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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται µε το σχεδιασµό, την ανάλυση και την ανάπτυξη 
µιας εφαρµογής µε χάρτες της Google. Χρησιµοποιούνται κυρίως δύο τεχνολογίες το 
Codeigniter και το XML-RPC µε σκοπό την επικοινωνία µε µια διαδικτυακή υπηρεσία και την 
παρουσίαση δεδοµένων από µια βάση δεδοµένων. Βασικός στόχος είναι η εµφάνιση 
πραγµατικών δεδοµένων  στο χάρτη, σε πραγµατικό χρόνο. 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνολογίες Codeigniter, Xml-
Rpc, Php, Html, Javascript, Jquery, GoogleMapApplication.  Η ανάλυση και ο σχεδιασµός 
βασίστηκαν σε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές (uml διαγράµµατα). 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the design, analysis and development of an application with 
Google maps. Twotechnologies are mainly used, namely Codeigniter and XML-

RPC,tocommunicate with aweb service and to present data from a database. The main 

objective is the appearance of real data on a map, in real time. 

For the application development technologies were used were Codeigniter, Xml-Rpc, Php, 
Html, Javascript, Jquery, Google Map Application. The analysis and the design were based on 
object oriented techniques (uml diagrams). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Σύντοµη αναφορά στην ανάπτυξη της κατάστασης της   

 τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου 

Κάνοντας µια µικρή αποτίµηση της κατάστασης κάθε έκφανσης της καθηµερινότητας, γρήγορα 
µπορεί κανείς να καταλήξει στο αδιαµφισβήτητο συµπέρασµα ότι οι υπολογιστές και η 
πληροφορική έχουν διεισδύσει καθοριστικά και αµετάκλητα σε αναρίθµητες πτυχές της ζωής. 
Τόσο το εργασιακό,  όσο και το οικιακό περιβάλλον, περιπλέκονται και αλληλοεξαρτώνται από 
την ύπαρξη και λειτουργία πληροφοριακών τεχνολογιών και εφαρµογών.  Πρωτεύοντα ρόλο σε 
αυτή την εισβολή της πληροφοριακής τεχνολογίας στην εποχή µας,  διαδραµατίζει το ∆ιαδίκτυο 
(Internet), που ίσως αποτελεί την επικρατέστερη και πιο εξέχουσα µορφή διείσδυσης της 
κοινωνίας της πληροφορικής.  

Η επιρροή και χρησιµότητα του ∆ιαδικτύου στην εποχή που διανύουµε, είναι κάτι 
περισσότερο από προφανής. Καθηµερινά, ποικίλες ενέργειες τόσο στο χώρο της εργασίας, 
αλλά ακόµα και στον ελεύθερό χρόνο του καθενός, πραγµατοποιείται στο διαδίκτυο. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον πολλές καθηµερινές ανάγκες και συνήθειες,  έχουν µεταφερθεί 
από τον υλικό κόσµο, στον εικονικό κόσµο του διαδικτύου.  Αγορές,  πληρωµές λογαριασµών,  
αναζήτηση για κάθε είδος πληροφόρηση  αποτελούν µόνο ορισµένες καθηµερινές ανάγκες στις 
οποίες το ∆ιαδίκτυο έχει παρέµβει. Ανάγκες που πλέον γίνονται πολύ πιο εύκολα, γρήγορα 
αλλά και πιο οικονοµικά, χάρις στο ∆ιαδίκτυο. Αναπτύχθηκαν πολλές  τεχνολογίες,  στις οποίες 
επάνω δοµήθηκε η αναγνωρισιµότητα και η επικράτηση του ∆ιαδικτύου στις µέρες µας.  Εν τέλει 
µε µια µικρή οµάδα αυτών των τεχνολογιών θα ασχοληθεί και η παρούσα µεταπτυχιακή 
διατριβή,  για µια προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης της σηµερινής κατάστασης της 
κοινωνίας της πληροφορικής. (Καλαποδάς Γεώργιος, 2005-2006.) 

1.2. Θεµατολογία  

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη δηµιουργία µιας εφαρµογής µε τη χρήση χαρτών της 
google  (googlemapapplication) ενσωµατωµένη σε µια σελίδα, η οποία θα παρέχει πληροφορίες 
για πωλήσεις-ενοικιάσεις ακινήτων στους επισκέπτες της. 

Χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίησή της ένα πλαίσιο ανοιχτού κώδικα PHP 
(OpensourcePHPframeworks), το Codeigniter, το οποίο είναι βασισµένο στο αρχιτεκτονικό 
πρότυπο Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής (Model-View-Controller, MVC).  Το πρότυπο αυτό  βοηθά 
να διατηρείται οργανωµένος ο κώδικας ώστε να είναι κατανοητός και πιο εύκολα 
συντηρούµενος.  

Το Μοντέλο είναι το κοµµάτι που διαχειρίζεται λειτουργίες πάνω σε δεδοµένα της 
βάσης. Η Άποψή είναι το τµήµα που ασχολείται µε το τι φαίνεται στο χρήστη και ο Ελεγκτής 
ελέγχει λειτουργίες του χρήστη, τις αναγνωρίζει και τις µεταφέρει στο κατάλληλο σηµείο του 
κώδικα που θα επιτελέσει µια συγκεκριµένη λειτουργία. Επιπλέον, δέχεται τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από τα Μοντέλα και τα µεταφέρει στην κατάλληλη Άποψη. 

Αναλυτικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής δε δηµιουργήθηκε βάση 
δεδοµένων που θα περιέχει τα δεδοµένα των ακινήτων, αλλά ως πηγή δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκεη βάση µίας κτηµατοµεσιτικής πύλης, µε τη βοήθεια µιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας (webservice).  Για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας έγινε χρήση  της τεχνολογίας 
XML-RPC, η οποία έχει κύριο χαρακτηριστικό της την οµοιόµορφη µορφή και ανταλλαγή 
δεδοµένων. Το Codeigniter παρέχει την τεχνολογία αυτή µε την ιδιότητα της κλάσης που 
επιτρέπειτην αποστολή αίτησης (request) σε άλλο διακοµιστή (server), ή τη δηµιουργία ενός 
διακοµιστή XML-RPC που ναδέχεται αιτήσεις. Με αυτή την ικανότητα δηµιουργήθηκε ένα XML-
RPCrequest το οποίο συνδέθηκε µε τη βάση της πύλης και καλούσε τα δεδοµένα της, αν η 
σύνδεση και το ερώτηµα ήταν σωστά στηµένα τότε, ο server επέστρεφε το response δηλαδή την 
απάντηση µε τα δεδοµένα.  
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Στην συνέχεια µε τη βοήθεια του GoogleApplication και τη χρήση της βιβλιοθήκης της 
Javascript , Jquery εµφανίστηκε το GoogleMap.  

Σκοπός της εργασίας είναι να ενσωµατωθούν τα δεδοµένα που λήφθηκαν µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας XML-RPC σε πραγµατικό χρόνο στο χάρτη τηςGoogle. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί 
να ήταν συντεταγµένες των περιοχών που βρίσκονταν τα ακίνητα, τιµή, κατηγορία, τηλέφωνο 
και ούτω καθ’ εξής. Έγινε επιλογή των δεδοµένων που κρίθηκαν απαραίτητα για την εφαρµογή, 
πιο συγκεκριµένα στο χάρτη υπάρχουν markers (δείκτες) που «τραβούν» τις συντεταγµένες 
από τα δεδοµένα της βάση. Οι markers λειτουργούν σαν κουµπιά που ο χρήστης µπορεί να 
πατήσει και να ανοίξει ένα παράθυρο (infowindow) µε πληροφορίες των ακινήτων όπως 
κατηγορία, τιµή κ.τ.λ.  Επιπρόσθετα έχουν δηµιουργηθεί δύο κουµπιά πώληση/ενοικίαση 
(sale/rent) . Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα κουµπιά κάθε φορά µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζονται στο χάρτη οι markers µε τις αντίστοιχες αγγελίες. 

1.3. ∆οµή Κεφαλαίων 

Στο  1
ο
 κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια σύντοµη αναφορά στην ανάπτυξη της κατάστασης της 

τεχνολογίας καθώς και µια πρώτη εισαγωγή στο θέµα µε το οποίοασχολείται η εργασία. 

Στο  2
ο  

 κεφάλαιο γίνεται µια εκτενή βιβλιογραφική αναφορά, πιο συγκεκριµένα 
αναφορές σε εργασίες µε θέµατα που σχετίζονται µε την παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή 
καθώς και µεταξύ τους σύγκριση. 

Στο  3
ο  

 κεφάλαιο αναλύονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν όπως το πρότυπο 
MVC, το PHPframeworksCodeigniter, η τεχνολογία XML-RPC κ.α 

Στο  4
ο  

 κεφάλαιο περιγράφεται η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της εργασίας µε τη βοήθεια των 
διαγραµµάτων UML. 

Στο  5
ο  

 κεφάλαιο εξάγονται συµπεράσµατα της κατάστασης της εφαρµογής που 
αναπτύχθηκε και πιθανές βελτιώσεις και εξελίξεις της. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Χρήση των χαρτών της Google  ως διεπαφή για κατάλογο 

βιβλιοθήκης 

ΟMichaelVandenburg(MichaelVandenburg, 2007.) τηςδηµόσιαςβιβλιοθήκηςKingston, 
απότοKingstonτουΚαναδά , ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία µιας εφαρµογής που είχε σκοπό να 
επιτρέπει στους χρήστες την αναζήτηση υλικών της βιβλιοθήκης, µε γεωγραφικό θέµα σαν τίτλο 
αναζήτησης και σαν κύριο σηµείο διεπαφής, τους  χάρτες της google. Η προσέγγιση είναι 
περιγραφική, µε τη διαδικασία ανάπτυξης (development process) για την απόδειξη της ιδέας, 
τοποθετηµένη στα ευρύτερα πλαίσια της ανάπτυξης εφαρµογών στη βιβλιοθήκη υποδοχής και 
την εµφάνιση των εργαλείων του Web 2.0. Η εργασία δείχνει ότι είναι δυνατή η χρήση των 
Εφαρµογών ∆ιεπαφής Προγραµµατισµού (ApplicationsProgrammingInterface , APIs) που 
παρέχεται από µεγάλες επιχειρήσεις διαδικτύου όπως η google, για τη δηµιουργία χαρτών 
βασισµένους σε εργαλεία πλοήγησης µε σκοπό την πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πληροφορίες. 

Τον Μάιο του 2005 η δηµόσια βιβλιοθήκη KingstonFrontenac 
(KingstonFrontenacPublicLibrary, KFPL) αποφάσισε να κάνει χρήση του Amazon API. 
Αντικατέστησε το σύστηµα που βασιζόταν στο χαρτί µε το αίτηµα απευθείας σύνδεσης (online 
request) για αγορά (request for purchase, RFP) web εφαρµογής που αναπτύσσεται στο σπίτι. Η 
εφαρµογή RFP επέτρεψε στους χρήστες να εκτελέσουν µια απλή αναζήτηση στο Amazon για 
τον τίτλο που ζητούσαν αντί να τους επιβάλλει να συµπληρώσουν δώδεκα πεδία µε 
βιβλιογραφικά δεδοµένα σε τυποποιηµένη µορφή web. Με την χρήση του API ήταν σε θέση να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα του Amazon απευθείας στους χρήστες µέσα από την 
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Με την ύπαρξη ενός κουµπιού δίπλα σε κάθε αποτέλεσµα 
µπορούσε ο χρήστης κάνοντας κλικ να ζητήσει ένα αντίγραφο της αγοράς του τίτλου που είχε 
κάνει. Η ανάπτυξη της KFPL’s RFP εφαρµογής έγινε µε τη χρήση της Python και την εφαρµογή 
ανάπτυξης πλατφόρµας Zope. Η εφαρµογή κυκλοφόρησε στις αρχές του 2006.  

Στη συνέχεια ενισχυµένοι από την επιτυχία της RFP εφαρµογής, το προσωπικό της 
βιβλιοθήκης αποφάσισε να «επενδύσει» και στους χάρτες της google. Άρχισε λοιπόν να 
στήνεται η εφαρµογή η οποία στην απλούστερη µορφή της αποτελούταν από µια ιστοσελίδα 
στο πρότυπο του HousingMaps (www.housingmaps.com), µε ένα χάρτη της Google στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης και τις βιβλιογραφικές εγγραφές να φορτώνονται στη δεξιά 
πλευρά. Για τη δυναµική φόρτωση των δεδοµένων χωρίς να απαιτείται η ξαναφόρτωση της 
σελίδας η KFPL έκανε χρήση του Mike West’s DataRequestor JavaScript wrapper. 

Για την ανάκτηση και την απεικόνιση των βιβλιογραφικών αρχείωνχρησιµοποιήθηκε ένα 
προγενέστερο έργο της KFPL. Το 2002 ο βιβλιοθηκονόµος της βάσης δεδοµένων δηµιούργησε 
µια εφαρµογή που επέτρεπε στο προσωπικό να δηµιουργεί και να διατηρεί λίστες βιβλίων 
(booklist) στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Το έργο αναπτύχθηκε µε την ιδέα ότι η αντιγραφή 
τµηµάτων της βιβλιογραφικής βάσης δεδοµένων της βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα θα ήταν ένα 
λάθος, και ότι θα ήταν προτιµότερο να τραβηχτούν αυτές οι πληροφορίες απευθείας από τη 
βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης. Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε µια πλατφόρµα LAMP, 
χρησιµοποιώντας YAZ διακοµιστή για την ανάκτηση των αρχείων από τη βάση δεδοµένων 
µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50. Για το backend της ιστοσελίδας,  το προσωπικό του  KFPL 
διέθετε µε µια σειρά από εργαλεία που τους επέτρεπε να δηµιουργήσουν µια λίστα βιβλίων και 
να αναζητήσουν στη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης εγγραφές για συµπλήρωση. Τα 
αποτελέσµατα της αναζήτησης συνοδεύεται από συνδέσµους για την  προσθήκη ατοµικών 
εγγραφών στο Booklist. Μόνο το µοναδικό αναγνωριστικό για ένα επιλεγµένο αρχείο 
αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων του Booklist, και όταν µια λίστα βιβλίων ανακτάται στο 
δηµόσιο δικτυακό τόπο, γίνονται  µια σειρά από αιτήσεις Z39.50 µε σκοπό να παρουσιαστούν 
στους χρήστες τα βιβλιογραφικά αρχεία που απαιτούνται για να παρουσιαστεί η λίστα. Με 
µικρές τροποποιήσεις το εργαλείο αυτό θα χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση βιβλιογραφικών 
αρχείων µέσω του googlemap. Αντί οι χρήστες να πληκτρολογούν έναν όρο αναζήτησης σε µια 
φόρµα για την ανάκτηση αποτελεσµάτων, θα κάνουν κλικ στο χάρτη.  
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∆ηµιουργήθηκε ο χάρτης και τοποθετήθηκαν δείκτες (markers) για κάθε χώρα. 
Κάνοντας κλικ στους δείκτες θα γινόταν µια αναζήτηση για τις βιβλιογραφικές εγγραφές που 
σχετίζονται µε την εκάστοτε χώρα. Για την τοποθέτηση των markers είναι απαραίτητα το 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος τα οποία δόθηκαν από  την CIA’s World Factbook. Οι 
συντεταγµένες φορτώθηκαν σε ένα XML αρχείο που µπορούσε το googlemap να «διαβάσει». 
Το επόµενο βήµα ήταν να µετατραπεί αυτό σε µια συµβολοσειρά αναζήτησης που θα µπορούσε 
να σταλεί στο διακοµιστή Ζ39.50 για την ανάκτηση ενός συνόλου εγγραφών. Στη συνέχεια 
θεωρήθηκε λάθος να ανακτηθούν όλα τα αρχεία που σχετίζονταν µε µια χώρα και 
αποφασίστηκε να περιοριστεί η αναζήτηση σε αρχεία που σχετίζονται µε την ιστορία, τα ταξίδια 
και την περιγραφή. Στο πλαίσιο κειµένου που θα εµφανίζονταν κάνοντας κλικ στους δείκτες ο 
χρήστης είχε την επιλογή να κάνει αναζήτηση στους καταλόγους της βιβλιοθήκης για αρχεία. Το 
εργαλείο Mike West’s DataRequestor AJAX έκανε  σχετικά απλό το να λάβει τις συµβολοσειρές 
αναζήτησης από τα πλαίσια κειµένου και να τα χρησιµοποιήσει για την φόρτωση ενός συνόλου 
καταλόγων µε αποτελέσµατα στη δεξιά πλευρά της οθόνης χωρίς να χρειαστεί να ξαναφορτωθεί 
η σελίδα.  Η εφαρµογή θεωρήθηκε πλήρης τον ∆εκέµβριο του 2006. 

Σύγκριση µε τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 

Στη µεταπτυχιακή διατριβή και στην παρούσα εργασία παρατηρούνται ορισµένες οµοιότητες και 
διαφορές. Ξεκινώντας µε τις οµοιότητες, το κοινό σηµείο που εντοπίζεται είναι στη χρήση µιας 
συγκεκριµένης τεχνολογίας, τους χάρτες της google και ο τρόπος διαχείρισης αυτής της 
τεχνολογίας. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η βιβλιοθήκη δηµιούργησε µια 
ιστοσελίδα όπου και ενσωµάτωσε ένα χάρτη της google, παρόµοια ενέργεια ακολουθήθηκε και 
στην µεταπτυχιακή διατριβή. Στη συνέχεια εξίσου και οι δύο εφαρµογές έκαναν χρήση των 
δεικτών γνωστών ως markers. Για την εµφάνιση των markers και οι δυο πλευρές ήταν 
απαραίτητο να δώσουν το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό µήκος των περιοχών που 
επιθυµούσαν να συµπεριλάβουν στο χάρτη. Επιπρόσθετα παρόµοια λειτούργησαν δίνοντας 
λειτουργία στους δείκτες τους. Έτσι κάνοντας κλικ στο κάθε marker ανοιγόταν ένα πλαίσιο 
κειµένου (infowindow). Φρόντισαν και οι δύο πλευρές να εµπλουτίσουν τα infowindows µε 
πληροφορίες σχετικές µε την θέση που βρίσκονταν ο κάθε marker. Πληροφορίες που οι 
εφαρµογές τραβούσαν  από µια βάση δεδοµένων. Για την ανάκτηση των πληροφοριών αυτών 
έγινε χρήση πρωτοκόλλων υπεύθυνων για την αναζήτηση και την ανάκτηση πληροφοριών σε 
αποµακρυσµένη βάση δεδοµένων.    

Σε ότι αφορά στις διαφορές, η πρώτη διαφορά είναι απλή και σχετίζεται µε τα δεδοµένα. 
Η µεταπτυχιακή διατριβή χρησιµοποιεί δεδοµένα που πάρθηκαν από τη βάση δεδοµένων µιας 
κτηµατοµεσιτικής πύλης ενώ η παραπάνω εργασία από τη βάση δεδοµένων µιας βιβλιοθήκης. 
∆εύτερον η εργασία αυτή ακολούθησε το πρότυπο Housingmap της Google, µε αποτέλεσµα ο 
χάρτης να βρίσκεται αριστερά της ιστοσελίδας και στη δεξιά πλευρά της να φορτώνονται 
πληροφορίες. Στη µεταπτυχιακή διατριβή οι πληροφορίες περιορίζονται στο περιεχόµενο των 
infowindows. Μια επιπλέον διαφορά είναι ότι χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά πρωτόκολλα για 
την ανάκτηση των πληροφοριών από τις εκάστοτε βάσεις. Στη µεταπτυχιακή διατριβή 
χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλοXML-RPCενώ στη συγκεκριµένη εργασία το πρωτόκολλο 
Ζ39.50. Επίσης στο infowindow της εφαρµογής των KFPL υπήρχε η επιλογή αναζήτησης 
αρχείων της βιβλιοθήκης. Έγινε και χρήση του εργαλείου Mike West’s DataRequestor AJAX για 
να λάβει τις συµβολοσειρές αναζήτησης από τα πλαίσια κειµένου και να τα χρησιµοποιήσει για 
τη φόρτωση ενός συνόλου καταλόγων µε αποτελέσµατα στη δεξιά πλευρά της οθόνης χωρίς να 
χρειαστεί να ξαναφορτωθεί η σελίδα. Ένα εργαλείο που δεν ήταν απαραίτητο στη µεταπτυχιακή 
διατριβή µιας και δεν υπήρξε αυτή η λειτουργικότητα. Μια σηµαντική διαφορά ήταν το γεγονός 
του ότι η µεταπτυχιακή διατριβή τραβούσε δυναµικά τις συντεταγµένες από αποµακρυσµένη 
βάση ενώ η άλλη πλευρά φόρτωνε τις συντεταγµένες από ένα αρχείοxml. 
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Παρουσίαση των εργαλείων γραφήµατος της Google και των χαρτών 

της Google σε µαθήµατα οπτικοποίησης δεδοµένων 

Ο YingZhu καθηγητής  στο πανεπιστήµιο της Γεωργίας (Georgia State) του τµήµατος 
Επιστήµης των Υπολογιστών προτείνει τη χρήση των εργαλείων γραφήµατος της Google  
(Google Chart Tools, https://developers.google.com/chart) καθώς και των χαρτών της Google 
(Google Maps API, https://developers.google.com/maps) για την οπτικοποιήση δεδοµένων, 
θεωρώντας ότι παρέχουν περισσότερα οφέλη (YingZhu, 2012.). 

Στο πανεπιστήµιο τα µαθήµατα οπτικοποίησης δεδοµένων όπως η οπτικοποίηση 
πληροφοριών (Information Visualization),  οπτικοποίηση δεδοµένων (Data Visualization), 
Οπτική ανάλυση (Visual  Analytics) κ.α. αποσκοπούν κυρίως στο να διδάξουν τις θεωρίες ώστε 
να βοηθήσουν τους φοιτητές να µάθουν  τα εργαλεία για την κατασκευή οπτικοποίησης 
δεδοµένων.  

Τα εργαλεία όµως που χρησιµοποιούνται έχουν ελλείψεις. Για παράδειγµα, οι φοιτητές 
µπορούν να πάρουν µόνο προσωρινές άδειες για εµπορικά εργαλεία όπως τα Tableau, 
Spotfire, Matlab και Mathematica. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις, δε µπορούν να 
συνεχίσουν να χρησιµοποιούν αυτά τα εργαλεία µετά το τέλος της τάξης. ∆ωρεάν ή εργαλεία 
ανοικτού κώδικα συχνά στερούνται τεκµηρίωσης, σεµιναρίων (tutorials) ή δειγµάτων. Επιπλέον 
αυτά τα εργαλεία απαιτούν εξειδικευµένη αγορά. Οι εκπαιδευτές προτιµούν τη χρήση ευέλικτων 
εργαλείων, ευπροσάρµοστων, σύγχρονων/σταθερών (stable up-to-date), ανεξαρτήτων 
πλατφόρµας (cross-platform) και οι φοιτητές επιθυµούν εργαλεία σχετικά εύκολα στο να τα 
µάθουν, καλά τεκµηριωµένα και εµπορεύσιµα στο εγγύς µέλλον. Με αποτέλεσµα οι φοιτητές να 
έχουν λιγότερα κίνητρα και να επενδύουν πολύ λίγο χρόνο στην εκµάθησή τους. Λύση για τα 
προβλήµατα αυτά ο YingZhu θεωρεί πως είναι οι σύγχρονές τεχνολογίες που αναφέρθηκαν. 

Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτής δίδαξε το µάθηµα της οπτικοποίησης των δεδοµένων το 
φθινόπωρο του2011 σε είκοσι φοιτητές. Το µάθηµα επικεντρώθηκε στη 2D οπτικοποίηση 
δεδοµένων και αποτελούταν από δύο µέρη το θεωρητικό και το πρακτικό. Οι φοιτητές έπρεπε 
να ολοκληρώσουν τέσσερεις εργασίες θεωρητικού επιπέδου που σκοπό είχαν να εφαρµόσουν 
τις θεωρίες οπτικοποίησης σε παραδείγµατα πραγµατικού κόσµου και τέσσερεις πρακτικές 
εργασίες που στόχος ήταν η πρακτική εµπειρία που θα αποκτούσαν από την κατασκευή 
διαφορετικών τύπων δεδοµένων οπτικοποίησης.  Το µάθηµα και κατ’ επέκταση και οι εργασίες 
στηρίχθηκαν στις τεχνολογίες: Εργαλεία γραφήµατος της Google, Χάρτες της Google και τη 
γλώσσα προγραµµατισµού Processing. 

Στην πρώτη εργασία οι φοιτητές χρησιµοποίησαν το εργαλείο Tableau για την ανάλυση 
δύο συνόλων µε δεδοµένα και στη συνέχεια  ανέφεραν τα πορίσµατά και τις εµπειρίες τους. 
Στόχος ήταν να µάθουν οπτικές τεχνικές ανάλυσης µέσω εµπορικών εργαλείων οπτικοποίησης 
δεδοµένων. Στη δεύτερη εργασία, δηµιούργησαν δύο ταµπλό από διαδραστικά γραφήµατα µε 
τα εργαλεία γραφήµατος της Google. Η πρώτη πηγή δεδοµένων ήταν ένα υπολογιστικό φύλλο 
της Google που περιείχε δεδοµένα χρονολογικών σειρών, τα δεδοµένα αυτά προήλθαν από την 
ιστοσελίδα της Εφηµερίδας Στατιστικήτης Εκπαίδευσης (Journal of Statistics Educationwebsite, 
www.amstat.org/publications/jse/v19n1/depaolo.pdf). Η δεύτερη πηγή ήταν δεδοµένα της 
επιλογής των µαθητών. Στο τρίτο έργο, οι µαθητές χρησιµοποίησαν τους χάρτες της Google 
(Google Maps API) για να δηµιουργήσουν ένα διαδραστικό χάρτη που απεικόνιζε πάνω από 
400.000 γεωγραφικά κωδικοποιηµένα άρθρα της Wikipedia, τα οποία ήταν αποθηκευµένα σε 
ένα συγχωνευµένο (fusion) πίνακα της Google. Το πρόγραµµα επέτρεπε στους χρήστες να 
διεξάγουν χωρικά ερωτήµατα ώστε να λαµβάνουν οδηγίες προς οποιαδήποτε τοποθεσία 
άρθρων της Wikipedia στο χάρτη. Στο τέταρτο έργο, οι µαθητές  χρησιµοποίησαν τη γλώσσα 
προγραµµατισµού Processing  για να σχεδιάσουν  ένα διαδραστικό γράφηµα από τα πιο 
πολυσύχναστα διεθνή δροµολόγια από το Hartsfield  προς το διεθνές αεροδρόµιο Jackson της 
Atlanta. 
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Σύγκριση µε τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  

Οι εργασίες που ανέθεσε ο καθηγητής YingZhu στους φοιτητές τους παρουσιάζουν ορισµένες 
οµοιότητες και διαφορές µε τη µεταπτυχιακή διατριβή. Οι οµοιότητες που µπορούν να 
διακριθούν είναι πρώτον η κοινή προσπάθειαοπτικοποίησης δεδοµένων 2D. ∆εύτερον 
χρησιµοποιούνται τεχνολογίες της Google και πιο συγκεκριµένα οι χάρτες της Google. Και οι 
δύο περιπτώσεις εµφανίζουν ένα διαδραστικό χάρτη µε τη προσθήκη δεικτών (markers)  για την 
προβολή πληροφοριών. 

Οι διαφορές που γίνονται αντιληπτές είναι αρχικά οι διάφοροι τρόποι οπτικοποίησης 
των δεδοµένων όπως µε τα εργαλεία γραφήµατος της Google, τους χάρτες της Google και τη 
γλώσσα προγραµµατισµού Processing. Στην µεταπτυχιακή διατριβή ο τρόπος οπτικοποίησης 
περιορίζεται στη χρήση των χαρτών της Google. Στη συνέχεια µια επιπλέον διαφορά είναι η 
προβολή διαφορετικών θεµάτων, οι φοιτητές ενσωµάτωσαν στο χάρτη άρθρα της Wikipedia 
ενώ στην µεταπτυχιακή διατριβή προβάλλονται πληροφορίες από µια κτηµατοµεσιτική πύλη. 
Επιπρόσθετα στις εργασίες που έπρεπε να εκπονήσουν οι φοιτητές του YingZhu έπρεπε να έχει 
ο χρήστης την  επιλογή να θέση κάποιο χωρικό ερώτηµα κάτι που στην περίπτωση της 
µεταπτυχιακής διατριβής δεν υπάρχει. Ακόµα µια σηµαντική διαφορά είναι ότι το γεωγραφικό 
µήκος και το γεωγραφικό πλάτος στη µεταπτυχιακή διατριβή φορτώνονται µε τη βοήθεια του 
πρωτοκόλλου XMLRPC από µια βάση δεδοµένων ενώ οι φοιτητές τραβούσαν τις συντεταγµένες 
από ένα συγχωνευµένο (fusion) πίνακα της Google. 

Χρησιµοποιώντας  τους χάρτες της Google µε τη χαρτογράφηση 

εθνικών οδών (HIGHWAY MAPPING) 

Με την εν λόγω εργασία (JamesD. Teresco (n.d).)ασχολήθηκε ο επίκουρος Καθηγητής της 
Επιστήµης των Υπολογιστών του Κολεγίου της Σιένα James D. Teresco . Σκοπός της είναι να 
δείξει πως χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα από έναν αυτοκινητόδροµο που λαµβάνονται από το 
έργο της χαρτογράφησης της εθνικής οδού (Clinched Highway Mapping, CHM), για να 
διερευνηθούν γραφικά δεδοµένα και αλγόριθµοι και να εµφανιστούν τα αποτελέσµατα µε την 
χρήση των χαρτών της Google (Googlemap).  

Το έργο CHM έχει συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια των 
αυτοκινητοδρόµων στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη. Το πρόγραµµα επιτρέπει στους 
ταξιδιώτες να παρακολουθούν τα τµήµατα του οδικού δικτύου που έχουν ταξιδέψει (ή, στην 
ορολογία, του έργου " Clinched "), να δουν αναπαραστάσεις από τα ταξίδια τους, υπό µορφή 
χάρτη, και να συγκρίνουν την έκταση των ταξιδιών τους µε εκείνα των άλλων χρηστών του 
έργου. Τα δεδοµένα που περιγράφουν τις εθνικές οδούς πρέπει να είναι αρκετά λεπτοµερή για 
να επιτρέπουν στους χρήστες να καθορίσουν τα ταξίδια µε ένα λογικό επίπεδο ακρίβειας, αλλά 
αρκετά τραχιά για να είναι σε θέση να παρουσιάσουν (σε µορφή λίστας και σε µορφή χάρτη) τα 
σηµεία τέλους των τµηµάτων του δρόµου ώστε να είναι διαθέσιµα να σηµειωθούν ως clinched  
(available to be marked as clinched).  Κάθε διαδροµή έχει προστεθεί στο έργο µε τον ορισµό 
των συντεταγµένων του γεωγραφικού πλάτους και του γεωγραφικού µήκους  των τελικών 
σηµείων της διαδροµής και στις µεγάλες διασταυρώσεις πάρθηκαν τα σηµεία κατά µήκος της 
διαδροµής. Οι εθελοντές του προγράµµατος σχεδίασαν τον αυτοκινητόδροµο µε λεπτοµέρειες 
χρησιµοποιώντας κύριες πηγές δεδοµένων όπως ηµερολόγιο διαδροµών (routelogs) από 
κρατικές υπηρεσίες µεταφοράς, δεδοµένα χαρτών από το πρόγραµµα ανοιχτού δρόµου χάρτες 
(OpenStreetMap) και δορυφορικές εικόνες της κυβέρνησης. 

Τα δεδοµένα CHM  του συστήµατος του αυτοκινητόδροµου χρησιµοποιούνται για να 
παράγουν ένα γράφηµα που αντιπροσωπεύει την εν λόγω εθνική οδό. Ένα πρόγραµµα 
προεπεξεργασίας διαβάζει το σύνολο των σηµείων για κάθε διαδροµή και τις ταιριάζει µε τις 
κοινές (shared) διασταυρώσεις µε βάση τις συντεταγµένες. Τα σηµεία (όλων των διαδροµών σε 
ένα σύστηµα) είναι οι κορυφές του γραφήµατος και τα τµήµατα του δρόµου που συνδέουν 
γειτονικά σηµεία  είναι οι γραφικές ακµές. Κάθε κορυφή χαρακτηρίζεται µε µια συµβολοσειρά 
βασισµένη στο όνοµα των δρόµων και το όνοµα των σηµείων και αποθηκεύει τις συντεταγµένες 
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της. Οι άκρες χαρακτηρίζονταιαπό το όνοµα της διαδροµής που συνδέει τα τελικά σηµεία. Οι 
αποστάσεις (µήκη ακµής ) υπολογίζονται εύκολα από τις συντεταγµένες. 

Τα συστήµατα της εθνικής οδού που είναι διαθέσιµα στο έργο CHM ποικίλουν σε 
µέγεθος, δηλαδή τα δεδοµένα του γραφήµατος µπορεί να παραχθούν σε µια ποικιλία κλιµάκων. 
Για παράδειγµα, οι ∆ιακρατικές εθνικές οδοί στη Χαβάη έχουν δηµιουργήσει ένα γράφηµα µε 47 
κορυφές και 48 ακµές, ενώ οι ∆ιακρατικές εθνικές οδοί της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, και τα 
συστήµατα κρατικών εθνικών οδών συνδυάζονται για να σχηµατίσουν ένα γράφηµα µε 7265 
κορυφές  και 8416 ακµές. 

Αυτά τα αρχεία γραφικών δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εισαγόµενα 
δεδοµένα (input) για παραδείγµατα τάξεων ή εκχωρήσεις (assignments) σε δοµές δεδοµένων 
και αλγορίθµων πορείας (course). Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν σε ένα εργαστήριο 
ανάθεσης  για δοµές δεδοµένων πορείας στο Mount Holyoke College, όπου οι µαθητές έπρεπε 
να οικοδοµήσουν µια γραφική δοµή που αντιπροσωπεύει ένα σύστηµα εθνικών οδών και στη 
συνέχεια, εκτέλεσαν τον αλγόριθµο του Dijkstra για να υπολογίσουν τη συντοµότερη διαδροµή 
µεταξύ δύο συγκεκριµένων σηµείων. Το πρόγραµµα των φοιτητών δηµιουργεί αρχεία εξόδου 
του καταλόγου των τµηµάτων του δρόµου κατά µήκους της συντοµότερης διαδροµής. Αυτά στη 
συνέχεια φορτώθηκαν σε ένα course web server οπου χρησιµοποιήθηκε το Google Maps API 
για την απεικόνιση των αποτελεσµάτων. Οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να 
διορθώσουν τα προγράµµατά τους χρησιµοποιώντας µικρά σύνολα δεδοµένων, όπως τις 
διακρατικές οδούς της Χαβάης ενώ στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα αυτά για 
να υπολογίσουν πολύ πιο σύνθετες διαδροµές µε µεγαλύτερα σύνολα δεδοµένων. 

Σύγκριση µε τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  

Η παραπάνω εργασία και η µεταπτυχιακή διατριβή έχουν οµοιότητα µόνο στη χρήση των 
τεχνολογιών της Google και πιο συγκεκριµένα των χαρτών της Google. Οι δύο εργασίες 
διαφοροποιούνται αρκετά ως προς την διαχείριση αυτής της τεχνολογίας. Όσον αφορά τη 
συγκεκριµένη εργασία, στο κολέγιο Mount Holyoke οι φοιτητές έπρεπε οι οικοδοµήσουν µια 
γραφική δοµή που αντιπροσωπεύει ένα σύστηµα εθνικών οδών. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό 
χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από έναν αυτοκινητόδροµο, δεδοµένα που λήφθηκαν από το έργο 
της χαρτογράφησης εθνικής οδού (Clinched Highway Mapping, CHM). Κάθε διαδροµή 
προστέθηκε στο έργο µε τον ορισµό των συντεταγµένων του γεωγραφικού πλάτους και του 
γεωγραφικού µήκους  των τελικών σηµείων της διαδροµής. Ένα πρόγραµµα προεπεξεργασίας 
διαβάζε το σύνολο των σηµείων για κάθε διαδροµή και τις ταίριαζε µε τις κοινές (shared) 
διασταυρώσεις µε βάση τις συντεταγµένες. Τα σηµεία (όλων των διαδροµών σε ένα σύστηµα) 
ήταν οι κορυφές του γραφήµατος και τα τµήµατα του δρόµου που συνδέουν γειτονικά σηµεία 
ήταν οι γραφικές ακµές. Μετά την δηµιουργία του γραφήµατος οι φοιτητές εκτέλεσαν τον 
αλγόριθµο του Dijkstra που είναι υπεύθυνός για τον υπολογισµό της συντοµότερης διαδροµής 
µεταξύ δύο συγκεκριµένων σηµείων. Τα αποτελέσµατα της συντοµότερης διαδροµής 
φορτώθηκαν σε ένα course web server και για την απεικόνισή τους χρησιµοποιήθηκε το Google 
Maps API.  

Αντίθετα η χρήση του Googlemapapi στηµεταπτυχιακή διατριβή είχε διαφορετική χρήση. 
Αναλυτικότερα, η εφαρµογή παρέχει πληροφορίες στους χρήστες όσον αφορά τις πωλήσεις και 
τις ενοικιάσεις ακινήτων, ως πηγή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η διαδικτυακή υπηρεσία 
(webservice) µίας κτηµατοµεσιτικής πύλης. Για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας έγινε χρήση  
της τεχνολογίας XML-RPC, τεχνολογία υπεύθυνη για την ανταλλαγή δεδοµένων. Σκοπός της 
εργασίας είναι να ενσωµατωθούν τα δεδοµένα που λήφθηκαν µε τη βοήθεια της τεχνολογίας 
XML-RPC σε πραγµατικό χρόνο στο GoogleMapAppi. Έγινε επιλογή των δεδοµένων που 
κρίθηκαν απαραίτητα για την εφαρµογή και στη συνέχεια προστέθηκαν στο χάρτη markers 
(δείκτες) που «τραβούν» τις συντεταγµένες από τα δεδοµένα της βάση. Οι markers λειτουργούν 
σαν κουµπιά που ο χρήστης µπορεί να πατήσει και να ανοίξει ένα παράθυρο (infowindow) µε 
πληροφορίες των ακινήτων όπως κατηγορία, τιµή κ.τ.λ. Επιπλέον υπάρχουν δύο κουµπιά 
πώληση/ενοικίαση (sale/rent) δίπλα από τον χάρτη όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
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επιλέξει όποιο κουµπί επιθυµεί µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται στο χάρτη οι markers µε τις 
αντίστοιχες αγγελίες. 

Αναβάθµιση  δεδοµένων ανάλυσης TCABR  και συστηµάτων απόκτησης 

για την εξ αποστάσεως συµµετοχή χρησιµοποιώντας Java, XML, RCP 

και ένα σύγχρονο client / server,  επικοινωνία / έλεγχος ταυτότητας 

Τοέργοαυτό (LarssonandSprague, 2004.) 
έχειυποστηριχθείαπότοΕθνικόΣυµβούλιογιατηνΕπιστηµονικήκαιΤεχνολογικήΑνάπτυξη 
(NationalCouncilforScientificandTechnologicalDevelopment, CNPq) 
καιτοΊδρυµαΕρευνώντουκράτουςτουΣάοΠάολο (FAPESP). Αναλυτικότερα, σήµερα η επιστήµη 
έχει τη συµµετοχή πολλών επιστηµόνων από διαφορετικές χώρες σε κοινά ερευνητικά 
προγράµµατα µε διαφορετικά εργαστήρια που εργάζονται από κοινού. Κάθε εργαστήριο έχει τον 
δικό του τρόπο για τον έλεγχο των πειραµάτων και την ανάκτηση των δεδοµένων. Οι 
επιστήµονες, σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον, πρέπει να µάθουν διαφορετικά προγράµµατα 
προσέγγισης, και κωδικούς για την πρόσβαση στα πειραµατικά δεδοµένα και να κάνουν την 
ανάλυσή τους. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να προσαρµοστούν σε κάθε πειραµατικό 
περιβάλλον. Υπάρχουν δύο επιπλέον προβλήµατα: ο έλεγχος και το σύστηµα απόκτησης 
δεδοµένων που είναι κλειστά πίσω από ένα τείχος προστασίας ενώ η ανάλυση των δεδοµένων 
είναι, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, ένα ιδιόκτητο σύστηµα που αναπτύχθηκε από το 
εργαστήριο. Η TCABR tokamak (Tokamak Chauffage Alfén Brésilien είναι µια συσκευή που 
χρησιµοποιεί ένα µαγνητικό πεδίο για να περιορίζει το πλάσµα, µία από τις τέσσερις 
θεµελιώδεις καταστάσεις της ύλης, σε σχήµα σπείρας)  έχει εγκατασταθεί στο Εργαστήριο 
Φυσικής του Πλάσµατος (Plasma Physics) του Ινστιτούτου Φυσικής του Πανεπιστηµίου του Σάο 
Πάολο της Βραζιλίας και είναι ένα από τα εργαστήρια που συµµετέχουν στο Συντονισµό  
Έρευνας του Έργου (Co-ordinating Research Project, CRP) στο «Κοινό Κέντρο Ερευνών µε 
χρήση του µικρού τύπου tokamak" του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (International 
Atomic Energy Agency, ΙΑΕΑ). Η εξ αποστάσεως συµµετοχή διαδραµατίζει έναν σηµαντικό 
ρόλο στη σχέση µεταξύ των επιστηµόνων. Αναπτύσσουν και εφαρµόζουν εξ αποστάσεως 
συµµετοχή τεχνολογιών που διατηρούν τον έλεγχο και τις τεχνικές απόκτησης δεδοµένων  και 
επιτρέπουν µια «διαφανή» πρόσβαση στα πειραµατικά δεδοµένα. Στόχος της εξ αποστάσεως 
συµµετοχής είναι να κρύψει όλη την πολυπλοκότητα των µεθόδων που αφορούν την 
αποθήκευση και την ανάκτηση των δεδοµένων από τα εργαστήρια αλλά και το πώς ελέγχεται το 
πείραµα από τους τελικούς χρήστες. Αναπτύχθηκε ένα  διακοµιστής / πελάτης (server/client) 
σύστηµα µε απλές λειτουργίες που λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ του τελικού χρήστη και της 
βάσης δεδοµένων του TCABR.  

Το σύστηµα απόκτησης δεδοµένων TCABR (TCAqs) αναφέρεται σε όλες τις συσκευές, 
υπολογιστές και συστήµατα πληροφορικής που υποστηρίζουν και καταγράφουν την 
δραστηριότητα TCABR tokamak. Τα TCAqs βασίζονται στο πρότυπο οργάνων VMEκαι 
λειτουργικό σύστηµα Motorola 68040 και Motorola 68060CPUandOS9. Εφαρµόζουν ένα crate  
ACTA (Advanced Computing Architecture Telecom) [5] µε επεξεργαστή Intel Core 2 Duo  και 
λειτουργικό σύστηµα Linux. Όσον αφορά την απόκτηση δεδοµένων, είναι διαθέσιµες η ανάλυση 
από αναλογική σε ψηφιακή των (AnalogtoDigitalConverter, ADCs modules) ενοτήτων των 12-
bit. 

Το λειτουργικό σύστηµα Linux χρησιµοποιείται σε επιτραπέζιους υπολογιστές για τον 
έλεγχο και το σύστηµα απόκτησης δεδοµένων. Τα TCAqs είναι επικεντρωµένα γύρω από ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (η MySQL έχει επιλεγεί για την TCABR), που 
επιτρέπει σε ένα χρήστη να αποθηκεύει, να χειραγωγεί και να ανακτά τα δεδοµένα από ένα 
πίνακα δοµών, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του 
TCABR. Όλο το λογισµικό που απαιτείται για τον έλεγχο των µονάδων συλλογής δεδοµένων 
έχει αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο. Για λόγους µείωσης των σφαλµάτων µετάδοσης, την 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της αποθήκευσης και προκειµένου να παρέχουν ταχύτερη 
πρόσβαση δεδοµένων, τα δεδοµένα συµπιέζονται για την ευκολότερη διαχείριση του όγκου. Η 
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µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν µια προσαρµογή των Lempel-Ziv-Welch (LZW), ενός αλγορίθµου 
συµπίεσης χωρίς απώλεια δεδοµένων . 

Πριν από την εφαρµογή της εξ αποστάσεως συµµετοχής των τεχνολογιών και 
προκειµένου να υπάρχει πρόσβαση στα δεδοµένα τα οποία είναι σε συµπιεσµένη µορφή και 
στις πληροφορίες που βρίσκονται στη βάση δεδοµένων, γράφτηκε το λογισµικό Γραφικά 
∆ιεπαφής Χρήστη (Graphics User Interface, GUI ) µε τη χρήση της γλώσσας C + +. Αυτό το 
λογισµικό λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ των δεδοµένων και τον τελικό χρήστη, επιτρέποντας την 
επεξεργασία δεδοµένων, την µεταφορά και την αποθήκευση. Αυτό το σύστηµα βρίσκεται πίσω 
από ένα τείχος προστασίας. 

Το σύστηµα TCAqs σχεδιάστηκε παρέχοντας ασφάλεια για τον έλεγχο του πειράµατος 
και την πρόσβαση των δεδοµένων που διαχωρίζει τη περιοχή tokamak, τον έλεγχο και την 
αίθουσα συστήµατος απόκτησης δεδοµένων από το παγκόσµιο δίκτυο  µε ένα τείχος 
προστασίας. Αυτό το τείχος προστασίας δεν επιτρέπει την πρόσβαση από το παγκόσµιο δίκτυο, 
αλλά είναι δυνατόν να σταλούν πληροφορίες και δεδοµένα από το τοπικό δίκτυο στον κόσµο. Το 
λογισµικό που έχει αναπτυχθεί, επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται µόνο στην αίθουσα 
συστήµατος ελέγχου και απόκτησης δεδοµένων. Για την πρόσβαση της εξ αποστάσεως 
συµµετοχής, η TCAqs έχει επανασχεδιαστεί µε την προσθήκη εγκαταστάσεων αντί της πλήρους  
αλλαγής του συστήµατος. 

Το νέο σύστηµα βασίζεται στην σχέση ενός διακοµιστή (server) και ενός πελάτη (client). 
Έχει αναπτυχθεί µε µια ανεξάρτητη πλατφόρµα αρχιτεκτονικής, και έχει αντικειµενοστρεφή 
εφαρµογή της γλώσσας προγραµµατισµού Java. Το νέο σύστηµα TCAqs βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο και µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη: πρώτον το σύστηµα διακοµιστή (TCABRServer), 
δεύτερον τη µονάδα ελέγχου ταυτότητας και ασφάλειας και τρίτον το σύστηµα πελάτη 
(TCABRClient). 

Σύστηµα διακοµιστή (TCABRServer) 

Το σύστηµα διακοµιστή (TCABRServer)  λειτουργεί ως στρώµα διεπαφής µεταξύ της βάσης 
δεδοµένων και των πελατών. Αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες: την τεχνολογία XML-RPC, 
το λογισµικό TCABRServer και τη βιβλιοθήκη TCABRServer. Αναλυτικότερα, όσον αφορά την 
τεχνολογία XML-RPC αυτή είναι µια αποµακρυσµένη διαδικασία κλήσης που επιτρέπει να 
εκτελούνται λειτουργίες σε έναν αποµακρυσµένο διακοµιστή και να λαµβάνονται τιµές από 
αυτόν. Το XML-RPC είναι µια αποµακρυσµένη κλήση διαδικασίας που χρησιµοποιεί το HTTP 
για τη µεταφορά και το XML για την κωδικοποίηση. Έχε σχεδιαστεί να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερο και να επιτρέπει σε πολύπλοκες δοµές δεδοµένων να διαβιβάζονται, να 
επεξεργάζονται και να επιστρέφονται. Στην αναβάθµιση TCAqs  χρησιµοποιείται το Apache 
XML-RPC. Πρόκειται για µια XML-RPC εφαρµογή της Java, ένα δηµοφιλές πρωτόκολλο που 
χρησιµοποιεί XML µέσω HTTP. Ο πρωταρχικός λόγος για την επιλογή XML-RPC είναι ότι είναι 
κατάλληλο για χρήση σε ακαδηµαϊκές εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν διάφορες πλατφόρµες 
υπολογιστών. Σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης, η αναβάθµιση των TCAqs δεν χρειάζεται την 
πολυπλοκότητα άλλων µεθόδων και η µεταφορά των µηνυµάτων δεν χρειάζεται να είναι σε 
δυαδική µορφή. Το λογισµικό TCABRServer είναι ένας κώδικας Java που τρέχει στο µηχάνηµα 
του διακοµιστή και υλοποιεί το XML-RPC. Ενώ η βιβλιοθήκη TCABRServer είναι µια οµάδα από 
κώδικες της Java που διαβάζουν τους TCABR shot αριθµούς, βρίσκουν δεδοµένα από τον 
διακοµιστή αποθήκευσης δεδοµένων, αποσυµπιέζουν τα ζητούµενα δεδοµένα και µεταφέρουν 
τις αναγκαίες πληροφορίες από αυτά τα δεδοµένα. Το λογισµικό TCABRServer χρησιµοποιεί 
αυτή τη βιβλιοθήκη όταν οι πελάτες ζητούν πληροφορίες. 

Μονάδα ελέγχου ταυτότητας και ασφάλειας 

Σε αυτό το πρώιµο στάδιο της αναβάθµισης των TCAqs ο έλεγχος της ταυτότητας 
δηµιουργήθηκε κάνοντας µια εξουσιοδότηση στην διεύθυνση  IP του πελάτη στο διακοµιστή της 
µηχανής όπου τρέχει το TCABRServer. Η διεύθυνση IP του πελάτη θέτει άδεια πρόσβασης στη 
βάση δεδοµένων του διακοµιστή της µηχανής. 
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Σύστηµα πελάτη (TCABRClient) 

Το σύστηµα πελάτη (TCABRClient) είναι το µέρος για τους τελικούς χρήστες της αναβάθµισης 
TCAqs. Είναι µια οµάδα κωδικών της Java που σχηµατίζουν µια βιβλιοθήκη που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε µια πλατφόρµα που έχει εγκατεστηµένη την εικονική µηχανή της Java 
(JavaVirtualMachine, JVM) ή το λογισµικό που είναι το front-end αυτής της βιβλιοθήκης. Η 
βιβλιοθήκη TCABRClient αποτελείται από τρία είδη λειτουργιών: Πρώτον την σύνδεση µε το 
TCABRServer, αυτή η λειτουργία ανοίγει µια σύνδεση του πελάτη µε τον αποµακρυσµένο 
διακοµιστή. ∆εύτερον την εύρεση του αριθµού στη βάση δεδοµένων του διακοµιστή, αυτή η 
λειτουργία προετοιµάζει τον πελάτη να επεξεργαστεί τα δεδοµένα που ανήκουν σε ένα 
συγκεκριµένο πλάνο ενδιαφέροντος. Τρίτον το χειρισµό των δεδοµένων (data manipulation, η 
διαδικασία ταξινόµησης, αναδιάταξης, µετακίνησης των ερευνητικών δεδοµένων χωρίς να 
αλλάζουν), αυτό είναι µια οµάδα λειτουργιών που δουλεύει µε δεδοµένα που ανήκουν σε ένα 
συγκεκριµένο πλάνο ενδιαφέροντος. Αυτές οι λειτουργίες στέλνουν αιτήµατα στο TCABRServer 
και επιστρέφονται πληροφορίες ή δεδοµένα. 

Σύγκριση µε τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  

Η µεταπτυχιακή διατριβή και η παραπάνω εργασία βασίζονται σε µια κοινή τεχνολογία την XML-
RPC για την ανταλλαγή δεδοµένων. Όσον αφορά την παραπάνω εργασία, για την υποστήριξη 
ενός κοινού ερευνητικού προγράµµατος µε την χρήση της εξ αποστάσεως συµµετοχής των 
τεχνολογιών αναβαθµίστηκε το σύστηµα απόκτησης και ανάλυσης δεδοµένων TCABR. Η 
αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος χρησιµοποιεί ως περιβάλλον προγραµµατισµού τη γλώσσα 
Java. Αφού οι παράµετροι της εφαρµογής και το υλικό (hardware) σε ένα κοινό πείραµα είναι 
ένα συγκρότηµα µε µεγάλη µεταβλητότητα στοιχείων, απαιτήσεων και προσδιορισµένων 
λύσεων πρέπει να είναι ευέλικτα και αρθρωτά (modular) ανεξάρτητα από το λειτουργικό 
σύστηµα και την αρχιτεκτονική του υπολογιστή. Για να περιγραφούν και να οργανωθούν οι 
πληροφορίες όλων των εξαρτηµάτων και των συνδέσεων τους, τα συστήµατα αναπτύχθηκαν 
χρησιµοποιώντας  την τεχνολογία eXtensibleMarkupLanguage (XML). Η επικοινωνία µεταξύ 
των πελατών και των εξυπηρετητών πραγµατοποιείται µε την κλήση αποµακρυσµένης 
διαδικασίας (RPC) µε βάση την XML (XML-RPC τεχνολογία). Η ολοκλήρωση της γλώσσας 
προγραµµατισµού java, της XML και της τεχνολογίας XML-RPC επιτρέπει να αναπτυχθεί 
εύκολα ένα πρότυπο στρώµα πρόσβασης δεδοµένων και επικοινωνίας µεταξύ χρηστών και 
εργαστηρίων χρησιµοποιώντας κοινές βιβλιοθήκες λογισµικού και εφαρµογές ιστού (Web). Οι 
βιβλιοθήκες επιτρέπουν την ανάκτηση δεδοµένων χρησιµοποιώντας τις ίδιες µεθόδους για 
όλους τους χρήστες των εργαστηρίων µε κοινή συνεργασία και η εφαρµογή Web επιτρέπει µια 
απλή πρόσβασή µε το GUI.  

Η µεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται µε την δηµιουργία µιας εφαρµογής µε τη χρήση 
χαρτών της google  (googlemapapplication), η οποία παρέχει πληροφορίες για πωλήσεις-
ενοικιάσεις ακινήτων στους επισκέπτες. Η διαδικασία έχει ως εξής : µε την βοήθεια της 
τεχνολογίας XML-RPC ανακτώνται δεδοµένα από µια διαδικτυακή υπηρεσία µιας 
κτηµατοµεσιτικής πύλης, δηµιουργήθηκε δηλαδή ένα XML-RPCrequest το οποίο συνδέθηκε µε 
τη βάση της πύλης και καλούσε τα δεδοµένα της. Στη συνέχεια τα δεδοµένα αυτά εµφανίστηκαν 
σε ένα Googlemap µε τη µορφή ενός infowindow στους ενσωµατωµένους δείκτες του χάρτη. Για 
την υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ένα πλαίσιο ανοιχτού κώδικα PHP 
(OpensourcePHPframeworks), το Codeigniter, το οποίο είναι βασισµένο στο αρχιτεκτονικό 
πρότυπο Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής (Model-View-Controller, MVC). 
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Εξαιρετική Ανάπτυξη: ∆ιανοµή και ∆ιαµόρφωση 450 Φορητών 

υπολογιστών σπουδαστών σε πέντε ώρες 

Η πρώτη χρονιά που το πανεπιστήµιο Ντρου (Drew) παρείχε φορητούς υπολογιστές µε 
WindowsXP στους φοιτητές του, ήταν τη σχολική χρονιά 2002-2003 (W.P. deSá, 2010.). ∆εν 
υπήρχε Eνεργός Tοµέας Καταλόγου (ActiveDirectorydomain, ADd, υπηρεσία καταλόγου που 
παρέχει µια κεντρική θέση για τη διαχείριση δικτύου και την ασφάλεια) στην πανεπιστηµιούπολη 
και έπρεπε οι φοιτητές να χρησιµοποιούν τοπικούς λογαριασµούς στους φορητούς υπολογιστές 
τους. Οι φοιτητές ήταν σε θέση να πιστοποιήσουν την ταυτότητα τους στο Novell eDirectory 
(είναι µια σειρά από πρότυπα δικτύωσης υπολογιστών που καλύπτουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
καταλόγου, X.500- συµβατή µε την υπηρεσία καταλόγου των προϊόντων λογισµικού που 
κυκλοφόρησε για την κεντρική διαχείριση πρόσβασης πόρων σε πολλούς servers και 
υπολογιστές µέσα σε ένα δεδοµένο δίκτυο)  µέσω του Novell Client (σταθµοί εργασίας 
λογισµικού που παρέχον NetWare -λειτουργικό σύστηµα δικτύου Η/Υ - σύνδεση στα Windows), 
αλλά αυτό τους παρείχε πρόσβαση µόνο στους πόρους του δικτύου. Οι φορητοί υπολογιστές 
είχαν ρυθµιστεί µε ένα γενικό λογαριασµό, ονόµατι χρήστη Ντρου (Drew User), στο οποίο 
µπορούσαν να συνδεθούν από προεπιλογή. Αυτό προκάλεσε πολλά προβλήµατα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Ο λογαριασµός του  χρήστη Ντρου δεν είχε κωδικό, αφήνοντας 
τους υπολογιστές χωρίς ασφάλεια.Οι φοιτητές πρόσθεταν έναν κωδικό πρόσβασης στον 
λογαριασµό του χρήστη Ντρου, αλλάζοντας µερικές φορές το κωδικό πρόσβασης του 
λογαριασµού του ∆ιαχειριστή και αφού ξεχνούσαν και τους δύο κωδικούς, κλείδωναν τις 
µηχανές τους. Μερικοί φοιτητές δηµιουργήσουν ένα νέο λογαριασµό, διαγράφοντας τον 
λογαριασµό του χρήστη Ντρου, χρησιµοποιώντας αντίθετα ένα λογαριασµό που δεν ήταν 
προσαρµοσµένος στο  προφίλ του Mozilla (ανοικτού κώδικα φυλλοµετρητής του παγκόσµιου 
ιστού) και των άλλων απαραίτητων ρυθµίσεων.  

Μόλις τοποθετήθηκε µια δοµή ADd και διαµορφώθηκε για να λειτουργεί µε την 
υπάρχουσα δοµή των υπηρεσιών καταλόγου της Novell (Novell Directory Services,NDS), ήταν 
σε θέση να συνδεθούν από µόνοι τους οι φοιτητές. Έγινε µια ενηµερωµένη έκδοση ρύθµισης 
παραµέτρων για τους φορητούς υπολογιστές χρησιµοποιώντας το βοηθητικό πρόγραµµα 
προετοιµασίας συστήµατος της Microsoft Sysprep (µια τεχνολογία που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε άλλα εργαλεία ανάπτυξης για την εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων 
Microsoft Windows µε ελάχιστη παρέµβαση από έναν διαχειριστή ή τεχνικό). Οι φοιτητές 
συνδέθηκαν µια φορά µε το ίδιο όνοµα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο 
Novell και στους φορητούς τους υπολογιστές.Τα διαπιστευτήρια θα αποκρύπτονταν, 
επιτρέποντας στους φοιτητές να συνεχίσουν να το χρησιµοποιούν και εκτός του δικτύου της 
πανεπιστηµιούπολης.Με το να είναι στον τοµέα (domain), το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών είχε 
περισσότερες µεθόδους για να φτιαχτεί ένας φορητός υπολογιστής όπου δεν ήταν διαθέσιµος ο 
λογαριασµός του φοιτητή και ο λογαριασµός του διαχειριστή. Οι φοιτητές δεν θα µπορούσαν 
πλέον να «κλειδώσουν» τις µηχανές τους τόσο εύκολα. 

Όταν ετοιµαζόταν η εικόνα των φορητών υπολογιστών για το σχολικό έτος 2003-2004 
ένα νέο πρόβληµα αναγνωρίστηκε. Όταν σε ένα µηχάνηµα είχε τοποθετηθεί η σύγχρονη 
διαµόρφωση από το τµήµα εξυπηρέτησης ένας φοιτητής/υπάλληλος ήταν εκεί να καθοδηγήσει 
τον υπολογιστή µέσα στη µίνι οργάνωση που «έτρεχε» αφού πρώτα είχε φορτωθεί στη µνήµη, 
τερµατίζοντας τις εργασίες του Sysprep. Ενώ η µίνι εγκατάσταση είναι σχετικά φιλική προς τον 
χρήστη και αυτοεξηγούµενη δεν γινόταν να χρησιµοποιηθεί για την τάξη που ερχόταν. Οι 
φοιτητές δεν θα ονόµαζαν τους υπολογιστές τους σωστά, θα συνδέονταν στο domain 
λανθασµένα ή δεν θα µπορέσουν να είναι οι διαχειριστές στις δικές τους µηχανές. Εξετάστηκαν 
κάποιες εναλλακτικές, αρχικά να χρησιµοποιηθούν φοιτητές/υπάλληλοι για να προσαρµόσουν 
το κάθε φορητό υπολογιστή σε ένα συγκεκριµένο φοιτητή.Στα πακέτα 
«commercialimagingsoftware» απαιτούνταν να γνωρίζουν προκαταβολικά σε ποιόν φοιτητή 
άνηκε ο κάθε  φορητός υπολογιστής. Βάσει της εφοδιαστικής (logistics) διαδικασίας διανοµής, 
αυτό δεν ήταν αποδεκτή επιλογή. Εξετάστηκαν µέθοδοι να βελτιωθεί η διαδικασία, όπως το να 
εµφανίζονται οι φοιτητές µε µια προεπιλεγµένη σειρά, τοποθετώντας τους φορητούς 
υπολογιστές στην ίδια σειρά ανάλογα µε την ώρα που θα έφταναν. Όλες αυτές οι πιθανότητες 
εξετάστηκαν προσεκτικά και θεωρήθηκαν µη πρακτικές. 
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Τελικά αποφασίστηκε να σχεδιαστεί µια µέθοδος ανάπτυξης που θα αναπαριστά τα 
χαρακτηριστικά του Sysprep και θα είναι αυτοµατοποιηµένη ώστε να απαιτείται όσο το δυνατόν 
λιγότερη παρέµβαση του χρήστη. Θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη και προσαρµοσµένη στις 
ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή.    

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται µια 
κατά παραγγελία διαµόρφωση του φορητού υπολογιστή. Το πρότυπο (standard) λογισµικό του 
Ντρου τοποθετείται σ’ αυτή τη διαµόρφωση καθώς είναι ο κυρίαρχος πελάτης της ανάπτυξης 
(eXtreme Deployment client, το eXtreme Deployment είναι ένα σύστηµα που έχει κτιστεί στην 
κορυφή διάφορών ανοιχτού κώδικα και εµπορικών τεχνολογιών. Η κύρια έµφαση του 
σχεδιασµού για το έργο ήταν η ταχεία ανάπτυξη και η ευκολία τροποποίησης για την 
υποστήριξη όλων των τυπικών διαµορφώσεων Ντρου για τον Η/Υ). Αυτή η διαµόρφωση δίνεται 
στον πωλητή ο οποίος εφοδίαζε όλους τους φορητούς υπολογιστές µ’ αυτή. Κατά την διάρκεια 
του «προσανατολισµού» των νέων φοιτητών, οι εισερχόµενοι φοιτητές λαµβάνουν έναν 
υπολογιστή και τους δίνεται µια χρονική περίοδος κατά την οποία µπορούν να τους 
παραλάβουν. Στην διανοµή πιστοποιείται η καταλληλότητά τους και δίνεται ένας φορητός 
υπολογιστής και αξεσουάρ. Όταν σε έναν φοιτητή δίνεται ένας φορητός υπολογιστής, ο 
σειριακός αριθµός και η ταυτότητα του φοιτητή εισάγονται σε µια δικτυακή εφαρµογή από τους 
φοιτητές/υπαλλήλους. Αυτό αναθέτει το φορητό υπολογιστή σε utrack , δηµιουργεί έναν 
λογαριασµό για τον φορητό υπολογιστή στην πανεπιστηµιούπολή ADd  και συσχετίζει το 
notebook µε τον λογαριασµό AD (Active Directory) και τον ιδιοκτήτη στη βάση δεδοµένων της 
ανάπτυξης. 

 Ο φοιτητής ξεπακετάρει τον φορητό υπολογιστή του, τον συνδέει µε το δίκτυο της 
πανεπιστηµιούπολης που υπάρχει στο δωµάτιο του και το φορτώνει στη µνήµη. Ο φορητός 
υπολογιστής αυτόµατα συνδέεται µε έναν τοπικό λογαριασµό, που ονοµάζεται Deploy, η οποία 
διαχειρίζεται την Κυρίαρχη Ανάπτυξη εκκίνησης (eXtreme Deployment bootstrap). Η διαδικασία 
extremedeployment έρχεται σε επαφή µε τον διακοµιστή της ανάπτυξης, ελέγχοντας αν 
υπάρχουν νεότερες εκδοχές των στρωµάτων σ’ αυτό το µηχάνηµα. Αν υπάρχουν νεότερες 
εκδοχές, τα σύγχρονα στρώµατα κατεβάζονται και τοποθετούνται.  

Στη συνέχεια ένα τοπικό στιγµιότυπο (instance) τουHTTP διακοµιστή Apache ξεκινάει 
και ανοίγεται σε ένα παράθυρο προγράµµατος περιήγησης σε πλήρη οθόνη. Ο πελάτης αποκτά 
την πληροφορία του στοιχείου της ετικέτας (assettag) από την SMBIOS –σύστηµα διαχείρισης 
BIOS (βασικό σύστηµα εισόδου/εξόδου) που ορίζει δοµές δεδοµένων σε ένα BIOS που 
επιτρέπει σε ένα χρήση ή εφαρµογή να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες για τον εν λόγω 
Η/Υ-του µηχανήµατος και τη µεταδίδει στον διακοµιστή ανάπτυξης σε ένα αίτηµα XML-RPC. Η 
πληροφορία που εισάγεται στον διακοµιστή ανάπτυξης από το σενάριο (script) επιστρέφεται 
δίνοντας στο πελάτη ό,τι χρειάζεται για την προσαρµογή της µηχανής. Μόλις ο φοιτητής ελέγξει 
την εγκυρότητα της πληροφορίας, ο υπολογιστής µετονοµάζεται κατάλληλα. 

Ένα λογισµικό δηµιουργίας SID«τρέχει» για να αλλάξει το SID (security identifier- 
αναγνωριστικό ασφαλείας) του συστήµατος και ολοκληρώνεται µε µια επανεκκίνηση. Μετά τη 
επανεκκίνηση του υπολογιστή ο φοιτητής εισχωρεί τα διαπιστευτήρια του για να συνδέσει τον 
υπολογιστή µε το λογαριασµό του Active Directory domain που δηµιουργήθηκε για αυτόν. Μετά 
από µια δεύτερη και τελική επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συµµετοχής του 
υπολογιστή στο domain, ο φοιτητής προστίθεται στην οµάδα των τοπικών διαχειριστών. Στο 
λογαριασµό των τοπικών διαχειριστών δίνεται ένας τυχαίος κώδικάς και αυτός ο κωδικός 
αποθηκεύεται στο διακοµιστή ανάπτυξης σε µια ασφαλή βάση δεδοµένων. Η αυτόµατη σύνδεση 
αχρηστεύεται όπως και ο κωδικός πρόσβασης και το  Deploy αποσυνδέεται αφήνοντας στον 
χρήστη ένα πλήρως ανεπτυγµένο µηχάνηµα. Την πρώτη φορά που ο φοιτητής συνδέεται στο 
µηχάνηµα ένα προφίλ Mozilla δηµιουργείται γι αυτόν µε προσαρµοσµένες ρυθµίσεις email και 
κατάλληλους σελιδοδείκτες Ντρου. Το σενάριο δηµιουργού του Mozilla είναι µέρος του 
προεπιλεγµένου (default) προφίλ χρήστη των Windows και εποµένως εκτελείται επίσης για 
οποιονδήποτε επόµενο χρήστη που συνδέεται. 

 



Μαρινέλα Κύρκο               Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 

Ανάπτυξη εφαρµογής για την επικοινωνία µε τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC23 

 

Σύγκριση µε τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή  

Στην παραπάνω εργασία και στη µεταπτυχιακή διατριβή η σύγκριση θα βασιστεί στην 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται και στις δύο περιπτώσεις, την XML-RPC. Η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε στο πανεπιστήµιο Ντρου αφορούσε την σχεδίαση µιας µεθόδου ανάπτυξης που 
θα αναπαριστά τα χαρακτηριστικά του Sysprep, ώστε να παρέχεται στους φοιτητές ασφαλή και 
συνεχόµενη πρόσβαση στο δίκτυο της πανεπιστηµιούπολης και την κατάλληλη προσαρµογή 
των φορητών υπολογιστών. Οι φοιτητές θα ήταν διαχειριστές των µηχανών τους.  

∆ιαµορφώθηκαν λοιπόν οι υπολογιστές των φοιτητών µε βάση το σύστηµα eXtreme 
Deployment. Στη συνέχεια οι Η/Υ συνδέονται µε το δίκτυο της πανεπιστηµιούπολης και 
αυτόµατα συνδέονται µε έναν τοπικό λογαριασµό, που ονοµάζεται Deploy. Πραγµατοποιείται 
µια τοπική παράκληση (instance) τουApache και ανοίγεται σε ένα παράθυρο προγράµµατος 
περιήγησης σε πλήρη οθόνη. Ο πελάτης αποκτά την πληροφορία του στοιχείου της ετικέτας 
(assettag) από την SMBIOS του µηχανήµατος και τη µεταδίδει στον διακοµιστή ανάπτυξης σε 
ένα αίτηµα XML-RPC. Η πληροφορία που εισάγεται στον διακοµιστή ανάπτυξης από το script 
επιστρέφεται δίνοντας στο πελάτη ότι χρειάζεται για την προσαρµογή της µηχανής. Μόλις ο 
φοιτητής ελέγξει την εγκυρότητα της πληροφορίας, ο υπολογιστής µετονοµάζεται κατάλληλα.  

Ένα SID generator utility «τρέχει» για να αλλάξει το SID του συστήµατος και 
ολοκληρώνεται µε µια επανεκκίνηση. Μετά τη επανεκκίνηση του υπολογιστή ο φοιτητής 
εισχωρεί τα διαπιστευτήρια του για να συνδέσει τον υπολογιστή µε το λογαριασµό του Active 
Directory domain που δηµιουργήθηκε για αυτόν. Παρατηρείται στην εργασία αυτή η απαραίτητη 
χρήση της τεχνολογίας  XML-RPC που είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση πληροφοριών. Η 
λειτουργία αυτή εκτελείται και στη µεταπτυχιακή διατριβή µε τηδηµιουργία ενός XML-
RPCrequest το οποίο συνδέθηκε µε τη βάση µιας πύλης και καλούσε τα δεδοµένα της. Στην 
παραπάνω εργασία χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογίες που δεν υπάρχουν στην µεταπτυχιακή 
διατριβή όπως το σύστηµα eXtremeDeployment. Μια διαφορά αποτελεί και ο τρόπος χρήσης 
της τεχνολογίας XML-RPC. Στο πανεπιστήµιο Ντρου ήταν απαραίτητη η χρήση της για την 
ανάκτηση πληροφοριών απαραίτητων για την προσαρµογή της µηχανής των φοιτητών σε 
αντίθεση µε τη µεταπτυχιακή διατριβή που χρησιµοποίησε την τεχνολογία αυτή για την προβολή 
δεδοµένων σε έναν ιστότοπο όπως αναλυτικότερα αναφέρθηκε στην προηγούµενη σύγκριση 
εργασιών. 

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση της εν λόγω πτυχιακής εργασίας µε 
εργασίες οι οποίες χρησιµοποιούν κοινές τεχνολογίες όπως το Googlemap και το πρότυπο 
XML-RPC. Η διαδικασία αυτή είναι ενδιαφέρουσα και σηµαντική καθώς διαπιστώνεται πως 
αξιοποίησε ο καθένας τις τεχνολογίες αυτές αλλά και το θέµα στο οποίο τις προσάρµοσαν. 
∆ίνοντας έτσι το πλεονέκτηµα να µπορεί κάποιος να υιοθετήσει να προσαρµόσει ακόµα και να 
εξελίξει κάποιες από τις παραπάνω ιδέες εκτός από τις περαιτέρω γνώσεις που αποκτά. Στην 
συνέχεια ακολουθεί µια αναλυτική αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την 
εκτέλεση της εφαρµογής. 
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3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

3.1. PHP 

Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που σχεδιάστηκε για τη δηµιουργία δυναµικών 
σελίδων στο διαδίκτυο και είναι επισήµως γνωστή ως:  Υπερκείµενο Προεπεξεργαστή 
(HyperTextpreprocessor). 

Είναι µια server-side (εκτελείται στον διακοµιστή) γλώσσα σεναρίων (scripting) που 
γράφεται συνήθως πλαισιωµένη από HTML, για µορφοποίηση των αποτελεσµάτων. Αντίθετα 
από µια συνηθισµένη HTML σελίδα, η σελίδα PHP δε στέλνεται άµεσα σε έναν πελάτη (client), 
άντ’ αυτού πρώτα αναλύεται και µετά αποστέλλεται το παραγόµενο αποτέλεσµα. Τα στοιχεία 
HTML στον πηγαίο κώδικα µένουν ως έχουν, αλλά ο PHP κώδικας ερµηνεύεται και εκτελείται.  

Ο κώδικας PHP µπορεί να θέσει ερωτήµατα σε βάσεις δεδοµένων, να δηµιουργήσει 
εικόνες, να διαβάσει και να γράψει αρχεία, να συνδεθεί µε αποµακρυσµένους υπολογιστές, 
κ.ο.κ. Σε γενικές γραµµές οι δυνατότητες που δίνει είναι απεριόριστες.  

Σχήµα 1. Σχεδιάγραµµα λειτουργίας  PHP.  

Η PHP χρησιµοποιεί µια µίξη από διερµήνευση (interpretation) και µεταγλώττιση 
(compilation) έτσι ώστε να µπορέσει να δώσει στους προγραµµατιστές τον καλύτερο δυνατό 
συνδυασµό απόδοσης και ευελιξίας. Στο παρασκήνιο, η PHP µεταγλωττίζει το script σε µια 
σειρά από εντολές (instructions), που είναι γνωστές µε τον όρο opcodes, οι οποίες εντολές 
εκτελούνται µία-µία µέχρι να τελειώσει το script. Αυτή η συνεχής µεταγλώττιση µπορεί να 
φαίνεται ως απώλεια χρόνου, αλλά δεν είναι καθόλου κακή καθώς δε χρειάζεται να κάνουµε 
συνέχεια εµείς τη µεταγλώττιση των scripts όταν γίνονται κάποιες αλλαγές σ’ αυτά. 

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο RasmusLerdorf 
δηµιούργησε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό σενάριο µε όνοµα 
php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια λίστα στατιστικών 
για τα άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σηµείωµα. Αργότερα αυτό το script το 
διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες 
δυνατότητες. Το 1997 οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την 
αρχή,  έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση η οποία θύµιζε περισσότερο τη σηµερινή µορφή της. 
(Νώτης Χρήστος, 2011.)  
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Για την κατανόηση της PHPακολουθεί ένα παράδειγµα: 

<html> 

<body> 

<scripttype="text/javascript"> 

mypointsLat =newArray(); 

mypointsLong = new Array(); 

</script> 

 <?phpforeach ($listings as $listing):?> 

 <script type="text/javascript"> 

mypointsLong[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["lng"]; ?>; 

mypointsLat[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["lat"];   

 </script> 

 <?phpendforeach;?> 

</body> 

</html> 

Αρχικά µε την βοήθεια της Javascript ορίζουµε δύο µεταβλητές ως πίνακες. Στην 
συνέχεια µε τη χρήση της εντολής foreach  της PHP δηµιουργούµε µια επανάληψη (loop) για να 
διαβάσουµε κάθε στοιχείο από τη λίστα µε τα δεδοµένα που επιθυµούµε να «τραβήξουµε» από 
τη βάση. Στις µεταβλητές που ορίσαµε µε την εντολή της PHPechoορίζουµε τι θα εµφανίζει η 
µεταβλητή αυτή και συνεχίζει παρόµοια η διαδικασία. 

Τα πλεονεκτήµατα της PHP είναι πολλά, το κυριότερο από αυτά είναι ότι προσφέρεται εντελώς 
δωρεάν. Επιπρόσθετα προσφέρει ασφάλεια που βοηθά στην πρόληψη κακόβουλων 
επιθέσεων. Η PHP διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό από βιβλιοθήκες και επεκτάσεις. Ακόµα ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι πως είναι φιλικά σχεδιασµένη προς το χρήστη. Παρέχει υψηλή 
συµβατότητα µε κορυφαία λειτουργικά συστήµατα και διακοµιστές web, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα να µπορεί να εύκολα να αναπτυχθεί σε πολλές διαφορετικές πλατφόρµες όπως 
Linux, Windows κτλ. και επιπλέον αρκετές εργασίες διαδικτύου µπορούν εύκολα να εκτελεστούν 
χρησιµοποιώντας PHP (MaestroSolutionsLTD, 2004-2013.). 

3.2. ΠλαίσιοCodeIgniter  

Το CodeIgniter είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
δυναµικών ιστοσελίδων µε PHP. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στους προγραµµατιστές να 
αναπτύξουν έργα (projects) πολύ πιο γρήγορα από τη σύνταξη κώδικα από το µηδέν. Παρέχει 
ένα πλούσιο σύνολο βιβλιοθηκών για τις κοινές εργασίες και µια απλή διεπαφή (interface) και 
λογική δοµή για την πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Η πρώτη δηµόσια έκδοση του 
CodeIgniter κυκλοφόρησε στις 28/02/2006 (Ιωάννης Σταυγιουνουδάκης ( n.d.)). Η τελευταία 
σταθερή έκδοση 2.1.2 κυκλοφόρησε στις 29/06/2012.  

Η ανάπτυξη του CodeIgniter βασίζεται στο πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής» 
(Model-View-Controller, MVC). Ενώ οι κλάσεις άποψηκαι ελεγκτής είναι απαραίτητο µέρος 
για την ανάπτυξη µιας εφαρµογής χρησιµοποιώντας CodeIgniter, η κλάση µοντέλο είναι 
προαιρετική. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως το CodeIgniter είναι γνωστό για την ταχύτητά του σε 
σύγκριση µε άλλα πλαίσια PHP. Σε µια γενική ανάλυση των PHP πλαισίων, ο δηµιουργός της 
PHP, Rasmus Lerdorf µίλησε στο Ελεύθερο και Ανοικτού Λογισµικού Συνέδριο 
(FreeandOpenSourceSoftwareConference, FrOSCon) τον Αύγουστο του 2008, σηµειώνοντας 
ότι του άρεσε το CodeIgniter "γιατί είναι γρηγορότερο, ευκολότερο και λιγότερο σαν ένα 
πλαίσιο." 

Το πλαίσιο παρέχει πλήρη υποστήριξη για την PHP 4 και 5, καθώς και διάφορες βάσεις 
δεδοµένων, πρότυπα (templates), φόρµες (forms) και κρυφή µνήµη (cache), µαζί µε τις 
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βιβλιοθήκες για µια ποικιλία λειτουργιών. Στο αρχείο του CodeIgniter υπάρχει ο φάκελος system  
που περιέχει τον βασικό κώδικα του CodeIgniter. Ο φάκελος  application που περιέχει το 
application και όλα όσα συνδέονται µε αυτό, όπως τοµοντέλο, η άποψη και ο ελεγκτής. Στο 
αρχείο υπάρχουν αρκετοί υποφάκελοι που  περιέχουν τις βιβλιοθήκες και άλλα αρχεία 
(MihaiCurteanu, 2010.) 

 

 
Σχήµα 2. ∆οµή αρχείων του CodeIgniter 

3.2.1.  Χαρακτηριστικά του CodeIgniter 

ΤοCodeIgniterείναιapplicationframework. Είναι ένα εργαλείο για  σχεδιαστές ιστοσελίδων 
(webdevelopers) που δηµιουργούν εφαρµογές PHP. Στόχος είναι να δηµιουργηθούν 
προγράµµατα πολύ πιο γρήγορα από το να γράφει κανείς κώδικα από την αρχή. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι : 

Παρέχετε δωρεάν. Έχει χορηγηθεί άδεια ελεύθερης χρήσης λογισµικού ανοιχτού κώδικα από 
την  Apache: εξυπηρετητής ιστού /BSD: λειτουργικό σύστηµα                                        
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Αληθινά ελαφρύ. Το σύστηµα πυρήνων (coresystem)  απαιτεί µόνο µερικές µικρές 
βιβλιοθήκες σε αντίθεση µε άλλα πλαίσια εφαρµογής (applicationframeworks) που απαιτούν 
περισσότερους πόρους. Έτσι το σύστηµα βάσεων είναι εύκαµπτο και γρήγορο.

 

Παράγει καθαρά URL. Τα URL που παράγει το CodeIgniter είναι καθαρά και φιλικά στις 
µηχανές αναζήτησης. 

Προσφέρει µια πλούσια βιβλιοθήκη. Οι αναγκαίοι στόχοι µιας εφαρµογής όπως 
σύνδεση µε µια βάση, αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επικύρωση 
δεδοµένων (validation), διαχείριση εικόνων κ.τ.λ. καλύπτονται µε µια σειρά από πλούσιες 
βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο «πακέτο» του πλαισίου. 

Εύκολη επέκταση. Επεκτείνεται εύκολα µέσω των βιβλιοθηκών, κάποιων helpers και 
επιπλέον δεν απαιτείται templateEngine ( λογισµικό που έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται 
πρότυπα Ιστού και πληροφορίες περιεχοµένου για την παραγωγή του web εγγράφων). ∆εν είναι 
υποχρεωτική η χρήση όλων των δυνατοτήτων και όλων των βιβλιοθηκών που παρέχει. 

Το CodeIgniter είναι τεκµηριωµένο. Η τεκµηρίωση είναι τόσο σηµαντική όσο και ο 
κώδικας. Το πλαίσιο αποτελείται από έναν καθαρό κώδικα και µια λεπτοµερή τεκµηρίωση, άλλο 
ένα θετικό για το συγκεκριµένο πλαίσιο. 

Έχει µια φιλική κοινότητα χρηστών. Το φόρουµ του CodeIgniter µπορεί να φανεί 
χρήσιµο στους νέους και µη προγραµµατιστές λύνοντας απορίες ή µοιράζοντας ιδέες 
(ΙωάννηςΣταυγιουνουδάκης ( n.d.) ). 

3.2.2. Σύγκριση  CodeIgniter µε άλλες πλατφόρµες 

Παρακάτω παρουσιάζεται µια σύγκριση ανάµεσα στα δύο πιο δηµοφιλή πλαίσια ανοικτού 
κώδικα PHP, CodeIgniter και CakePHP και το νεοφερµένο, Kohana. 

Χαρακτηριστικά CodeIgniter 1.6.1 CakePHP Kohana 2.1.1 

Άδεια Apache/BSD-style  new BSD 

PHP Συµβατότητα 4.3.2+ and 5  5.1.3+ 

Υποστηριζόµενες 
Βάσεις ∆εδοµένων 

MySQL (4.1+)  

MySQLi  

MS SQL  

PostgreSQL  

SQLite  

Oracle  

ODBC 

MySQL 

SQLite  

PostgreSQL*  

* Partial 

MySQL  

PostgreSQL  

SQLite 

Τεκµηρίωση Εξαιρετική Καλή Περιορισµένη 

∆ιαθεσιµότητα  
tutorials 

και παραδειγµάτων 

Καλή Καλή Περιορισµένη 

MVC Αυστηρό Αυστηρό Αυστηρό 

Modular / HMVC Τρίτο µέρος 
βιβλιοθηκών 

Τρίτο µέρος 
βιβλιοθηκών 

Ντόπιο (native) 

Συµβάσεις Εύκαµπτες Αυστηρές Εύκαµπτες 

∆ιαµόρφωση PHP αρχεία PHP αρχεία PHP αρχεία 

Επικύρωση Καλή Επικύρωση & 
ασφάλεια 

Καλή 
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Πίνακας1. Συγκριτική ανάλυση των παραµέτρων µεταξύ των τριών πλαισίων (MihaiCurteanu, 
2010.) 

3.3. Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής  (MVC) 

Το CodeIgniter βασίστηκε όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε µια έννοια γνωστή ως «Μοντέλο-
Άποψη-Ελεγκτής». Αυτή είναι µια πολύ λογική προσέγγιση ως προς τη διαίρεση του κώδικα, 
χωρίζει τη λογική της εφαρµογής από τη λογική της παρουσίασης.  

Το πρότυπο MVC διασπά τη λειτουργικότητα σε τρεις διακριτές κατηγορίες : 

Μοντέλο: Αντιπροσωπεύει τις δοµές δεδοµένων. Χαρακτηριστικά οι κλάσεις των 
µοντέλων περιέχουν τις λειτουργίες που βοηθούν κάποιον να ανακτήσει, να παρεµβάλει και να 
ενηµερώσει τη βάση δεδοµένων του. 

Άποψη: Είναι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον χρήστη. Αποτελείται από τα 
παράθυρα, τα στοιχεία ελέγχου και άλλα στοιχεία, τα οποία ο χρήστης βλέπει και µπορεί να 
αλληλεπιδράσει µαζί τους. Μια άποψη θα µπορούσε να είναι µια ολοκληρωµένη ιστοσελίδα 
αλλά στο CodeIgniter µπορεί επίσης να είναι ένα µέρος σελίδων όπως µια επιγραφή, ένα µενού 
κ.α.  

Ελεγκτής: Συνδέει το Μοντέλο και την Άποψη µεταξύ τους, αποτελεί τη λογική µε την 
οποία αποφασίζεται το πώς διαχειρίζεται η εφαρµογή τις εισαγωγές του χρήστη. Είναι 
υπεύθυνος για την επεξεργασία ενός HTTP για να παραχθεί µια ιστοσελίδα.  

Η δοµή του συστήµατος MVCαπεικονίζεται στο Σχήµα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caching Περιορισµένο Πολύ καλό Μέτριο 

Συνεδρίαση Καλή Καλή Εξαιρετική 

Logging / 
Debugging 

Καλό Καλό Εξαιρετικό 

Templating Native PHP Θέµατα, 
σχεδιαγράµµατα, 

Απόψεις και 
Elemente 

Native PHP 

Βοηθοί Καλοί Εξαιρετικοί Καλοί 

JavaScript / AJAX N/A N/A N/A 
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Σχήµα 3. ∆οµή συστήµατος προτύπου MVC. 

Ο στόχος του MVC είναι η εξασθένηση της σύζευξης µεταξύ των παραπάνω 
συστατικών της εφαρµογής. Κάθε αντικείµενο που δηµιουργείται θα πρέπει να ανήκει νοητά σε 
µια από τις τρεις παραπάνω ενότητες, και να περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία από τις 
άλλες δύο. Για παράδειγµα, ένα αντικείµενο που αντιπροσωπεύει ένα κουµπί δε θα πρέπει να 
περιλαµβάνει και τον κώδικα επεξεργασίας των δεδοµένων, που συµβαίνει όταν πατάµε αυτό το 
κουµπί. Επίσης ένα αντικείµενο που αντιπροσωπεύει ένα τραπεζικό λογαριασµό δε θα πρέπει 
να περιλαµβάνει και τον κώδικα σχεδίασης µιας φόρµας που περιέχει τις συναλλαγές του.  

Το MVC βοηθά να εξασφαλίσουµε τη µέγιστη δυνατή επαναχρησιµοποίηση του κώδικά. Μια 
κλάση που υλοποιεί ένα γενικής φύσεως κουµπί µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
εφαρµογή. Σε αντίθεση, µια κλάση που υλοποιεί ένα κουµπί το οποίο εκτελεί συγκεκριµένους 
υπολογισµούς όταν το πατάµε, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στην εφαρµογή για την οποία το 
δηµιουργήσαµε(Αναστάσιος Πιτόπουλος, 2011, Ιωάννης Σταυγιουνουδάκης .( n.d.)). 

3.3.1. Παραδείγµατα  «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής»  

Παρακάτω είναι ένα παράδειγµα ενός µοντέλουπου χρησιµοποιείται για ένα σύστηµα blogging. 

classBlogmodelextendsModel {  

var $content = '';  

function Blogmodel(){  

            // Call the Model constructor  

     parent::Model();  

     }  

function insert_entry(){   

              $this->content = $_POST['content'];  

              $this->db->insert('entries', $this);  

     }  

function update_entry(){  

             $this->content = $_POST['content'];  
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            $this->db->update('entries', $this, array('id' => $_POST['id']));  

}  

     } 

Στο παρακάτω παράδειγµα η κλάση άποψη περιέχει τον απαραίτητο κώδικα για να φορτωθούν 
ατοµικά δεδοµένα όπως το googlemap αλλά και να δηµιουργηθούνdivs κ.τ.λ. µε τη χρήση της 
HTML. 

<html> 

<head>   

<script  type="text/javascript"src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js? 
sensor=false"></script> 

<body onload="initialize()"> 

<div id="map_canvas" class="map_diast"></div> 

</body> 

</html> 

Παράδειγµαελεγκτήναφορτώνειµιαάποψη. 

class Xmlrpc_client1 extends CI_Controller {  

public function __construct() 

 { 

   $this->load->view("mapm",$this->data);       

 

}  

  } 

Οι υλοποιήσεις του MVC παρατηρούνται σε εφαρµογές web, όπου οι απόψεις είναι σε 
κώδικα HTML ή XHTML, που παράγεται από την εφαρµογή. Οελεγκτήςσυχνά λαµβάνει 
εισόδους µέσω GET ή POST και αποφασίζει τι να κάνει , παραδίδοντας τα στοιχεία µε βάση το 
µοντέλοτο οποίο περιέχει ειδικούς κανόνες και διαδικασίες για τη διαχείριση και επεξεργασία 
των δεδοµένων (MihaiCurteanu, 2010.). 

3.3.2. Πλεονεκτήµατα του MVC 

Αν και µε την πρώτη µατιά η προσέγγιση MVC φαίνεται πολύ επίπονη, δεν είναι απαραίτητα 
έτσι. Ό 

ταν µια τροποποίηση είναι αναγκαία για την εφαρµογή, απαιτείται  η κατανόηση της αλλαγής, το 
οποίο µε τη σειρά του σηµαίνει ότι ο προγραµµατιστής πρέπει  να ξέρει ακριβώς ποιό µέρος της 
εφαρµογής  χρειάζεται να τροποποιηθεί. Το κύριο πλεονέκτηµα της χρήσης του MVC είναι ότι, 
εφόσον έχει εφαρµοστεί σωστά,  η αλλαγή ενός µέρους του συστήµατος  δεν έχει επίδραση 
πάνω σε άλλο µέρος αυτού του συστήµατος. Έτσι, για παράδειγµα, µία µεταβολή στην άποψη 
όπως η προσθήκη µιας επιπλέον βιβλιοθήκης δεν απαιτεί αλλαγή στον ελεγκτή. Έτσι, όλες οι 
λειτουργίες είναι έγκλειστες και ο κώδικας διατηρείται καθαρός. 

Τα πλεονεκτήµατα της  χρήσης ενός MVC είναι πολλά και πολύ διαφορετικά. Μεταξύ αυτών 
αναφέρονται : Τα περισσότερα πράγµατα υλοποιούνται µε λιγότερο κώδικα. Έχει σχεδιαστεί 
ακριβώς για να αύξηση την παραγωγικότητα και τη συντήρηση των εφαρµογών. Το MVC 
επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση κώδικα µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Επιπλέον βοηθά στην τυποποίηση του κώδικα σε ένα έργο όπου εµπλέκονται πολλοί 
προγραµµατιστές, όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, µε τη δηµιουργία ενός 
ενιαίου συστήµατος που όλοι οι εµπλεκόµενοι πρέπει να προσαρµοστούν. Επίσης διαχωρίζει 
τον PHP κώδικα από τον HTML, αυτό  έχει σαν αποτέλεσµα έναν κώδικα 
καθαρότερο(MihaiCurteanu, 2010.). 

 
 



Μαρινέλα Κύρκο               Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 

Ανάπτυξη εφαρµογής για την επικοινωνία µε τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC31 

 

3.4. Υπηρεσίες  Ιστού (WebServices) 

Τα web services είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρµογές να επικοινωνούν µεταξύ 
τους ανεξαρτήτως πλατφόρµας και γλώσσας προγραµµατισµού. Ένα web service είναι 
µιαδιεπαφή λογισµικού (software interface) που περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες οι 
οποίες µπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω πρότυπων µηνυµάτων XML. 
Χρησιµοποιεί πρότυπα βασισµένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει µία λειτουργία 
(operation) προς εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή µε κάποια άλλη εφαρµογή. Μια 
οµάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθορίζει µια εφαρµογή web 
services. 

Τα δεδοµένα των webservices είναι µορφοποιηµένα για µεταφορά χρησιµοποιώντας 
XML, βελτιώνοντας ή εξαλείφοντας το marshalling (συλλογή στοιχείων και η µετατροπή τους σε 
µια τυποποιηµένη µορφή πριν τη µετάδοση τους µέσω ενός δικτύου), το unmarshalling (το 
αντίθετο του marshalling ) και άλλες απαιτήσεις σχετικά µε τη µετάφραση που συνήθως 
προγραµµατίζονταν από τον ίδιο τον προγραµµατιστή. Μεταφέρονται χρησιµοποιώντας 
προτυποποιηµένα πρωτόκολλα όπως το HTTP ή το SMTP, τα οποία έχουν δηµοσιευµένα καλά 
καθορισµένα πρότυπα. Επιπλέον η προς έκθεση υπηρεσία τους είναι καλά καθορισµένη 
χρησιµοποιώντας ένα γνωστό και αποδεκτό µηχανισµό, τη Γλώσσα Περιγραφής των 
Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Description Language, WSDL). Οι υπηρεσίες ανευρίσκονται 
χρησιµοποιώντας ένα καλά καθορισµένο πρότυπο, την Οικουµενική Περιγραφή  Ανακάλυψη και 
Ενσωµάτωση (Universal Description, Discovery and Integration, UDDI). Το UDDI είναι µια 
πλατφόρµα για την περιγραφή των υπηρεσιών (Θεοχάρης∆ηµητρίου, 2007.). 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσµιου Ιστού (WorldWideWebConsortium, W3C) ορίζει µια 
διαδικτυακή υπηρεσία (webservice) ως ένα σύστηµα λογισµικού σχεδιασµένο να υποστηρίζει 
µια λειτουργική αλληλεπίδραση µηχανής-προς-µηχανή µέσω ενός δικτύου. ∆ιαθέτει µια διεπαφή 
που περιγράφεται σε επεξεργάσιµη µηχανογραφικά µορφή (WSDL). Τα συστήµατα 
αλληλεπιδρούν µε τη διαδικτυακή υπηρεσία µε τρόπο που προβλέπεται από την περιγραφή της, 

χρησιµοποιώντας µηνύµατα Απλού Πρωτοκόλλου Πρόσβασης Αντικειµένου (Simple Object 
Access Protocol, SOAP), που µεταφέρονται χρησιµοποιώντας HTTP µε σύνταξη XMLκαι 
προτυποποίηση, σε συνδυασµό µε πρότυπα που σχετίζονται µε το διαδίκτυο. 

Το  W3C αναφέρει: «Μπορούµε να προσδιορίσουµε δύο σηµαντικές κατηγορίες των 
υπηρεσιών web. Υπηρεσίες web συµβατές µε Αντιπροσωπευτική Μεταφορά Κατάστασης 
(Representational State Transfer,Rest), στις οποίες ο πρωταρχικός σκοπός της υπηρεσίας είναι 
να χειριστεί αναπαραστάσεις πόρων XMLπου προέρχονται από το web χρησιµοποιώντας ένα 
ενιαίο σύνολο λειτουργιών και αυθαίρετες Υπηρεσίες web, όπου η υπηρεσία µπορεί να εκθέσει 
ένα αυθαίρετο σύνολο πράξεων. » 

Οι υπηρεσίες web είναι ένα σύνολο εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
µια σειρά από τρόπους. Οι τρείς πιο συχνές µορφές χρήσης είναι η Κλήση αποµακρυσµένης 
διαδικασίας (Remote Procedure Call, RPC) SOAP και REST (Γεράσιµος Μηνιάτης, 2011.). 

Το Μοντέλο των web services 

Το µοντέλο των web services ακολουθεί το παράδειγµα δηµοσίευση (publish), εύρεση(find) και 
σύνδεση(bind).  Στο πρώτο βήµα, ο προµηθευτής της υπηρεσίας δηµοσιεύει την υπηρεσία σε 
ένα κατάλογο υπηρεσιών. Στο δεύτερο βήµα, ο πελάτης ο οποίος ψάχνει για µια υπηρεσία που 
να καλύπτει τις απαιτήσεις του, την αναζητεί στον κατάλογο. Αφού επιτυχηµένα βρει πολλαπλές 
υπηρεσίες επιλέγει µία  βάσει των προτιµήσεών του. Τότε µεταφορτώνει την περιγραφή της  
υπηρεσίας και συνδέεται (δεσµεύεται) µε αυτήν ώστε να µπορέσει να καλέσει και να εκτελέσει  
την υπηρεσία.  
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Σχήµα 4.  Το Μοντέλο των WebServices.  

Αρχιτεκτονική των Web Services 

Σχήµα 5.  Αρχιτεκτονική των WebServices.  

Mια βασική αρχιτεκτονική για webservices πρέπει να παρέχειέναν πρότυπο τρόπο για 
επικοινωνία και ένα οµοιόµορφο µηχανισµό για περιγραφή και ανταλλαγή των δεδοµένων. Μια 
πρότυπη περιγραφική γλώσσα (metalanguage) για να περιγράψει τις υπηρεσίες. Επίσης πρέπει 
να περιέχει ένα µηχανισµό για να καταχωρούνται και να εντοπίζονται οι εφαρµογές που 
βασίζονται σε webservices. 
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Βασικές Τεχνολογίες των Web Services  

Οι βασικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούν οι webservicesείναι: η XML µε κύριο 
χαρακτηριστικό την οµοιόµορφη µορφή και ανταλλαγή δεδοµένων. Η Extended Markup 
Language (XML) είναι µια µέτα-γλώσσα (περιγραφική γλώσσα) η οποία έχει καλά καθορισµένη 
σύνταξη και σηµασιολογία. Τα «αυτοπεριγραφικά» χαρακτηριστικά της XML την κάνουν ένα 
απλό, αλλά  δυνατό, µηχανισµό για τη σύλληψη και την ανταλλαγή των στοιχείων µεταξύ των 
διαφορετικών εφαρµογών. ΗSOAPπου παρέχει ένα πρότυπο κανάλι επικοινωνίας το οποίο 
χρησιµοποιείται για επικοινωνία µεταξύ µιας εφαρµογής –  προµηθευτή web serviceκαι µιας 
εφαρµογής-πελάτη. Η απλότητα του SOAP είναι το ότι δεν καθορίζει κανένα νέο πρωτόκολλο 
µεταφοράς. Η πρότυπη περιγραφική γλώσσα για την περιγραφή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών,WSDLείναι µια γλώσσαβασισµένη στην XML και χρησιµοποιεί ένα ειδικό σύνολο 
ετικετών (tags) για να περιγράψει ένα web service. Όταν ένα πρόγραµµα-πελάτη συνδέεται µε 
µια υπηρεσία ιστού µπορεί να διαβάσει το αρχείοWSDL για να προσδιορίσει τις είδους 
λειτουργίες είναι διαθέσιµες στο διακοµιστή. Το πρόγραµµα-πελάτη µπορεί στη συνέχεια να 
χρησιµοποιήσει το πρωτόκολλο SOAP για να καλέσει µια από τις λειτουργίες που αναφέρονται 
στο αρχείο WSDL. Επιπλέον χρησιµοποιείται και η τεχνολογίαUDDI (Universal Description 
Discovery and Integration)που είναι ένα µητρώο ανεξάρτητο πλατφόρµας, βασισµένο στην 
XML, ανεπτυγµένο για να στεγάσει τις επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο, σε λίστα στο διαδίκτυο, 
περιέχοντας επίσης ένα µηχανισµό για την καταγραφή και τον εντοπισµό των εφαρµογών των 
υπηρεσιών ιστού. 

 

Σχήµα 6.Βασικές τεχνολογίες των webservices.  
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Βασικά βήµατα για την ανάπτυξη εφαρµογών µε web services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.Βασικά βήµατα για την ανάπτυξη εφαρµογών µε webservices. 

Τα παραπάνω βήµατα για την ανάπτυξη εφαρµογών µε την υπηρεσία ιστού, θα είναι τα ίδια σε 
όλες τις εφαρµογέςανεξαρτήτου τεχνολογίας και γλώσσας προγραµµατισµού η  οποία θα 
χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση των web services.  

Τα οφέλη των WebServices είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ υπηρεσιών σε οποιαδήποτε 
πλατφόρµα και οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού, η χαλαρή συνδεσιµότητα µεταξύ 
εφαρµογών καθώς και η προσαρµογή ήδη υπαρχουσών εφαρµογών στις µεταβαλλόµενες 
επιχειρησιακές συνθήκες και ανάγκες των πελατών. 

Τα WebServices έχουν κάποια πλεονεκτήµατα σε σχέση µε παλαιότερες κατανεµηµένες 
τεχνολογίες. Πιο συγκεκριµένα, διαθέτουν απλότητα στο πρωτοκόλλο επικοινωνίας και 
ευκολότερο χειρισµό των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, διαθέτουν απλότητα στην υποδοµή αλλά 
και ευκολία στην επικοινωνία. Τα WebServices τα χαρακτηρίζουν ηδιαλειτουργικότητα και η 
ευκολία ανάπτυξης νέων εφαρµογών (Θεοχάρης∆ηµητρίου, 2007.).  

3.5. XML-RPC 

Το XML-RPCείναιένα πρωτόκολλο µεµια σειρά απόεφαρµογέςπου επιτρέπουν στο λογισµικό 
που τρέχεισεανόµοιαλειτουργικά συστήµατανα  λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλονταγια 
ναπραγµατοποιούνται  κλήσειςδιαδικασίαςµέσω του ∆ιαδικτύου. Είναιµια 
αποµακρυσµένηκλήσηδιαδικασίας πουχρησιµοποιεί τηνHTTPγια τη µεταφορά του αιτήµατος και 
την XMLγια τηνκωδικοποίησή του.Η τιµήπουεπιστρέφειείναιεπίσης σεµορφή XML. Η XML-RPC 
έχει σχεδιαστεί για ναείναιόσο το δυνατόν απλούστερη, ενώ επιτρέπειπολύπλοκεςδοµές 
δεδοµένωνπου πρέπει να διαβιβάζονται, επεξεργάζονταικαι να επιστρέφονται. Οι εφαρµγές 
XML-RPC είναι συµβατές σεόλα τα λειτουργικά συστήµατα, γλώσσες προγραµµατισµού, 
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δυναµικά και στατικά περιβάλλοντα, open source , γιαPerl, Python, Java, Frontier, C/C+ +, Lisp, 
PHP, Microsoft. NETκ.α(ScriptingNewsInc, 2004-2011.). 

Πολύ απλά είναι ένας τρόπος ώστε δύο υπολογιστές να επικοινωνούν µέσω του 
διαδικτύου µε τη χρήση XML. Ένας υπολογιστής, τον οποίο θα ονοµάσουµε  πελάτη, στέλνει 
µια αίτηση XML-RPC σε έναν άλλο υπολογιστή, τον οποίο θα ονοµάσουµε διακοµιστή (server) . 
Μόλις ο διακοµιστής λαµβάνει και επεξεργάζεται το αίτηµα στέλνει πίσω µια απάντηση στον 
πελάτη (EllisLabInc, 2006-2012). 

Στρατηγικές/Στόχοι 

Τείχος Προστασίας:  Ο στόχοςαυτού του πρωτοκόλλουείναι να θέσειµια 
συµβατήβάσησεδιαφορετικά περιβάλλοντα, καµία νέαισχύς δεν παρέχεταιπέρα από τις 
δυνατότητεςτης Κοινής Πύλης ∆ιεπαφής  (Common Gateway Interface, CGI),-  µια 
προδιαγραφή για τη µεταφορά πληροφοριών µεταξύ ενός World Wide Web server και ενός  
προγράµµατος CGI. Ένα πρόγραµµα CGI είναι κάθε πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί για να 
δέχεται και να επιστρέφει τα δεδοµένα που συµµορφώνεται µε την προδιαγραφή CGI- Το τείχος 
προστασίαςλογισµικούµπορεί  να «κοιτάξει» για POST των οποίων ο τύπος κειµένου 
είναικείµενο /xml. 

Εύρεση:  Ήταν επιθυµητή µια καθαρή, επεκτάσιµη µορφή(format)που να 
είναιπολύαπλή. Θα πρέπει να είναιδυνατόνγιαένα κωδικοποιητή (coder)HTMLνα είναι σε 
θέσηναδει ένααρχείο που περιέχειµιαXML-RPC κλήση διαδικασίας, να κατανοήσει τι κάνει, 
καινα είναι σε θέσηνατην τροποποιήσεικαι να δουλέψειµε την  πρώτη ή τηδεύτερη προσπάθεια. 

Εύκολο στηνεφαρµογή:  Επιθυµητή ήταν επίσης η εύκολη εφαρµογή του 
πρωτοκόλλουπου θα µπορούσεγρήγορανα προσαρµοστείγια να τρέξεισεάλλα περιβάλλονταήσε 
άλλα λειτουργικά συστήµατα (ScriptingNewsInc, 2004-2011). 

Η XML-RPC  είναι κλάση του CodeIgniterπου επιτρέπειτην αποστολή αίτησης (request) 
σε άλλο διακοµιστή (server), ή τη δηµιουργία XML-RPC διακοµιστή που ναδέχεται αιτήσεις. 
Όπως και οι περισσότερεςάλλες κλάσεις στοCodeIgniter, οιXML-RPC καιXML-RPCS  κλάσεις 
αρχικοποιούνται στον Ελεγκτή χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση:               $this-> load->library. 

Για ναφορτωθεί  ηXML-RPC κλάση θαχρησιµοποιηθεί:  

$this->load>library('xmlrpc'); 

3.5.1. ΑποστολήΑίτησηςXML-RPC  

Για νατην αποστολή αιτήµατοςσε έναδιακοµιστήXML-RPC θα πρέπει να καθοριστούνη 
διεύθυνση URLτου διακοµιστή, η µέθοδοςγιατο διακοµιστήπου επιθυµεί κανείς να καλέσει και τα 
δεδοµένααίτησης. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα αποστολής  αιτήµατος (request) (τµήµα από τον 
κώδικα της εφαρµογής). 

$this->load->library('xmlrpc'); 

$this->xmlrpc->server('http://webservices.sp-orfeas.com/ mobileDeviceSearch/v1_0', 80); 

$this->xmlrpc->method('sg_mobile.search'); 

 
$struct = array( 

  'language'=> 'gr', 

            'listingType'=> $listingType,      

  'category'=>'residential', 

  'limit'=>'5',  

  'pricelow' => 500, 

  'pricehigh' => 800, 
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  'livingAreaLow'=>50, 

            ); 

   

 $request = array ( 

 array( "8c785e5bd1b2ce408bc2b140d", 'string'), 

 array( $struct, 'struct') 

     ); 

 
$this->xmlrpc->request($request); 
 
if ( ! $this->xmlrpc->send_request()) 
{ 
    echo $this->xmlrpc->display_error(); 
} 

Ο παραπάνω κώδικας αρχικοποιεί την κλάσηXML-RPC, θέτει το URL του server και την 
επιθυµητή µέθοδο ('sg_mobile.search'). Η αίτηση (στην συγκεκριµένη περίπτωση language, 
category κ.α.  ) τοποθετείταισεέναν πίνακα για τη µεταφορά, καιτη µεταγλώττιση µε βάσητη 
συνάρτηση της αίτησης. Τέλος, αποστέλλεται ηπλήρης αίτηση.Εάν 
ηsend_request()µέθοδοςεπιστρέψει λάθοςθαεµφανιστεί τοµήνυµασφάλµατος που 
στέλνεταιπίσω από τοXML-RPC Server. 

Ανατοµία Αίτησης 

ΜιαXML-RPC αίτησηείναιαπλάτα δεδοµέναπου επιθυµεί κανείς  να στείλειστοXML-RPC 
server.Κάθεκοµµάτι των δεδοµένωνσε µίααίτησηαναφέρεται ωςµια παράµετρος του αιτήµατος. 
Το παραπάνωπαράδειγµαέχει πολλές παραµέτρους όπως  το language,το category κ.α. Όταν 
οXML-RPC server λαµβάνειτο αίτηµα, θα ψάξει γιααυτές τις παραµέτρους. 

Οιπαράµετροι της αίτησης πρέπει να τοποθετηθούνσεέναν πίνακαγια τη 
µεταφορά.Κάθεπαράµετρος µπορεί να είναιένας από τουςεπτά τύπουςδεδοµένων(strings, 
αριθµός, ηµεροµηνία, κ.λπ.). Εάν οι παράµετροιείναικάτιάλλοαπό strings θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στον τύποδεδοµένωντου πίνακα του αιτήµατος. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµαενός πίνακαµε τρειςπαραµέτρους: 

$request = array('language', 'category', 'www.some-site.com'); 
$this->xmlrpc->request($request); 

Εάν χρησιµοποιηθούντύποι δεδοµένων, εκτός από strings, ήαν υπάρχουνπολλά 
διαφορετικά είδηδεδοµένων, θα πρέπει τοποθετηθεί κάθεπαράµετροςστο δικό της πίνακα, µετο 
είδοςτων δεδοµένωνστη δεύτερη θέση: 

$request = array ( 
                   array('language', 'string'), 
                   array('category', 'string'), 
                   array(FALSE, 'boolean'), 
                   array(12345, 'int') 
                 );  
$this->xmlrpc->request($request); 
 

3.5.2. ∆ιαµόρφωση απάντησης 

Παρόµοια µε τιςαιτήσεις, οι απαντήσειςπρέπει ναδιαµορφωθούνως πίνακας.Ωστόσο, σε 
αντίθεση µε τις αιτήσεις, µια απάντησηείναι ένας πίνακαςπου περιέχειένα µόνοστοιχείο.Αυτό το 
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στοιχείοµπορεί να είναιένας πίνακαςµεπολλούςπρόσθετουςπίνακες, αλλάµπορεί να υπάρχει 
µόνοένας κύριος index πίνακας. Με άλλα λόγια,το βασικόπρότυπο είναιτο εξής: 

$response = array('Responsedata', 'array'); 

Η απάντηση, ωστόσο, περιέχει συνήθωςπολλαπλάκοµµάτια πληροφορίας. 
Προκειµένου ναεπιτευχθεί αυτό, πρέπει να τοποθετηθεί η απάντηση στον δικό της πίνακα, έτσι 
ώστε ο κύριοςπίνακας να εξακολουθεί ναπεριέχει ένα κοµµάτι 
δεδοµένων.Ακολουθείέναπαράδειγµαπου δείχνει πώςαυτό µπορείνα επιτευχθεί: 

$response = array ( 
                   array( 
                         'param1' => array('language', 'string'), 
                         'param2' => array('category', 'string'), 
                         'param3' => array(123435, 'int'), 
                        ), 
                 'struct' 
                 ); 

Οπαραπάνωπίνακας έχει διαµορφωθείωςέναstruct. Αυτός είναι ο πιοκοινός 
τύποςδεδοµένωνγια απαντήσεις. 

Όπως και µεαιτήσεις, η απάντησηµπορεί να είναιένα από τους επτάτύπους δεδοµένων που 
προαναφέρθηκαν (EllisLabInc, 2006-2012). 

3.6. GOOGLEMAPAPI 

Το Google Map API  είναι µια διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (Application 
Programming Interface – API)  της Google  το οποίο δίνει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης ενός 
δυναµικού χάρτη σε ιστοσελίδες µε τη χρήση Javascript. Το API παρέχει έναν αριθµό εργαλείων 
για το χειρισµό χαρτών και την προσθήκη περιεχοµένου σε αυτούς µέσω διαφόρων υπηρεσιών,  
επιτρέποντας έτσι τη δηµιουργία εύρωστων εφαρµογών που εκµεταλλεύονται γεωγραφικές 
πληροφορίες. Η επίσηµη ιστοσελίδα του Google Map είναι: http://maps.google.com 

Είναι µια δωρεάν υπηρεσία, διαθέσιµη για οποιοδήποτε ιστότοπο που είναι ελεύθερος 
για το κοινό. Το µόνο που χρειάζεται είναι ένα κλειδί API, (API key) που µπορεί να ζητηθεί 
εφόσον υπάρχει λογαριασµός στη  Google και αυτοµάτως συνδέεται µε το λογαριασµό.  

Βασικό στοιχείο οποιασδήποτε  Google Map API εφαρµογής είναι ο ίδιος ο χάρτης, ο 
οποίος φορτώνεται και αρχικοποιείται µε συγκεκριµένες διαστάσεις (ύψος και πλάτος), κέντρο 
(γεωγραφικό πλάτος,  γεωγραφικό µήκος),  επίπεδο εστίασης και τύπο (κανονικό,  δορυφορικό,  
υβριδικό) (∆ήµητρα Μανδουράρη (n.d.)).  

3.6.1. Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1984 -WGS 84 

Το WGS84 είναι ένα συµβατικό γήινο σύστηµα αναφοράς. Ο ορισµός WGS84 υπακούει στα 
κριτήρια που έχουν ορισθεί από τη ∆ιεθνή Υπηρεσία Περιστροφής της Γης 
(InternationalEarthRotationService, IERS). 
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Σχήµα 7. Ορισµός συστήµατος συντεταγµένων WGS84. 

Το WGS84 ως αρχή ορίζει το κέντρο µάζας της γης. Ο άξονας Ζ έχει τη διεύθυνση του 
IES(Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία) Πόλου Αναφοράς. Αυτή αναφέρεται στη 
διεύθυνση του Συµβατικού Γήινου Πόλου την εποχή 1984,0 µε µια ακρίβεια 0,005’’. Ο άξονας Χ 
ορίζεται από την τοµή IERSτου µεσηµβρινού αναφοράς και του επιπέδου που περνά από την 
αρχή των αξόνων, κάθετα στον άξονα Ζ. Ο µεσηµβρινός αναφοράς συµπίπτει µε το µηδενικό 
µεσηµβρινό την εποχή 1984,0 και µε ακρίβεια 0,005’’. Ο άξονας Υ συµπληρώνει το 
δεξιόστροφο, Γη-Κεντραρισµένη-Γη-Σταθερή (Earth-Centered- Earth-Fixed,ECEF) ορθογώνιο 
σύστηµα συντεταγµένων. (NIMAWGS84 UpdateCommittee, 1997).  

Το ελλειψοειδές αναφοράς WGS84 ορίζεται από τις ακόλουθες παραµέτρους:  

Μεγάλος ηµιάξονας a=6378137 m +/- 2m. 

Παγκόσµια Βαρυτιµετρική σταθερά GM = 3986005*108 m
3
/s

2
. 

Γωνιακή ταχύτητα της Γης ω=72921158*10-11 rad/s. 
Κανονικοποιηµένος συντελεστής του δυναµικού έλξης της γης: 
C2,0 =-484.16685*10-6. (∆εληκαράγλου, 2005) 
Το ελλειψοειδές WGS84 είναι πρακτικά ίδιο µε το GRS-80 (GeodeticReferenceSystem, 1980). 
Για την αρχική υλοποίηση WGS84 χρησιµοποιήθηκε ένα πλήθος από σταθµούς Doppler. 

3.6.2. Στοιχεία Απεικόνισης GoogleMapsAPI 

Τα δεδοµένα που διατίθενται χρησιµοποιούν το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 
WGS84 µε απεικόνιση σε ορθή Μερκατορική (χαρτογραφική) προβολή. Σηµειώνουµε ότι το 
σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί εγγενώς το σύστηµαGPS. 

Οι εικόνες µπορεί να προέρχονται από δορυφορικές λήψεις ή αεροφωτογραφίες. Η 
διακριτική τους ικανότητα ποικίλει από περιοχή σε περιοχή µε µέγεθος εικονοστοιχείου από 
δεκάδες µέτρα µέχρι ένα µέτρο περίπου για τις δορυφορικές λήψεις και µέχρι λίγα εκατοστά για 
τις αεροφωτογραφίες. Η λήψη ανάλογα µε την περιοχή µπορεί να είναι χρονικά ενήµερη, 
συνήθως όµως οι εικόνες είναι ως τέσσερα χρόνια παλαιότερες. Η Ελλάδα απεικονίζεται µόνο 
σε δορυφορικές λήψεις, οι οποίες οριοθετούνται χρονικά µεταξύ των ετών 2002-2008. Ως 
παράδειγµα δίνεται η ανάλυση εικόνων των ακόλουθων περιοχών: 

Η.Π.Α. : 1 m (εκτός από τις Πολιτείες της Αλάσκας και της Χαβάης που έχουν χαµηλότερη 
ανάλυση). 

Τσεχία, Σλοβακία : 0,2 m 
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Ουγγαρία, Βαλκάνια : 2,5 m (µέση ανάλυση) 

Παγκόσµια : γενικά 15 m (µερικές περιοχές όπως η Ανταρκτική έχουν χαµηλότερη ανάλυση), 
αλλά εξαρτώνται από την ποιότητα της δορυφορικής εικόνας/ αεροφωτογραφίας.  

Οι ηµεροµηνίες των εικόνων ποικίλουν. Οι περισσότερες εικόνες αστικών περιοχών 
χρονολογούνται από το 2004 και µετά, ενώ η πλειοψηφία των εικόνων των µεγαλύτερων 
αστικών περιοχών τις Ελλάδας έχουν ενηµερωθεί πρόσφατα.  

3.6.3. Ανάλυση GoogleMapAPI 

Η ανάλυση των δεδοµένων που διαθέτει η Google γίνεται µέσω της διασύνδεσης 
GoogleMapsApplicationProgramInterface  (API). Πρόκειται για ένα σύνολο κλάσεων µε 
ιδιότητες(properties), συµβάντα(events) και µεθόδους (methods) δοµηµένα µε τρόπο που 
κάνουν εφικτή την πρόσβαση στα δεδοµένα και να επιτρέπουν την ανάκτησή τους, καθώς και 
τον εµπλουτισµό τους πριν την απεικόνιση (Νικόλαος Ευστάθιος, 2009.).  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των κυριότερων κλάσεων που 
χρησιµοποιήθηκαν στην πτυχιακή και παρέχονται από τη διεπαφή Google Maps API: 

Γεγονότα (Events) 

Το Google Map  API εµπεριέχει δηλώσεις γεγονότων (events) τα οποία εµφανίζονται µέσω των 
φυλλοµετρητών ιστοσελίδων (web browsers)   πάνω σε αντικείµενα του Google Map.  Ας 
σηµειωθεί ωστόσο ότι τα γεγονότα αυτά είναι διαφορετικά από τα πρότυπα γεγονότα πάνω στο 
Μοντέλο Αντικειµενικού Εγγράφου (Document Object Model, DOM),  το οποίο είναι µια 
προγραµµατιστική διεπαφή που επιτρέπει σε προγράµµατα και εκτελέσιµα σενάρια δράσης 
(scripts) την ενηµέρωση του περιεχοµένου και του στυλ όλου του εγγράφου µε δυναµικό τρόπο.  
Έτσι το Google Map  API   δηµιουργεί και διαχειρίζεται δικά του γεγονότα ενώ το Μοντέλο 
Αντικειµένου Εγγράφου δηµιουργεί άλλα γεγονότα και τα επεξεργάζεται σύµφωνα µε το µοντέλο 
αντικειµένου που χρησιµοποιεί ο συγκεκριµένος φυλλοµετρητής.  Επιπλέον,  το Google  Map  
API έχει το πλεονέκτηµα ότι προσφέρει µηχανισµούς που ακούνε (listen) και απαντάνε 
(respond)  στα γεγονόταDOM ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε φυλλοµετρητή.  
Παράδειγµα γεγονότων του Google Map API είναι το κλικ του ποντικιού, το διπλό κλικ, η κίνηση 
του ποντικιού τα οποία σηµατοδοτούν την έναρξη κάποιων διαδικασιών που περιγράφονται 
στον κώδικα Javascript. Εξάλλου η Javascript είναι µια γλώσσα σεναρίων (scripting) που 
«καθοδηγεί γεγονότα» («event driven») εξελισσόµενα στους φυλλοµετρητές. 

Στην εργασία αυτή έγινε χρήση των Γεγονότων (Events).Πιο συγκεκριµένα στην 
διαδικασία φόρτωσης του χάρτη της Google γράφτηκε µια JavaScript συνάρτηση για τη 
δηµιουργία ενός αντικειµένου "χάρτη". Για την αρχικοποίηση του αντικειµένου χρησιµοποιήθηκε 
το συµβάν φόρτωσης (onloadevent) της ετικέτας σώµατος. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε και ο 
µηχανισµός που προσφέρουν οι χάρτες της Google το addListener για να µπορεί ο χρήστης 
κάνοντας κλικ στους δείκτες (markers) που υπάρχουν στο χάρτη να ανοίγει ένα παράθυρο 
πληροφοριών. 

Επικαλύψεις (Overlays)   

Τα overlays  είναι αντικείµενα πάνω στο χάρτη που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες 
συντεταγµένες και γι αυτό µετακινούνται ανάλογα όταν µετακινείται ή αλλάζει εστίαση ο χάρτης.  
Χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό και την επίδειξη σηµείων,  γραµµών ή ολόκληρων 
περιοχών.  Το GoogleMapAPI  διαθέτει πολλά είδη overlays όπως τα σηµεία, τις γραµµές, τις 
περιοχές, τον χάρτη και το παράθυρο πληροφοριών (infowindow). Παρακάτω παρουσιάζονται 
οι επικαλύψεις που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία.  
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Σηµεία   

Αναπαριστώνται µε τη χρήση δεικτών (markers) πάνω στο χάρτη και συχνά προβάλλουν µια 
σχετική εικόνα στο σηµείο που επιδεικνύουν.  Τα markers  είναι σχεδιασµένα να  είναι 
διαδραστικά, δηλαδή επάνω τους πραγµατοποιούνται γεγονότα, όπως ένα κλικ ή δεξί κλικ, και 
συχνά προβάλλεται παράλληλα µε αυτά ένα παράθυρο πληροφοριών για το σηµείο. Μια 
επιπλέον ιδιότητά τους είναι ότι µπορεί να είναι συρόµενα (draggable) από ένα σηµείο σε άλλο 
στο χάρτη.  Επίσης είναι δυνατή η επεξεργασία και η αλλαγή της εικόνας (icon)  που αντιστοιχεί 
σε κάθε δείκτη. Η εικόνα αποτελείται από µια εικόνα στο παρασκήνιο και µια άλλη ως σκιά 
τοποθετηµένες σε συγκεκριµένες θέσεις µεταξύ τους. Παρότι οι δείκτες έχουν µεγάλη 
χρησιµότητα, η προσθήκη πολλών από αυτούς σε έναν χάρτη Google µπορεί να έχει αρνητική 
επίδραση στην ταχύτητα απεικόνισης του χάρτη (maprendering)  ειδικά σε συγκεκριµένα 
επίπεδα εστίασης.  Λύση σε αυτό δίνει ο ∆ιαχειριστής ∆εικτών (MarkerManager), ο οποίος έχει 
την ικανότητα να παρακολουθεί ποιοι δείκτες είναι ορατοί σε ποια επίπεδα εστίασης και να 
στέλνει µόνο τους απαραίτητους στο χάρτη για σχεδιαστικούς σκοπούς. ∆ηλαδή προσθέτει ή 
αφαιρεί δυναµικά δείκτες από το χάρτη  µε αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας απεικόνισης 
του χάρτη και της µείωσης των άχρηστων οπτικών στοιχείων.  

Στην εφαρµογή υπάρχουν πάνω στο χάρτη δείκτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η 
χρήση δεικτών είναι ένα κύριο κοµµάτι της εργασίας καθώς οι απαραίτητες συντεταγµένες που 
χρειάζεται να οριστούν για να εµφανισθούν στο χάρτη, φορτώνονται µέσω µιας διαδικτυακής 
υπηρεσίας (webservice). Οι δείκτες είναι διαδραστικοί δηλαδή µπορεί ο χρήστης  να κάνει κλικ 
πάνω τους και να ανοίξει ένα παράθυρο πληροφοριών. 

Το παράθυρο πληροφοριών (infowindow)  

Αποτελεί ένα ειδικό overlay.  Προστίθεται στο χάρτη αυτόµατα και σε κάθε χάρτη αντιστοιχεί ένα 
µόνο αντικείµενο παραθύρου πληροφοριών.Το παράθυρο πληροφοριών που ανοίγεται µε ένα 
κλικ πάνω στους markers, εµφανίζει πληροφορίες για ακίνητα που είναι προς πώληση ή προς 
ενοικίαση. Τα δεδοµένα αυτά φορτώνονται από τη βάση µιας κτηµατοµεσιτικής πύλης (∆ήµητρα 
Μανδουράρη (n.d.)). 

Σύµπλεγµα δεικτών (markercluster) 

Οι χάρτες της Googleδιαθέτουν την βιβλιοθήκη συµπλέγµατοςδεικτών (markercluster) που 
δηµιουργεί και διαχειρίζεται  ανά επίπεδο ζουµ µεγάλες ποσότητες δεικτών, µε αποτέλεσµα να 
παρέχει έναν πιο αποδοτικό χάρτη. Στην εργασία έγινε χρήση του εργαλείου αυτού ώστε να 
είναι ευδιάκριτη η ποσότητα των δεικτών ανά περιοχή(GoogleProjectHosting,(n.d.)).   

3.6.4. Παράδειγµα 

Ακολουθεί παράδειγµα για την κατανόηση της λειτουργίας του GoogleMapAPI, Η ακόλουθη 
ιστοσελίδα εµφανίζει ένα χάρτη µε επίκεντρο την Αθήνα, Ελλάδα: 
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Σχήµα 8. Googlemap, χάρτης µε επίκεντρο την Αθήνα, Ελλάδα 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
   

<script type="text/javascript"src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"> 

</script> 

 
<script type="text/javascript"> 
 

function initialize() { 

   

var athina = new google.maps.LatLng(37.98994,23.729038);  

var mapOptions = { 

center: athina, 

zoom: 10, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

        };       

 
        var map = new  

 

google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), 
            mapOptions); 
      } 

 
    </script> 

 
  </head> 
  <body onload="initialize()"> 
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   <div id="map_canvas" class="map_diast"></div> 
  </body> 
</html> 

Αρχικά, γίνεται δήλωση της εφαρµογής ως  HTML5 χρησιµοποιώντας την  <! 
DOCTYPE html> δήλωση. Στη συνέχεια ακολουθεί η προσθήκη του Maps API JavaScript  
χρησιµοποιώντας την ετικέτα script. Επιπλέον δηµιουργείται ένα div στοιχείο που ονοµάζεται 
"map_canvas" για να «κρατήσει» το χάρτη καθώς και ένα αντικείµενο JavaScript για να 
«κρατήσει» τις ιδιότητες του χάρτη. Γράφεται µια συνάρτηση JavaScript για τη δηµιουργία ενός 
αντικειµένου "χάρτη" και αρχικοποιείται το αντικείµενο "χάρτης" από το συµβάν φόρτωσης 
(onloadevent) της ετικέτας σώµατος. 
Τοχαρακτηριστικό Onload της ετικέτας σώµατος είναι ένα παράδειγµα χειρισµού συµβάντων 
(GoogleDevelopers, 2013.).   

3.7. JQUERY 

Η jQuery είναι µια JavaScript βιβλιοθήκη συµβατή µε όλους του περιηγητές, που δίνει έµφαση 
στην αλληλεπίδραση µεταξύ JavaScript και HTML. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2006 από 
τον JohnResig και πλέον χρησιµοποιείται σε περισσότερο από το 27% των 10.000 
δηµοφιλέστερων διαδικτυακών τόπων, καθιστώντας την ως την πιο δηµοφιλή βιβλιοθήκη 
JavaScript σήµερα. 

Η βιβλιοθήκη jQuery είναι δωρεάν, ανοιχτού κώδικα λογισµικό υπό διπλή άδεια χρήσης 
MITLicense και GNUGeneralPublicLisence, Version 2. Η σύνταξή της έχει ως στόχο την εύκολη 
πλοήγηση κόµβων ενός εγγράφου, επιλέγοντας στοιχεία του Document Object Model (DOM), 
δηµιουργώντας animations, διαχειρίζοντας γεγονότα (events), και αναπτύσσοντας διαδικτυακές 
εφαρµογές AJAX. Η jQuery παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές να 
δηµιουργήσουν plugins στην ίδια τη βιβλιοθήκη, µε τέτοιο τρόπο ώστε να την επεκτείνουν. Με 
την παροχή αυτής της δυνατότητας, οι προγραµµατιστές µπορούν να δηµιουργήσουν χαµηλού 
επιπέδου αλληλεπιδράσεις και animations, προχωρηµένα εφέ και υψηλού επιπέδου widgets. Το 
παραπάνω συµβάλλει δραστικά στη δηµιουργία ισχυρών και δυναµικών ιστοσελίδων στα 
πρότυπα του Web 2.0. 

Για να ενσωµατώσει κανείς τη βιβλιοθήκη αυτή στην ιστοσελίδα του, αρκεί µόνο να 
κατεβάσει την βιβλιοθήκη- η λήψη του jQuery  πραγµατοποιείται από την ιστοσελίδα 
www.jquery.com- και να συνδέσει το κεντρικό script µε το έγγραφο HTML, γράφοντας την 
παρακάτω γραµµή στον κώδικα του εγγράφου HTML: 

<script type="text/javascript" src="jQuery.js"></script> 

Το παραπάνω µπορεί επίσης να ενσωµατωθεί και µέσω του GoogleAJAXLibrariesAPI: 

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script> 

<script>google.load("jquery", "1.3.2");</script> 

Μόλις η βιβλιοθήκη jQuery ενσωµατωθεί στοέγγραφοHTML, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τις λειτουργίες της. Η jQuery έχει δύο είδη βασικών αλληλεπιδράσεων. Το 
πρώτο είδος είναι µέσω της ειδικής συνάρτησης $, η οποία είναι ο κατασκευαστής ενός 
αντικειµένου τύπου jQuery. Αυτές οι συναρτήσεις, συχνά αποκαλούνται “εντολές”, και είναι 
chainable – επιστρέφουν πάντα αντικείµενο jQuery. Το δεύτερο είδος είναι µέσω των 
συναρτήσεων του στυλ $.-πρόθεµα. Αυτές οι συναρτήσεις αποκαλούνται βοηθητικές λειτουργίες 
και δε λειτουργούν µε τοκαθεαυτόαντικείµενοjQuery. 

 Μια τυπική ροή εργασίας για επεξεργασία πολλαπλών κόµβων του DOM, αρχίζει µε τη 
συνάρτηση $ η οποία καλείται µε κάποιον CSSselector (πρότυπα που χρησιµοποιούνται για να 
επιλέξουν το στοιχείο που επιθυµούν να µορφοποιήσουν), που έχει ως αποτέλεσµα ένα jQuery 
αντικείµενο το οποίο παραπέµπει σε κανένα ή και πολλά αντικείµενα DOM του HTML 
έγγραφου.  Αυτά τα αντικείµενα ή κόµβοι, µπορούν να επεξεργαστούν και να παραποιηθούν, 
µέσω των συναρτήσεων και των µεθόδων της βιβλιοθήκης (Ανάργυρος Ακριβός, 2010.).  

Βασικήσύνταξη :$(selector).action() 
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Ένα $ υπογράφει για τον καθορισµό / πρόσβαση σε jQuery 

Ένα (selector) για να θέτει "ερώτηµα σε (ή να βρίσκει)" στοιχεία HTML 

Ένα jQuery action() για να εκτελούνται τα στοιχεία 

Παραδείγµατα: 

$(this).hide()-κρύβει το τρέχον στοιχείο. 

 

$("p").hide()-κρύβει όλα τα στοιχεία <p>. 

 

$(".test").hide()-κρύβει όλα τα στοιχεία µε class = "test". 

 

$("#test").hide()-. κρύβει το στοιχείο µε id = "test". 

 

(RefsnesData, 1999-2013.) 

Στο ακόλουθο παράδειγµα γίνεται η αρχικοποίηση του χάρτη και δηµιουργείται ένα 
αντικείµενο µε επιλογές του χάρτη (Map options object) που περιέχει µεταβλητές αρχικοποίησης 
του. 

function initialize(){ 

 

varathina=  newgoogle.maps.LatLng(37.98994,23.729038) 
    varmapOptions={ 
     center: athina, 
     zoom:10, 
     mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
    }; 
    varmap=newgoogle.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), 
      mapOptions); 
   } 

Τα πλεονεκτήµατα του jquery είναι πρώτον ότι προσπαθεί να απλουστεύσει τον 
προγραµµατισµό σε javascript,προσφέροντας απλούς µηχανισµούς και εντολές µέσω του 
frameworkτης. ∆εύτερον περιέχει πλήρη και αναλυτική τεκµηρίωση, µάλιστα υποστηρίζεται και 
από µια ενεργή κοινότητα. Επιπλέον το βασικό πακέτο της JQUERYέχει µικρό µέγεθος, µόλις 
20kb. Η λογική µε την οποία είναι φτιαγµένη είναι απλή, γεγονός που καθιστά εύκολη την 
επέκτασή/τροποποίησή της (iDesiner, 2013.). 

3.8. HTML 

Η HTML  εφευρέθηκε το 1990 από τον TimBerners-Lee. Σκοπός ήταν να καταστεί ευκολότερη 
για τους επιστήµονες σε διαφορετικά πανεπιστήµια να αποκτήσουν πρόσβαση ο ένας στα 
έγγραφα της έρευνας του άλλου. Το έργο έγινε µεγαλύτερη επιτυχία από ό, τι ο TimBerners-Lee 
είχε ποτέ φανταστεί. Με την επινόηση της HTML τέθηκαν τα θεµέλια για το διαδίκτυο όπως το  
γνωρίζουµε σήµερα (HTML.net.(Anon, n.d)).H HTML είναι µια συντοµογραφία του "HyperText 
Mark-up Language". 

Hyper είναι η µέθοδος µε την οποία µπορεί κάποιος να κινηθεί στο διαδίκτυο, κάνοντας κλικ στο 
ειδικό κείµενο που ονοµάζεται υπερ-συνδέσµος που θα φέρει την επόµενη σελίδα. Το γεγονός 
ότι είναι υπερ σηµαίνει απλά ότι δεν είναι γραµµική - δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα να 
πλοηγηθείς από σηµείο σε σηµείο στο διαδίκτυο απλά κάνοντας κλικ σε συνδέσµους. 

Text είναι αγγλικοί χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν λέξεις. 
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Markup είναι ό, τι κάνουν οι ετικέτες HTML µέσα στο κείµενο για να αλλάξει η εµφάνισή του. 
Μπορεί να επισηµανθεί ως ένας ορισµένος τύπος κειµένου, για παράδειγµα κείµενο µε 
πλάγιους χαρακτήρες. Είναι παρόµοια διαδικασία µε τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου. 

Language, η HTML είναι µια γλώσσα, καθώς έχει λέξεις και σύνταξη, όπως οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα. Χρησιµοποιεί πολλές αγγλικές λέξεις. 

Η HTML αποτελείται από µια σειρά σύντοµων κωδικών που πληκτρολογούνται σε ένα 
αρχείο κειµένου από τον προγραµµατιστή, αυτές είναι οι ετικέτες. Το κείµενο στη συνέχεια 
αποθηκεύεται ως αρχείο HTML, και προβάλλεται µέσω ενός προγράµµατος περιήγησης, όπως 
ο InternetExplorer ή ο FireFox. Το πρόγραµµα περιήγησης διαβάζει το αρχείο και µετατρέπει το 
κείµενο σε µια ορατή µορφή (RossShannon, 2000-2013.). Για τη δηµιουργία σελίδων σε HTML 
συχνά χρησιµοποιείται ένα απλός επεξεργαστής κειµένου, το σηµειωµατάριο, το οποίο 
βρίσκεται συνήθως στο µενού έναρξης σύµφωνα µε τα προγράµµατα στα βοηθήµατα. Αλλά 
χρησιµοποιούνται και επεξεργαστές γραφικών όπως το Dreamweaver. 

Όταν γράφει κάποιος σε γλώσσα HTML,  προσθέτει "ετικέτες" στο κείµενο, προκειµένου 
να δηµιουργηθεί η δοµή. Οι ετικέτες (Tags) δίνουν δοµή σε ένα HTML έγγραφο και 
ενηµερώνουν το φυλλοµετρητή (browser) για τον τρόπο εµφάνισης της ιστοσελίδας 
(JillJeffersGoodell , 1999-2004.). Γενικά, τα στοιχεία αποτελούνται από µια ετικέτα αρχής, 
κάποιο περιεχόµενο, καθώς και µια ετικέτα τέλους. Όλα τα Tags  έχουν την ίδια µορφή: ξεκινούν 
µε το σύµβολο λιγότερο "<" και τέλος µε το σύµβολο µεγαλύτερο ">". Σε γενικές γραµµές, 
υπάρχουν δύο είδη  ετικετών, το άνοιγµα tags: <html> και το κλείσιµο: </ html>. Η µόνη διαφορά 
ανάµεσα σε ένα tag ανοίγµατος και ένα tag κλεισίµατος είναι η κάθετος προς τα εµπρός "/". 
Μπορεί να υπάρχει περιεχόµενο, ανάµεσα σε ένα tag ανοίγµατος και ένα tag κλεισίµατος. 

Η HTML είναι µια γλώσσα, η οποία καθιστά δυνατή την παρουσίαση πληροφοριών 
(π.χ. επιστηµονική έρευνα) στο διαδίκτυο. Αυτό που βλέπετε όταν προβάλλετε µια σελίδα στο 
∆ιαδίκτυο είναι η ερµηνεία του προγράµµατος περιήγησης της HTML. Για να δει κάποιος τον 
κώδικα HTML µιας σελίδας στο ∆ιαδίκτυο, αρκεί απλά να κάνει κλικ στο "view" στο µενού στην 
κορυφή του browser και επιλέξει το "source" (HTML.net.(Anon, n.d)). 

3.9. CSS 

Το CSS είναι µια συντοµογραφία για το Cascading Style Sheets. Τα φύλλα στυλ είναι απλά 
αρχεία κειµένου (. Css), που αποτελούνται από γραµµές κώδικα που υποδεικνύουν στα 
προγράµµατα περιήγησης πως να εµφανιστεί µια σελίδα HTML. ∆ίνουν στο σχεδιαστή 
περισσότερο έλεγχο πάνω στην εµφάνιση µιας ιστοσελίδας, επιτρέποντας να προσδιοριστούν 
ειδικά στυλ  όπως οι γραµµατοσειρές στη σελίδα. Με τη χρήση CSS θα µπορούσε κανείς να 
διαχωρίσει το περιεχόµενο HTML από την εµφάνισή του ή να διακρίνει το στυλ από τη δοµή. Το 
CSS είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας κειµένου για το διαδίκτυο. 

Οι προδιαγραφές της CSS τηρούνται από το διεθνή οργανισµό προτύπων W3C (World 
Wide Web Consortium). Η σύνταξη θεωρείται απλή καθώς χρησιµοποιεί συγκεκριµένες λέξεις 
κλειδιά για να προσδιορίσει τα ονόµατα διαφόρων ιδιοτήτων (χρώµα, µέγεθος, διάστιχο, κλπ). 
Ένα έγγραφο CSS αποτελείται από µια λίστα κανόνων. Ο κάθε κανόνας απευθύνεται σε ένα ή 
και  περισσότερα στοιχεία. Ο κάθε κανόνας αποτελείται από µια λίστα προσδιορισµού ιδιοτήτων 
στην οποία καθορίζονται οι ιδιότητες δοµής και µορφοποίησης των στοιχείων για τα οποία 
απευθύνεται ο κανόνας αυτός (Ανάργυρος Ακριβός, 2010.). 

Τα φύλλα στυλ µπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του εγγράφου HTML ή  εξωτερικά ή 
να επισυνάπτεται ως ξεχωριστό αρχείο. Ένα εσωτερικό φύλλο στυλ επηρεάζει µόνο το έγγραφο 
HTML στο οποίο είναι ενσωµατωµένο. Ενώ ένα εξωτερικό φύλλο στυλ, είναι ανεξάρτητο και 
µπορεί να συνδέεται µε ένα ή πολλά έγγραφα HTML. Με εξωτερικά φύλλα στυλ, υπάρχει 
δυνατότητα διαµόρφωσης της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας µε την αλλαγή ενός µόνο αρχείου. 

Ένας από τους λόγους που δηµιουργήθηκε το CSS ήταν να διαχωρίσει το περιεχόµενο 
HTML από την εµφάνισή του, ή το ύφος από τη δοµή. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει µόνο ένα 
αρχείο να ελέγχει την εµφάνιση µιας ολόκληρης ιστοσελίδας. Αυτό εξοικονοµεί χρόνο και 
επιτρέπει την ευκολότερη συντήρηση του δικτυακού τόπου. Για παράδειγµα, η αλλαγή του στυλ 
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της γραµµατοσειράς σε όλες τις συνδέσεις σε µια ιστοσελίδα από  «Verdana» σε «Courier», θα 
χρειαζόταν  την τροποποίηση όλων των ετικετών της γραµµατοσειράς µέσα σε κάθε σελίδα 
HTML.  Με το css αρχείο η αλλαγή πραγµατοποιείται µία φορά. Επιπλέον οι πιθανότητες 
λάθους µειώνονται, εξοικονοµώντας ακόµη περισσότερο χρόνο. Ως ξεχωριστό αρχείο, ένα 
φύλλο στυλ µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για διαφορετικούς τύπους προγραµµάτων 
περιήγησης, προσφέροντας προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό για όλους τους τύπους 
χρηστών. 

Τα πλεονεκτήµατα του CSS είναι η ακριβής µορφοποίηση καθώς και ο διαχωρισµός του 
περιεχοµένου HTML από την εµφάνιση, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµείται χρόνος και να γίνεται 
ευκολότερη η συντήρηση της ιστοσελίδας. Ένα ακόµη επιπλέον πλεονέκτηµα είναι η 
προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό (TuyetNquyen, 2005.). 

Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτό το κοµµάτι της πτυχιακής παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς 
οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία της εφαρµογής. Ιδιαίτερη προσοχή 
επικεντρώθηκε στο πλαίσιο ανοικτού κώδικα που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία δυναµικών 
ιστοσελίδων µε PHP, το CodeIgniter. Το πλαίσιοCodeIgniterείναι βασισµένο στο πρότυπο 
«Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής», το οποίο χωρίζει τη λογική της εφαρµογής από τη λογική της 
παρουσίασης. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην τεχνολογία XML-RPC υπεύθυνη για την ανάκτηση 
πληροφοριών καθώς αποτελεί και την κύρια λειτουργία της εφαρµογής. Εν τέλει έγινε 
παρουσίαση των χαρτών της Google που ενσωµατώθηκαν σε µια σελίδα, η οποία παρέχει 
πληροφορίες στους επισκέπτες µε την βοήθεια των δεικτών και των παραθύρων πληροφοριών 
που προστέθηκαν στον χάρτη. Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύεται η αρχιτεκτονική της εργασίας 
µε την βοήθεια των διαγραµµάτωνUML. 
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4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.1. Ενοποιηµένη γλώσσα σχεδιασµού (unified modeling   

language) UML 

Η UML είναι µια γλώσσα µοντελοποίησης για την ανάλυση και το σχεδιασµό η οποία προέκυψε 
από επιρροές της µεθοδολογίας Booch, της OMT (ObjectModelingTechnique) και της OOSE 
(ObjectOrientedSoftware Engineering) (Μαρία Βίρβου (n.d).). ∆εν είναι ολόκληρη µεθοδολογία. 
Η γλώσσα UML αναπτύχθηκε από τους κύριους συντελεστές των µεθοδολογιών που 
προαναφέρθηκαν δηλ. από τον G. Booch, τον J. Rumbaugh και τον I. Jacobson. Η γλώσσα 
UML περιέχει στοιχεία και από άλλες µεθοδολογίες  όπως την Odell για ταξινόµηση, την Fusion 
για περιγραφές και λειτουργίες, την Meyer για προϋποθέσεις και αποτελέσµατα κ.τ.λ.   

Οι Booch, Rumbaugh και Jacobson  υποστηρίζουν ρητώς ότι: η UML είναι γλώσσα 
µοντελοποίησης και όχι µεθοδολογία. Η µεθοδολογία αποτελείται από µια γλώσσα 
µοντελοποίησης και µια διαδικασία. Η UML ορίζει µόνο τη γλώσσα µοντελοποίησης και όχι τη 
διαδικασία. Η γλώσσα µοντελοποίησης βοηθάει στην περιγραφή του σχεδιασµού. Η διαδικασία 
ορίζει τον τρόπο δηµιουργίας του σχεδιασµού. 

Η UML παρέχει το συµβολισµό για ανάλυση και σχεδιασµό. Μερικά στοιχεία του 
συµβολισµού (π.χ. τάξεις, συσχετισµοί, αθροίσµατα, κληρονοµικότητα) εισάγονται στην 
ανάλυση. Άλλα στοιχεία του συµβολισµού (π.χ. ιδιότητες) εισάγονται στο σχεδιασµό.  

Η UML ορίζει δύο εργαλεία:  ένα συµβολισµό και ένα µεταµοντέλο. Ο συµβολισµός 
ορίζει τα διαγράµµατα της UML. Το µεταµοντέλο είναι ο ορισµός του συµβολισµού (Liberty J., 
1998). Π.χ. µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το συµβολισµό της UML για να ορίσουµε τον ίδιο 
το συµβολισµό. 

Η σχεδίαση γίνεται για να µπορέσει κανείς να κατανοήσει το σύστηµα που αναπτύσσει. 
Έτσι δηµιουργώντας σχέδια πρέπει να επιτυγχάνονται τέσσερεις στόχοι (∆ιοµήδης Σπινέλλης, 
2008.). Ο πρώτος είναι η οπτική αναπαράσταση του συστήµατος που υπάρχει ή πρόκειται να 
κατασκευαστεί. Ο δεύτερος είναι ο προσδιορισµός της δοµής και της συµπεριφοράς του 
συστήµατος. Ο τρίτος η δηµιουργία ενός προτύπου για να βασιστεί η κατασκευή του 
συστήµατος και ο τέταρτος η τεκµηρίωση των αποφάσεων που λήφθηκαν.  

Η UML περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία τις οντότητες, τις σχέσεις και τα διαγράµµατα. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑUML 

Η UML ορίζειεννέα είδη διαγραµµάτων για να αναπαραστήσει τις διαφορετικές απόψεις 
µοντελοποίησης. Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram), αναπαριστούν 
τις λειτουργίες ενός συστήµατος από την οπτική γωνία του χρήστη. Τα διαγράµµατα δοµής που 
αποτελούνται από το διάγραµµα τάξεωνπουαναπαριστούν τη στατική δοµή όσον αφορά στις 
τάξεις και τις σχέσεις τους και τα διαγράµµατα αντικειµένωντα οποία αναπαριστούν 
αντικείµενα και τις σχέσεις τους. Αντιστοιχούν σε απλοποιηµένα διαγράµµατα συνεργασίας που 
δεν αναπαριστούν µετάδοση µηνυµάτων.Ένα ακόµα είδος που ορίζει η UML είναι τα 
διαγράµµατα συµπεριφοράς τα οποία περιλαµβάνουν τα διάγραµµατα καταστάσεων 
(statechart diagram), αναπαριστούν τη συµπεριφορά της τάξης όσον αφορά στις καταστάσεις 
της και τοδιάγραµµα δραστηριοτήτων (activity diagram), σε αυτήν την περίπτωση η 
αναπαράσταση αφορά τη συµπεριφορά µιας λειτουργίας ως σύνολο ενεργειών.  Τα 
διαγράµµατα αλληλεπίδρασης τα οποία χωρίζονται σε διάγραµµατα σειράς (sequence 
diagram)που µε τη σειρά τους αποτελούν την χρονική αναπαράσταση των αντικειµένων και των 
αλληλεπιδράσεών τους αλλά και τα διάγραµµα συνεργασίας (collaboration diagram)τα οποία 
αναπαριστούν τα αντικείµενα, τις συνδέσεις και τις αλληλεπιδράσεις. Εν τέλει τα διαγράµµατα 
ολοκληρώνονται µε τα διαγράµµατα δοµής υλοποίησης τα οποία αποτελούνται από 
ταδιάγραµµατα εξαρτηµάτων (component diagram)τα οποία αναπαριστούν τα φυσικά 
εξαρτήµατα µιας εφαρµογής και τα διαγράµµατα διανοµής (deployment diagram)που    
αναπαριστούν τη διανοµή των εξαρτηµάτων σε συγκεκριµένα τεµάχια του hardware (υλικού). 
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4.2. Σύλληψη απαιτήσεων 

Κάθε πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να πληροί κάποιες απαιτήσεις ώστε το αποτέλεσµα του 
σχεδιασµού του να το καθιστά περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Οι βασικότερες 
απαιτήσεις που πρέπει να οριστούν σε µια εφαρµογή  που σκοπό έχει την ανάκτηση δεδοµένων 
από µια αποµακρυσµένη βάση, όπως στο παράδειγµά µας, αφορούν κυρίως τη λειτουργικότητα 
της εφαρµογής.  Οι λειτουργικές απαιτήσεις  αποσκοπούν στη βελτίωση και την ανάπτυξη της 
εφαρµογής. Σηµαντικότερη λειτουργία είναι η σωστή αποστολή αιτήµατος (request) από την 
εφαρµογή και απάντηση του συστήµατος, καθώς και η ακριβείς προβολή των δεδοµένων της 
βάσης  στο παράθυρο πληροφοριών  (infowindow) της εφαρµογής. 

4.3. Ανάλυση και Σχεδιασµός  

∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης  

Οι περιπτώσεις χρήσης εφευρέθηκαν από τον Ivan Jacobson (Μαρία Βίρβου (n.d).). 
Περιγράφουν τη συµπεριφορά ενός συστήµατος από την οπτική γωνία ενός χρήστη. 
Επιτρέπουν τον ορισµό των ορίων του συστήµατος και του περιβάλλοντος. 

Μία περίπτωση χρήσης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο είδος χρήσης του συστήµατος. 
Είναι µια εικόνα της λειτουργικότητας ενός συστήµατος το οποίο ενεργοποιείται για να 
ανταποκριθεί σε έναν εξωτερικό ενεργοποιό (actor). Το µοντέλο περιπτώσεων χρήσης 
περιλαµβάνει τις ίδιες τις περιπτώσεις χρήσης και τους ενεργοποιούς (actors). 

Το σύνολο της λειτουργικότητας ενός δεδοµένου συστήµατος καθορίζεται διαµέσου της 
µελέτης των λειτουργικών απαιτήσεων κάθε ενεργοποιού. Αυτές εκφράζονται µε τις 
περιπτώσεις χρήσης σε µορφή οικογενειακών διεπαφών. Οι ενεργοποιοί συµβολίζονται µε 
ανθρωπάκια που ενεργοποιούν τις περιπτώσεις χρήσης. Οι περιπτώσεις χρήσης συµβολίζονται 
µε ελλείψεις. Ένας ενεργοποιός αναπαριστά ένα ρόλο που παίζεται από ένα άτοµο ή πράγµα 
και αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. 

Το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης αναπαριστά τις λειτουργίες του συστήµατος από 
την οπτική γωνία του χρήστη. Παρακάτω περιγράφονται οι ενεργοποιοί του συστήµατος, οι 
χρήστες (users) και ο µεσίτης (mediator). Οι περιπτώσεις χρήσης προέκυψαν από τον ορισµό 
του προβλήµατος και τη µελέτη του συστήµατος. Η διαδικασία συνοπτικά έχει ως εξής: πρώτη 
περίπτωση, ο ενεργοποιός χρήστης εισέρχεται στην εφαρµογή(application) και µπορεί να βρει 
τις πληροφορίες(information) που επιθυµεί. Τις πληροφορίες αυτές η εφαρµογή τις «τραβάει» 
µέσω του webserviceαπό την βάση (database)της κτηµατοµεσιτικής πύλης. Στη δεύτερη 
περίπτωση, ο ενεργοποιός µεσίτης έχει αντίστοιχη δυνατότητα µε τον χρήστη αλλά και τη 
δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών στην εφαρµογή.   

 

Σχήµα 9. ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης. 



Μαρινέλα Κύρκο               Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 

Ανάπτυξη εφαρµογής για την επικοινωνία µε τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC48 

 

∆ιάγραµµα τάξεων 

Οι τάξεις αναπαρίστανται ως ορθογώνια τα οποία περιέχουν διαχωρισµούς. Το πρώτο τµήµα 
του ορθογωνίου περιέχει το όνοµα της τάξης, το δεύτερο περιέχει τα χαρακτηριστικά της τάξης 
το τρίτο τις λειτουργίες της. 

Στο διάγραµµα τάξεων αναπαρίσταται µια στατική δοµή των τάξεων και των σχέσεων 
τους. Στο διάγραµµα που ακολουθεί, οι τάξεις είναι: xmlrpc_client1,  CI_controller.  Οι σχέσεις 
που καθορίζουν τις τάξεις είναι: η κλάση xmlrpc_client1 επεκτείνει (extends) το CI_controller. 
Αναλυτικότερα, η τάξηxmlrpc_client1 αποτελείται από τη µέθοδο construct() και τη µεταβλητή 
data.Η µέθοδος αυτή είναι δηµόσια (public)  και εκεί δηµιουργείται το στιγµιότυπο (instance) της 
κλάσης. Επίσης έχει την ιδιότητα όταν προστίθεται κάτι να ισχύει και για τις υπόλοιπες 
µεθόδους. Η µεταβλητή dataπαίρνει την τιµή του baseurl,που επιστρέφει τη διεύθυνση URL της 
τοποθεσίας, όπως ορίζεται στο αρχείο ρυθµίσεων και την φορτώνει στην κλάση. Στη µέθοδο 
construct()φορτώνονται επίσης,το αρχείο URLhelper το οποίο επιστρέφει το URL της σελίδας,  
αλλά και η βιβλιοθήκη της Javascript για τη λειτουργία του αρχείουJquery που περιλαµβάνεται 
στην εφαρµογή. Τα αρχεία αυτά φορτώνονται στην κλάση  µε τη βοήθεια του thisπου 
αναφέρεται στην τρέχουσα κλάση π.χ. $this->load->helper('url');. Η επόµενη µέθοδος είναι η 
search στην οποία εκτελείται όλη η διαδικασία δηµιουργίας και αποστολής του XMP-RPC 
αιτήµατος (request) και η επιστροφή της απάντησης (responce). Για τη διαδικασία αυτή 
χρησιµοποιήθηκαν αρκετές µεταβλητές:η µεταβλητή server_url που φορτώνει το site_url . Μια 
ακόµη µεταβλητή που χρησιµοποιείται είναι η struct, η οποία περιλαµβάνει έναν πίνακα µε 
δεδοµένα που θα σταλούν στο διακοµιστή XML-RPC. Η µεταβλητή requestπου δηµιουργεί το 
αίτηµα καιτοτοποθετεί σε έναν πίνακα για µεταφορά, περιέχει και τον απαραίτητο κωδικό 
πρόσβασης για να επιτραπεί η σύνδεση στη βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια ορίζεται η 
µεταβλητή response για να εµφανιστεί η απάντηση που στέλνει πίσω ο XML-RPC Server.Στην 
µέθοδο αυτή φορτώνονται και οι απαραίτητες βιβλιοθήκες όπως  η βιβλιοθήκη XML-RPC κ.α. µε 
τη χρήση του thisαναφέρεται στη συγκεκριµένη µέθοδο. 

Στα παρακάτω διαγράµµατα θα υπάρξουν και παραδείγµατα που εστιάζουν στη 
λειτουργικότητα του προτύπου MVC που χρησιµοποιεί το codeigniter, παρουσιάζονται οι 
λειτουργίες των κλάσεων ελεγκτής και άποψη. Το διάγραµµα αυτό ισχύει και για το παράδειγµα 
του MVC. 

 

 

Σχήµα 10. ∆ιάγραµµα τάξεων. 
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∆ιάγραµµα αντικειµένων 

Κάθε αντικείµενο αναπαρίσταται µε ένα ορθογώνιο, το οποίο περιέχει είτε το όνοµα του 
αντικειµένου, είτε το όνοµα και την τάξη του αντικειµένου (χωρισµένα µε άνω και κάτω τελεία), ή 
µόνο την τάξη του αντικειµένου (σε αυτή την περίπτωση το αντικείµενο θεωρείται ότι είναι 
ανώνυµο).Το όνοµα από µόνο του αντιστοιχεί σε ένα ελλιπές µοντέλο, στο οποίο η τάξη του 
αντικειµένου δεν έχει ακόµα καθοριστεί. Η τάξη από µόνη της αποφεύγει την εισαγωγή µη 
απαραίτητων ονοµάτων στα διαγράµµατα, ενώ επιτρέπει την έκφραση γενικών µηχανισµών 
που είναι έγκυροι για πολλά αντικείµενα.  

Τα αντικείµενα συνδέονται µέσω συνδέσµων, οι οποίοι είναι στιγµιότυπα των 
συσχετισµών µεταξύ των τάξεων των αντικειµένων που µελετώνται. 

Τα διάγραµµατα αντικειµένων αναπαριστούν τα αντικείµενα και τις σχέσεις τους, 
αντιστοιχούν σε απλοποιηµένα διαγράµµατα συνεργασίας και δεν αναπαριστούν µετάδοση 
µηνυµάτων.Στη περίπτωσή µας παριστάνεται µια απλή σχέση του χρήστη και του µεσίτη µε την 
εφαρµογή. 

 
Σχήµα 11. ∆ιάγραµµα αντικειµένων για τη σχέση του χρήστη και του µεσίτη µε την εφαρµογή . 

Το παρακάτω διάγραµµα αντικειµένων απεικονίζει την απλή σχέση Ελεγκτή (controller)- 
Άποψης (view). Στην εφαρµογή υπάρχει ένας ελεγκτής που φορτώνει µια άποψη.  

 

Σχήµα 12. ∆ιάγραµµα αντικειµένων για το πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής». 
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∆ιάγραµµα συνεργασίας 

Τα διαγράµµατα συνεργασίας απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα, 
χρησιµοποιώντας µία στατική χωρική δοµή, που διευκολύνει την αναπαράσταση της 
συνεργασίας ενός συνόλου αντικειµένων. Τα διαγράµµατα συνεργασίας εκφράζουν τόσο το 
περιβάλλον ενός συνόλου αντικειµένων (µέσω των αντικειµένων και των συνδέσµων) όσο και 
την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε αυτά τα αντικείµενα (αναπαριστώντας εκποµπές µηνυµάτων). 
Αυτά τα διαγράµµατα είναι µία επέκταση των διαγραµµάτων αντικειµένων. 

Το περιεχόµενο µίας αλληλεπίδρασης περιλαµβάνει τα ορίσµατα, τις τοπικές 
µεταβλητές που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, και τους συνδέσµους ανάµεσα 
στα αντικείµενα που συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση. 

Μία αλληλεπίδραση εκτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων που συνεργάζονται 
ανταλλάσσοντας µηνύµατα. Αυτά τα µηνύµατα εµφανίζονται κατά µήκος των συνδέσµων που 
συνδέουν τα αντικείµενα, χρησιµοποιώντας βέλη που δείχνουνπρος τον παραλήπτη του 
µηνύµατος. 

Τα διαγράµµατα συνεργασίας δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα 
και ταυτόχρονα τις δοµικές σχέσεις που διευκολύνουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Πρώτη 
ενέργεια είναι η δηµιουργία του request στο application, η δεύτερη ενέργεια είναι η αποστολή 
του request που περιλαµβάνει τη λίστα µε τα δεδοµένα που θέλουµε να επιστραφούν (listings) 
από την βάση, οι επόµενες ενέργειες είναι η αποστολή της λίστας µε τα δεδοµένα από τη βάση 
και η τελική απάντηση (response) που φτάνει στην εφαρµογή µέσω του webservice. 

 
Σχήµα 13. ∆ιάγραµµα συνεργασίας για τη διαδικασία ανάκτησης δεδοµένων µέσω του webservice. 

Στο διάγραµµα συνεργασίας η πρώτη ενέργεια είναι η φόρτωση του view από τον controller και 
η δεύτερη πράξη είναι η φόρτωση των αρχείων css – jquery από το view.  
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Σχήµα 14. ∆ιάγραµµα συνεργασίας για το πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής». 

∆ιάγραµµα σειράς  

Τα διαγράµµατα σειράς αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα από µία 
χρονική άποψη. Σε αντίθεση µε τα διαγράµµατα συνεργασίας, το περιβάλλον των αντικειµένων 
δεν αναπαρίσταται σαφώς. Η αναπαράσταση επικεντρώνεται στην έκφραση των 
αλληλεπιδράσεων. Το διάγραµµα σειράς αποτελεί τη χρονική αναπαράσταση των αντικειµένων 
και των αλληλεπιδράσεων τους.  

Σε ένα διάγραµµα σειράς αναπαριστάται µία αλληλεπίδραση ανάµεσα σε αντικείµενα, 
που επικεντρώνεται στη χρονολογία της εκποµπής µηνυµάτων. Ο συµβολισµός προέρχεται 
από το ∆ιάγραµµα Σειράς Μηνυµάτων Αντικειµένων της Οµάδας Προτύπου της Siemens. Ένα 
αντικείµενο αναπαρίσταται µε ένα ορθογώνιο και µία κάθετη γραµµή, που καλείται γραµµή ζωής 
του αντικειµένου. 

Τα αντικείµενα επικοινωνούν ανταλλάσσοντας µηνύµατα, τα οποία αναπαριστώνται µε 
οριζόντια βέλη σχεδιασµένα από τον αποστολέα του µηνύµατος προς τον παραλήπτη του 
µηνύµατος. Η σειρά αποστολής µηνύµατος καθορίζεται από τη θέση του µηνύµατος στον 
κάθετο άξονα. Ο κάθετος άξονας µπορεί να περιγράφεται µε ετικέτες για να εκφράζει ακριβώς 
τους χρονικούς περιορισµούς, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση σχεδιασµού ενός 
συστήµατος πραγµατικού χρόνου. 

Μέσω του ακόλουθου διαγράµµατος είναι εµφανείς οι διάφορες λειτουργίες στις οποίες 
υπόκεινται τα δεδοµένα µε χρονική σειρά.  
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Σχήµα 15. ∆ιάγραµµα σειράς για τη διαδικασία ανάκτησης δεδοµένων µέσω του webservice. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω. 

 
Σχήµα 16. ∆ιάγραµµα σειράς για το πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής». 

∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων  

Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων είναι µία παραλλαγή των διαγραµµάτων καταστάσεων 
οργανωµένο σύµφωνα µε ενέργειες, και στοχεύει κυρίως στην αναπαράσταση της εσωτερικής 
συµπεριφοράς µίας µεθόδου (την υλοποίηση µίας λειτουργίας) ή µίας περίπτωσης χρήσης. 

Αναπαράσταση ∆ραστηριοτήτων: 

Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων αναπαριστά την κατάσταση εκτέλεσης ενός 
µηχανισµού ως µία σειρά βηµάτων που οµαδοποιούνται σειριακά σαν παράλληλες 
διακλαδώσεις ροής ελέγχου.Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων µπορεί επίσης να αναπαραστήσει 
αυτή την ακολουθία βηµάτων. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της διαδικαστικής φύσης της 
υλοποίησης των λειτουργιών – στην οποία τα περισσότερα γεγονότα απλά ανταποκρίνονται 
στοτέλος της προηγούµενης δραστηριότητας – δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίσουµε 
καταστάσεις, δραστηριότητες, και γεγονότα συστηµατικά. Γι’ αυτό είναι χρήσιµο να έχουµε µία 
απλοποιηµένη αναπαράσταση για την άµεση αναπαράσταση δραστηριοτήτων. Σε αυτό το 
περιβάλλον, µία δραστηριότητα αναπαρίσταται σαν στερεότυπο µίας κατάστασης. Μία 
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δραστηριότητα αναπαρίσταται µε ένα στρογγυλεµένο ορθογώνιο, µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι 
καταστάσεις, αλλά περισσότερο οβάλ στην εµφάνιση. 

Κάθε δραστηριότητα αναπαριστά µία συγκεκριµένη κατάσταση στην εκτέλεση της 
περικλείουσας µεθόδου. Οι δραστηριότητες συνδέονται µε αυτόµατες µεταβάσεις, που 
αναπαριστώνται µε βέλη, µε τον ίδιο τρόπο όπως οι µεταβάσεις στα διαγράµµατα 
καταστάσεων.Όταν µία δραστηριότητα τερµατίζει, η µετάβασηενεργοποιείται και η επόµενη 
δραστηριότητα αρχίζει. Οι δραστηριότητες δεν έχουν εσωτερικές µεταβάσεις ή µεταβάσεις που 
ενεργοποιούνται από γεγονότα. 

Στην UML µία απόφαση αναπαρίσταται µε ένα ρόµβο µε πολλές µεταβάσεις να ξεκινούν 
από αυτό.Το διάγραµµα δραστηριοτήτων αναπαριστά τη συµπεριφορά µιας λειτουργίας ως 
σύνολο ενεργειών. Στο συγκέκριµένο παράδειγµα γίνεται η ανάλυση της δηµιουργίας ένος 
αιτήµατος XML-RPC.  

 
Σχήµα 17. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων. 

∆ιάγραµµα εξαρτηµάτων 

Τα διαγράµµατα εξαρτηµάτων περιγράφουν τµήµατα λογισµικού και τη σχέση τους µε το 
περιβάλλον υλοποίησης. Υποδηλώνουν τις επιλογές που γίνονται κατά τη χρονική στιγµή 
υλοποίησης. 

Τα εξαρτήµατα αναπαριστούν όλα τα είδη των στοιχείων που αναφέρονται στην 
τµηµατοποίηση των εφαρµογών λογισµικού. Μεταξύ άλλων, αυτά µπορεί να είναι απλά αρχεία ή 
βιβλιοθήκες που «διαβάζονται» και χρησιµοποιούνται δυναµικά. 

Εξ’ ορισµού, κάθε τάξη στο λογικό µοντέλο έχει έναν προσδιορισµό και ένα κυρίως 
σώµα. Ο προσδιορισµός περιέχει το σύστηµα διεπαφής της τάξης, η οποία αναπαρίσταται µε το 
συµβολισµό της UML µε ένα µικρό κύκλο που συνδέεται µέσω µιας γραµµής µε το σώµα της 
τάξης. Το σώµα περιέχει την υλοποίηση της ίδιας της τάξης και αναπαρίσταται µε το ίδιο το 
σύµβολο του εξαρτήµατος. Το διάγραµµα εξαρτηµάτων αναπαριστά τα φυσικά εξαρτήµατα µιας 
εφαρµογής. 

Οι σχέσεις εξάρτησης χρησιµοποιούνται στα διαγράµµατα εξαρτηµάτων για να 
δηλώσουν ότι ένα εξάρτηµα αναφέρεται σε υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα 
εξαρτήµατα. Αυτός ο τύπος εξάρτησης ανακλά επιλογές υλοποίησης. Μία σχέση 

εξάρτησης αναπαρίσταται µε ένα βέλος µε διακεκοµµένη γραµµή σχεδιασµένο από τον πελάτη 
προς τον προµηθευτή. Σε ένα διάγραµµα εξαρτηµάτων, οι σχέσεις εξάρτησης γενικά 
αναπαριστούν εξαρτήσεις µεταγλώττισης.  

Στο παρακάτω διάγραµµα περιγράφονται οι σχέσεις εξάρτησης των αρχείων της 
εφαρµογής. Το αρχείο View.php φορτώνει το αρχείο mapcss.css το οποίο είναι απαραίτητο για 
την µορφοποίηση της ιστοσελίδας .Επιπρόσθετα φορτώνει και το αρχείο mapapi.js που περιέχει 
τον κώδικα για την εµφάνιση του χάρτη, των δεικτών (markers) και των παραθύρων 
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πληροφορίας (infowindow). Στη συνέχεια το αρχείο Controller.php φορτώνει µε την σειρά του το 
View.php το οποίο είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον χρήστη. 

 
Σχήµα 18. ∆ιάγραµµα εξαρτηµάτων. 

Συνοψίζοντας στο συγκεκριµένο κεφάλαιο έγινε ανάλυση της αρχιτεκτονικής της 
εφαρµογής. Η αρχιτεκτονική πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας 
Σχεδιασµού(unified modeling language) UML η οποία είναι µια γλώσσα µοντελοποίησης για 
ανάλυση και σχεδιασµό. Η γλώσσα αυτή ορίζει εννέα διαγράµµατα όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω µε κύρια τα διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) και τα διάγραµµα 
κλάσεων (class diagram). Τα περισσότερα από αυτά διαγράµµατα σχεδιάστηκαν για την 
ανάλυση της εργασίας εστιάζοντας σε δύο τοµείς: πρώτον στην κύρια λειτουργία της εφαρµογής 
η οποία είναι η χρήση της τεχνολογίας XML-RPC για την δηµιουργία ενός αιτήµατος µε σκοπό 
την ανάκτηση πληροφοριών και δεύτερον στην λειτουργία του προτύπου Μοντέλο-Άποψη-
Ελεγκτής στο οποίο βασίστηκε η δηµιουργία της εφαρµογής. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 
πραγµατοποιηθεί µια συνοπτική παρουσίαση της εργασίας καθώς και τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν αλλά και αναφορές σε πιθανές µελλοντικές βελτιώσεις. 

4.4. Παρουσίαση Εφαρµογής 

 

Αρχική σελίδα εφαρµογής. Ο χάρτης φορτώνεται µε συγκεκριµένες διαστάσεις και τύπο 
(κανονικός). Με το άνοιγµα της εφαρµογής εµφανίζονται το σύµπλεγµα δεικτών(markercluster) 
και οι δείκτες για την κατηγορία πώληση (sale). Επιπλέον έχει οριστεί στο χάρτη να 
προσαρµόζει αυτόµατα το µέγιστο δυνατό επίπεδο εστίασης που να εµφανίζει όλους τους 
δείκτες και markerclusterτης εφαρµογής ανά κατηγορία. 
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Σχήµα 19. Αρχική σελίδα εφαρµογής. 

Κάνοντας κλικ ο χρήστης πάνω σε ένα δείκτη ανοίγεται ένα παράθυρο πληροφοριών 
(infowindow) µε πληροφορίες για την πώληση ακινήτου. Οι πληροφορίες µπορεί να είναι  η τιµή 
του ακινήτου, τα δωµάτια από τα οποία αποτελείται κ.α.   

 
 
Σχήµα 20.  Άνοιγµα παραθύρου πληροφοριών. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στις κατηγορίες πώληση (sale) και 
ενοικίαση (rent). Παρακάτω ο χρήστης έχει επιλέξει την κατηγορία rentόπως φαίνεται και από 
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τον τίτλο «PropertyforRent» και στη συνέχεια έχει ανοίξει ένα παράθυρο πληροφοριών που 
αντιστοιχεί σε ένα δείκτη της περιοχής της επιλογής του.  

 
 
Σχήµα 21.  Εµφάνιση διαθέσιµων προς ενοικίαση ακινήτων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην πτυχιακή αυτή εργασία περιγράφηκε η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών για την προβολή περιεχοµένου. Απώτερος σκοπός της εφαρµογής 
είναι πρώτον να παρουσιαστεί έµπρακτα πώς χρησιµοποιούνται και ποιες είναι οι δυνατότητες 
των τεχνολογιών αυτών και δεύτερον η παροχή πληροφοριών στους χρήστες. 

Η εκπόνηση της µεταπτυχιακής διατριβής βασίστηκε σε σχετικά καινούριες τεχνολογίες 
οι οποίες προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήµατα, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης του κώδικα, σε έναν προγραµµατιστή. Οι κύριες τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν 
είναι τοπλαίσιο ανοιχτού κώδικα, CodeIgniter.  Το CodeIgniter στηρίζεται στη γλώσσα 
προγραµµατισµού PHP και είναι βασισµένο στο πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής». 
Χαρακτηριστικό του είναι η γρήγορη δηµιουργία εφαρµογών αφού δεν απαιτείται η γραφή 
πολλών γραµµών κώδικα και αυτό γιατί παρέχει πολλές βιβλιοθήκες που καλύπτουν κοινές 
εργασίες. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του πλαισίου αυτού είναι η κατανοητή τεκµηρίωσή του. Ένας 
αρχάριος προγραµµατιστής έχει τηδυνατότητα να αναπτύξει βήµα-βήµα µια µικρή εφαρµογή.  

Το βασικότερο πλεονέκτηµα του CodeIgniter είναι το πρότυπο στο οποίο βασίζεται. Το 
πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής» χωρίζει τη λογική της εφαρµογής από τη λογική της 
παρουσίασης. Έχει ως ιδιότητα τη διαίρεση του κώδικα στα µέρη που αναφέρει το όνοµά του, 
στο µοντέλο-αντιπροσωπεύει τις δοµές δεδοµένων, στην άποψη- οι πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στο χρήστη και τον ελεγκτή- συνδέει το µοντέλο και την άποψη µεταξύ τους κ.α. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο κώδικας να είναι οργανωµένος και «καθαρός». Επιπλέον 
εξυπηρετεί τον προγραµµατιστή στη γρήγορη και εύκολη διόρθωση των λαθών αλλά και στην 
επαναχρησιµοποίηση µέρους του κώδικα. Κατανοητό είναι πως το πλαίσιο  CodeIgniter σε 
συνδυασµό µε το πρότυπο «Μοντέλο-Άποψη-Ελεγκτής» εξασφαλίζει παραγωγικό χρόνο. Μια 
ακόµα σηµαντική τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν το πρωτόκολλο XML-RPC που 
πραγµατοποιεί αποµακρυσµένες κλήσεις διαδικασίας µέσω διαδικτύου.  Το πρωτόκολλο αυτό 
µε το να επιτρέπει να λειτουργούν µαζί ανόµοια συστήµατα  και το γεγονός ότι δεν έχει καµία 
σχέση µε τις γλώσσες προγραµµατισµού, επιτρέποντας να επικοινωνούν  προγράµµατα τα 
οποία είναι γραµµένα σε οποιαδήποτε γλώσσα, καταφέρνει να διευκολύνει αυτού του είδους τις 
εργασίες αφού διαθέτει ευκολία στην επικοινωνία και το χειρισµό των δεδοµένων. 

 Η ανάκτηση δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή είναι µια διαδικασία  χρήσιµη 
και γρήγορη. Στην πτυχιακή χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία XML-RPC για την ανάκτηση 
πληροφοριών µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτό είναι και το κυριότερο πλεονέκτηµα καθώς 
χρησιµοποιώντας την τεχνολογία αυτή δεν χρειάζεται κανείς να δηµιουργήσει βάση δεδοµένων 
και πόσο µάλλον να την επεξεργαστεί. Επιπρόσθετα χρήση έγινε και της τεχνολογίας  των 
χαρτών της Google. Με την προσθήκη λίγων γραµµών κώδικα στην εφαρµογή, η  Google σου 
παρέχει την δυνατότητα εµφάνισης ενός δυναµικού χάρτη και µε το σύνολο των εργαλείων που 
διαθέτει επιτρέπει διάφορες ενέργειες όπως η προσθήκη δεικτών, παραθύρων πληροφορίας 
κ.α. Η Google επιτρέπει και τη µορφοποίηση του χάρτη, µπορεί δηλαδή κάποιος να ορίσει  
συγκεκριµένες συντεταγµένες αλλά και το γεωγραφικό πλάτος και µήκος. Επίσης δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής  του τύπο του χάρτη, όπως αν θα είναι δορυφορικός ή κανονικός. Όλες 
αυτές οι επιλογές προδιαθέτουν τη δηµιουργία εύρωστων εφαρµογών. Οι χάρτες της Google 
παρέχουν µια αναλυτική τεκµηρίωση καθώς και µια σειρά από παραδείγµατα για την κατανόηση 
των εργαλείων και των δυνατοτήτων τους δίνοντάς έµπνευση για τη δηµιουργία νέων 
εφαρµογών. Η διεπαφή αυτή προσφέρει την δυνατότητα δηµιουργίας απλών αλλά και σύνθετων 
εφαρµογών.Μια σηµαντική τεχνολογία καθώς οι εφαρµογές µε χάρτες είναι ιδιαίτερα κατανοητές 
και εύχρηστες για τους χρήστες. 

Η ενασχόληση µε µια µεταπτυχιακή διατριβή αγγίζει διάφορους τοµείς από τις 
τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία της εφαρµογής µέχρι τον τρόπο που θα 
γραφτεί η τεκµηρίωση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί µια καλή ευκαιρία για την αποκόµιση 
γνώσεων.  Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή απαιτούσαν αρκετό χρόνο 
για την εκµάθηση και την κατανόησης τους, όµως όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ανάπτυξη 
προγραµµάτων σε CodeIgniter ή η χρήση του πρωτοκόλλου XML-RPCείναι σηµαντικά εργαλεία 
λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Επιπλέον είναι σύγχρονα και η γνώση τους είναι ένα 
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εφόδιο για την αγορά εργασίας. Όσον αφορά την τεκµηρίωση, η αναζήτηση πληροφοριών για 
τις τεχνολογίες βοηθά στην καλύτερη κατανόηση τους, η σύγκριση µε άλλες πτυχιακές εργασίες 
δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθεί κανείς διάφορούς τρόπους χρήσης των κοινών τεχνολογιών 
ακόµα και ο συγκεκριµένος τρόπος γραφής της τεκµηρίωσης αποτελεί µια επιπλέον γνώση. 
Συµπερασµατικά πέραν του ότι αποτελεί µια πηγή γνώσεων, αξιοσηµείωτο είναι ότι η 
κατανόηση των τεχνολογιών αυτών έχει σαν αποτέλεσµα την εµβάθυνση στη λογική του 
προγραµµατισµού. 

Περιορισµοί στη δηµιουργία της εφαρµογής 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας υπήρξαν ορισµένοι περιορισµοί. 

Αρχικά, το επίπεδο γνώσεων του προγραµµατισµού δεν ήταν αρκετό για τις απαιτήσεις που 

χρειάζονταν για τη δηµιουργία της εφαρµογής. Αναγκαία κρίθηκε η µελέτη τεχνολογιών και 

γλωσσών προγραµµατισµού σχεδόν από τα αρχικά τους στάδια. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο 

να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της εφαρµογής αλλά και να γίνει µια προσαρµογή όσον αφορά 

τα ζητούµενά της. Εξαιτίας του περιορισµού αυτού δεν µπόρεσε να υλοποιηθεί ο δυναµικός 

τρόπος αλλαγής των κριτηρίων όπως του εµβαδού, της τιµής κτλ. Επιπλέον περιορισµός ήταν 

το γεγονός ότι δεν έγινε χρήση του πιο πρόσφατου πρωτοκόλλου JSONRPC - µιας «ελαφριάς» 

κλήσης αποµακρυσµένης διαδικασίας. Η προδιαγραφή (specification) ορίζει διάφορες δοµές 

δεδοµένων και κανόνες γύρω από την επεξεργασία τους. Είναι αγνωστικιστής µεταφοράς 

(transport agnostic) δηλαδή οι έννοιες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της ίδιας 

διαδικασίας, πάνω από υποδοχές (sockets), µέσω HTTP, ή να περνούν διάφορα µηνύµατα σε 

περιβάλλοντα. Χρησιµοποιεί JSON (RFC 4627), για τη µορφή των δεδοµένων 

(MattMorley of MPCMTechnologiesLLC, 2013.) - αλλά τουXMLPRC επειδή µε το συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο ήταν υλοποιηµένο το web service µε το όποιο επικοινωνούσε η εφαρµογή. 

Επιπλέον δεν χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνολογίες  AJAX / JSON . Η χρήση της τεχνικής AJAX 

επιτρέπει σε µια ιστοσελίδα να ανανεώνεται ασύγχρονα (asynchronously) ανταλλάσοντας στο 

παρασκήνιο µικρού όγκου δεδοµένα µε τον server επιτρέποντας να ανανεώνονται µέρη της 

ιστοσελίδας (ένα div για παράδειγµα), χωρίς να ανανεώνεται ολόκληρη η σελίδα ( Άκης 

Καργιοφύλλης, 2013.). Το JSON από την άλλη πλευρά είναι ένα ελαφρύ πρότυπο ανταλλαγής 

δεδοµένων. Οι τεχνολογίες αυτές δεν ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση της εφαρµογής 

(Google, Εισαγωγή στο Json, 2013.). 

Μελλοντικές βελτιώσεις εφαρµογής 

Η εφαρµογή µπορεί να επεκταθεί και να βελτιωθεί µε διάφορους τρόπους. Μια πιθανή βελτίωση 
αφορά στη δηµιουργία του αιτήµατος. Στην εφαρµογή τα δεδοµένα που είναι επιθυµητά να 
ανακτηθούν καλούνται στατικά, ορίζονται δηλαδή ποια δεδοµένα θα ανακτηθούν, ενώ θα 
µπορούσαν να καλούντα δυναµικά. Πιο συγκεκριµένα ορίζεται στον ελεγκτή ότι τα δεδοµένα 
που χρειάζονται να επιστραφούν µε την βοήθεια των webservicesείναι για παράδειγµα η 
γλώσσα στην οποία είναι επιθυµητό να επιστραφούν τα δεδοµένα, µια συγκεκριµένη κατηγορία 
ακινήτου κτλ. Αυτή η τακτική θα µπορούσε να αποφευχθεί και δυναµικά να επιστρέφονταν για 
παράδειγµα κάθε κατηγορία ακινήτου.  

Στη συνέχεια θα µπορούσε ο χρήστης να κάνει µια αναζήτηση σύµφωνα µε τα 
χαρακτηριστικά που ζητά να έχει το ακίνητο που επιθυµεί να αγοράσει ή να νοικιάσει. ∆ηλαδή 
στην κεντρική σελίδα που θα είχε πρόσβαση ο χρήστης θα µπορούσαν να υπάρχουν κουµπιά 
µε επιλογές όπως αν το ακίνητο που επιθυµούν να αναζητήσουν να είναι διαµέρισµα, 
γκαρσονιέρα, µεζονέτα κτλ. Ακόµη να υπάρχει η επιλογή ορισµού της περιοχής, δηλαδή η 
αναζήτηση να πραγµατοποιείτε για παράδειγµα  για την περιοχή της Αττικής και πιο 
συγκεκριµένα για την περιοχή του Πειραιά. Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 
σηµαντικό θα ήταν να ορίζετε και η τιµή στην οποία  είναι επιθυµητή να κυµανθεί η αγορά ή η 
ενοικίαση των ακινήτων.   
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Επιπρόσθετη βελτίωση θα ήταν η προσθήκη ασφάλειας στο πρόγραµµα καθώς οι 
σελίδες είναι επιρρεπείς σε κινδύνους. Το Codeigniter παρέχει την δυνατότητα προσθήκης 
ασφάλειας σε µια σελίδα µε την κλάση Security η οποία παρέχει µεθόδους ασφαλείας που 
βοηθούν στην δηµιουργία µιας ασφαλής εφαρµογής κα αυτό το επιτυγχάνει επεξεργάζοντας τα 
δεδοµένα εισόδου. Το Codeigniter έρχεται µε ένα CrossSiteScriptingHack φίλτρο πρόληψης το 
οποίο µπορεί να τρέξει αυτόµατα φιλτράροντας όλα τα POST και COOKIE δεδοµένα που 
αντιµετωπίζει ή µπορεί να τρέξει βάσει του είδους των δεδοµένων (EllisLabInc, 2013.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΩ∆ΙΚΑ 

ΑρχείοController 

<?php 

 

class Xmlrpc_client1 extends CI_Controller { 

 

public function __construct() 

 { 

        parent::__construct(); 

    

   $this->load->helper('url'); 

   $this->data["baseUrl"] = base_url(); 

   $this->load->library('javascript'); 

    

   } 

 

 function search( $listingType = "sale" ) 

 {  

  $this->load->helper('url'); 

  $server_url = site_url('xmlrpc_server'); 

 

  $this->load->library('xmlrpc'); 

  $this->xmlrpc->server('http://webservices.sp-   

orfeas.com/mobileDeviceSearch/v1_0', 80); 

  $this->xmlrpc->method('sg_mobile.search');  

   

  $struct = array( 

                                                'language'=> 'gr', 

                                                               'listingType'=> $listingType,      

                                'category'=>'residential',      

                                'limit'=>'5',  

                                'pricelow' => 500, 

                                'pricehigh' => 800, 

                                'livingAreaLow'=>50, 

        

                                                         ); 

   

              $request = array ( 

   array( "8c785e5bd1b2ce408bc2b140d", 'string'), 

   array( $struct, 'struct') 

      );  
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  $this->xmlrpc->request($request); 

 

  if ( ! $this->xmlrpc->send_request()) 

  { 

   echo $this->xmlrpc->display_error(); 

  } 

  else 

  { 

    

  $response = $this->xmlrpc->display_response(); 

    

   

 foreach ( $response["listings"] as $listingKey => $listingValue) 

 { 

     

 $this->data["listings"][$listingKey]["lng"] = $listingValue["longitude"]; 

 $this->data["listings"][$listingKey]["lat"] = $listingValue["latitude"]; 

$this->data["listings"][$listingKey]["cat"] = $listingValue["category"]; 

$this->data["listings"][$listingKey]["price"] = $listingValue["price"]; 

$this->data["listings"][$listingKey]["rooms"] = $listingValue["rooms"]; 

$this->data["listings"][$listingKey]["tel"] = $listingValue["contactTelephone"]; 

 $this->data["listings"][$listingKey]["type"] = $listingValue["propertyType"]; 

 $this->data["listings"][$listingKey]["key"] = $listingKey; 

   } 

    

 $this->load->view("mapm",$this->data); 

    

   

    

  } 

 } 

} 
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ΑρχείοView 

<html> 

<head> 

 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1253" /> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

   

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $baseUrl; ?>css/mapcss.css" />  

   

<script type="text/javascript"src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"> 

</script> 

 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; ?>js/jquery-1.8.1.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; ?>js/cluster.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; ?>js/Fluster2.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; ?>js/Fluster2Cluster.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; ?>js/Fluster2.packed.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo 
$baseUrl;?>js/Fluster2ClusterMarker.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; 
?>js/Fluster2ProjectionOverlay.js"></script> 

    

<script type="text/javascript" src="<?php echo $baseUrl; ?>js/mapapi.js"></script> 

      

</head> 

 

<body onload="initialize()"> 

 

<img src="<?php echo $baseUrl;?>photos/dokimi.jpg" width="100%" class="pic" /> 

<script  type="text/javascript"> 

mypointsLat = new Array(); 

mypointsLong = new Array(); 

cat = new Array(); 

price = new Array(); 

rooms = new Array(); 

tel = new Array();  

type = new Array(); 

</script> 

 

 <div id="map_canvas" class="map_diast"></div> 

  

  

 <?php foreach ($listings as $listing):?> 
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 <script type="text/javascript"> 

 mypointsLong[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["lng"]; ?>; 

 mypointsLat[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["lat"]; ?>; 

 cat[<?php echo $listing["key"]; ?>] = "<?php echo $listing["cat"]; ?>"; 

 price[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["price"]; ?>; 

 rooms[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["rooms"]; ?>; 

 tel[<?php echo $listing["key"]; ?>] = <?php echo $listing["tel"]; ?>; 

 type[<?php echo $listing["key"]; ?>] = "<?php echo $listing["type"]; ?>"; 

 </script> 

  

 <?php endforeach;?> 

  

 <div class="links"> 

 <a href="<?php echo $baseUrl; ?>index.php/xmlrpc_client1/search/sale">Sale</a> 

 </div> 

  

 <div class="link">  

 <a href="<?php echo $baseUrl; ?>index.php/xmlrpc_client1/search/rent">Rent</a> 

 </div> 

  

 </body> 

</html>      
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ΑρχείοJquery 

function initialize() { 

   

var athina = new google.maps.LatLng(37.98994,23.729038);  

var mapOptions = { 

center: athina, 

zoom: 10, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

        } 

 var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), 

mapOptions); 

  

 var infowindow = new google.maps.InfoWindow(); 

   

 var fluster = new Fluster2(map); 

   

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

   

for (i=0; i<mypointsLong.length; i++) 

{ 

 var temp = new google.maps.LatLng(mypointsLat[i],mypointsLong[i]); 

 markers = new google.maps.Marker ({ 

 position: temp 

   }); 

   

  markers.setMap(map); 

  fluster.addMarker(markers); 

  bounds.extend(temp); 

  map.fitBounds(bounds); 

    

  fluster.initialize(); 

        

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

 return function() { 

 infowindow.setContent("<b>Category: </b>"+cat[i]+"<br><b> Property type: 
</b>"+type[i]+"<br><b>Rooms: </b>"+rooms[i]+   
"<br><b>Price:</b>"+price[i]+"<br><b>Contact telephone: </b>"+tel[i]); 

  

 infowindow.open(map, markers); 

 })(markers, i));  

} 
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      }       

ΑρχείοCSS 

html { 

height: 100% 

} 

 

body { 

height: 100%;  

margin: 5px;  

padding: 0; 

} 

.map_diast { 

width: 300px; 

height: 300px; 

top: -455px; 

right: -265px; 

}   

 

.links { 

position:absolute; 

top: 527px; 

right: 185px; 

} 

 

.link { 

position:absolute; 

top: 595px; 

right: 185px; 

} 

 

a { 

display: block; 

width: 120px; 

font: bold 40px/1 sans-serif; 

color:#B22222; 

text-decoration:none; 

} 

 

a:hover { 

color:#E9BE75; 

} 
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.hide { 

display: none; } 




