

απηφ απνηειεί έλα απφ ηα θίιηξα) 

 FindMarkers, βξίζθεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ δπν ζεκείσλ ζε ρηιηφκεηξα ή κίιηα. Τα νξίζκαηα 

πνπ παίξλεη είλαη ηα εμήο: ην latitude ηνπ ζεκείνπ α, ην longitude ηνπ ζεκείνπ α,ην latitude ηνπ 

ζεκείνπ β, ην longitude ηνπ ζεκείνπ β, ηνλ ηχπν ηεο επηζηξνθήο (ρηιηφκεηξα ή κίιηα). 

Δπηζηξέθεη ηελ απφζηαζε ησλ δπν ζεκείσλ ζηηο κνλάδεο πνπ δεηήζακε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Πεπιπηώζειρ Φπήζειρ (Use Cases) 

 

Σηελ εηθφλα 11 πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ην δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εθαξκνγή. Σην δηάγξακκα εκθαλίδνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί  λα εθηειέζεη έλαο 

απζεληηθνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

Δηθφλα 11: Use case δηάγξακκα 

 

 

 

 

 

 



5.4 Μονηέλο Ονηοηήηυν Σςζσεηίζευν (Entity Relationship Model) 

 

Σην κνληέιν νληνηεηψλ ζπζρεηίζεσλ ζηελ εηθφλα 12 θαίλεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμπ ησλ tables ρξήζηε 

(sf_guard_user) θαη ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε(sf_guard_user_profile). 

 

 

 

Δηθφλα 12: ER ζρήκα α 

 

 



 

Σην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ζηελ εηθφλα 13 θαίλεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ tables ρξήζηε 

(sf_guard_user) θαη ησλ markers ηνπ ζπζηήκαηνο(map_marker). 

 

 

 

 

Δηθφλα 13: ER ζρήκα  β 

 

 

 



 

5.5 Σσεζιακό Μονηέλο (Relational Model) 

 

Σην ζρεζηαθφ κνληέιν ζηελ εηθφλα 14 θαίλεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ tables ρξήζηε 

(sf_guard_user) θαη ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε(sf_guard_user_profile). 

 



 

 

Δηθφλα 14: Σρεζηαθφ κνληέιν ζρήκα α 

Σην ζρεζηαθφ κνληέιν ζηελ εηθφλα 15 θαίλεηαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ tables ρξήζηε 

(sf_guard_user) θαη ησλ markers ηνπ ζπζηήκαηνο(map_marker). 

 



 

Δηθφλα 15: Σρεζηαθφ κνληέιν ζρήκα β 

 

 

 

 

 

5.6 Γιαγπάμμαηα ακολοςθίαρ μηνςμάηυν (Message sequence charts) 

 



Σηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηάζνπκε ηα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο κελπκάησλ γηα ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο καο. Οη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

 Αίηεκα γηα εκθάληζε ηνπ ράξηε απφ ηνλ ρξήζηε 

 Πξνζζήθε ελφο map marker 

 Έιεγρνο γηα έγθπξν ρξήζηε 

 Αίηεκα γηα ιήςε ηξέρνπζαο ζέζε 

 Γηαγξαθή marker απφ ην ζχζηεκα 

 Γηαδηθαζία νξηζκνχ marker σο κε έγθπξνπ 

 Αίηεκα γηα ιήςε ησλ map markers 

 Αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ηνπ ρξήζηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1 Αίηημα για εμθάνιζη ηος σάπηη από ηον σπήζηη 

 

Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο κελπκάησλ ηεο εηθφλαο 16 ν ρξήζηεο αθνχ δεη ηελ θεληξηθή νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο, εηζάγεη ηα θίιηξα πνπ επηζπκεί. Αξγφηεξα αθνχ δεη ηνλ ράξηε απνθαζίδεη λα δηαγξάςεη 



κηα απφ απηέο. 

 

 

 

Δηθφλα 16: Msc ζρήκα δηαδηθαζίαο εκθάληζεο ηνπ ράξηε ζηνλ ρξήζηε 

 

5.6.2 Πποζθήκη ενόρ map marker 

 

Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο κελπκάησλ ηεο εηθφλαο 17, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ ζέζε πνπ επηζπκεί πάλσ 



ζηνλ ράξηε θαη απνζεθεχεη ηνλ marker ηνπ, ν server ζηέιλεη πίζσ ηελ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηνλ 

web service server. 

 

 

Δηθφλα 17: Msc ζρήκα Γηαδηθαζίαο πξνζζήθεο map marker ζην ζχζηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 Έλεγσορ για έγκςπο σπήζηη 

 

Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο κελπκάησλ ηεο εηθφλαο 18, ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη 

ειέγρεηαη αλ πξφθεηηαη γηα έγθπξν ε κε έγθπξν ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο.  



 

 

Δηθφλα 18: Msc ζρήκα δηαδηθαζίαο ειέγρνπ γηα έγθπξν ρξήζηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4 Αίηημα για λήτη ηπέσοςζαρ θέζη 

 

Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο ηεο εηθφλαο 19, ν ρξήζηεο ζηέιλεη αίηεκα γηα λα παξαιάβεη ηελ ηξέρνπζα 

ζέζε ηνπ θαζψο θαη ηα πην θνληηλά ζεκεία ζε απηήλ. 

 



 

Δηθφλα 19: Msc ζρήκα δηαδηθαζίαο αηηήκαηνο  γηα ηξέρνπζα ζέζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Γιαγπαθή marker από ηο ζύζηημα 

 

Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο ηεο εηθφλαο 20, ν ρξήζηεο ζηέιλεη αίηεκα γηα λα δηαγξαθεί ν marker πνπ 

έρεη επηιέμεη, ν server ζηέιλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηνλ web service server.  



 

 

Δηθφλα 20: Msc ζρήκα δηαδηθαζίαο δηαγξαθήο marker απφ ην ζχζηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.6 Γιαδικαζία οπιζμού marker υρ μη έγκςπος 

 

Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο ηεο εηθφλαο 21, ν ρξήζηεο ζηέιλεη αίηεκα γηα λα νξηζηεί ν marker πνπ έρεη 



επηιέμεη σο κε έγθπξνο,, ν server ζηέιλεη πίζσ ζηνλ ρξήζηε ηελ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηνλ web 

service server.  

 

 

 

Δηθφλα 21: Msc ζρήκα δηαδηθαζίαο  κε έγθπξνπ marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.7 Αίηημα για λήτη ηυν map markers 

 



Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο ηεο εηθφλαο 22, ν ρξήζηεο ζηέιλεη αίηεκα γηα ιήςε ησλ markers θαη ν 

server απαληάεη  ζηέιλνληαο πίζσ ηελ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηνλ web service server. 

 

 

 

 

Δηθφλα 22: Msc ζρήκα εκθάληζεο map markers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.8 Ανανέυζη ηηρ ηπέσοςζαρ θέζηρ ηος σπήζηη 

 



Σην δηάγξακκα αθνινπζίαο ηεο εηθφλαο 23, ν ρξήζηεο ζηέιλεη αίηεκα γηα λα αλαλεψζεη ηελ ηξέρνπζα 

ζέζε ηνπ. 

 

 

Δηθφλα 23: Msc ζρήκα αλαλέσζεο ηεο ζέζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Υλοποίηζη 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηηο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ηα εξγαιεία ή plugins πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

Αθφκα ζα δψζνπκε νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο ζηηο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπκε, θαη 

ηέινο ζα θάλνπκε κηα παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

6.1 Τεσνολογίερ, γλώζζερ, επγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν ζηην 
ςλοποίηζη μαρ 

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο ιχζεηο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. Οη ιχζεηο απηέο 

πεξηγξάθνληαη εθηελψο παξαθάησ. 

 

6.1.1 Τεσνολογίερ, γλώζζερ και επγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν 

 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηηο  ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε: 

 

1) Τν linux ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ην arch linux 

2) Ο θεληξηθφο θνξκφο ηεο εξγαζίαο γξάθηεθε  ζην framework symfony v1.5.4 θαζψο κεηά απφ 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα ππνςήθηα frameworks, απνθαζίζακε φηη είλαη απηφ πνπ θαιχπηεη 

πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο καο 

3) Η βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ε postgresql v8.4.4 θαζφηη ππεξίζρπζε ζην ηέινο φζνλ 

αθνξά ηελ mysql  

4) Τν android sdk 1-r06 θαζψο απνηειεί κνλφδξνκν γηα λα γξάςνπκε εθαξκνγέο γηα ην android 

5) Τν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ android πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ην 1.6 γηα λα είκαζηε 

ζπκβαηνί κε ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θηλεηήο καο ζπζθεπήο 

6) Η ρξήζε ηνπ gpsd v2.39 απνηέιεζε κνλφδξνκν ζην linux  

7) Φξεζηκνπνηήζακε ηνλ apache server v2.2.15  επεηδή απηφο θαιχπηεη πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο 

καο 

8) Php v5.3.2 γηα λα γξάςνπκε φηη ρξεηάδεηαη θαη λα εκπινπηίζνπκε ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο 

εθαξκνγήο καο 

9) Soap ηερλνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα web services 

10) Φξεζηκνπνηήζακε ηελ scripting γιψζζα python v2.6.5 

11) Ajax γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε calls ρσξίο λα αιιάδεη ην content ηεο ζειίδαο 

12) Πξνηηκήζακε ην google maps api ζε ζρέζε κε ην yahoo maps api γηα ηελ πινπνίεζε καο, 

θαζψο ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο ζην android. Αθφκα δηαιέμακε ην google maps 

api v3 ζε ζρέζε κε ην v2. Τν v3 είρε ιηγφηεξν functionality ζε ζρέζε κε ην v2 αιιά ην 

πξνηηκήζακε θαζφηη ήηαλ ην πην θαηλνχξγην 

13) Αληί λα γξάςνπκε raw javascript πξνηηκήζακε ην javascript framework jquery v1.4.2 ην νπνίν 

καο βνεζάεη κε ηα compatibility issues φζνλ αθνξά ηνπο browsers 

14) Φξεζηκνπνηήζεθε  soapui v3.5 γηα λα ειέγμνπκε ηα web services ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε 

15) Dia v0.97 γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ κνληέισλ ηεο βάζεο (ζρεζηαθφ κνληέιν, νληνηήησλ 

ζπζρεηίζεσλ, πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο κελπκάησλ) 

16) Τν inkscape v0.47 γηα ηελ δεκηνπξγία εηθνληδίσλ 

17) Τν gimp v2.6.8 γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ 

6.1.2 Plugins και βιβλιοθήκερ πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηο symfony 



framework 

 

Γηα ηελ θεληξηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε νξηζκέλα plugins θαη βηβιηνζήθεο, γηα φηη δελ ππήξρε 

θάηη έηνηκν  πινπνηήζακε ηα δηθά καο. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηηο ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε – 

πινπνηήζακε : 

 

 sfXMapsPlugin, πξφθεηηαη γηα ην plugin ην νπνίν πινπνηήζακε θαη εθηειεί φιεο ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο καο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ράξηε  

 ckWebServicePlugin,  ην ζπγθεθξηκέλν plugin ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο 

web service ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Ο θψδηθαο ηνπ πεξηιάκβαλε νξηζκέλα bugs ηα νπνία 

θαη ρξεηάζηεθε λα επηιχζνπκε πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςεη ν web service server  

 SfXSoap, ρξεηάζηεθε λα πινπνηήζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε θιάζε απφ ην κεδέλ γηα λα έρνπκε 

δηαζχλδεζε κε ηνλ web service server κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

 sfDoctrineApplyPlugin,sfDoctrineGuardPlugin, ηα ζπγθεθξηκέλα plugins ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ είζνδν 

θαη ηελ έμνδν απφ ην ζχζηεκα 

 sfJqueryReloadedPlugin, πξνζθέξεη ελζσκάησζε κε ην jquery api θαζψο θαη δηάθνξεο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

 sfXHelpersPlugin, δηθφ καο plugin πνπ πεξηιακβάλεη γεληθέο ιεηηνπξγίεο θαη θιάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηελ εθαξκνγή 

 

6.1.3 Modules πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην εθαπμογή python ηος 
ςπολογιζηή 

Γηα ηελ python εθαξκνγή, ρξεηάζηεθαλ νξηζκέλα modules ηα νπνία θαη παξνπζηάδνπκε  παξαθάησ : 

 gps, πξφθεηηαη γηα ην module ηνπ gpsd πνπ πεξηέρεη ηα python bindings γηα λα δηαζπλδέζνπκε 

ηελ ζπζθεπή καο κε ηνλ gpsd daemon 

 optparse, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαβάζνπκε ηα νξίζκαηα πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο ζηελ 

εθαξκνγή 

 suds, καο παξέρεη έλαλ ειαθξχ client γηα web services ηεο εθαξκνγήο καο 

 

6.1.4 Βιβλιοθήκερ πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην εθαπμογή client ηηρ 
android ζςζκεςήρ 

 

Γηα ηελ android εθαξκνγή, ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο βηβιηνζήθεο : 

 ksoap2-android, πξφθεηηαη γηα κηα βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην android θαη 

πεξηιακβάλεη functions γηα λα  κπνξέζνπκε λα θαιέζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ web service 

server 

 kxml2,  πεξηιακβάλεη θιάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία xml elements απφ ηελ java. 

Φξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ θεθαιή απζεληηθνπνίεζεο 



 

6.2 Hardware πος σπηζιμοποιήθηκε 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ρξεηαζηήθακε νξηζκέλεο ζπζθεπέο θαη ηηο παξνπζηάδνπκε παξαθάησ: 

 

 Asus EEE PC 1000HE, πξφθεηηαη γηα ην netbook πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα θάλνπκε ηηο 

δνθηκέο καο 

 GlobalSat BU-353 USB Γέκηηρ GPS, πξφθεηηαη γηα ηνλ gps δέθηε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο έρεη ππνδνρή usb θαη φρη bluetooth θαζψο απηήλ πξνηηκήζακε  

 Android emulator, ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ android emulator κε ηελ πιαηθφξκα android 1.6  πνπ 

καο παξέρεηαη απφ ην sdk  ηνπ android.  

 Pentium 4, πξφθεηηαη γηα ηνλ θεληξηθφ καο ππνινγηζηή ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο web 

service server θαη server γηα ηελ εθαξκνγή καο  

 

6.3 Δγκαηάζηαζη εθαπμογήρ client και usb gps receiver ζε ςπολογιζηή 

 

Βήκα 1ν 

 

Παηάκε alt+f2 ζην keyboard εκθαλίδεηαη ην run application ζην νπνίν γξάθνπκε gnome-terminal αλ 

είκαζηε ζε gnome ή konsole αλ είκαζηε ζε kde. 

 

 

Δηθφλα 24: Πξφγξακκα εθηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ 

 

 

 

 

 

 



Βήκα 2ν 

 

Παηάκε su θαη βάδνπκε ην password ηνπ root (ν administrator ζην linux). 

 

 

Δηθφλα 25: Αιιαγή ζε ρξήζηε root  

 

Βήκα 3ν 

 

Κάλνπκε add ην γθξνππ gps  (ή ην group ηεο επηινγήο καο). 

 

[root@myserver knightmare]# groupadd gps 

 

 

Βήκα 4ν 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε εγθαηεζηεκέλν ην gpsd ην θάλνπκε install. 

 

[root@myserver knightmare]# pacman -S gpsd 

 

Παηάκε y ζην proceed with installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βήκα 5ν 

 

Τξέρνπκε lsusb γηα λα πάξνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ usb ζπζθεπψλ 

 

 

Δηθφλα 26: Δκθάληζε usb ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

 

Σηελ πεξίπησζε καο ε ζπζθεπή καο είλαη ε εμήο 

 

Bus 002 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port 

 

 

 Ο θσδηθφο   067b απνηειεί ηνλ vendor θσδηθφ 

 Ο θσδηθφο   2303 απνηειεί ηνλ product θσδηθφ 

 

θαη νη δπν θσδηθνί ζα καο ρξεηαζηνχλ παξαθάησ 

 

Βήκα 6ν 

 

Αλνίγνπκε ην conf file ησλ gpsd usb rules 

 

[root@myserver knightmare]# nano -w /etc/udev/rules.d/99-gpsd-usb.rules 

 

 

# udev rules for the gpsd USB hotplugging 

 

SUBSYSTEM!="tty", GOTO="gpsd-usb_rules_end" 

 

 

ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", SUBSYSTEM=="tty", 

ACTION=="add",MODE="664" , GROUP="gps", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", SYMLINK="gps%n", 

RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd add $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", SUBSYSTEM=="tty", 

ACTION=="remove", MODE="664" , GROUP="gps",KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", 

RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd remove $root/%k" 



 

ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SUBSYSTEM=="tty", ACTION=="add", 

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", SYMLINK="gps%n", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd add $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SUBSYSTEM=="tty", 

ACTION=="remove", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd remove $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="1163", ATTRS{idProduct}=="0100", SUBSYSTEM=="tty", ACTION=="add", 

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", SYMLINK="gps%n", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd add $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="1163", ATTRS{idProduct}=="0100", SUBSYSTEM=="tty", 

ACTION=="remove", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd remove $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="aaa0", SUBSYSTEM=="tty", ACTION=="add", 

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", SYMLINK="gps%n", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd add $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="aaa0", SUBSYSTEM=="tty", 

ACTION=="remove", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd remove $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="091e", ATTRS{idProduct}=="0003", SUBSYSTEM=="tty", ACTION=="add", 

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", SYMLINK="gps%n", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd add $root/%k" 

 

ATTRS{idVendor}=="091e", ATTRS{idProduct}=="0003", SUBSYSTEM=="tty", 

ACTION=="remove", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd remove $root/%k" 

 

#ATTRS{idVendor}=="", ATTRS{idProduct}=="", SUBSYSTEM=="tty", ACTION=="add", 

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", SYMLINK="gps%n", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd add $root/%k" 

 

#ATTRS{idVendor}=="", ATTRS{idProduct}=="", SUBSYSTEM=="tty", ACTION=="remove", 

KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", RUN+="/etc/hotplug/usb/gpsd remove $root/%k" 

 

LABEL="gpsd-usb_rules_end" 

 

α) Χάρλνπκε γηα  idVendor = 067b (ην δηθφ καο) 

β) ςάρλνπκε γηα  idProduct = 2303 (ην δηθφ καο) 

 

Πξνζζέηνπκε ηελ  γξακκή  κεηά ην ACTION θαη πξηλ ην KERNEL 

 MODE="664" , GROUP="gps", 

 

Όπνπ group ην group ηεο επηινγήο καο, ζηελ πεξίπησζε καο gps. 

 

 

Βήκα 7ν 

 

Απνζεθεχνπκε θαη θιείλνπκε ην  αξρείν πνπ αλνίμακε 

 

ctrl+ν γηα λα ζψζνπκε 

ctrl+x γηα λα θιείζνπκε 



Βήκα 8ν 

 

Κάλνπκε add ηνλ ρξήζηε ζην γθξνππ ηεο επηινγήο καο (ζηελ πεξίπησζε καο gps), ε εληνιή πνπ πξέπεη 

λα εθηειέζνπκε είλαη ηεο κνξθήο gpasswd -a username group 

 

[root@myserver knightmare]# gpasswd -a knightmare gps 

 

 

Βήκα 9ν 

 

Κάλνπκε restart ηελ εθαξκνγή gpsd 

 

[root@myserver knightmare]# /etc/rc.d/gpsd start 

 

 

Βήκα 10ν 

 

Αλ φια πήγαλ θαιά, παίξλακε ην service έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθηειείηαη απηφκαηα. 

 

[root@myserver knightmare]# nano -w /etc/rc.conf 

 

Δληνπίδνπκε ηελ γξακκή DAEMONS θαη γξάθνπκε ηελ ιέμε gpsd κέζα ζηηο παξελζέζεηο. 

 

 

Βήκα 11ν 

 

Δθηεινχκε ηελ παξαθάησ εληνιή απφ ηελ θνλζφια 

 

[root@myserver python]# crontab -e 

 

 

Βήκα 12ν 

 

Πξνζζέηνπκε ηελ παξαθάησ γξακκή ζην  crontab, ζηελ πεξίπησζε καο ην script gipi.py βξίζθεηαη ζην 

path /home/programming/python. Σην --username admin βάδνπκε ην username ηνπ ρξήζηε πνπ καο 

έρεη απνδνζεί. πρ admin θαη ζην –password ην password πνπ καο έρεη απνδνζεί. Πρ unipi. 

 

/home/programming/python/gipi.py --username admin --password unipi 

 

 

Βήκα 13ν 

 

Κξαηψληαο παηεκέλν ην shift, παηάκε ην θνπκπί : (άλσ θαη θάησ ηειεία) θαη γξάθνπκε wq  

(απνζήθεπζε θαη θιείζηκν αξρείνπ). 

 



6.4 Δγκαηάζηαζη εθαπμογήρ client ζηον android emulator 

 

Γηα λα εθηειεζηεί ν android client πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ρξεηάζηεθε λα 

εγθαηαζηήζνπκε ην android-sdk. Παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

εθηειεζηνχλ 

Βήκα 1ν 

 

Γηλφκαζηε root θαη εγθαζηζηνχκε ην android-sdk. 

 

Δάλ φια πήγαλ θαιά θαη ε εγθαηάζηαζε καο είλαη έηνηκε πεξλάκε ζην επφκελν βήκα 

 

 

Βήκα 2ν 

 

Δκθαλίδνπκε ηελ θνλζφια καο, παηψληαο alt+f2 θαη εθηειψληαο ηελ εληνιή android εθηειείηαη ν 

android SDK and AVD Manager 

 

 

Βήκα 3ν 

 

Αθνχ εκθαληζηεί ην gui ηνπ android-sdk παηάκε ζηα αξηζηεξά ηνπ κελνχ ην Available Packages. 

Κάλνπκε ηick ην θεληξηθφ θνπηάθη θάησ απφ ην Sites,Packages and Archives (δίπια απφ ηηο 

αλαβαζκίζεηο επηιέγνληαη φιεο νη επηινγέο) θαη παηψληαο ηέινο ην install selected (accept θαη install 

ζηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη) μεθηλάεη ε αλαβάζκηζε ηνπ manager. 

 

Δηθφλα 27: Ο manager ηνπ android 

 



Όηαλ ηειεηψζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ν android manager καο ζα είλαη αλαλεσκέλνο θαη είκαζηε 

έηνηκνη λα δεκηνπξγήζνπκε ην πξψην καο εηθνληθφ android πνπ ζα ρξεηαζηνχκε παξαθάησ. 

 

Βήκα 4ν 

 

Πεγαίλνπκε ζηα virtual devices θαη επηιέγνπκε new, νη επηινγέο πνπ νξίδνπκε είλαη νη εμήο 

 Σην name βάδνπκε gipi ( ή ην φλνκα ηεο επηινγήο καο) 

 Σην target δηαιέγνπκε ην android 1.6 ( ε έθδνζε android πνπ ρξεζηκνπνηνχκε) 

 Σην SD Card size βάδνπκε 500 ,αθήλνπκε ηελ επηινγή δίπια ηνπ ζε Mib 

 Απφ θάησ ζην hardware παηάκε new βξίζθνπκε ην property GPS support ην επηιέγνπκε θαη 

παηάκε ok 

 Αθνινπζνχκε ηελ αθξηβψο ίδηα δηαδηθαζία θαη επηιέγνπκε ην SD Card Support 

 

Τέινο παηάκε Create AVD θαη εκθαλίδεηε έλα παξάζπξν πνπ καο ελεκεξψλεη φηη ε εηθνληθή ζπζθεπή 

καο είλαη έηνηκε θαη κπνξνχκε λα ηελ ελεξγνπνηήζνπκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα βήκαηα θαίλνληαη θαη ζηελ εηθφλα 28 πνπ αθνινπζεί. 

 

Δηθφλα 28: Γεκηνπξγία ζπζθεπήο ζηνλ manager ηνπ android 

 

 

 

 

 

 



Βήκα 5ν 

 

Δγθαζηζηνχκε ην maven γηα λα θάλνπκε build ηελ εθαξκνγή. 

 

[root@myhost stelios]# pacman -S maven 

 

 

Βήκα 6ν 

Δθηεινχκε ηηο παξαθάησ εληνιέο γηα λα κπνξεί ε εθαξκνγή λα έρεη πξφζβαζε ζην android.jar 

 

Πεγαίλνπκε ζηνλ θάθειν ηεο επηινγήο καο θαη αληηγξάθνπκε ην tar.gz πνπ καο δίλεηε . 

 

Γηα λα ην θάλνπκε extract 

tar -xvzf MyGipiAndroidProject.tar.gz 

 

θάλνπκε export ηα παξαθάησ variable PATHS απφ θνλζφια γηα ηνλ ρξήζηε κε ηνλ νπνίν είκαζηε 

ζπλδεδεκέλνη. 

 

export ANDROID_HOME=/opt/android-sdk 

export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME 

 

Γεκηνπξγνχκε ην κνλνπάηη ηνπ θαθέινπ γηα λα αληηγξάςνπκε ηα αξρεία 

 

mkdir -p ~/.m2/repository/android/android/1.6_r3 

 

Αληηγξάθνπκε ηελ βηβιηνζήθε ηνπ android 

 

cp android-1.6_r3.jar ~/.m2/repository/android/android/1.6_r3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βήκα 7ν 

 

Πεγαίλνπκε ζηα Virtual Devices (Android manager), επηιέγνπκε ηελ ζπζθεπή πνπ κφιηο 

δεκηνπξγήζακε θαη παηάκε Start θαη ρσξίο λα επηιέμνπκε θάηη launch. Πεξηκέλνπκε κέρξη λα θνξηψζεη 

ην android ιεηηνπξγηθφ. 

 

 

Δηθφλα 29: Η αξρηθή νζφλε ηεο εηθνληθήο ζπζθεπήο καο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πεξηκέλνπκε κέρξη λα αλνίμεη ε εηθνληθή καο ζπζθεπή θαη κπαίλνπκε ζην path ηεο εθαξκνγήο καο.  

Βήκα  8ν 

 

 cd MyGipiAndroidProject 

 

Καη εθηεινχκε  

./deploy 

 

Δάλ φια πήγαλ θαιά ζηελ εηθνληθή καο ζπζθεπή παηψληαο ην βέινο (ην γθξη θνπκπί κε ην βέινο) ζα 

δνχκε ηελ εθαξκνγή καο (Gipi). 

 

 

 

Δηθφλα 30: Η εθαξκνγή καο Gipi καδί κε ηηο ππφινηπεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δπηιέγνπκε ηελ εθαξκνγή θαη εκθαλίδεηε ε login screen ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Δηθφλα 31: Η νζφλε ζχλδεζεο ηεο εθαξκνγήο καο γηα ην android 

 

Κάλνληαο login ε εθαξκνγή εθηειεί ην web service validate login ην νπνίν καο ελεκεξψλεη κε 

θαηάιιεια κελχκαηα γηα ην αλ βξέζεθε ν ρξήζηεο ή φρη. 

 

Αθνχ ζπλδεζνχκε νη επηινγέο πνπ καο δίλνληαη νη εμήο 

 Start, νξίδεη έλα interval ζην νπνίν ζα αλαλεψλεηαη ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Η θιάζε πνπ 

θαιείηαη είλαη ε UpdateMyPosition πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο θαιεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ web service 

ηεο εθαξκνγήο ηελ UpdateMyPosition ζηελ νπνίν θαη δίλεη ηηο θαηάιιειεο κεηαβιεηέο 

 Stop, ζβήλεη ην interval, Οπφηε θαη ζηακαηάεη λα αλαλεψλεηαη ε ζέζε ηνπ ρξήζηε 



 Logout, απνζπλδέεη ηνλ ρξήζηε απφ ηνλ client 

 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ εθαξκνγή ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο έρεη παηήζεη ην start θαη έρεη μεθηλήζεη 

λα εθηειείηαη ε αλαλέσζε ηεο ζέζεο. 

 

 

Δηθφλα 32: Δζσηεξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο καο γηα ην android 

 

6.5 Παποςζίαζη εθαπμογήρ από ηο android 

Αθήλνληαο ην service λα εθηειείηαη παηάκε ην θνπκπί πνπ έρεη ην εηθνλίδην ζπίηη απφ ηα δεμηά ηνπ 



emulator. Μεηά παηάκε ηνλ browser. Πάιη απφ ηα δεμηά παηάκε ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ, ζηελ κπάξα πνπ 

πξνθχπηεη βάδνπκε ην url ηεο εθαξκνγήο 

 

http://stknightmare.homelinux.org:30000/gipi 

 

θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα ζηελ νπνία εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία καο. 

 

 

Δηθφλα 33: Η θφξκα ζχλδεζεο γηα ηελ εθαξκνγή καο 

Αθνχ εηζάγνπκε έγθπξα ζηνηρεία, ην ζχζηεκα καο θαηεπζχλεη ζηνλ ράξηε θαη ζηελ εηθφλα πνπ 

http://stknightmare.homelinux.org:30000/gipi


αθνινπζεί. 

 

 

 

Βιέπνπκε ηηο 3 ζέζεηο  πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ρξήζηε θαη είλαη πηζαλφ φηη απνηεινχλ ειεχζεξεο 

ζέζεηο. Δπίζεο βιέπνπκε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνλ ρξήζηε γηα ην πσο λα θηάζεη κέρξη εθεί. 

 

Δηθφλα 34: Η εθαξκνγή καο φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ android 

 

 

 

 



 

 

 

 

Παρακάτω δείχνουμε και μια εικόνα από πιο κοντινό zoom 

 

 

Δηθφλα 35: Κνληηλφ δνπκ ηεο εθαξκνγήο καο 

 

 

 



 

 

 

 

 

Τέινο ζηελ εηθφλα 36 δείρλνπκε ηηο επηινγέο ηεο εθαξκνγήο πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ παηήζνπκε ηα 

δηάθνξα θνπκπηά επηινγψλ, φπσο είλαη ην current position 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 36: Τν ζχζηεκα επηινγψλ ζην android 



 

 

 

 

 

 

6.6 Έλεγσορ ηος web service με ηην σπήζη ηος soapui 

 

Βήκα 1ν 

 

Αλνίγνπκε ηνλ browser ηεο επηινγήο καο (firefox) θαη ζηελ δηεχζπλζε ηνπ browser εηζάγνπκε, ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ web service. ε απάληεζε πνπ πξέπεη λα πάξνπκε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 37. 

 

 



 

 

Δηθφλα 37: Έλα κέξνο ηνπ Wsdl ηνπ web service καο 

 

 

 

Βήκα 2ν 

 

Αλνίγνπκε ην soapui θαη παηάκε File->new soapUI Project ( Ctrl+N ). 

 

Σην πεδίν initial WSDL/WADL 

 

Δηζάγνπκε ηελ δηεχζπλζε http://stknightmare.homelinux.org:30000/gipi/MapMarkersApi.php?wsdl 

 

 



 

Δηθφλα 38: Η νζφλε ηνπ soapui γηα ην λέν project 



Δθφζνλ θνξησζεί ζσζηά, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην MapMarkersApi θαη λα ην ζψζνπκε, κε δεμί 

θιηθ πάλσ ζην  MapMarkersApi επηιέγνπκε  Save Project (Ctrl + S). 

 

Απφ θάησ εκθαλίεηαη ην MapMarkersApiBinding ην νπνίν δηαζέηεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 

 AddMarker 

 ClosePoints 

 DeleteMapMarker 

 InvalidMapMarker 

 MapMarkers 

 UpdateMarker 

 UpdateMyPosition 

 ValidateLogin 

 FindDistance 

 

Θα δνθηκάζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο γηα λα δνχκε ηελ απάληεζε πνπ καο δίλεη ν web 

service server 

 

 

Δηθφλα 39: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ web service καο 



Βήκα 3ν 

 

Κάλνπκε θιηθ ζην + δίπια απφ ην MapMarkersApi, αθξηβψο ην ίδην γηα ηα 

MapMarkersApiBinding,MapMarkers θαη ηέινο θάλνπκε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην Request 1 ηνπ 

MapMarkers. (φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 39) 

 

Η εθαξκνγή καο επηζηξέθεη έλα xml ηεο κνξθήο πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 39  ζην νπνίν εηζάγνπκε ηηο 

εμήο παξακέηξνπο 

 

 user_id = 1 

 difficulty_level = -1 

 registration_time_zone = -1 

 user_type = 0 

 

Παηψληαο ην πξάζηλν θνπκπί, εθηειείηαη αίηεζε ζηελ function ηνπ web service λα καο επηζηξέςεη φιεο 

ηηο ζέζεηο κε νπνηνδήπνηε βαζκφ δπζθνιίαο παξθαξίζκαηνο, πνπ αλήθνπλ ζε φιεο ηηο ρξνληθέο δψλεο 

θαη ηέινο έρνπλ ζαλ ηδηνθηήηε ηνλ user πνπ δεηήζακε (1). Τν απνηέιεζκα είλαη ην παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δηθφλα 40: Η απάληεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ wsdl καο MapMarkers 



Κάλνπκε θιηθ ζην + δίπια απφ ην MapMarkersApi, αθξηβψο ην ίδην γηα ηα 

MapMarkersApiBinding,DeleteMapMarker θαη ηέινο θάλνπκε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην Request 1 ηνπ 

DeleteMapMarker.  

 

Δηζάγνπκε ζην username θαη ζην password ηα ζηνηρεία απζεληηθνπνίεζεο καο θαη ζην id πρ ην id 77. 

Τν web service καο επηζηξέθεη ην παξαθάησ απνηέιεζκα εθφζνλ είκαζηε έγθπξνη ρξήζηεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν mapmarker κε ην id 77 βξέζεθε θαη δηαγξάθηεθε απφ ηελ βάζε. 

 

 

 

Δηθφλα 41: Η απάληεζε ηεο ιεηηνπξγίαο DeleteMapMarker, θαζψο έρνπκε εηζάγεη έγθπξν id 

 

Παξαθάησ δείρλνπκε θαη έλα παξάδεηγκα ζην νπνίν ν marker πνπ έρνπκε εηζάγεη δελ ππάξρεη. 

Βάδνπκε γηα id ην 578 θαζψο θαη ζηνηρεία απζεληηθνπνίεζεο θαη  ην web service καο γπξλάεη σο 

απνηέιεζκα ην κεδέλ πνπ ζεκαίλεη φηη δελ βξέζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο marker ζην ζχζηεκα θαη δελ 

κπνξεί λα δηαγξαθεί. 

 

 

Δηθφλα 42: Η απάληεζε ηεο ιεηηνπξγίαο DeleteMapMarker, θαζψο έρνπκε εηζάγεη  κε έγθπξν id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κάλνπκε θιηθ ζην + δίπια απφ ην MapMarkersApi, αθξηβψο ην ίδην γηα ηα MapMarkersApiBinding, 

AddMarker θαη ηέινο θάλνπκε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην Request 1 ηνπ AddMarker.  

 

Header 

 username = admin 

 password = unipi 

 

Body 

 difficulty_level = 2 

 registered_at = 2010-12-15 20:00:00 

 latitude = 32.85 

 longitude = 34.55 

 

Παίξλνπκε ηελ εμήο επηζηξνθή, πνπ καο δείρλεη φηη ν marker πξνζηέζεθε θαλνληθά κε id ίζν κε 104 

θαη κπήθε θαη ζηελ δψλε 6 ζηελ νπνία θαη αληηζηνηρεί θαλνληθά. 

 

 

 

Δηθφλα 43: Η απάληεζε ηεο ιεηηνπξγίαο AddMarker , θαζψο έρνπκε εηζάγεη  έγθπξα ζηνηρεία 

απζεληηθνπνίεζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κάλνπκε θιηθ ζην + δίπια απφ ην MapMarkersApi, αθξηβψο ην ίδην γηα ηα 

MapMarkersApiBinding,ValidateLogin θαη ηέινο θάλνπκε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην Request 1 ηνπ 

ValidateLogin.  

 

 username = admin 

 password = unipi 

 

Παίξλνπκε ηελ εμήο επηζηξνθή, πνπ καο δείρλεη φηη ν ρξήζηεο είλαη έλαο έγθπξνο ρξήζηεο γηα ην 

ζχζηεκα θαη ην password πνπ εηζήγαγε είλαη ην ζσζηφ. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 44: Η απάληεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ wsdl καο ValidateLogin, θαζψο έρνπκε εηζάγεη  έγθπξα 

ζηνηρεία απζεληηθνπνίεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Πλεονεκηήμαηα, μειονεκηήμαηα, Πποηάζειρ για μελλονηική 



επέκηαζη ηος ζςζηήμαηορ 

 

Η εθαξκνγή καο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία θαη ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ. Δπίζεο ζα παξνπζηάζνπκε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

7.1 Πλεονεκηήμαηα ππογπαμμαηιζηικήρ ςλοποίηζηρ 

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνγξακκαηηζηηθήο πινπνίεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Αποηελεί μια λύζη ανοισηού κώδικα, απηφ ζεκαίλεη φηη ν θψδηθαο είλαη πξνζβάζηκνο θαη 

ηξνπνπνηήζηκνο θάησ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε άδεηα απφ νπνηνλδήπνηε ην ζειήζεη 

 Γομημένορ ανηικειμενοζηπαθήρ ππογπαμμαηιζμόρ, φινο ν θψδηθαο  είλαη ρσξηζκέλνο ζε 

θιάζεηο γηα λα είλαη πην επθνινρξεζηκνπνίεηνο θαη φζν ην δπλαηφλ γίλεηε πην επεθηάζηκνο  

 Αποθήκεςζη ηυν δεδομένυν  ζε βάζη, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε rdbms βάζε. 

Φξεζηκνπνηείηαη ε postgresql ζηελ νπνία εθηεινχληαη πνιιά queries 

 Σςνδςαζμόρ διαθοπεηικών ηεσνολογιών,  ζπλδπάδεη αξθεηέο θαη δηάθνξεο κεηαμχ ηνπο 

ηερλνινγίεο θαη γιψζζεο. Ξεθηλάκε απφ php (framework symfony) ζηελ νπνία ηξέρεη ε 

εθαξκνγή ηνπ server θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο  φπσο json, ajax, javascript ( 

framework jquery), wsdl (web services) θαζψο νη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

πεξλάλε απφ ηνλ server web service γηα λα  είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο απφ παληνχ. Τέινο 

έρνπκε ην service ηνπ android ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζε java θαζψο θαη ην service πνπ ηξέρεη 

ζηνλ ππνινγηζηή ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζε python 

 Οικονομική Λύζη, ε ζπγθεθξηκέλε ιχζε έρεη αξθεηά νηθνλνκηθφ θφζηνο πινπνίεζεο. Σηελ 

πεξίπησζε ρξήζεο pc (θαηά πξνηίκεζε netbook ιφγσ κεγέζνπο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ινγηζκηθφ linux θαη δηαζέηεη ζχξα usb ή 

bluetooth (έλα netbook θνζηίδεη ην ιηγφηεξν 200 επξψ), επίζεο ζα ρξεηαζηνχκε θαη έλα gps  

receiver (θφζηνο πεξίπνπ 30-50 επξψ). Η ρξήζε ζπζθεπήο πνπ δηαζέηεη android ινγηζκηθφ είλαη 

επίζεο κηα ελδηαθέξνπζα ιχζε (θφζηνο πεξίπνπ 220 κε 250 επξψ), ίζσο φρη ηφζν βνιηθή ιφγσ 

κεγέζνπο ηεο ζπζθεπήο 

 Παγκόζμιορ Φάπηηρ,  ε εθαξκνγή καο ρξεζηκνπνηεί έλαλ παγθφζκην ράξηε (google maps) 

απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παληνχ αξθεί λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο 

εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν θαη πεξηγξάςακε 

 

 

 

 

 

 

7.2. Μειονεκηήμαηα ππογπαμμαηιζηικήρ ςλοποίηζηρ 

Τα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνγξακκαηηζηηθήο πινπνίεζεο είλαη ηα εμήο: 



 Ανθπώπινα λάθη, βαζηδφκαζηε ζηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ άλζξσπν. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηα δεδνκέλα γηα ιάζε πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζχζηεκα, αιιά 

φρη γηα ινγηθά ιάζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα δειψζεη έλα ζηίγκα ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν επηζπκεί πάλσ ζηνλ ράξηε θαη απηφ ζηελ παξνχζα θάζε δελ κπνξεί λα 

ειεγρζεί 

 Google maps api, ην google maps api απνηειεί έλα πνιχ δπλαηφ api αιιά ε ρξήζε θάζε api 

έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, ησλ νπνίσλ φκσο ε αλάιπζε μεθεχγεη απφ ην θάζκα 

ηεο εθαξκνγήο καο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ζα ήηαλ ην google maps api λα ζηακαηήζεη λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Βέβαηα αθφκα θαη αλ γηα θάπνην ιφγν γίλεη απηφ, ππάξρνπλ άιιεο 

ιχζεηο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ε εθαξκνγή καο ζα ρξεηαζηεί ηξνπνπνηήζεηο γηα 

λα δνπιέςεη κε  ην λέν api 

 Real time feedback, ε εθαξκνγή καο φπσο είπακε βαζίδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ αξθεηνί ρξήζηεο νη νπνίνη λα εηζάγνπλ ζέζεηο ζηηο δηάθνξεο 

ηνπνζεζίεο γηα λα κπνξεί ε εθαξκνγή καο λα δίλεη αθξηβήο πιεξνθνξίεο 

 Σςνεσήρ επικοινυνία με ηο δίκηςο,  ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζπλερήο ζχλδεζε κε ην δίθηπν ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ν θεληξηθφο server. 

 Δπιηηδεςμένα λάθη, έλα αξθεηά ηξαβεγκέλν αιιά φρη απίζαλν ζελάξην (απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αηζζεηήξεο) ζα ήηαλ έλαο ρξήζηεο λα ζεκεηψλεη αλαθξηβείο ζέζεηο γηα 

λα θαηεπζχλεη απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ζε άιιν θνκκάηη θαη καθξηά απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο. Απηφ δελ είλαη παξάινγν  αλ αλαινγηζηνχκε φηη αλά ζεκείν νη αληίζηνηρεο 

ειεχζεξεο ζέζεηο είλαη απφ 1 – 3.  

 

 

7.3 Πποηάζειρ για μελλονηική επέκηαζη ηος ζςζηήμαηορ 

 

Με ηελ αλάγλσζε αλαθνξψλ γηα άιια ζπζηήκαηα νδεγεζήθακε ζε κειινληηθά ζρέδηα γηα έλα πην 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ηα νπνία θαη παξνπζηάδνπκε παξαθάησ. 

 

Έλα απφ ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη ν δηαρσξηζκφο φισλ ησλ δξφκσλ ζε δψλεο, 

ρσξηζκέλεο αλά κήθνο απηνθηλήησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηαγξακκίζεηο ζε φινπο 

ηνπο δξφκνπο απφ ηελ αξρή ηνπ θάζε δξφκνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ ( έλαο ζπγθεθξηκέλνο δξφκνο έρεη 

ρσξεηηθφηεηα 20 απηνθηλήησλ κήθνπο 3.5 κέηξσλ). Θα κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε ηνπο δξφκνπο ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κήθνπο γηα λα  είλαη ρξήζηκεο απφ φινπο ηνπο νδεγνχο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη γηα 

παξάδεηγκα έλαο νδεγφο λα πηάζεη δχν ζέζεηο γηα λα παξθάξεη. Τν πιάηνο ησλ ζέζεσλ ζα κπνξνχζακε 

λα ην βξνχκε δηελεξγψληαο έλαλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ζε ζρέζε κε ηηο αληηπξνζσπίεο θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην ππνπξγείν γηα ην θάζε απηνθίλεην. Γηα παξάδεηγκα αλ μέξνπκε φηη ζε έλαλ 

δξφκν ππάξρνπλ κφλν απηνθίλεηα κήθνπο 4.5 κέηξσλ ζα ρσξίδακε ηνλ δξφκν αληίζηνηρα. 

 

Αθνχ ρσξηζηεί ν δξφκνο ζε ζέζεηο, ρξεηάδεηαη έλαο ηξφπνο γηα λα  αλαγλσξίδεηαη αλ κηα ζέζε  

θαηαιακβάλεηαη απφ φρεκα ή φρη. Γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε  

αηζζεηήξεο (ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε). Θα κπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αηζζεηήξηεο δψλεο φπσο είδακε (εηδηθέο δψλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη φηαλ πεξάζεη 

έλα αληηθείκελν απφ πάλσ ηνπο) ζε ζπλδπαζκφ κε αηζζεηήξεο νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ αλ κηα ζέζε 

θαηαιακβάλεηαη ε φρη απφ έλα φρεκα. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα παηήζεη ζε κηα δψλε 



άιιεο ζέζεο θάλνληαο ειηγκνχο έηζη ψζηε λα κπεη ζε κηα δηαθνξεηηθή ζέζε. 

 

Κάζε ζέζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ εηδηθφ κηθξνυπνινγηζηή ν νπνίνο ζα ελψλεηαη κε ηνλ αηζζεηήξα 

ηεο ζέζεο. Απηφο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα εθηειεί δηάθνξνπο ππνινγηζκνχο θαη λα ζηέιλεη κελχκαηα 

κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζηνπο ππφινηπνπο αηζζεηήξεο. Σηελ παξνχζα πινπνίεζε ζέινπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα ad hoc δίθηπν ην νπνίν δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή γηα λα 

ηξέμεη θαζψο ην ζχζηεκα κπνξεί λα απαληήζεη απφ κφλν ηνπ θαη κε βάζε ηα κελχκαηα πνπ έρεη ιάβεη 

απφ ην ππφινηπν δίθηπν ζηα εξσηήκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηφ. 

 

Τν δίθηπν απηφ πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θάζε νκάδα λα έρεη κηα θεθαιή, φπσο 

είδακε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή πην πάλσ (δίθηπν ρσξηζκέλν ζε clusters θαη αλά cluster 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα θεθαιή). Κάζε κηθξνυπνινγηζηήο ζηέιλεη ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλεη ζηελ 

θεθαιή ηνπ είηε πξνσζεί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ. Κάζε θεθαιή κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ξσηψληαο ηηο γεηηνληθέο θεθαιέο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ξσηήζνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο γεηηνληθέο θεθαιέο. Τν δίθηπν δελ είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν αιιά πξφθεηηαη γηα 

έλα ζηαζεξφ δίθηπν ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ πξνζζήθε κηαο θεθαιήο, είηε κε ηελ βιάβε 

κηαο απφ απηέο. Θα κπνξνχζακε φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ηνλ νπνίν 

θάζε θεθαιή ελεκεξψλεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ ηεο. Ο 

ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα κπεη ζην interface θαη λα δεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ. Παξ' φια απηά 

ην δίθηπν ελεκεξψλεη απφ κφλν ηνπ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη εξσηήζεηο 

ζε απηφ (ζπαηάιε πεξηηηψλ πφξσλ), επίζεο φπσο είπακε ην δίθηπν δελ ζα ρξεηάδεηαη ηνλ θεληξηθφ 

ππνινγηζηή γηα λα ιεηηνπξγήζεη αιιά ζα είλαη απηφλνκν κε θαηάιιειν πξφγξακκα ειέγρνπ. 

 

Δθφζνλ ην δίθηπν κε ηνπο αηζζεηήξεο καο είλαη έηνηκν, ζα ρξεηαζηνχκε εθαξκνγή ε νπνία ζα κπνξεί 

λα πξνζθέξεη πνιιέο θαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ρξήζηε. Βαζηθφ πιενλέθηεκα  είλαη ε θξάηεζε 

κηαο ζέζεο (ηζρχεη γηα ηηο ζέζεηο επί πιεξσκή θαζψο δελ είλαη φιεο νη ζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο καο επί 

πιεξσκή). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εθθξάζεη δηάθνξα  εξσηήκαηα ζην δίθηπν κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ θαη 

λα βξεη ηελ ζέζε πνπ επηζπκεί (εξψηεζε ζην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη, εληνπηζκφο κηαο ζέζεο 

πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 100 κέηξσλ απφ ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ρξήζηε ).  Ο ρξήζηεο κπνξεί 

κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ λα δεη αλά πάζα ζηηγκή ηη γίλεηαη ζε νιφθιεξν ην δίθηπν. 

 

Ο ρξήζηεο γηα λα θάλεη θξάηεζε κηαο ζέζεο εηζάγεη ηελ πηλαθίδα ηνπ θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ επηζπκεί λα ηελ θξαηήζεη. Σε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ζέζε επί πιεξσκή ρξεψλεηαη ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά παθέηα ρξεψζεσλ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν 

ρξήζηεο θαζψο θαη πξφζηηκα γηα κε επηζπκεηά παξθαξίζκαηα (απηνθίλεηα πνπ θαηαιακβάλνπλ δχν 

ζέζεηο αληί γηα κηα), απηνθίλεηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζε κηα ζέζε, είηε γηα 

νδεγνχο πνπ παξθάξνπλ ζε ζέζε επί πιεξσκή ηελ νπνία δελ έρνπλ θαηνρπξψζεη. Τν ζχζηεκα πξέπεη 

λα κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε φηη ιήγεη ν ρξφλνο ζηάζκεπζεο ηνπ θαη λα πάεη λα κεηαθηλήζεη ην 

ακάμη ηνπ αιιηψο ζα ρξεψλεηαη κε θάπνην είδνο πξφζηηκνπ. 

 

Δπίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη θαη φξην ζηάζκεπζεο γηα ηηο ζέζεηο πνπ δελ είλαη επί πιεξσκή. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεηαη είηε αλ ην απηνθίλεην δειψλεη ηελ ψξα πνπ ζα παξακείλεη ζε κηα ζέζε είηε αλ 

ππάξρεη αλψηαην φξην θαηά ην νπνίν έλα ακάμη κπνξεί λα παξακείλεη ζε κηα ζέζε θαη κεηά απφ απηφ 

λα πξέπεη λα βξεη άιιε ζέζε. 

 

Τν ζχζηεκα αθφκα ζα πξέπεη λα απαληάεη γξήγνξα ζηα εξσηήκαηα ηνπ νδεγνχ, γηαηί απηφο κπνξεί 

θαζψο ππνβάιεη ηα εξσηήκαηα λα αιιάδεη ζπλέρεηα ζέζε. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα κπνξεί λα ππνινγίδεη 



θαη ηελ πηζαλφηεηα δπν νδεγνί λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ίδηα ζέζε, νπφηε ζα πξέπεη θαη λα ελεκεξψλεη 

ηνλ ρξήζηε πνπ βξίζθεηαη πην καθξηά φηη ε ζέζε γηα ηελ νπνία  ελδηαθεξφηαλ δελ είλαη πηα δηαζέζηκε 

θαζψο θαη λα ηνπ πξνηείλεη θάπνηα θαηλνχξηα (ν ρξήζηεο γιπηψλεη ηνλ δξφκν κέρξη ηελ ζέζε ηελ 

νπνία ζα έβξηζθε δεζκεπκέλε). 

 

Η ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα θαη ρξεηάδνληαη πνιχπινθνη αιγφξηζκνη 

ππνινγηζκνχ νη νπνίνη ζα απαληνχλ ζηηο δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβάιεη ν θάζε ρξήζηεο. Τν 

ζχζηεκα κπνξεί λα μεθηλήζεη λα δνπιεχεη πηινηηθά γηα παξάδεηγκα ζηηο ζέζεηο parking πνπ ππάξρνπλ 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη θνληά ζηηο ζηάζεηο ησλ κέζσλ (κεηξφ ή ειεθηξηθφο γηα λα επλνείηαη ε 

ρξήζε ησλ κέζσλ) θαη κεηά λα αλαπηπρζεί έλα εληαίν δίθηπν ην νπνίν ζα αλαπηχζζεηαη ζηγά ζηγά.  Με 

ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ ζέζεσλ.  

 

Η πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά αθξηβή (πεξίπνπ 450 επξψ ρξεηάδνληαη γηα θάζε 

αηζζεηήξα - ζπζθεπή) αιιά ζεσξνχκε φηη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηνπο νδεγνχο, νη 

νπνίνη ζα γιπηψζνπλ απφ άζθνπεο πεξηπιαλήζεηο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ λα παξθάξνπλ, είλαη 

κεγάια. Αθφκα κε ηελ ζεηξά ηεο, ε κείσζε ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ( ε πνζφηεηα βελδίλεο πνπ 

ζπαηαιάεη έλα ακάμη φηαλ ςάρλεη γηα ζέζε parking γηα 45 ιεπηά είλαη αξθεηά κεγάιε) ζα νδεγήζεη ζε 

θαιπηέξεπζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ κείσζε ησλ άζθνπσλ θαχζεσλ. Φσξίο φκσο απηφ λα κπνξνχκε 

λα ην πνχκε κε ζηγνπξηά, θαζψο ε ζθέςε φηη  δελ ζα βξνχκε πάξθηλγθ θακία θνξά κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη λα κελ πάξνπκε ην απηνθίλεην καο. Αληίζεηα, αλ γλσξίδνπκε φηη ζα βξνχκε λα παξθάξνπκε 

κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, κπνξεί λα πάξνπκε ην απηνθίλεην θαη σο ζπλέπεηα, ελψ έρνπκε κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο κέζα ζην απηνθίλεην κπνξεί λα έρνπκε αχμεζε ησλ απηνθηλήησλ. Απηά βέβαηα 

απνηεινχλ ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο θαη κφλν ε ρξήζε κπνξεί λα καο δψζεη κηα θαζαξή εηθφλα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Σςμπεπάζμαηα - Ανακεθαλαίυζη 

 

Η δπζθνιία ηεο πινπνίεζεο καο ήηαλ κεγάιε, θαζψο ε αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ 

πνιχπινθε (ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζπζθεπψλ). Παξ' φια απηά θαηαθέξακε λα αλαιχζνπκε  



ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη λα βξνχκε ιχζεηο γηα απηά. Σε απηφ βνήζεζε ν ζθειεηφο καο, ην 

symfony, φπσο θαη φιεο νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ είρακε ζηελ δηάζεζε καο.  

Παίξλνληαο σο βάζε ηελ php, πάλσ ηεο δεκηνπξγήζακε ηνλ server ηνπ web service καο. Ο θνξκφο 

απηφο, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγηθφηεηεο, ηηο νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο θαινχλ ν 

python client γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηέινο ν client γηα ηηο android ζπζθεπέο.  Η αλάγλσζε  

αλαθνξψλ γηα άιιεο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ καο νδήγεζε ζε ζθέςε, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή καο, θαζψο θαη κειινληηθέο ζθέςεηο γηα λα πινπνηήζνπκε κηα πην 

νινθιεξσκέλε  ιχζε. Η πην νινθιεξσκέλε ιχζε ζα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ αιιά θαη κεραληθφ 

θνκκάηη (κε αηζζεηήξεο) γηα λα  είλαη φζν ην δπλαηφλ  πην αθξηβήο. Η ζπγθεθξηκέλε ιχζε φκσο, 

αθφκα θαη ζηελ ησξηλή ηεο κνξθή, ζεσξνχκε φηη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη απφ πνιχ θφζκν 

κπνξεί λα βνεζήζεη αξθεηά φζνλ αθνξά ην παξθάξηζκα, θαη έηζη λα νδεγήζεη θαη ζε κείσζε άιισλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο ε  κείσζε ηεο θίλεζεο, νη εθπνκπέο αεξίσλ θαη ε θαηαλάισζε βελδίλεο.  
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