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1 Περίλθψθ 

Περίλθψθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

Ζνασ τομζασ που παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον με αυξθμζνθ  κίνθςθ από χριςτεσ  του 
διαδικτφου, είναι αυτόσ τθσ ενθμζρωςθσ ςχετικά  με τθν μετεωρολογικι πρόγνωςθ. Μεγάλοσ 
είναι ο αρικμόσ των  χρθςτϊν ι των φορζων που επιςκζπτονται μια τζτοια διαδικτυακι 
τοποκεςία κακθμερινά, είτε για τθν προςωπικι τουσ πλθροφόρθςθ, είτε για τθν άντλθςθ 
ςυμπεραςμάτων ςχετικϊν με τα μετεωρολογικά δεδομζνα που παρουςιάηονται. 

Η μεταπτυχιακι διατριβι ζχει ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου αυτόνομου ςυςτιματοσ ροισ 
μετεωρολογικϊν δεδομζνων από το προγνωςτικό μοντζλο ςε μια ιςτοςελίδα και τθν προβολι 
αυτισ είτε με τθν χριςθ ενόσ προςωπικοφ υπολογιςτι είτε ενόσ «ζξυπνου» κινθτοφ 
τθλεφϊνου. Μελετικθκε, ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που 
ςταδιακά λαμβάνει τα μετεωρολογικά δεδομζνα από τουσ server του Αμερικάνικου 
προγνωςτικοφ μοντζλου Global Forecast System (GFS), τα αποκθκεφει ςτουσ πίνακεσ τθσ 
βάςθσ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ και τελικά τα παρουςιαηει ςτθν φιλικι προσ το χριςτθ και 
δυναμικι ιςτοςελίδα. Η ανανζωςθ γίνεται περιοδικά τζςςερισ φορζσ τθν θμζρα και τα 
δεδομζνα αφοροφν προγνϊςεισ για όλο τον πλανιτθ ςε ςτεριά και κάλαςςα ανεξαρτιτωσ αν 
το ςθμείο πρόγνωςθσ είναι ι δεν είναι κατοικιςιμο. 

τόχοσ τθσ διατριβισ είναι να παράγει μια ενιαία λφςθ, αξιοποιϊντασ κατά το δυνατό 
υπάρχουςεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και εργαλεία λειτουργικϊν ςυςτθμάτων που είναι 
διακζςιμα. Ειδικότερα χρθςιμοποιικθκαν γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ Perl, Curl, C, Php, Html, 
JavaScript και Sql ενϊ χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ linux script, το Google maps api και το Place 
Autocomplete service. 

Η τελικι εφαρμογι αντλεί και παρουςιάηει δζκα μετεωρολογικζσ παραμζτρουσ από το 
Αμερικάνικο προγνωςτικό μοντζλο και το αποτζλεςμα ςε ςυνδυαςμό με τθν τελικι μορφι τθσ 
ιςτοςελίδασ, ανταποκρίνονται ςε μζγιςτο, με βάςθ τισ προςδοκίεσ, βακμό. 

 

Summary in English 

One area with great interest, with increased traffic from Internet users, is that of information 
about weather forecasting. The number of users or operators who visit such a website daily is 
great, either for their personal information, or to draw conclusions related to the presented 
meteorological data. 

The Master thesis aims to create a single autonomous meteorological data flow system from 
the predictive model to a web page and view it by using a personal computer or a "smart" 
mobile phone. Studied, designed and developed an integrated system that gradually takes 
weather data from their server the American prediction model Global Forecast System (GFS), 
stores them in the tables of the database of the website and eventually introduce them to a 
user-friendly and dynamic website. The renewal is done periodically four times a day and the 
data include forecasts for the entire planet on land and sea whether the prediction point is or is 
not habitable. 
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The aim of the thesis is to produce a single solution, utilizing where possible existing 
programming languages, operating systems and tools that are available. Specifically the 
followed programming languages are used: Perl, Curl, C, Php, Html, JavaScript, Sql and also 
linux script, the Google maps api and the Place Autocomplete service. 

The final application draws and puts forward ten meteorological parameters from the American 
prediction model and the final result, combined with the final version of the website, 
corresponds to a maximum, based on the expectations level. 
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2 Ειςαγωγι 

Σα καιρικά φαινόμενα ιταν από τα πρϊτα ερεκίςματα που δζχκθκε ο άνκρωποσ και τα οποία  
αδυνατοφςε  να  ερμθνεφςει.  Η  αδυναμία  του  ανκρϊπου  να  προςτατευκεί απζναντι  ςτισ  
καταςτροφικζσ  εκδθλϊςεισ  του  καιροφ  τον  οδιγθςε   να αναηθτιςει απαντιςεισ ςτα ζωσ 
τότε ανεξιγθτα φαινόμενα που επθρζαηαν τθ ηωι του και τισ κακθμερινζσ του αςχολίεσ. Από 
τα αρχαία κιόλασ χρόνια οι αρχαίοι Ζλλθνεσ  φιλόςοφοι και  αςτρονόμοι  μζςα  από  τθν  
παρατιρθςθ  των  καιρικϊν φαινομζνων προςπακοφςαν να ερμθνεφςουν κάποια από αυτά 
αλλά και να δθμιουργιςουν μεκόδουσ πρόγνωςθσ του καιροφ.  

ιμερα παρόλο που ςτθν κακθμερινότθτα του, ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ που ηει και εργάηεται 
ςτισ πόλεισ δεν επθρεάηεται ιδιαίτερα από τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχουν πολλοί άνκρωποι 
οι οποίοι επθρεάηονται άμεςα και ςθμαντικά από τισ μεταβολζσ των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιςςότεροι από αυτοφσ οργανϊνουνε τθν κακθμερινότθτά τουσ  
πολλζσ  φορζσ  βάςει  των  θμεριςιων  προβλζψεων  του  καιροφ.  Η  ανάγκθ  αυτι κατζςτθςε 
τθν ζνταξθ ενόσ ενθμερωτικοφ δελτίου καιροφ ςχεδόν απαραίτθτθ ςε όλα τα δελτία ειδιςεων. 

Γιατί όμωσ θ πρόγνωςθ του καιροφ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ ςτθν κακθμερινότθτα πολλϊν 
ανκρϊπων;  

Οι  πλθροφορίεσ που λαμβάνουμε από ζνα δελτίο καιροφ χρθςιμοποιοφνται για τθν λιψθ 
προλθπτικϊν μζτρων για τθν αποφυγι πλθμμφρων, παρατεταμζνθσ ξθραςίασ, πυρκαγιϊν 
λόγω αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ, ζντονων βροχοπτϊςεων, κατολιςκιςεων, τουσ κινδφνουσ 
από τισ ρυπζσ ανζμων, τθν εξαςφάλιςθ υδάτινων πόρων, τον προγραμματιςμό δαπανϊν 
κζρμανςθσ αλλά και ςε πλθκϊρα άλλων δραςτθριοτιτων κυρίωσ ςε κζματα αναψυχισ όπωσ θ 
άμεςθ εξάρτιςθ τθσ λειτουργίασ  χιονοδρομικϊν κζντρων αλλά και των καλάςςιων και λοιπόν 
ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων από τον καιρό, θ αςφάλεια ςτθν ναυςιπλοΐα ι ςτισ αεροπορικζσ 
πτιςεισ και  ο προγραμματιςμόσ ταξιδιϊν.  

Σουσ κερινοφσ μινεσ, θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα των πυρκαγιϊν εξαρτάται από τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ, τθν παρατεταμζνθ ξθραςία και τθν ταχφτθτα του ανζμου. Επιπρόςκετα άμεςα 
ςτον άνκρωπο ζχει παρατθρθκεί θ αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ κατά τουσ  μινεσ αυτοφσ λόγω 
του καφςωνα. Ο ψυχρόσ καιρόσ ςτον αντίποδα μπορεί να προκαλζςει ακόμθ περιςςότερουσ 
κανάτουσ από ότι ο καφςωνασ, όπωσ από καρδιαγγειακά και αναπνευςτικά νοςιματα κακϊσ 
και εγκεφαλικά επειςόδια.  

τον αγροτικό τομζα, είναι απαραίτθτο  να υπάρχει ακρίβεια ςτθν πρόβλεψθ των μεταβολϊν 
του καιροφ ϊςτε να προγραμματίηονται οι εργαςίεσ και να υπάρχει κατάλλθλθ προετοιμαςία  
για κάκε αλλαγι των καιρικϊν φαινομζνων. Σα περιςςότερα δελτία καιροφ, τα οποία 
μεταδίδονται από τα τθλεοπτικά μζςα, αναφζρονται ςυνικωσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ όπου και 
διαμζνει το μεγαλφτερο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ λοιπόν, 
όπου οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ δίδονται ςτουσ επαγγελματίεσ είναι λιγοςτζσ και ελλιπείσ. Σθν 
λφςθ ζρχεται να δϊςει θ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα αφοφ παρουςιάηει τθν πρόγνωςθ του 
καιροφ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του πλανιτθ, είτε ςε ςτεριά είτε ςε κάλαςςα με βάςθ τισ 
γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ και το υψόμετρο ςε κάκε ςθμείο. Η προβολι των προγνωςτικϊν 
δεδομζνων γίνεται  είτε με τθν χριςθ ενόσ προςωπικοφ υπολογιςτι είτε ενόσ «ζξυπνου» 
κινθτοφ τθλεφϊνου, με εφκολο και φιλικό προσ τον χριςτθ περιβάλλον, και χωρίσ κόςτοσ. 
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Η δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ με όςο το δυνατόν χαμθλότερου κόςτουσ λειτουργίασ οδιγθςε 
ςτθν ανάγκθ τα δεδομζνα τθσ πρόγνωςθσ να αντλοφνται από το Αμερικάνικο προγνωςτικό 
μοντζλο Global Forecast System (GFS). Αυτό γιατί όπωσ με τα περιςςότερα ζργα τθσ 
κυβζρνθςθσ των ΗΠΑ, τα δεδομζνα του μοντζλου GFS δεν προςτατεφονται από πνευματικά 
δικαιϊματα και είναι διακζςιμο δωρεάν ςτο κοινό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του δικαίου των 
ΗΠΑ. Εξαιτίασ αυτοφ, το μοντζλο χρθςιμεφει ωσ βάςθ για τθν πρόβλεψθ του καιροφ ςε  
πολυάρικμεσ ιδιωτικζσ, εμπορικζσ και ξζνεσ εταιρείεσ. 

Σο Παγκόςμιο φςτθμα πρόγνωςθσ (GFS) είναι ζνα παγκόςμιο αρικμθτικό προγνωςτικό 
ςφςτθμα το οποίο εμπεριζχει ζνα υπολογιςτικό μοντζλο με μεταβολικι ανάλυςθ και τρζχει 
ςτθν Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία των Ηνωμζνων Πολιτειϊν (NWS). 

 

Εικόνα 1. Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία των Ηνωμζνων Πολιτειϊν 

Σο μακθματικό μοντζλο εκτελείται τζςςερισ φορζσ τθν θμζρα, και παράγει προβλζψεισ για 
μζχρι 16 θμζρεσ ςτο μζλλον, αλλά με μειωμζνθ χωρικι ανάλυςθ μετά τισ 10 θμζρεσ. Η 
επιτυχία τθσ πρόγνωςθσ γενικά μειϊνεται με το χρόνο (όπωσ και με κάκε αρικμθτικό μοντζλο 
πρόγνωςθσ του καιροφ) αλλά ςε γενικι χριςθ είναι ζνα από τα κυρίαρχα μεςαίασ κλίμακασ 
μοντζλα. 

Σο μοντζλο GFS είναι ζνα φαςματικό μοντζλο με οριηόντια ανάλυςθ περίπου 13 km (μιςι 
μοίρα) για τισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ και 27 χλμ (μια μοίρα) για τισ 240-384 ϊρεσ (10-16 θμζρεσ). 
Σο μοντζλο διαιρείται ςε 64 επίπεδα και χρονικά, παράγει πρόβλεψθ εξόδου κάκε ϊρα για τισ 
πρϊτεσ 12 ϊρεσ, ςτθ ςυνζχεια κάκε τρεισ ϊρεσ για μζχρι τθν δζκατθ θμζρα και τζλοσ κάκε 12 
ϊρεσ θμζρεσ για μζχρι τθν δζκατθ ζκτθ θμζρα. 
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3 Αναςκόπθςθ πεδίου 

το διαδίκτυο υπάρχει μία πλθκϊρα διαδικτυακϊν εφαρμογϊν με κζμα τθν Μετεωρολογία, 
τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, μερικζσ από τισ οποίεσ παρουςιάηονται ενδεικτικά 
ςτισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν. 

3.1 hnms.gr 

Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία - Η επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΜΤ. Πρόγνωςθ Καιροφ 
Ελλάδασ, Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Ευρϊπθσ-Δελτία Καιροφ-Προγνϊςεισ Ναυτιλίασ και 
Προειδοποιιςεισ Θυελλωδϊν Ανζμων ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και Μαφρθ Θάλαςςα-
Προγνωςτικοί Χάρτεσ και Προϊόντα 

 

Εικόνα 2. hnms.gr Αρχικι ςελίδα 

3.1.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 2 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 3 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι εικονίδιο καιροφ, κερμοκραςία και ζνταςθ ανζμων.  
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Εικόνα 3. hnms.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 

3.1.2 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 27 ςθμείων  

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει τον χάρτθ 27 ςθμείων ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 2 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 6 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι εικονίδιο καιροφ, κερμοκραςία και ζνταςθ ανζμων.  

 

Εικόνα 4. hnms.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 

 
  

 12 

3.1.3 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει το μετεόγραμμα ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 
5 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 12 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι κερμοκραςία, υγραςία, άνεμοσ, νζφωςθ, βροχι χιόνι και πικανότθτα 
εκδιλωςθσ υετοφ. 

 

Εικόνα 5. hnms.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

3.1.4 Παρουςίαςθ του καιροφ περιγραφικά με κείμενο  

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει τον περιγραφικό τρόπο παρουςίαςθσ ςε πρόγνωςθ 
χρονικοφ διαςτιματοσ 7 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 24 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία 
που του παρουςιάηονται είναι Επίςθμθ Πρόγνωςθ 2 θμερϊν και Επίςθμθ Πρόγνωςθ 3-7 
θμερϊν. 

 

Εικόνα 6. hnms.gr Παρουςίαςθ του καιροφ περιγραφικά 
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3.2 meteo.gr 

Μετεωρολογικζσ προγνϊςεισ για τθν Ελλάδα - Σα δεδομζνα προζρχονται από το Εκνικό 
Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν. Προγνϊςεισ για χιονοδρομικά κζντρα και ιςτιοπλοϊκοί χάρτεσ.  

 

Εικόνα 7. meteo.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 

3.2.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 5 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 6 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι Θερμοκραςία,  Τγραςία,  Διεφκυνςθ Ανζμου - Ζνταςθ,  Καιρόσ – 
φαινόμενα και Εικονίδιο καιροφ.  

 

Εικόνα 8. meteo.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 
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3.3 freemeteo.com 

Αναλυτικζσ προγνϊςεισ καιροφ εβδομάδασ  για όλεσ τισ πόλεισ και χωριά. Ειδοποιιςεισ 
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων. Μακροπρόκεςμεσ προγνϊςεισ.  

 

Εικόνα 9. freemeteo.com Αρχικι ςελίδα 

3.3.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 7 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 6 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι Θερμοκραςία, Διεφκυνςθ Ανζμου - Ζνταςθ,  Καιρόσ - φαινόμενα, 
Εικονίδιο καιροφ και υετόσ.  

 

Εικόνα 10. freemeteo.com Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 
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3.3.2 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τον χάρτθ ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 7 
θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 24 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Εικονίδιο καιροφ, κερμοκραςία, ζνταςθ ανζμων.  

 

 

Εικόνα 11. freemeteo.com Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 

3.3.3 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει το μετεόγραμμα ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 
7 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 3 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Καιρόσ - φαινόμενα, Θερμοκραςία, υετόσ, Διεφκυνςθ Ανζμου - Ζνταςθ, πίεςθ και 
υγραςία. 

 

Εικόνα 12. freemeteo.com Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 
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3.4 weather.gr 

3.4.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 5 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 3 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι υνκικεσ,  Θερμοκραςία,  Άνεμοσ και Τγραςία.  

 

Εικόνα 13. weather.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 

3.4.2 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ  

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει τον ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 7 θμερϊν με 
χρονικό βιμα τισ 24 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται είναι 
Θερμοκραςία, Άνεμοσ, Βροχόπτωςθ, Χιονόπτωςθ, Νζφωςθ και Δείκτθσ UV.  

 

Εικόνα 14. weather.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 
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3.4.3 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει το μετεόγραμμα ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 
5 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 3 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Θερμοκραςία, Άνεμοσ και Βροχόπτωςθ. 

 

Εικόνα 15. weather.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

3.5 deltiokairou.gr 

Ο καιρόσ ςτθν Ελλάδα - Γενικι πρόγνωςθ, χάρτεσ καιροφ, δορυφορικζσ εικόνεσ, ςτακμοί και 
webcams ςε όλθ τθν Ελλάδα  

 

Εικόνα 16. deltiokairou.gr Αρχικι ςελίδα 

3.5.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 7 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 6 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι υνκικεσ,  Θερμοκραςία και  Άνεμοσ.  
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Εικόνα 17. deltiokairou.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 

3.5.2 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ  

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει τον χάρτθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 1,5 
θμζρασ με χρονικό βιμα τθν 1 ϊρα ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Εικονίδιο καιροφ.  

 

Εικόνα 18. deltiokairou.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 

3.6 poseidon.hcmr.gr 

φςτθμα Ποςειδϊν - φςτθμα παρακολοφκθςθσ, πρόγνωςθσ και πλθροφόρθςθσ για τθν 
κατάςταςθ των Ελλθνικϊν καλαςςϊν  
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Εικόνα 19. poseidon.hcmr.gr Αρχικι ςελίδα 

3.6.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ  

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει τον χάρτθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 5 
θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 3 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Άνεμοσ, Βροχι, χιόνι, νεφοκάλυψθ, κερμοκραςία και πίεςθ.  

 

Εικόνα 20. poseidon.hcmr.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 
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3.7 okairos.gr 

Ο καιρόσ ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο για 200.000 πόλεισ. Προγνϊςεισ για 14 θμζρεσ και 
διαδραςτικοί χάρτεσ.  

 

Εικόνα 21. okairos.gr Αρχικι ςελίδα 

3.7.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 14 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 6 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι υνκικεσ,  Θερμοκραςία,  Άνεμοσ, Τγραςία.  

 

Εικόνα 22. okairos.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 

3.7.2 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ  

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει τον χάρτθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 3 
θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 3 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Τετόσ, Νζφωςθ, Θερμοκραςία, Άνεμοι, Πίεςθ.  
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Εικόνα 23. okairos.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω χάρτθ 

3.7.3 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει το μετεόγραμμα ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 
3 θμερϊν με χρονικό βιμα τθν 1 ϊρα ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Εικονίδιο καιροφ, κερμοκραςία,  Άνεμοι: Μζςθ ζνταςθ Ριπζσ, Τετόσ, Νεφοκάλυψθ, 
Πικανότθτα καταιγίδασ, χετικι υγραςία, Πίεςθ. 

 

Εικόνα 24. okairos.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

3.8 skaikairos.gr 

Ο καιρόσ ςτθν Ελλάδα και ςτισ μεγαλφτερεσ πόλεισ του εξωτερικοφ.  



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 

 
  

 22 

 

Εικόνα 25. skaikairos.gr Αρχικι ςελίδα 

3.8.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 10 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 24 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι Εικονίδιο καιροφ, υνκικεσ,  Θερμοκραςία, Άνεμοσ, Τγραςία, Τετόσ, Πικ. 
βρoxόπτωςθσ, Αιςκθτι κερμοκραςία.  

 

Εικόνα 26. skaikairos.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 
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3.8.2 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ αφοφ επιλζξει το μετεόγραμμα ςε πρόγνωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ 
1 θμζρασ με χρονικό βιμα τθν 1 ϊρα ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του παρουςιάηονται 
είναι Θερμοκραςία. 

 

Εικόνα 27. skaikairos.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω μετεογράμματοσ 

3.9 kairos123.gr 

Ο καιρόσ τθσ εβδομάδασ ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.  

 

Εικόνα 28. kairos123.gr Αρχικι ςελίδα 

3.9.1 Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ  

Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει τθν πόλθ που επικυμεί ζχει πρόςβαςθ ςε πρόγνωςθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 6 θμερϊν με χρονικό βιμα τισ 6 ϊρεσ ενϊ τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που του 
παρουςιάηονται είναι υνκικεσ,  Θερμοκραςία,  Άνεμοσ, Τγραςία. 
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Εικόνα 29. kairos123.gr Παρουςίαςθ του καιροφ μζςω επιλογισ πόλθσ 
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4 Παρουςίαςθ και χριςθ ιςτοςελίδασ 

4.1 Ειςαγωγι 

Η ιςτοςελίδα του καιροφ χωρίηεται ςε 3 κυρίωσ τμιματα (λειτουργίεσ). Σα τμιματα αυτά με 
τθν ςειρά που εμφανίηονται ςτθν ιςτοςελίδα, είναι τα ακόλουκα: 

 

i. Κφρια ελίδα 

ii. Όροι χριςθσ  

iii. Επικοινωνία 

 

Η Κφρια ελίδα αποτελεί τθ ραχοκοκαλιά τθσ παρουςίασ τθσ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο. Η 
Κφρια ελίδα ζχει δομθκεί με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να προςφζρει άμεςα τισ πιο απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο χριςτθσ λειτουργϊντασ με δυναμικό τρόπο ςτο παραςκινιο, 
αντλϊντασ πλθροφορίεσ από τον χριςτθ χωρίσ αυτόσ να το αντιλαμβάνεται ι να εκτελεί 
κάποια ενζργεια. 

4.2 Χριςθ Cookies 

Κατά τθν πρϊτθ είςοδο του χριςτθ ςτθν ιςτοςελίδα εμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ ζνα 
παράκυρο που τον ενθμερϊνει για τθν χριςθ cookies. Σα cookies χρθςιμεφουν κυρίωσ για τθν 
αποκικευςθ ιςτορικοφ των τελευταίων επιςκζψεων του χριςτθ ϊςτε αυτόσ να μπορεί εφκολα 
να μεταβεί ςτον υπερςφνδεςμο τθσ πρόγνωςθσ καιροφ για τθν ςυγκεκριμζνθ πόλθ τθν οποία 
είχε αναηθτιςει τθν ςτο άμεςο παρελκόν. 

  

Εικόνα 30. Ενθμζρωςθ χριςθσ Cookies 
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4.3 Χϊρα χριςτθ 

Αυτόματα με τθν είςοδο του χριςτθ γίνεται αναηιτθςθ τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζγινε είςοδοσ 
ϊςτε ςτθν αρχικι ςελίδα να εμφανιςτεί θ πρόγνωςθ καιροφ για τθν πρωτεφουςά τθσ. Η χϊρα 
εξάγεται με βάςθ τθν διεφκυνςθ ip του χριςτθ και αφοφ ςυγκρικεί με τισ αποκθκευμζνεσ ip 
που βρίςκονται ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ.  

Εντολή php 

function get_client_ip() { 

    $ipaddress = ''; 

    if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) 

        $ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP'); 

    else if(getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) 

        $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'); 

    else if(getenv('HTTP_X_FORWARDED')) 

        $ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED'); 

    else if(getenv('HTTP_FORWARDED_FOR')) 

        $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR'); 

    else if(getenv('HTTP_FORWARDED')) 

       $ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED'); 

    else if(getenv('REMOTE_ADDR')) 

        $ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR'); 

    else 

        $ipaddress = 'UNKNOWN'; 

    return $ipaddress; 

} 
Επίςθσ με τον τρόπο αυτό εξάγεται ςυμπζραςμα για τθν γλϊςςα θ οποία χρθςιμοποιείται ςε 
αυτι τθν χϊρα. 

4.4 Γλϊςςα χριςτθ 

Η πρϊτθ ζνδειξθ για τθν γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ είναι μζςω τθσ διεφκυνςθσ ip 
όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, όμωσ το γεγονόσ ότι ο χριςτθσ βρίςκεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ 
χϊρα δεν αποτελεί και απόδειξθ ότι ομιλεί και τθν επίςθμθ γλϊςςα αυτισ. Για αυτό τον λόγο 
ωσ γλϊςςα χριςθ αποφαςίςτθκε να χρθςιμοποιθκεί αυτι που χρθςιμοποιεί ο περιθγθτισ 
(language version of the browser).  

Εντολή javascript 

var userLang0 = navigator.language || navigator.userLanguage;  

var userLang = userLang0.substring(0, 2); 

 

Κατά τθν πρϊτθ είςοδο του χριςτθ θ γλϊςςα αυτι αποκθκεφεται ωσ cookie ςτον περιθγθτι 
και ςτισ επόμενεσ επιςκζψεισ θ γλϊςςα επιλζγεται μζςω αυτοφ του cookie ϊςτε αν ο χριςτθσ 
το επικυμεί να ζχει τθν δυνατότθτα να τθν αλλάξει μζςω μενοφ επιλογισ γλϊςςασ και 
αποκικευςι τθσ ςτο cookie. 
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Εικόνα 31. Γλϊςςα χριςτθ τα ελλθνικά (el) 

4.5 Ανίχνευςθ ςυςκευισ ειςόδου χριςτθ 

Κατά τθν είςοδο του χριςτθ ανιχνεφεται  αυτόματα ο τφποσ τθσ ςυςκευισ που 
χρθςιμοποιείται μζςω τθσ εντολισ  php  

$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 

και μιασ ςειράσ παραγόντων όπωσ το λειτουργικό ςφςτθμα που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
browser. 

Με αυτόν τον τρόπο ανακατευκφνεται ο χριςτθσ ςε διαφορετικό περιβάλλον ανάλογα με τθν 
ςυςκευι που χρθςιμοποιεί (web, Smartphone ι mobile). Η γλϊςςα, θ χϊρα χριςτθ και θ 
χριςθ των Cookies δεν αλλάηουν ανάλογα με τον τφπο ςυςκευισ αλλά ανιχνεφονται ςε κάκε 
μία με τον ίδιο τρόπο όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

4.6 Αναηιτθςθ τοποκεςίασ για προβολι καιροφ 

Η αναηιτθςθ τθσ τοποκεςίασ για τθν προβολι καιροφ γίνεται με δφο τρόπουσ,  

μζςω τθσ φόρμασ ςτο πάνω μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ, είτε κάνοντασ κλικ (ι Tap για 
Smartphones) ςτο επικυμθτό ςθμείο πάνω ςτον χάρτθ Google maps. 

Κϊδικασ javascript αναηιτθςθ κάνοντασ κλικ: 

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

mylat = event.latLng.lat(); 

mylon = event.latLng.lng(); 

… 

} 

Κατά τθν αναηιτθςθ μζςω τθσ φόρμασ, προτείνονται ςταδιακά κατά τθν πλθκτρολόγθςθ 
πόλεισ προσ επιλογι. Οι πόλεισ αυτζσ δεν είναι αποκθκευμζνεσ ςε βάςθ δεδομζνων τθσ 
ιςτοςελίδασ αλλά αποτελοφν προϊόν τθσ υπθρεςίασ Place Autocomplete τθσ Google, με όριο 
τισ 150.000 αναηθτιςεισ το 24ωρο. 

Κϊδικασ javascript αναηιτθςθ μζςω τθσ φόρμασ: 

 var options1 = { 

 types: ['(cities)'] 

 }; 

 var autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(input, options1); 

 autocomplete.bindTo('bounds', map); 
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Εικόνα 32. Αναηιτθςθ πόλθσ μζςω τθσ φόρμασ 

Κατά τθν τελικι επιλογι τθσ πόλθσ αποκθκεφονται οι πλθροφορίεσ για αυτιν ςε βάςθ 
δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ για χριςθ cash ϊςτε να μθν απαιτείται να αντλοφνται ςε κάκε 
είςοδο οι ίδιεσ πλθροφορίεσ από τθν Google. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται ςταδιακά μια 
βάςθ δεδομζνων με πόλεισ τισ οποίεσ διάφοροι χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ ζχουν επιςπευτεί, 
πάντα με τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ και τισ άδειεσ χριςθσ που επιβάλει θ Google ςτθν 
επεξεργαςία δεδομζνων των υπθρεςιϊν τθσ. 

Η αναηιτθςθ μζςω του χάρτθ ζχει διαδραςτικό χαρακτιρα και προςφζρει ςτον χριςτθ τθν 
δυνατότθτα να επιλζξει οποιοδιποτε ςθμείο για να εμφανιςτεί θ πρόγνωςθ, ςε ςτεριά και 
κάλαςςα, ακόμα και αν δεν αυτό δεν είναι κατοικιςιμο. Κατά τθν μετακίνθςθ του ποντικιοφ 
πάνω από τον χάρτθ αυτόματα λαμβάνονται ωσ μεταβλθτζσ το γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ 
του ςθμείου του χάρτθ ενϊ αν ο χριςτθσ κάνει κλικ ςε κάποιο ςθμείο αντλοφνται ςτοιχεία 
ςχετικά με τισ ςυντεταγμζνεσ, το υψόμετρο και τθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ ςτο ςθμείο. 

Κϊδικασ javascript άντλθςθ ςυντεταγμζνων: 

mylat=place.geometry.location.lat(); 

mylon=place.geometry.location.lng(); 

 

Κϊδικασ javascript άντλθςθ υψομζτρου: 

function getElevation() { 

… 

elevator.getElevationForLocations(positionalRequest,function(results, 

status) { 

myelevation=results[0].elevation; 
… 

} 

} 
     

Κϊδικασ javascript άντλθςθ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ: 

mycity=place.formatted_address; 

…   
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 for (var i=0; i<place.address_components.length; i++) { 

  for (var b=0; b<place.address_components[i].types.length; b++) { 

  … 

  … 

  } 

 } 

 

Σα ςτοιχεία αυτά  χρθςιμοποιοφνται για τθν δθμιουργία υπερςυνδζςμου ο οποίοσ οδθγεί ςτθν 
προβολι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων για το ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 
Κϊδικασ javascript και php δθμιουργίασ υπερςυνδζςμου: 

infowindow.setContent('<div class="scrollFix">' + 'Lat, Lon: ('+ 

mylat_lck.toFixed(4) +', '+ mylon_lck.toFixed(4) +')<br><?php echo 

$elevat;?>: '+myelevation_lck.toFixed(0)+' <?php echo $meters;?><br><a 

href="index.php?lat='+mylat_lck.toFixed(4)+'&lon='+mylon_lck.toFixed(4)+'&

ele='+myelevation_lck.toFixed(0)+'&info='+ mycity + '"><?php echo 

$kairos;echo " ";?>'+ mycity.substring(0, 40) + '</a>'+ '</div>'); 

 

infowindow.setPosition(clickedLocation); 

 

 

Εικόνα 33. Αναηιτθςθ ςθμείου μζςω του χάρτθ 

Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ μετά τθν αναηιτθςθ δθμιουργείται υπερςφνδεςμοσ ο οποίοσ οδθγεί 
ςτθν προβολι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων για το επιλεγμζνο ςθμείο. 

4.7 Σρόποι λειτουργίασ κεντρικισ ςελίδασ 

Κατά τθν είςοδο ςτθν ςελίδα γίνεται αυτόματα ανίχνευςθ των παρακάτω τρόπων προβολισ 
τθσ κεντρικισ ςελίδασ πρόγνωςθσ καιροφ. 

α) Δεν ζχει επιλεγεί κάποια τοποκεςία οπότε κα προβλθκεί καιρόσ για τθν πρωτεφουςα τθσ 
χϊρασ του χριςτθ και οι πλθροφορίεσ (όνομα πρωτεφουςασ, υψόμετρο, ςυντεταγμζνεσ) κα 
αντλθκοφν από τον πίνακα «πρωτεφουςεσ χωρϊν» τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ. 

Η διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ είναι θ αρχικι. 
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Εικόνα 34. Πρϊτοσ τρόποσ  προβολισ τθσ κεντρικισ ςελίδασ πρόγνωςθσ καιροφ 

β) Ζχει επιλεγεί τοποκεςία με βάςθ το ιςτορικό χριςθσ και οι πλθροφορίεσ τθσ τοποκεςίασ  
(όνομα πόλθσ, υψόμετρο, ςυντεταγμζνεσ) κα αντλθκοφν από τον πίνακα «τοποκεςίεσ» τθσ 
βάςθσ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ. 

Η διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ παίρνει τθν μορφι:  

index.php?weather=26 

 

 

Εικόνα 35. Δεφτεροσ τρόποσ  προβολισ τθσ κεντρικισ ςελίδασ πρόγνωςθσ καιροφ 
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γ) Ζχει επιλεγεί τοποκεςία μζςω του Google maps και οι πλθροφορίεσ τθσ τοποκεςίασ  (όνομα 
πόλθσ, υψόμετρο, ςυντεταγμζνεσ) κα αντλθκοφν μζςω περάςματοσ παραμζτρων (GET) από το 
υπερςυνδεςμο και όχι από κάποιο πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ. 

Η διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ ζχει τθν μορφι: 

index.php?lat=37.9712&lon=23.7263&ele=153&info=Dionysiou%20Areopagitou%203

1-39,%20Athina%20105%2058,%20Greece 

 

Εικόνα 36. Σρίτοσ τρόποσ  προβολισ τθσ κεντρικισ ςελίδασ πρόγνωςθσ καιροφ 

δ) Ζχει επιλεγεί τοποκεςία μζςω του Google Autocomplete και οι πλθροφορίεσ τθσ τοποκεςίασ  
(όνομα πόλθσ, υψόμετρο, ςυντεταγμζνεσ) κα αντλθκοφν μζςω ερωτιματοσ ςτθν βάςθ αφοφ 
τα ςτοιχεία ζχουν αποκθκευτεί cash ςε αυτι. 

Η διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ παίρνει τθν μορφι:  

index.php?weather=26 

4.8 Προβολι ονόματοσ πόλθσ 

Για τθν κάκε πόλθ που κα προβλθκεί θ πρόγνωςθ του καιροφ αποκθκεφονται δυο ονόματα. Σο 
πρϊτο είναι ςτθν τοπικι γλϊςςα (επίςθμθ γλϊςςα τθσ χϊρασ που βρίςκεται) και το δεφτερο 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Αν θ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ ςυμπίπτει με τθν τοπικι 
γλϊςςα τθσ χϊρασ που βρίςκεται θ πόλθ  κα προβλθκεί το τοπικό όνομα ενϊ ςε διαφορετικι 
περίπτωςθ το αγγλικό. 

Κώδικασ javascript και php επιλογήσ τοπικοφ ή αγγλικοφ ονόματοσ πόλησ: 

languagestoered=getCookie("langcookies"); 
… 

if(languagestoered=='<?php echo $lang_this;?>'){ 

var mycity="<?php echo $name_lo_this;?>"; 

} 

else{ 

var mycity="<?php echo $name_en_this;?>"; 

} 
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Εικόνα 37. Όνομα πόλθσ ςτθν τοπικι και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

Για παράδειγμα αν κάποιοσ  χριςτθσ ζχει εγκατεςτθμζνο ελλθνικό browser και επιλζξει για 
προβολι τθν πόλθ Zigong Shi τθσ Κίνασ κα εμφανιςτεί με το αγγλικό τθσ όνομα (Zigong Shi) 
ενϊ αν κάποιοσ επιλζξει τθν ίδια πόλθ με κινζηικο browser κα εμφανιςτεί το τοπικό τθσ όνομα 

(自贡).   

4.9 Ιςτορικό περιιγθςθσ 

Κάτω από τθν μπάρα αναηιτθςθσ πόλθσ εμφανίηονται ςφνδεςμοι οι οποίοι αποτελοφν 
αποτζλεςμα τθσ χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ και είναι προϊόν των cookies. 

Οι ςφνδεςμοι παράγονται κάκε φορά που ο χριςτθσ επιλζγει κάποια πόλθ μζςω τθσ μπάρασ 
αναηιτθςθσ και χρθςιμεφουν ςαν μνιμθ ιςτορικοφ των πόλεων που ο χριςτθσ ζχει επιςπευτεί 
τελευταία. Με τον τρόπο αυτό είναι άμεςα διακζςιμεσ για επιλογι οι ζωσ 4 τελευταίεσ 
επιςκζψεισ του χριςτθ  ενϊ δίπλα ςε αυτζσ εμφανίηονται και οι νζοι ςφνδεςμοι που 
δθμιουργοφνται δυναμικά κατά τθν περιιγθςθ του. 

Κϊδικασ javascript δθμιουργίασ ςυνδζςμων από cookies: 

function printres() 

{ 

var printr="";    

… 

    printr=printr+"<a  href='index.php?weather="; 

    printr=printr+lines0; 

        printr=printr+"' >"; 

        printr=printr+lines5; 

        printr=printr+"</a> | "; 

… 

} 

<script type="text/javascript"> 

checkCookie();      

var resl=printres();   

document.write(resl); 

</script> 
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Εικόνα 38. Ιςτορικό περιιγθςθσ 

4.10 Μενοφ 

Σο μενοφ τθσ ςελίδασ βρίςκεται «κρυμμζνο» πίςω από το ςχετικό εικονίδιο αριςτερά τθσ 
μπάρασ επιλογισ πόλθσ και περιζχει τουσ τρείσ ςυνδζςμουσ Κφρια ελίδα, Όροι χριςθσ και 
Επικοινωνία. 

 

Εικόνα 39. Μενοφ τθσ ςελίδασ 

4.11 Πάντα ςτθν κορυφι 

Σο μενοφ, θ μπάρα επιλογισ πόλθσ και το ιςτορικό περιιγθςθσ βρίςκονται πάντα ςτο πάνω 
μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ ϊςτε να είναι εφκολα και άμεςα προςβάςιμα ςτο χριςτθ. 

 

Εικόνα 40. Μενοφ πάντα ςτθν κορυφι 

4.12 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παρουςίαςθ του καιροφ 

Η ιςτοςελίδα παρζχει πρόβλεψθ καιροφ για 7 θμζρεσ και θ κάκε θμζρα παρουςιάηεται ςτο 
αντίςτοιχο τετράγωνο. 
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Εικόνα 41. Σετράγωνο θμεριςιασ πρόγνωςθσ 

το εςωτερικό του τετραγϊνου ο χριςτθσ μπορεί να βρει διάφορεσ μετεωρολογικζσ 
πλθροφορίεσ όπωσ τθν ϊρα και θμζρα πρόβλεψθσ, μια λεκτικι παρουςίαςθ των καιρικϊν 
φαινομζνων, καιρικά εικονίδια, τθν κερμοκραςία επιφανείασ, τθν ζνταςθ και κατεφκυνςθ του 
ανζμου, το υψόμετρο πικανισ εκδιλωςθσ χιονόνερου και τθν ςχετικι υγραςία. Περνϊντασ το 
ποντίκι πάνω από τα αρικμθτικά δεδομζνα παρζχεται επεξιγθςθ για το είδοσ του 
μετεωρολογικό ςτοιχείο που αφορά. 

Κώδικασ javascript και php λειτουργίασ mouse over: 

<span class="tooltip">'; echo $Precipitation; echo ' ';echo $Last; echo ' 

6 '; echo $hours; echo '</span> 

 

Εικόνα 42. Λειτουργία mouse over 

4.12.1 Ώρα και θμζρα πρόβλεψθσ  

Η βάςθ δεδομζνων τθ ιςτοςελίδασ ζχει αποκθκευμζνθ τθν ϊρα πρόβλεψθσ ςε ϊρα Γκρίνουιτσ 
(UTC). Αυτόματα θ ιςτοςελίδα αναγνωρίηει τθν ϊρα που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ ςτο 
λειτουργικό του ςφςτθμα μετατρζποντασ τθν ϊρα και τθν θμζρα πρόβλεψθ από τθν UTC ςε 
αυτι του χριςτθ μζςω JavaScript.  

Κώδικασ javascript και php μετατροπήσ τησ UTC ώρασ ςε τοπική: 

var todays = new Date();   

var offsets = -(todays.getTimezoneOffset()); 
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var hourp=parseInt(offsets/60); 

var daytemp=';echo date( 'd', $dayin0 );    echo '; 

var monthtemp=';echo date( 'm', $dayin0 );  echo '; 

var yeartemp=';echo date( 'y', $dayin0 );   echo '; 

var weektemp=';echo date( 'w', $dayin0 );   echo '; 

var hourtemp=';echo $grhour0;   echo '; 

var thisday = new Date(yeartemp, monthtemp-1, daytemp, hourtemp+hourp); 

             

4.12.2 υγχρονιςμζνοσ Παγκόςμιοσ Χρόνοσ  

Ο υγχρονιςμζνοσ Παγκόςμιοσ Χρόνοσ ( Coordinated Universal Time, ςυντμ. UTC) αποτελεί το 
διεκνζσ «ςθμείο αναφοράσ χρόνου». ε ελεφκερθ απόδοςθ ςτα ελλθνικά μεταφράηεται ωσ 
«υγχρονιςμζνοσ Παγκόςμιοσ Χρόνοσ». 

O UTC αναφζρεται ςυχνά και ωσ Zulu Time ι Παγκόςμιοσ Χρόνοσ. O UTC ζχει αντικαταςτιςει 
τθν Ώρα Γκρινουιτσ (Greenwich Mean Time, GMT, ϊρα του 1ου μεςθμβρινοφ ι 0). Ωςτόςο, 
οριςμζνεσ φορζσ χρθςιμοποιείται λανκαςμζνα ο όροσ GMT ςτθ κζςθ του UTC. 

Ο οριςμόσ του UTC βαςίηεται ςτα ατομικά ρολόγια, ςυγκεκριμζνα ςτον χρόνο TAI 
(International Atomic Time). Ωςτόςο, λόγω επιβράδυνςθσ τθσ περιςτροφισ τθσ Γθσ γφρω από 
τον άξονά τθσ, κατά καιροφσ προςτίκενται ακζραια δευτερόλεπτα ςτον UTC, ζτςι ϊςτε θ 
διαφορά ςτο δεκαδικό μζροσ των UT1, UTC να μθν υπερβαίνει τα 0.9 sec, επιπλζον δε, ο UTC 
να ςυμφωνεί με τθ δυναμικι τθσ περιςτροφισ τθσ Γθσ.  

4.12.1 Λεκτικι παρουςίαςθ των καιρικϊν φαινομζνων  

Ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ βροχισ ι του χιονιοφ ζχουν επιλεγεί και εμφανίηονται αυτόματα οι 
παρακάτω προτάςεισ. 

Λεκτικό 

1 χωρίσ φαινόμενα 

2 λίγεσ ψιχάλεσ 

3 πολλζσ ψιχάλεσ 

4 αςκενισ βροχι 

5 βροχι 

6 ζντονθ βροχι 

7 πολφ ζντονθ βροχι 

8 εξαιρετικά πολφ ζντονθ βροχι 

9 αςκενισ βροχι ι χιονόνερο 

10 βροχι ι χιονόνερο 

11 ζντονθ βροχι ι χιονόνερο 

12 πολφ ζντονθ βροχι ι χιονόνερο 

13 εξαιρετικά πολφ ζντονθ βροχι ι χιονόνερο 

14 λίγεσ λιωμζνεσ νιφάδεσ 
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15 πολλζσ λιωμζνεσ νιφάδεσ 

16 αςκενζσ χιονόνερο 

17 χιονόνερο 

18 ζντονο χιονόνερο 

19 πολφ ζντονο χιονόνερο 

20 εξαιρετικά πολφ ζντονο χιονόνερο 

21 λίγεσ λιωμζνεσ νιφάδεσ ι νιφάδεσ 

22 πολλζσ λιωμζνεσ νιφάδεσ ι νιφάδεσ 

23 αςκενζσ χιονόνερο ι χιονόπτωςθ 

24 χιονόνερο ι χιονόπτωςθ 

25 ζντονο χιονόνερο ι χιονόπτωςθ 

26 πολφ ζντονο χιονόνερο ι χιονόπτωςθ 

27 εξαιρετικά πολφ ζντονο χιονόνερο ι χιονόπτωςθ 

28 λίγεσ νιφάδεσ 

29 πολλζσ νιφάδεσ 

30 αςκενισ χιονόπτωςθ 

31 χιονόπτωςθ 

32 ζντονθ χιονόπτωςθ 

33 πολφ ζντονθ χιονόπτωςθ 

34 εξαιρετικά πολφ ζντονθ χιονόπτωςθ 

Κώδικασ html και php λεκτικήσ παρουςίαςησ των καιρικών φαινομζνων: 

<td width="70px"  style="margin:0;padding:0;background-color: 

';if(((($istart+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)<5)||((($ista

rt+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)>17))echo '#DBE6E6;';else 

echo '#FFFFFF;';echo 'color:';echo 

$colorfainomenon[$istart+48];echo';font-size:10px;"><div class="input">'; 

echo $fainomena[$istart+48];  if($apcp[$istart+48]>0){echo '<br>';echo 

$apcp[$istart+48];echo ' mm';}echo '<span class="tooltip">'; echo 

$Precipitation; echo ' ';echo $Last; echo ' 6 '; echo $hours; echo 

'</span></div></td> 

 

 

Εικόνα 43. Λεκτικι παρουςίαςθ των καιρικϊν φαινομζνων 
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4.12.2 Καιρικά εικονίδια  

Ανάλογα με το ποςοςτό νεφοκάλυψθσ και τθν ζνταςθ τθσ βροχισ ι του χιονιοφ ζχουν επιλεγεί 
και εμφανίηονται αυτόματα τα παρακάτω εικονίδια. 

Σφποσ εικονιδίου πλικοσ 

Νεφοκάλυψθ  22 

Βροχι-χιονι  56 

Κώδικασ html και php λεκτικήσ παρουςίαςησ των καιρικών φαινομζνων: 

<td width="60px"  style="margin:0;padding:0;background-color: 

';if(((($istart+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)<5)||((($ista

rt+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)>17))echo '#DBE6E6;';else 

echo '#FFFFFF;';echo ''; 

echo 'background-image:url(images/synefometro/60x60/0_';echo 

$cl1[$istart+48];echo '.png)"> 

<img src="images/synefometro/60x60/r_';echo $xio[$istart+48];echo '_';echo 

$xvl1[$istart+48];echo'.png"/>  

</td>     

 

 

 

 

Εικόνα 44. Εικονίδια νεφοκάλυψθσ και ζνταςθσ τθσ βροχισ ι του χιονιοφ 

4.12.3 Θερμοκραςία επιφανείασ  

Για τθν παρουςίαςθ τθσ κερμοκραςίασ επιφανείασ ζχει επιλεγεί μια πλθκϊρα χρωμάτων από 
πιο ηεςτά ζωσ πιο κρφα ανάλογα με το φψοσ τθσ κερμοκραςίασ και χρθςιμοποιοφνται ωσ 
φόντο ςτθν τιμι τθσ κερμοκραςίασ.  
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Κώδικασ php επιλογήσ χρωμάτων ανα θερμοκραςία: 

else if((($t[$tt])>15)&&(($t[$tt])<=16)) 

{ 

$tcol[$tt]="#DEFE01"; //56832,65280,0; 

} 
Κώδικασ html και php παρουςίαςησ θερμοκραςίασ με φόντο το επιλεγμζνο χρώμα: 

<td width="60px"  style="margin:0;padding:0;background-color: 

';if(((($istart+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)<5)||((($ista

rt+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)>17))echo '#DBE6E6;';else 

echo '#FFFFFF;';echo 'border-left: 1px solid #bbbbbb; border-right: 1px 

solid #bbbbbb; background-color: '; echo $tcol[$istart+48];echo ';"><div 

class="input"><h3 style="margin:0;padding:0;color:'; echo 

$tfcol[$istart+48];echo ';">';echo $tint[$istart+48];echo '  

&deg</h3><span class="tooltip" >'; echo $body8; echo ' &deg;<script 

type="text/javascript"> document.write(farstoered2); 

</script></span></div> 

</td> 

Οι κωδικοί χρωμάτων ανά κερμοκραςία που χρθςιμοποιικθκαν είναι 85, ζνασ για κάκε 
αρικμθτικι τιμι τθσ κερμοκραςίασ από -34 ζωσ +49  Ενδεικτικά αναφζρονται μερικζσ 
κερμοκραςίεσ με τα χρϊματά τουσ. 

-34 #010102 

-25 #690369 

-15 #D603D6 

-10 #D103FB 

-5 #5D03FB 

0 #0012FB 

5 #65FE01 

10 #9CFE01 

15 #D3FE01 

25 #FEBB01 

35 #FE4D01 

49 #FE01F1 
 

Πίνακασ  1. Κωδικοί χρωμάτων ανά κερμοκραςία 

4.12.4 Ζνταςθ και κατεφκυνςθ του ανζμου  

Ανάλογα με τθν ζνταςθ και τθν κατεφκυνςθ του ανζμου ςε μποφόρ ζχουν επιλεγεί και 
εμφανίηονται αυτόματα τα παρακάτω εικονίδια. 

Σφποσ εικονιδίου πλικοσ 

Ανεμοσ   104 

Κώδικασ html και php επιλογήσ εικονιδίου ζνταςησ και την κατεφθυνςησ του ανζμου: 

<td width="40px"  style="margin:0;padding:0;background-color: 

';if(((($istart+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)<5)||((($ista

rt+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)>17))echo '#DBE6E6;';else 
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echo '#FFFFFF;';echo 'background-image:url(images/aerometro/a';echo 

$windv[$istart+48];echo '_';echo $bf[$istart+48];echo '.png);"><div 

class="input"><h2>';echo $wind[$istart+48];echo ' 

km/h<br><br><br><br>';echo $bf[$istart+48];echo ' bf</h2><span 

class="tooltip">'; echo $wind_speed;echo '</span></div> 

</td> 

  

 
Εικόνα 45. Εικονίδια ζνταςθσ και κατεφκυνςθσ του ανζμου 

4.12.5 Τψόμετρο πικανισ εκδιλωςθσ χιονόνερου - ςχετικι υγραςία  

Ανάλογα με το υψόμετρο ςτο οποίο υπάρχου οι οριακζσ ςυνκικεσ εκδιλωςθσ χιονόνερου  
ζχουν επιλεγεί και εμφανίηονται αυτόματα τα παρακάτω εικονίδια που το παρουςιάηουν υπό 
τθν μορφι χιονιςμζνου όρουσ. 

Σφποσ εικονιδίου  πλικοσ 

Τψόμετρο χιονόπτωςθσ 14 
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Κώδικασ html και php επιλογήσ εικονιδίου υψομζτρου πικανισ εκδιλωςθσ χιονόνερου: 

<td width="40px"  style="margin:0;padding:0;background-color: 

';if(((($istart+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)<5)||((($ista

rt+$hourz[48]+$hourplus[48]+$countryutcplus)%24)>17))echo '#DBE6E6;';else 

echo '#FFFFFF;';echo ' background-

image:url(images/xionometro/40x60/snow';echo $xionometro[$istart+48];echo 

'.png);"><div class="input"><h4><br><br><br>';if($apcp[$istart+48]>0){echo 

$xionoypso[$istart+48];echo ' '; echo $body1;}echo '<br>';echo 

$humid[$istart+48];echo '%</h4><span class="tooltip">'; echo $altitude; 

echo ' ';echo $sleet; echo '<br>'; echo $humidity; echo 

'</span></div></td> 

 

 
Εικόνα 46. Εικονίδια υψομζτρου πικανισ εκδιλωςθσ χιονόνερου 

4.13 Χάρτθσ βροχισ χιονιοφ 

Ο χάρτθσ βροχισ χιονόνερου χιονιοφ παρουςιάηει τθν χρωματικι αναπαράςταςθ των καιρικϊν 
φαινομζνων ενςωματωμζνθ ςτο περιβάλλον του googlemaps api. Η εφαρμογι του Google 
maps, ςτα 5 πρϊτα επίπεδα ηουμ δείχνει τθν εικόνα του χάρτθ βροχισ χιονιοφ ενϊ για τα 
μεγαλφτερα επίπεδα τον κλαςικό χάρτθ.  

Κώδικασ javascript και php ενςωμάτωςησ του χάρτη βροχήσ χιονόνερου χιονιοφ ςτο 
googlemaps api: 

var meteoTypeOptions = { 

getTileUrl: function(coord, zoom) {       

            var normalizedCoord = getNormalizedCoord(coord, zoom); 

            if (!normalizedCoord) { 

            return null; 

            } 

            var bound = Math.pow(2, zoom); 

            hpls2=hpls;if(hpls2==6)hpls2='06';        

            if(zoom<=5){ 

            return 'imagegfs/'+hpls2+'apcp_gfs_Earth_c_' 

            +zoom+'_'+coord.x+'_'+coord.y+ '.jpg?'+ 

            zone[(hpls2/6-1)]; 

            } 

            else { 

            return null; 

            }    

        }, 

        tileSize: new google.maps.Size(256, 256), 

        maxZoom: 111, 

        minZoom: 1, 

        radius: 1738000, 

        name: '<?php echo $Precipitation?>' 

}; 

var meteoMapType = new google.maps.ImageMapType(meteoTypeOptions); 
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Οι εικόνεσ βροχισ χιονιοφ δθμιουργοφνται pixel by bixel κατά τθν λειτουργία του shell script 
ανανζωςθσ ςτon linux server.Για τθν δθμιουργία ων εικόνων χρθςιμοποιικθκαν βιβλιοκικεσ 
τθσ c ενϊ τα εκτελζςιμα αρχεία τρζχουν περιοδικά τζςςερισ φορζσ τθν θμζρα και παράγουν 30 
χάρτεσ τθν φορά, όςα είναι δθλαδι και τα 6ωρα βιματα πρόβλεψθσ καιροφ. 

Ο χριςτθσ μπορεί να δει τισ εικόνεσ μζςω των  κουμπιϊν «+6 ϊρεσ» και «-6 ϊρεσ» κινοφμενοσ 
με τον τρόπο αυτό ςε μελλοντικζσ προγνϊςεισ. Οι χάρτεσ παρουςιάηουν δεδομζνα για όλεσ τισ 
περιοχζσ του πλανιτθ και για μζχρι +180 ϊρεσ, δθλαδι ωσ και 7 θμζρεσ ςτο μζλλον. 

Κώδικασ javascript προβολήσ μελλοντικών  προγνϊςεων ανα 6ωρο : 

function hm(ho) { 

             if(ho>0){   hpls=hpls+ho;if(hpls>180)hpls=6;} 

             else { 

             hpls=hpls+ho;if(hpls<6)hpls=180; } 

             setCookie("hrspls",hpls,30065); 

             clicked=1; 

             showday(); 

        } 

 
<a  href='javascript:hm(-6);'>&nbsp;-6 <?php echo $wresmeg; ?></a> 

<a  href='javascript:hm(6);'>&nbsp;+6 <?php echo $wresmeg; ?>&nbsp;</a> 

 

 

Εικόνα 47. Χάρτθσ βροχισ χιονιοφ 

4.13.1 Tile Overlays  

Ζνασ χάρτθσ αποτελείται από ζναν αρικμό από τμιματα - tiles, ανάλογα με το επίπεδο ηουμ. Ο 
χάρτθσ με ηουμ 0 αποτελείται και ταυτίηεται με ζνα tile. H ςχζςθ με τθν οποία προκφπτει ο 
αρικμόσ των tiles που αποτελοφν το χάρτθ είναι 4ΛΝ, όπου Ν το επίπεδο ηουμ. Για υψθλά 
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ηουμ, υπάρχει περίπτωςθ να μθν υπάρχουν tiles για κάποιεσ περιοχζσ, όπωσ τουσ ωκεανοφσ 
και για πολφ υψθλά, αυτό είναι πικανό και για μικρζσ πόλεισ και χωριά. Σα τμιματα αυτά 
μποροφν να υποςτοφν επεξεργαςία, ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα, ωσ κάτι αρκετά 
εξεηθτθμζνο, να δθμιουργθκεί νζο είδοσ χάρτθ. 

Όταν δθμιουργοφμε εικόνεσ για ζνα tile layer, χρειάηεται να δθμιουργθκοφν εικόνεσ για 
επίπεδο zoom που είναι επικυμθτό να εξυπθρετθκεί. Για υψθλισ ανάλυςθσ ςυςκευζσ είναι 
προτεινόμενο να χρθςιμοποιοφνται  high dpi tiles (512x512 px).  

 GoogleMap.getMaxZoomLevel() επιςτρζφει το μζγιςτο επίπεδο ηουμ που είναι 
διακζςιμο με τθν τρζχουςα κζςθ τθσ κάμερασ. Αυτό λαμβάνει υπόψθ το είδοσ του 
χάρτθ που χρθςιμοποιείται τθν δεδομζνθ ςτιγμι. Για παράδειγμα, ζνασ δορυφόρικόσ ι 
χάρτθσ εδάφουσ πορεί να ζχει χαμθλότερο μζγιςτο επίπεδο ηουμ από τον βαςικό 
χάρτθ. 

 GoogleMap.getMinZoomLevel()επιςτρζφει το ελάχιςτο επίπεδο ηουμ, το οποίο είναι το 
ίδιο για κάκε κζςθ (ςε αντίκεςθ με το μζγιςτο επίπεδο ηουμ), αλλά μπορεί να ποικίλει 
μεταξφ των ςυςκευϊν και των μεγεκϊν του χάρτθ. 

Προςκζτοντασ ζνα tile overlay 

Ο πιο απλόσ και κοινόσ τρόποσ για να παραχκεί ζνα tile overlay είανι με το να παραχκεί ζνα 
URL που κα δείχνει τθ εικόνα του Tile. Σο UrlTileProvider είναι μια μερικι υλοποίθςθ του 
TileProvider που παράγει εικόνεσ - tiles με βάςθ κάποιο URL. Αυτό προυποκζτει ότι όλεσ οι 
εικόνεσ κα ζχουν το ίδιο μζγεκοσ. 

Θα πρζπει να εφαρμοςτεί θ ςυνάρτθςθ UrlTileProvider.getTileUrl(), θ οποία δζχεται τισ 
ςυντεταγμζνεσ του tile (x, y, zoom), και επιςτρζφει ζνα URL που δείχνει τθν εικόνα που κα 
χρθςιμοποιθκεί ωσ Tile. Η ςυνάρτθςθ κα πρζπει να επιςτρζφει null αν δεν υπάρχει tile για ζνα 
δοςμζνο x, y and zoom.  

4.14 Όροι χριςθσ 

τθν ςελίδα όροι χριςθσ γίνεται αποποίθςθ ευκφθσ για τθν χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ και 
δθλϊνεται χρθςιμοποιεί cookies.   

 

Εικόνα 48. Όροι χριςθσ 
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4.15 Επικοινωνία 

τθν ςελίδα αυτι ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να αποςτείλει κάποιο μθνυμα ςτουσ 
ιδιοκτιτεσ τθσ ιςτοςελίδασ παρακζτοντασ το όνομά, τθν διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου του και ζνα τίτλο του μθνφματοσ. 

Σο μινυμα ςτζλνεται μζςω mailserver ςε κάποιο δθλωμζνο e-mail.   

 

 

Εικόνα 49. Επικοινωνία 
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5 Αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ 

5.1 Ανανζωςθ μετεωρολογικϊν δεδομζνων 

τθν παράγραφο αυτι περιγράφεται θ ροι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων από τουσ server 
του προγνωςτικοφ μοντζλου ςτον server τθσ ιςτοςελίδασ. Σα δεδομζνα προζρχονται από το 
Αμερικανικό μοντζλο GFS (Global Forecast System) μζςω ftp servers. 

Η διαδρομι (path) του server είναι θ  

ftp://ftp.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/ 

5.1.1 Πθγι δεδομζνων – αρχεία grib  

Ο τρόποσ αποκικευςισ τουσ είναι υπό τθν μορφι αρχείων grib, τα οποία ζχουν μεγάλο 
μζγεκοσ και θ επεξεργαςία τουσ απαιτεί γνϊςθ προγραμματιςμοφ κακϊσ θ πλθροφορία 
βρίςκεται κωδικοποιθμζνθ και κατακερματιςμζνθ ςε αυτό. 

Σα αρχεία αυτά ανανεϊνονται τζςςερισ φορζσ τθν θμζρα και περιζχουν μετρολογικά 
δεδομζνα ςε βιμα 3 ι 6 ωρϊν από τθ ςτιγμι δθμιουργίασ τουσ και φτάνουν να παρζχουν 
προγνωςτικά ςτοιχεία για ζωσ 368 ϊρεσ ςτο μζλλον.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ ιςτοςελίδασ επιλζξαμε βιμα 6 ωρϊν και πρόγνωςθ ζωσ 196 ϊρεσ ενϊ τα 
δεδομζνα ανανεϊνονται 4 φορζσ τθν θμζρα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται να δθμιουργθκεί 
ζνα αυτόματο ςφςτθμα το οποίο κα κατεβάηει τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία με περιοδικό 
τρόπο (4 φορζσ τθν θμζρα) για κάκε ζνα από τα 30 αρχεία, (επιλζξαμε βιμα 6ωρϊν για 
περίοδο 180 ωρϊν). 

Σο κάκε grib αρχείο περιζχει δεδομζνα για 366 μετεωρολογικζσ παραμζτρουσ (παράρτθμα 1) 
ταξινομθμζνα ςε γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ μιςισ μοίρασ (ανά 13 χιλιόμετρα) και για όλο 
τον κόςμο. Για παράδειγμα ςτον χϊρο τθσ κεντρικισ Ελλάδασ τα ςθμεία για τα οποία 
παρζχονται τα δεδομζνα καιροφ είναι τα παρακάτω.  

 

Εικόνα 50. Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ μιςισ μοίρασ 

Η βαςικι δυςκολία ςτο εγχείρθμα είναι ότι λόγω του τεράςτιου όγκου τθσ πλθροφορίασ που 
περιζχει το κάκε αρχείο grib θ διαδικαςία για να κατζβουν αυτοφςια τα αρχεία  παίρνει χρόνο 
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απαγορευτικό για τισ ανάγκεσ μια ιςτοςελίδασ καιροφ αφοφ αυτό πρζπει να ανανεϊνεται κάκε 
6 ϊρεσ. 

Σο όνομα κάκε αρχείου grib παράγεται από το GFS με ςυγκεκριμζνο τρόπο ϊςτε να είναι 
εφκολθ θ αναηιτθςι του αυτοματοποιθμζνα.  

Για παράδειγμα το αρχείο grib για το τρζξιμο των 12:00 τθσ 31/10/2015 και για τθν πρόγνωςθ 
120 ωρϊν είναι το gfs.t12z.pgrb2full.0p50.f120 και βρίςκεται ςτον φάκελο  

ftp://ftp.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/gfs.2015103112/ 

το αρχείο gfs.t12z.pgrb2full.0p50.f120 το t12z ςυμβολίηει ότι το τρζξιμο του μοντζλου 
ξεκίνθςε ςτισ 12:00, το 0p50 ότι ζχει δεδομζνα μιςισ μοίρασ και το f120 ότι τα δεδομζνα 
αφοροφν το χρονικι ςτιγμι 120 ωρϊν, forward (μπροςτά), μετά τθν ζναρξθ του τρεξίματοσ. 

5.1.2 Μορφι αρχείων grib  

Σα αρχεία GRIB (GRIdded Binary or General Regularly-distributed Information in Binary form) 
είναι μια ςυλλογι από αυτόνομα αρχεία δεδομζνων ςε δφο διαςτάςεισ, με τισ μεμονωμζνεσ 
εγγραφζσ τουσ να μποροφν να ςτακοφν από μόνεσ τουσ ωσ ςτοιχεία με αυτόνομο οριςμό, 
χωρίσ αναφορζσ ςε άλλα αρχεία ι ςε ζνα άλλο γενικό ςχιμα. Ζτςι ςυλλογζσ των εγγραφϊν 
των GRIB μποροφν να εφαρμόηουν θ μια ςτθν άλλθ ι και να διαχωρίηονται μεταξφ τουσ. 

Κάκε εγγραφι GRIB ζχει δφο ςυςτατικά μζρθ, αυτό που περιγράφει τθν εγγραφι (θ τθν 
κεφαλίδα) και τα πραγματικά δυαδικά δεδομζνα. Σα δεδομζνα GRIB-1 ςυνικωσ 
μετατρζπονται ςε ακζραιουσ αρικμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ  κλίμακα και αντιςτάκμιςθ, και ςτθ 
ςυνζχεια ςυςκευάηονται ςε Bit. Σα GRIB-2 ζχουν επιπρόςκετα τθ δυνατότθτα ςυμπίεςθσ. 

Προβλιματα με τα αρχεία GRIB 

Δεν υπάρχει τρόποσ μζςα ςτο αρχείο GRIB  να περιγραφτεί θ ςυλλογι αρχείων GRIB. 

• Κάκε εγγραφι είναι ανεξάρτθτθ, και δεν υπάρχει τρόποσ να γίνει αναφορά ςτο 
γενικό ςχιμα δθμιουργίασ του αρχείου GRIB. 

• Επίςθσ δεν υπάρχει κάποιοσ αλάνκαςτοσ τρόποσ για να επαναςυςτακοφν 
εγγραφζσ ςτουσ πολυδιάςτατουσ πίνακεσ από τουσ οποίουσ προιλκαν. 

 Γίνεται χριςθ εξωτερικϊν πινάκων για να περιγραφτεί θ ςθμαςία των δεδομζνων. 

• Δεν υπάρχουν ζγκυρεσ κζςεισ εντόσ του αρχείου για να δθμοςιευτοφν οι τοπικοί 
πίνακεσ. 

• Αςυνεπισ και εςφαλμζνθ μεκόδουσ εκδόςεων τοπικϊν πινάκων. 

 GRIB  Header 

Τπάρχουν 2 τμιματα τθσ κεφαλίδασ GRIB  - ζνα υποχρεωτικό (Product Definition Section - PDS) 
και ζνα προαιρετικό (Grid Description Section - GDS). το PDS περιγράφονται το ποιοσ 
δθμιοφργθςε τα δεδομζνα, το εμπλεκόμενο αρικμθτικό μοντζλο (π.χ. NWP ι GCM), τα 
δεδομζνα που είναι ςτθν πραγματικότθτα αποκθκευμζνα (όπωσ ο άνεμοσ, θ κερμοκραςία, θ 
ςυγκζντρωςθ του όηοντοσ κ.λπ.), οι μονάδεσ του δεδομζνων (μ, πίεςθ κ.λπ.), το κάκετο 
ςφςτθμα δεδομζνων (ςτακερό φψοσ, ςτακερι πίεςθ, ςτακερό δυναμικό κερμοκραςίασ), και θ 
χρονικι ςιμανςθ. 
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Εάν απαιτείται περιγραφι τθσ χωρικισ οργάνωςθσ των δεδομζνων τότε ςυμπεριλαμβάνεται 
και το GDS τμιμα . Αυτζσ οι πλθροφορίεσ περιλαμβάνουν τισ φαςματικζσ αρμονικζσ 
απόκλιςθσ και ςτροβιλότθτασ δθλαδι πλεγματικά δεδομζνα (Gaussian, πλζγμα ΧΤ), τθν 
οριηόντια ανάλυςθ, και τθ κζςθ προζλευςθσ. 

Σα αρχεία grib μιςισ μοίρασ περιζχουν μετεωρολογικά δεδομζνα για το πλζγμα Latitude –
Longitude. 

 

Εικόνα 51. Πλζγμα Latitude –Longitude μιασ μοίρασ 

Όλα τα μικθ πρζπει να είναι ςε μοίρεσ ανατολικά και να είναι μεταξφ 0 και 360 μοιρϊν με 
βιμα 0.5. Δεν επιτρζπονται αρνθτικά μικθ. Αντίςτοιχα για το γεωγραφικό πλάτοσ ορίηονται οι 
μοίρεσ -90 ζωσ 90 με βιμα 0.5. υνεπϊσ το πλζγμα εγγραφϊν που δίνεται για τα 
μετεωρολογικά δεδομζνα ζχει διαςτάςεισ 720 x 360. 

τον πίνακα 6 του παραρτιματοσ  φαίνεται το ςφνολο των μετρολογικϊν δεδομζνων που 
διατίκενται από το GFS 0p50 και με ζντονο χρϊμα είναι τα δεδομζνα που τελικά 
χρθςιμοποιοφνται από τθν ιςτοςελίδα για τθν προβολι του καιροφ. 

5.2 Άντλθςθ δεδομζνων 

Για τον παραπάνω λόγο υπιρξε θ ανάγκθ να βρεκεί ζνασ τρόποσ να τραβθχτεί μόνο το 
απαραίτθτο μζροσ τθσ πλθροφορίασ από το κάκε αρχείο. Σθν δυνατότθτα αυτι δίνει ο 
ςυνδυαςμόσ τθσ γλϊςςασ perl και curl. Σο αρχείο perl βοθκά ςτθν απομακρυςμζνθ 
επεξεργαςία του αρχείου ενϊ θ curl ςτθν ςφνδεςθ με τον ftp server. 

5.2.1 Perl  

Η Perl είναι μία πολφ δθμοφιλισ αντικειμενοςτρεφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ. υνικωσ 
ζνα πρόγραμμα ςε Perl εκτελείται χρθςιμοποιϊντασ άμεςα ι ζμμεςα το διερμθνζα τθσ 
γλϊςςασ. Αυτό που διακρίνει τθν Perl από πολλζσ άλλεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ είναι το 
γεγονόσ ότι είναι διακζςιμθ για ςχεδόν όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα. Η γλϊςςα ςχεδιάςτθκε 
από τον Larry Wall και ο πθγαίοσ κϊδικάσ τθσ διατίκεται βάςθ τθσ αδείασ ανοικτοφ κϊδικα 
GPL. Η πρϊτθ ζκδοςθ τθσ γλϊςςασ εμφανίςτθκε το 1987 ενϊ ςτισ αρχζσ του 2010 θ πιο 
πρόςφατθ ζκδοςι τθσ είναι θ 5.10.1. 

Χαρακτθριςτικά 
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Ωσ γλϊςςα προγραμματιςμοφ θ Perl ζχει ζνα δυναμικό ςφςτθμα τφπων, δθλαδι μία 
μεταβλθτι αποκτά τφπο μόνο μετά από τθν ανάκεςθ μιασ τιμισ ςε αυτι. Η Perl μπορεί να 
διαχειριςτεί αρικμοφσ (δεκαδικοφσ και ακεραίουσ) και ςυμβολοςειρζσ. Επιπλζον, μποροφμε 
να ζχουμε πίνακεσ απλοφσ (arrays) και ςυςχετιςτικοφσ (associative arrays ι απλά hash tables), 
οι οποίοι είναι μθχανιςμοί οργάνωςθσ δεδομζνων. Μάλιςτα με τουσ ςυςχετιςτικοφσ πίνακεσ 
μποροφμε να δθμιουργιςουμε δυναμικζσ δομζσ όπωσ δζνδρα, ςτοίβεσ, ουρζσ κ.λπ. Τπάρχει 
πρόνοια για τον διαχωριςμό μεταβλθτϊν ςτισ οποίεσ ανακζτουμε απλζσ τιμζσ ι ςφνκετεσ 
τιμζσ. 

Όταν ορίηουμε μία διαδικαςία ι μία ςυνάρτθςθ ςτθν Perl δεν ςθμειϊνουμε τυπικζσ 
παραμζτρουσ αλλά απλά κεωροφμε πωσ θ διαδικαςία ι θ ςυνάρτθςθ κα ζχουν ωσ όριςμα 
ζναν πίνακα. Άρα για μια ςυνάρτθςθ ι μία διαδικαςία δεν υπάρχει προκακοριςμζνοσ αρικμόσ 
οριςμάτων. Επίςθσ οι ςυναρτιςεισ και οι διαδικαςίεσ ςτθν Perl μποροφν να οριςτοφν 
αναδρομικά. 

Ζνα άλλο βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ γλϊςςασ είναι θ εξαιρετικι υποςτιριξθ των κανονικϊν 
εκφράςεων, δθλαδι παραςτάςεων που μποροφν να περιγράψουν τθν γενικι δομι μιασ 
ςυμβολοςειράσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διαχείριςθ ςυμβολοςειρϊν. Η πιο 
χαρακτθριςτικι χριςθ των κανονικϊν εκφράςεων είναι ςτθν λεκτικι ανάλυςθ γλωςςϊν 
προγραμματιςμοφ, δθλαδι ςτο κομμάτι εκείνο ενόσ μεταγλωττιςτι που «ςπάει» τθν είςοδο 
ςε λεκτικζσ μονάδεσ (tokens). 

Όπωσ αναφζρκθκε θ Perl είναι μία αντικειμενοςτρεφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ. τθν Perl 
οι κλάςεισ είναι πακζτα με ειδικζσ ςυναρτιςεισ τα οποία επιςτρζφουν τθν τιμι 1. Ο τρόποσ 
δθμιουργίασ και χριςθσ κλάςεων δεν είναι ιδιαίτερα κομψόσ ενϊ παράλλθλα δεν υποςτθρίηει 
πολλζσ από τισ δυνατότθτεσ που υποςτθρίηουν κατεξοχιν αντικειμενοςτρεφείσ γλϊςςεσ όπωσ 
θ Java και θ Scala. 

Επίςθσ θ Perl παρζχει εργαλεία για ταυτόχρονθ επεξεργαςία δεδομζνων μζςω νθμάτων ι 
κάνοντασ χριςθ τθσ κλιςθσ ςυςτιματοσ fork. Επιπλζον παρζχει υποδομζσ για δικτυακό 
προγραμματιςμό. Επίςθσ παρζχει υποδομζσ για τθν εφκολθ διαςφνδεςθ με γνωςτζσ βάςεισ 
δεδομ́ενων, ενϊ τα τελευταία χρόνια ζγινε ιδιαίτερθ δθμοφιλισ λόγω τθσ χριςθσ τθσ ςτθ 
βιοπλθροφορικι. Σζλοσ, θ Perl ζγινε πολφ γνωςτι λόγω τθσ χριςθσ τθσ για τθ δθμιουργία των 
λεγομζνων CGI scripts. 

5.2.2 Curl  

Η γλϊςςα curl είναι ζνα ςυςτατικό εργαλείο μεταφοράσ αρχείων μζςω http/ftp.  

Δικτυακόσ τόποσ:  

http://sourceforge.net/projects/curl ή http://curl.haxx.se/ 

Σο Curl είναι ζνα εργαλείο γραμμισ εντολϊν και το libcurl θ αντίςτοιχθ βιβλιοκικθ μεταφοράσ 
δεδομζνων με ςφνταξθ URL ςτθρίηοντασ τα πρωτόκολλα FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, TFTP, 
GOPHER, TELNET, DICT, FILE and LDAP. Σο εργαλείο και θ βιβλιοκικθ προςφζρουν πολλζσ 
δυνατότθτεσ για τθ πλιρθ διαχείριςθ των πρωτοκόλλων. 

Αναλυτικότερα: 

Εργαλείο curl 
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 Δυνατότθτα δθμιουργίασ αρχείου ρυκμίςεων  

 πολλαπλά URLs προσ Download ςε μια γραμμι εντολϊν  

 Πολλαπλά URLs προσ Upload ςε μια γραμμι εντολϊν  

 Οριηόμενθ μζγιςτθ ταχφτθτα μεταφοράσ  

  Αποςτολι ςε νζα διεφκυνςθ του standard error. 

 

Βιβλιοκικθ libcurl 

 φνταξθ URL χωρίσ όριο μικουσ 

 Οριηόμενοσ μζγιςτοσ χρόνοσ μεταφοράσ 

 Οριηόμενθ ελάχιςτθ ταχφτθτα μεταφοράσ 

 Οριηόμενο αποτζλεςμα μεταφοράσ 

 Αυτόματθ εικαςία πρωτοκόλλου από το εξυπθρετθτι 

 Μπάρα προόδου / χρόνοι /δεδομζνα κατά τθ μεταφορά  

 Δυνατότθτα χριςθσ proxy  

 Εκτελείται και ςε win32 

 Οριηόμενθ κάρτα δικτφου/modem για τθν εξερχόμενθ κίνθςθ.  

 Τποςτιριξθ IPv6 για Unix και Windows  

 Μόνιμεσ ςυνδζςεισ 

 Τποςτιριξθ Socks5 και user name + password 

 Τποςτιριξθ μεγάλων αρχείων (>2GB και >4GB) και large files (>2GB και >4GB) για 
upload/download  

  replaceable memory functions (malloc, free, realloc, etc)  

 Αςφγχρονθ αναηιτθςθ ονομάτων 
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5.3 Κορμόσ του ςυςτιματοσ ανανζωςθσ  

Για τθν περιοδικι ανανζωςθ των δεδομζνων επιλζχτθκε όλα τα προγράμματα που κα 
κατεβάηουν και κα επεξεργάηονται τθν πλθροφορία να λειτουργοφν ςε επιβάλλον linux. 

Ο κορμόσ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι ζνα shell script το οποίο κα περιγραφεί αναλυτικά 
παρακάτω, τρζχει 24 ϊρεσ το 24ωρο και εκτελεί μια ακολουκία προγραμμάτων 4 φορζσ τθν 
θμζρα με ϊρεσ ζναρξθσ τισ 00:30 UTC+10, 06:30 UTC+10, 12:30 UTC+10, 18:30 UTC+10,δθλαδι 
τισ ϊρεσ που ξεκινά να ανανεϊνει τα αρχεία grib το μοντζλο. 

Σο Shell script επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν εντολζσ δθμιουργόντασ ζνα αρχείο 
το οποίο περιζχει τθν ακολουκία των εντολϊν που κζλουν να εκτελζςουν. Σο αρχείο αυτό 
ορίηεται ωσ εκτελζςιμο και ζκτοτε θ πλθκτρολόγθςθ του ονόματοσ του αρχείου εκτελεί τθν 
ςυγκεκριμζνθ ακολουκία εντολϊν. 

Σο shell script τρζχει ςε ζνα βρόγχο και ελζγχει ανά τακτά διαςτιματα τθν ϊρα του 
ςυςτιματοσ ϊςτε  όταν αυτι φτάςει ςε μια μια από τισ 4 κακοριςμζνεσ να προχωριςει ςτθν 
εκτζλεςθ μιασ ακολουκίασ προγραμμάτων μπαίνοντασ ςε ζναν νζο βρόγχο τον οποίο εκτελεί 
30 φορζσ μία για κάκε 6ωρο από τισ 180 ϊρεσ πρόβλεψθσ. 

Όταν αυτό ςυμβεί τραβά και αποκθκεφει τθν ϊρα και θμερομθνία ζναρξθσ και τα 
χρθςιμοποιεί για να παράξει τα ονόματα αρχείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, για τθν 
ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα τρεξίματοσ. τθ ςυνζχεια προχωρά ςτθν εκκίνθςθ λειτουργίασ των 
αρχείων perl/ curl με πζραςμα παραμζτρων του 6ωρου πρόβλεψθσ, τθσ θμερομθνίασ και τθσ 
ϊρασ τρεξίματοσ, για κάκε μία μετεωρολογικι παράμετρο που ζχουμε επιλζξει (ςφνολο 10). 
Σα αρχεία αυτά επιςτρζφουν ζνα μικροφ  μεγζκουσ αρχείο grib το οποίο περιζχει πλθροφορία 
μόνο για τθν μία μετεωρολογικι παράμετρο που επιλζξαμε.  

τθ ςυνζχεια το shell script προχωρά ςτο άνοιγμα των αρχείων αυτϊν ϊςτε να αντλιςει τθν 
πλθροφορία και να τθν μετατρζψει ςε μορφι τζτοια που να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανανζωςθ 
τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ καιροφ αλλά και τθν παραγωγι των αρχείων εικόνασ 
που κα αποτελζςουν τον χάρτθ βροχισ χιονιοφ που κα ενςωματωκεί ςτο google maps api. 

Οι εικόνεσ δθμιουργοφνται αυτόματα pixel pixel με χριςθ βιβλιοκθκϊν επεξεργαςίασ εικόνων 
τθσ γλϊςςασ c. Για τον λόγο αυτό ζχουν φτιαχτεί προγράμματα c τα οποία δίνουν χρϊμα ςε 
ζναν αρχικό χάρτθ ςε όποιο ςθμείο παρατθρείται βροχόπτωςθ ι χιονόπτωςθ. 

Η εικόνα του χάρτθ ζχει διαςτάςεισ 5440x11520 και μεταφζρεται ςτον server όπου μζςω php 
κόβεται ςε μικρότερα αρχεία με κατάλλθλθ ονομαςία ϊςτε να αποτελζςουν τισ εικόνεσ των 
Tile Layers ςτο Googlemaps api. 

Με τον τρόπο αυτό παράγονται ανά 6ωρο 300 αρχεία (30 από το 6ωρο χρονικό βιμα των 180 
ωρϊν πρόβλεψθσ *10 που είναι οι μετεωρολογικζσ παράμετροι) τα οποία πρζπει να 
μεταφερκοφν ςτον κεντρικό server τθσ ιςτοςελίδασ για να ανανεωκεί θ βάςθ δεδομζνων sql. 

Σα όςα περιγράφτθκαν παραπάνω αποτυπϊνονται ςυγκεντρωτικά ςτο επόμενο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 1. Ροι μετεωρολογικϊν δεδομζνων 

Η ροι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων γίνεται μζςω του αρχικοφ shell script το οποίο 
ενεργοποιεί ςταδιακά τα επόμενα εμφωλευμζνα script ζωσ ότου ολοκλθρωκεί θ ανανζωςθ των 
βάςθσ δεδομζνων και επανενεργοποιθκεί το αρχικό.  

5.3.1 Πρϊτοσ βρόγχοσ  - επιλογι ϊρασ  

Σο αρχικό script κρατά ςε τζςςερισ μεταβλθτζσ τισ ϊρεσ ζναρξθσ τθσ ανανζωςθσ των 
δεδομζνων και ςυνεχϊσ τισ ςυγκρίνει με τθν υφιςτάμενθ ϊρα  
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timenow = `date +%k%M` μζςω τθσ εντολισ while true do. 

Σθν ςτιγμι που ο ζλεγχοσ επιτφχει και θ υφιςτάμενθ ϊρα ςυμπίπτει με τθν ϊρα ζναρξθσ τθσ 
ανανζωςθσ των δεδομζνων τότε ενεργοποιείται ο επόμενοσ βρόγχοσ.  

5.3.2 Δεφτεροσ βρόγχοσ  -  Άντλθςθ δεδομζνων από το GFS  

Όταν ενεργοποιθκεί ο δεφτεροσ βρόγχοσ τότε μζςω τθσ εντολισ  

if[[$i -lt 198]]; then … i=i+6;  

Εκτελεί για 32 φορζσ τον τρίτο βρόγχο, όςα και τα χρονικά βιματα πρόγνωςθσ.    

5.3.3 Σρίτοσ βρόγχοσ Παραγωγι αρχείων προσ αποςτολι ςτθν ιςτοςελίδα  

Κατά τθν ενεργοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου script ενεργοποιείται το αρχείο getgfs.pl το οποίο 
κατεβάηει δζκα αρχεία που αφοροφν τισ μετεωρολογικοφσ παραμζτρουσ: ποςοςτό 
νεφοκάλυψθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ, φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ, γεωδυναμικό 
φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC, ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ, ελάχιςτθ κερμοκραςία 
εξαϊρου πρόγνωςθσ, μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ, κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ, γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ, u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου πρόγνωςθσ, v 
κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου πρόγνωςθσ. τθ ςυνζχεια με τθν εντολι wgrib2 και load_data 
παράγονται αρχεία txt ςε τζτοια μορφι που κα είναι εφκολθ θ αποςτολι ςτον server τθσ 
ιςτοςελίδασ και θ ανανζωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων ςτθν ςυνζχεια. 

5.3.4 Σζταρτοσ βρόγχοσ – Αποςτολι αρχείων ςτον server και ανανζωςθ βάςθσ sql  

Αμζςωσ μετά τθν δθμιουργία των αρχείων txt με τισ δζκα μετωρολογικζσ παραμζτρουσ 
ενεργοποιείται το τελευταίο script το οποίο αναλαμβάνει τθν αποςτολι των αρχείων txt ςτον 
server τθσ ιςτοςελίδασ μζςω τθσ εντολισ  

ncftpput file –u username –p pass ftp.domain.com path file  

Σελικά μετά τθν επιτυχι αποςτολι των αρχείων ςτον server τθσ ιςτοςελίδασ ανανεϊνεται θ 
βάςθ δεδομζνων καλϊντασ ζνα php αρχείο που καλεί τθν εντολι update τθσ mysql. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ανανζωςθσ επανενεργοποιείται το αρχικό script. 

5.3.5 Linux  

Σο Linux ι GNU/Linux, είναι ζνα λειτουργικό ςφςτθμα που αποτελείται από ελεφκερο 
λογιςμικό. Η χριςθ του είναι παρόμοια με αυτι του Unix, αλλά όλοσ ο πθγαίοσ κϊδικασ του 
ζχει γραφτεί από τθν αρχι ωσ ελεφκερο λογιςμικό υπό τθν ελεφκερθ άδεια χριςθσ GNU 
General Public License. 

Σο Linux μπορεί να εγκαταςτακεί και να λειτουργιςει ςε μεγάλθ ποικιλία υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων, από μικρζσ ςυςκευζσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα μζχρι μεγάλα υπολογιςτικά 
ςυςτιματα και υπερυπολογιςτζσ. Σον Ιοφνιο του 2014, 97% των 500 ιςχυρότερων 
υπερυπολογιςτϊν χρθςιμοποιοφν κάποια διανομι Linux. Σο Linux χρθςιμοποιείται κατά κόρον 
ςε διακομιςτζσ, αφοφ θ καταγεγραμμζνθ χριςθ του ςε αυτοφσ για το 2008 ανζρχεται ςε 60% 
του ςυνόλου τθσ αγοράσ. ε ότι αφορά τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, θ δθμοφιλία των 
λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Mac OS X ι Microsoft Windows είναι υψθλότερθ, ενϊ το αντίςτοιχο 
ποςοςτό του Linux είναι ςχεδόν 2%. Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται άνοδοσ του Linux και 
ςε προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, χάρθ ςτθν πολφ καλφτερθ υποςτιριξθ και ςυμβατότθτα με τα 
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διάφορα ςυςτιματα και υλικά υπολογιςτϊν απ'ότι ςτο παρελκόν, κακϊσ και τθν 
αναβακμιςμζνθ αιςκθτικά και χρθςτικά λειτουργικότθτα των διάφορων διανομϊν. Επίςθσ 
διανομζσ Linux είναι εξαιρετικά δθμοφιλισ ςτα παλαιότερα ι μικρισ επεξεργαςτικισ ιςχφσ 
μθχανιματα (όπωσ netbook), κακϊσ ςυχνά ζχει πολφ χαμθλότερεσ απαιτιςεισ επεξεργαςτικισ 
ιςχφσ, μνιμθσ, και αποκθκευτικοφ χϊρου ςε ςχζςθ με άλλα λειτουργικά ςυςτιματα. 

Σο Linux ςυχνά προςφζρεται ςτο χριςτθ ςε διάφορεσ διανομζσ Linux. Χαρακτθριςτικό των 
διανομϊν είναι θ μεγάλθ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ και επιλογισ που προςφζρουν 
κακϊσ κάκε μια απευκφνεται ςε διαφορετικό τφπο χρθςτϊν. Ανάλογα με τθν φιλοςοφία που 
ακολουκεί κάκε διανομι μπορεί να δίνει μεγαλφτερθ βάςθ ςτθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, 
ςτισ εφαρμογζσ πολυμζςων, τθν ευκολία παραμετροποίθςθσ, απλότθτα του ςυςτιματοσ, μόνο 
ελεφκερο λογιςμικό, χαμθλζσ απαιτιςεισ ςε πόρουσ, και άλλα. 

Δθμιουργόσ του πυρινα Linux είναι ο Λίνουσ Σόρβαλντσ, από το όνομα του οποίου προιλκε 
και θ ονομαςία Linux. O Σόρβαλντσ άρχιςε να αναπτφςςει ζνα αρχικό πυρινα το 1991 
χρθςιμοποιϊντασ κϊδικα από από το ακαδθμαϊκό λειτουργικό ςφςτθμα MINIX του Άντριου 
Σάνενμπάουμ, το οποίο και μετεξζλιξε ανεξάρτθτα, και κατόπιν υιοκζτθςε τα προγράμματα 
και βιβλιοκικεσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ GNU του Ρίτςαρντ τάλλμαν. Πάνω ςτον αρχικό 
πυρινα του Σόρβαλντσ ζχουν εργαςτεί χιλιάδεσ χριςτεσ, κοινότθτεσ αλλά και εταιρείεσ. Λόγω 
τθσ ςυνφπαρξθσ του πυρινα Linux και του ςυςτιματοσ GNU ςτο ςχθματιςμό του Linux ωσ 
λειτουργικό ςφςτθμα, ςυχνά το ςφςτθμα αυτό αναφζρεται ϊσ GNU/Linux, όπωσ προτιμά το 
Κδρυμα Ελεφκερου Λογιςμικοφ. 

Οι χριςτεσ μποροφν να ελζγχουν ζνα ςφςτθμα Linux μζςω μιασ γραμμισ εντολϊν ι από το 
γραφικό περιβάλλον χριςτθ (GUI) , ενϊ είναι εφικτι και θ χριςθ πλικτρων ειδικισ 
λειτουργίασ που υπάρχουν ςτο ςχετικό υλικό, κοινι πρακτικι ςτα ενςωματωμζνα ςυςτιματα. 
φγχρονεσ δθμοφιλείσ διανομζσ προεπιλζγουν το γραφικό περιβάλλον, όπου θ χριςθ γραμμισ 
εντολϊν είναι διακζςιμθ μζςω ενόσ τερματικοφ ι μζςω μιασ ξεχωριςτισ εικονικισ κονςόλασ. 
Σο πιο διαδεδομζνο γραφικό περιβάλλον χριςτθ ςτο Linux είναι το X Window System, που 
ςιμερα γίνονται προςπάκειεσ να αντικαταςτακεί από το Wayland ενϊ θ εταιρεία Canonical 
αναπτφςει το ςφςτθμα Mir για τθν διανομι του Ubuntu. Η επιλογι τουσ να αναπτφξουν ζνα 
ξεχωριςτό γραφικό περιβάλλον ςε αντίκεςθ με ςθμαντικό ποςοςτό των χρθςτϊν οι οποίοι 
κζλουν να μεταφζρουν τισ διανομζσ τουσ ςτο Wayland, ςυναντά αντιπαράκεςθ. 

Σο X Window System (ι εν ςυντομία το X), παρζχει βαςικά εργαλεία για τθ δθμιουργία, τθν 
εμφάνιςθ, τθν τοποκζτθςθ και τθ διαχείριςθ γραφικϊν παρακφρων. Αυτό το κενό καλφπτουν 
τα λεγόμενα περιβάλλοντα εργαςίασ (Desktop Environments), τα οποία υλοποιοφν γραμμζσ 
εργαςιϊν (taskbars), προφφλαξθ οκόνθσ (screensaver), πίνακεσ εφαρμογϊν (panels) κ.α. 
Δθμοφιλι περιβάλλοντα εργαςίασ είναι το Unity, το GNOME, το KDE, το Cinnamon, το MATE, 
το LXDE και το Xfce. 

Η κφρια διαφορά μεταξφ του Linux και άλλων δθμοφιλϊν λειτουργικϊν είναι ότι ο πυρινασ 
του Linux άλλα και οι ςθμαντικότερεσ εφαρμογζσ του αναπτφςςονται μαηικά και ςυμμετοχικά 
από τισ κοινότθτεσ χρθςτϊν, μια και πρόκειται για ελεφκερο και ανοικτοφ κϊδικα λογιςμικό. 
Τπάρχουν και άλλα λειτουργικά που κυκλοφοροφν με ελεφκερεσ άδειεσ χριςθσ(όπωσ τα 
ςυςτιματα Unix τφπου BSD), αλλά το Linux είναι το πιο διαδεδομζνο. Οριςμζνεσ άδειεσ για 
ελεφκερο και ανοικτοφ κϊδικα λογιςμικό βαςίηονται ςτθν αρχι του copyleft, όπου ο κακζνασ 
μπορεί να πάρει τον κϊδικα και να τον επεξεργαςτεί, αναπαράγει, και διαβιβάςει ςε τρίτουσ, 
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αλλά πρζπει να το κάνει κάτω από τθν ίδια άδεια που το πιρε, κάτι που εξαςφαλίηει τθν 
ελεφκερθ και απρόςκοπτθ διάδοςθ του κϊδικα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του προσ όφελοσ 
όλων των ενδιαφερομζνων. Η πιο δθμοφιλισ άδεια ελεφκερου λογιςμικοφ, θ GNU GPL, είναι 
μια μορφι copyleft, και χρθςιμοποιείται για τον πυρινα Linux και για αρκετζσ εφαρμογζσ του 
εγχειριματοσ GNU 

5.3.6 Shell script  

Κάποιοι από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ δθμιουργίασ των shell script ιταν:  

• Να μποροφν τα ςενάρια κελφφουσ να χρθςιμοποιοφνται ςαν φίλτρα.  

• Να παρζχει προγραμματιςτικζσ δυνατότθτεσ όπωσ θ ροι ελζγχου και οι 
μεταβλθτζσ.  

• Ο ζλεγχοσ όλων των περιγραφζων αρχείων (file descriptors) ειςόδου/εξόδου.  

• Ο ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ ςθμάτων μζςα ςτα ςενάρια.  

• Να μθν υπάρχει όριο ςτο μζγεκοσ ςυμβολοςειρϊν ςτθ διερμθνεία των ςεναρίων 
κελφφουσ.  

• Να απλοποιθκεί και να γενικευκεί ο μθχανιςμόσ παράκεςθσ ςυμβολοςειρϊν 
(string quoting).  

• Ο μθχανιςμόσ του περιβάλλοντοσ, που επιτρζπει ςε ζνα περιβάλλον να υπάρχει 
ςτθν εκκίνθςθ και παρζχει ζναν τρόπο ςτα ςενάρια να περνοφν πλθροφορίεσ ςε 
υποςενάρια (διεργαςίεσ) χωρίσ τθ χριςθ ρθτϊν παραμζτρων.  

θμαντικά χαρακτθριςτικά 

Σο κζλυφοσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

• τα ςενάρια μποροφν να κλθκοφν ςαν εντολζσ, χρθςιμοποιϊντασ μόνο το όνομα 
αρχείου τουσ  

• μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε αλλθλεπιδραςτικά είτε όχι  

• επιτρζπει και ςφγχρονθ και αςφγχρονθ εκτζλεςθ εντολϊν  

• υποςτθρίηει τθν ανακατεφκυνςθ τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου, και τισ 
διαςωλθνϊςεισ (pipelines)  

• παρζχει ζνα ςφνολο από ενςωματωμζνεσ εντολζσ  

• παρζχει δομζσ ελζγχου τθσ ροισ, quotation facilities, και ςυναρτιςεισ  

• μεταβλθτζσ χωρίσ τφπο  

• παρζχει τοπικζσ και κακολικζσ εμβζλειεσ  

• τα ςενάρια δε χρειάηονται μεταγλϊττιςθ πριν τθν εκτζλεςθ  

• δεν περιζχει εντολι goto, επομζνωσ ίςωσ να χρειάηεται αναδόμθςθ του κϊδικα  

• Αντικατάςταςθ εντολισ με τθ χριςθ ανάποδων αποςτρόφων: `εντολι`  
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• Here documents με τθ χριςθ του << για τθν ειςαγωγι ενόσ τμιματοσ κειμζνου 
ειςόδου μζςα ςε ζνα ςενάριο  

• βρόχοι "for ~ do ~ done", και χριςθ του $* για επανάλθψθ πάνω ςτα ορίςματα  

• μθχανιςμόσ επιλογισ "case ~ in ~ esac", ο οποίοσ κυρίωσ χρθςιμοποιείται για τθ 
διευκόλυνςθ του περάςματοσ παραμζτρων  

• το sh παρείχε υποςτιριξθ για μεταβλθτζσ περιβάλλοντοσ με τθ χριςθ παραμζτρων 
λζξεων-κλειδιϊν και μεταβλθτϊν που μποροφςαν να εξαχκοφν ςτο περιβάλλον 
(exportable)  

• περιζχει ιςχυρζσ ικανότθτεσ ελζγχου τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου, κακϊσ επίςθσ και 
εντολζσ ταιριάςματοσ εκφράςεων (expression matching)  

Χριςθ 

Σα ςενάρια κελφφουσ μποροφν ςυνικωσ να εκτελεςτοφν με bash ι με ash/dash ςτο 
GNU/Linux ι ςε άλλα Unix-οειδι ςυςτιματα. 

5.4 Δομι βάςθσ δεδομζνων ιςτοςελίδασ 

Όπωσ κάκε δυναμικι ιςτοςελίδα, θ ιςτοςελίδα πρόγνωςθσ καιροφ απαιτεί μια τουλάχιςτον 
Βάςθ Δεδομζνων. Ο ςκοπόσ τθσ ΒΔ είναι θ φφλαξθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζχει 
καταςκευαςτεί μία (1) βάςθ δεδομζνων με όνομα “meteo” όπου αποκθκεφονται όλεσ οι 
πλθροφορίεσ , ομαδοποιθμζνεσ ςε πίνακεσ(tables) ανάλογα με το είδοσ και τθ χριςθ τουσ. αa 
επόμενα κεφάλαια φαίνονται τα ονόματα των πινάκων (tables) τθσ βάςθσ δεδομζνων και θ 
χριςθ τουσ  

5.4.1 Πίνακασ μετεωρολογικϊν παραμζτρων  

τον πίνακα μετεωρολογικϊν παραμζτρων κρατιοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 
μετεωρολογικά δεδομζνα ςε βιμα μιςισ μοίρασ. 

Για μια πρόγνωςθ ςε βάκοσ 192 ωρϊν, δθλαδι 8 θμερϊν και με βιμα τισ 6 ϊρεσ ο πίνακασ 
πρζπει να κρατάει δεδομζνα ανά 6ωρο ςτα ςθμεία που το προγνωςτικό μοντζλο διακζτει. 

Επειδι το μοντζλο παρζχει δεδομζνα μιςισ μοίρασ (π.χ. για latitude-longitude 34-10, 34.5-10, 
35-10, 35.5-10 κλπ) για όλο τον πλανιτθ θ βάςθ κα ζχει τελικά 259.200 εγγραφζσ (360x720). 
Πιο ςυγκεκριμζνα το latitude ζχει διάςτθμα από -90 εωσ +90 και το longitude ζχει διάςτθμα 
από -180 εωσ +180. Άρα το latitude με βιμα 0.5 ζχει 180x2=360 ςθμεία και το longitude με 
βιμα 0.5 ζχει 360x2=720 ςθμεία. 

Ο ςυνδιαςμόσ τουσ ωσ γεωγραφικά ςθμεία μιςισ μοίρασ ςτον χάρτθ μασ δίνει το τελικό 
αποτζλεςμα των 259.200 εγγραφϊν. 

Για να εξαχκεί θ πρόγνωςθ τθσ κερμοκραςίασ για ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο π.χ. όπου ζχει 
(lat,lon) (33.68736, 11.3223) κα πρζπει να εκτελεςτοφν αρχικά τζςερα ερωτιματα ςτθν βάςθ 
με τα κοντινότερα ςθμεία που υπάρχει διακζςιμθ πρόγνωςθ και ςτθ ςυνζχεια να βγεί ο 
ςτακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ τθσ κερμοκραςίασ με βάςθ τθν καρτεςιανι απόςταςθ του ςθμείου 
από τα τζςςερα κοντινότερα μιςισ μοίρασ ςθμεία. 
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Κώδικασ php επιλογήσ κοντινότερων ςθμείων που υπάρχει διακζςιμθ πρόγνωςθ: 

$aint=(int)($citylon); 

$bint=(int)($citylat); 

$londiaf=$citylon-$aint; 

$latdiaf=$citylat-$bint; 

 

if($londiaf<0.5){ 

$lon1=(int)($citylon); 

$lon2=(int)($citylon)+0.5; 

} 

if($londiaf>=0.5){ 

$lon1=(int)($citylon)+0.5; 

$lon2=(int)($citylon)+1; 

} 

if($latdiaf<0.5){ 

$lat1=(int)($citylat); 

$lat2=(int)($citylat)+0.5; 

} 

if($latdiaf>=0.5){ 

$lat1=(int)($citylat)+0.5; 

$lat2=(int)($citylat)+1; 

} 
$aidi00=$lon1*100000+$lat1*100;$aidi01=$lon1*100000+$lat2*100; 

$aidi10=$lon2*100000+$lat1*100;$aidi11=$lon2*100000+$lat2*100; 

 

 Η παρακάτω εικόνα πειγράφει με παράδειγμα τθν μεκοδολογία υπολογιςμοφ.  

 

Εικόνα 52. Μεκοδολογία υπολογιςμοφ κερμοκραςίασ τυχαίου ςθμείου 
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1 mesoypsom int(11) μζςο υψόμετρο ςθμείου 

2 tmin06 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

3 tmax06 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

4 t06 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

5 hgt06 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

6 u06 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

7 v06 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

8 id int(11) μοναδικό αναγνωριςτικό 

9 lon double γεωγραφικό μικοσ 

10 lat double γεωγραφικό πλάτοσ 

11 date06 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

12 hourplus06 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

13 hourz06 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

14 day06 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

15 clouds06 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

16 apcp06 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

17 zero06 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

18 humid06 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

19 tmin12 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

20 tmax12 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

21 t12 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

22 hgt12 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

23 u12 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

24 v12 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

25 date12 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

26 hourplus12 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

27 hourz12 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

28 day12 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

29 clouds12 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

30 apcp12 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

31 zero12 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

32 humid12 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

33 tmin18 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 
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34 tmax18 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

35 t18 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

36 hgt18 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

37 u18 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

38 v18 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

39 date18 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

40 hourplus18 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

41 hourz18 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

42 day18 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

43 clouds18 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

44 apcp18 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

45 zero18 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

46 humid18 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

47 tmin24 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

48 tmax24 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

49 t24 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

50 hgt24 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

51 u24 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

52 v24 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

53 date24 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

54 hourplus24 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

55 hourz24 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

56 day24 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

57 clouds24 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

58 apcp24 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

59 zero24 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

60 humid24 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

61 tmin30 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

62 tmax30 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

63 t30 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

64 hgt30 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

65 u30 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 
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66 v30 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

67 date30 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

68 hourplus30 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

69 hourz30 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

70 day30 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

71 clouds30 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

72 apcp30 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

73 zero30 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

74 humid30 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

75 tmin36 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

76 tmax36 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

77 t36 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

78 hgt36 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

79 u36 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

80 v36 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

81 date36 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

82 hourplus36 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

83 hourz36 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

84 day36 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

85 clouds36 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

86 apcp36 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

87 zero36 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

88 humid36 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

89 tmin42 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

90 tmax42 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

91 t42 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

92 hgt42 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

93 u42 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

94 v42 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

95 date42 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

96 hourplus42 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

97 hourz42 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

98 day42 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 
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99 clouds42 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

100 apcp42 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

101 zero42 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

102 humid42 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

103 tmin48 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

104 tmax48 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

105 t48 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

106 hgt48 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

107 u48 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

108 v48 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

109 date48 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

110 hourplus48 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

111 hourz48 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

112 day48 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

113 clouds48 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

114 apcp48 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

115 zero48 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

116 humid48 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

117 tmin54 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

118 tmax54 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

119 t54 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

120 hgt54 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

121 u54 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

122 v54 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

123 date54 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

124 hourplus54 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

125 hourz54 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

126 day54 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

127 clouds54 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

128 apcp54 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

129 zero54 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

130 humid54 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

131 tmin60 double ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
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πρόγνωςθσ 

132 tmax60 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

133 t60 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

134 hgt60 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

135 u60 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

136 v60 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

137 date60 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

138 hourplus60 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

139 hourz60 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

140 day60 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

141 clouds60 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

142 apcp60 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

143 zero60 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

144 humid60 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

145 tmin66 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

146 tmax66 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

147 t66 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

148 hgt66 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

149 u66 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

150 v66 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

151 date66 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

152 hourplus66 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

153 hourz66 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

154 day66 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

155 clouds66 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

156 apcp66 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

157 zero66 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

158 humid66 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

159 tmin72 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

160 tmax72 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

161 t72 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

162 hgt72 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

163 u72 int(4) u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
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πρόγνωςθσ 

164 v72 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

165 date72 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

166 hourplus72 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

167 hourz72 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

168 day72 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

169 clouds72 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

170 apcp72 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

171 zero72 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

172 humid72 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

173 tmin78 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

174 tmax78 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

175 t78 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

176 hgt78 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

177 u78 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

178 v78 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

179 date78 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

180 hourplus78 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

181 hourz78 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

182 day78 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

183 clouds78 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

184 apcp78 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

185 zero78 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

186 humid78 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

187 tmin84 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

188 tmax84 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

189 t84 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

190 hgt84 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

191 u84 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

192 v84 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

193 date84 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

194 hourplus84 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

195 hourz84 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 
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196 day84 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

197 clouds84 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

198 apcp84 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

199 zero84 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

200 humid84 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

201 tmin90 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

202 tmax90 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

203 t90 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

204 hgt90 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

205 u90 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

206 v90 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

207 date90 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

208 hourplus90 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

209 hourz90 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

210 day90 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

211 clouds90 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

212 apcp90 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

213 zero90 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

214 humid90 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

215 tmin96 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

216 tmax96 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

217 t96 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

218 hgt96 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

219 u96 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

220 v96 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

221 date96 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

222 hourplus96 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

223 hourz96 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

224 day96 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

225 clouds96 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

226 apcp96 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

227 zero96 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

228 humid96 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 
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229 tmin102 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

230 tmax102 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

231 t102 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

232 hgt102 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

233 u102 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

234 v102 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

235 date102 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

236 hourplus102 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

237 hourz102 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

238 day102 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

239 clouds102 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

240 apcp102 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

241 zero102 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

242 humid102 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

243 tmin108 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

244 tmax108 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

245 t108 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

246 hgt108 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

247 u108 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

248 v108 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

249 date108 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

250 hourplus108 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

251 hourz108 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

252 day108 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

253 clouds108 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

254 apcp108 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

255 zero108 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

256 humid108 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

257 tmin114 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

258 tmax114 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

259 t114 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

260 hgt114 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  
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261 u114 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

262 v114 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

263 date114 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

264 hourplus114 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

265 hourz114 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

266 day114 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

267 clouds114 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

268 apcp114 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

269 zero114 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

270 humid114 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

271 tmin120 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

272 tmax120 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

273 t120 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

274 hgt120 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

275 u120 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

276 v120 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

277 date120 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

278 hourplus120 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

279 hourz120 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

280 day120 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

281 clouds120 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

282 apcp120 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

283 zero120 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

284 humid120 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

285 tmin126 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

286 tmax126 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

287 t126 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

288 hgt126 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

289 u126 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

290 v126 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

291 date126 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

292 hourplus126 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 
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293 hourz126 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

294 day126 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

295 clouds126 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

296 apcp126 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

297 zero126 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

298 humid126 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

299 tmin132 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

300 tmax132 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

301 t132 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

302 hgt132 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

303 u132 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

304 v132 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

305 date132 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

306 hourplus132 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

307 hourz132 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

308 day132 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

309 clouds132 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

310 apcp132 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

311 zero132 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

312 humid132 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

313 tmin138 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

314 tmax138 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

315 t138 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

316 hgt138 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

317 u138 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

318 v138 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

319 date138 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

320 hourplus138 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

321 hourz138 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

322 day138 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

323 clouds138 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

324 apcp138 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

325 zero138 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 
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326 humid138 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

327 tmin144 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

328 tmax144 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

329 t144 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

330 hgt144 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

331 u144 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

332 v144 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

333 date144 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

334 hourplus144 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

335 hourz144 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

336 day144 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

337 clouds144 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

338 apcp144 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

339 zero144 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

340 humid144 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

341 tmin150 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

342 tmax150 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

343 t150 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

344 hgt150 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

345 u150 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

346 v150 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

347 date150 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

348 hourplus150 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

349 hourz150 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

350 day150 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

351 clouds150 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

352 apcp150 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

353 zero150 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

354 humid150 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

355 tmin156 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

356 tmax156 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

357 t156 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 
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358 hgt156 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

359 u156 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

360 v156 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

361 date156 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

362 hourplus156 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

363 hourz156 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

364 day156 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

365 clouds156 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

366 apcp156 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

367 zero156 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

368 humid156 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

369 tmin162 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

370 tmax162 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

371 t162 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

372 hgt162 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

373 u162 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

374 v162 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

375 date162 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

376 hourplus162 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

377 hourz162 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

378 day162 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

379 clouds162 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

380 apcp162 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

381 zero162 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

382 humid162 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

383 tmin168 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

384 tmax168 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

385 t168 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

386 hgt168 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

387 u168 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

388 v168 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

389 date168 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 
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390 hourplus168 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

391 hourz168 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

392 day168 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

393 clouds168 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

394 apcp168 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

395 zero168 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

396 humid168 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

397 tmin174 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

398 tmax174 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

399 t174 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

400 hgt174 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

401 u174 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

402 v174 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

403 date174 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

404 hourplus174 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

405 hourz174 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

406 day174 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

407 clouds174 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

408 apcp174 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

409 zero174 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

410 humid174 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

411 tmin180 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

412 tmax180 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

413 t180 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

414 hgt180 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

415 u180 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

416 v180 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

417 date180 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

418 hourplus180 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

419 hourz180 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

420 day180 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

421 clouds180 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

422 apcp180 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 
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423 zero180 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

424 humid180 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

425 tmin186 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

426 tmax186 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

427 t186 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

428 hgt186 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

429 u186 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

430 v186 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

431 date186 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

432 hourplus186 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

433 hourz186 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

434 day186 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

435 clouds186 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

436 apcp186 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

437 zero186 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

438 humid186 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

439 tmin192 double 
ελάχιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

440 tmax192 double 
μζγιςτθ κερμοκραςία εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

441 t192 double κερμοκραςία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

442 hgt192 int(6) γεωδυναμικό φψοσ επιφανείασ  

443 u192 int(4) 
u κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

444 v192 int(4) 
v κατεφκυνςθ ανζμου εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

445 date192 int(10) θμερομθνία εξαϊρου πρόγνωςθσ 

446 hourplus192 int(4) χρόνοσ από τθν ζναρξθ τθσ πρόγνωςθσ 

447 hourz192 int(4) ϊρα ζναρξθσ πρόγνωςθσ 

448 day192 int(4) θμζρα εξαϊρου πρόγνωςθσ 

449 clouds192 double 
ποςοςτό νεφοκάλυψθσ εξαϊρου 
πρόγνωςθσ 

450 apcp192 double φψοσ κατακρίμνθςθσ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

451 zero192 int(6) γεωδυναμικό φψοσ κερμοκραςίασ 0 οC 

452 humid192 double ποςοςτό υγραςίασ εξαϊρου πρόγνωςθσ 

 

Πίνακασ  2. Περιεχόμενα μετεωρολογικϊν grib αρχείων 
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5.4.2 Πίνακασ τοποκεςιϊν  

τον πίνακα τοποκεςιϊν κρατιοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πόλεισ που οι χριςτεσ 
επιςκζπτονται για να είναι εφκολα προςβάςιμεσ όταν επαναλθφκεί είςοδοσ ςτθν ίδια 
τοποκεςία (υπό τθν μορφι cash). 

Ο πίνακασ ζχει 18 πεδία όπωσ φαίνονται παρακάτω. 

1 id int(11) μοναδικό αναγνωριςτικό 

2 idg text μοναδικό αναγνωριςτικό Google 

3 lat double γεωγραφικό μικοσ 

4 lon double γεωγραφικό πλάτοσ 

5 ele int(11) υψόμετρο 

6 name_lo text όνομα τοποκεςίασ ςτθν τοπικι γλϊςςα 

7 country_lo text όνομα χϊρασ ςτθν τοπικι γλϊςςα 

8 address_lo text διεφκυνςθ ςτθν τοπικι γλϊςςα 

9 state1_lo text state1 ςτθν τοπικι γλϊςςα 

10 state2_lo text state2 ςτθν τοπικι γλϊςςα 

11 state3_lo text state3 ςτθν τοπικι γλϊςςα 

12 name_en text όνομα τοποκεςίασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

13 state1_en text state1 ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

14 state2_en text state2 ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

15 state3_en text state3 ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

16 lang text τοπικι γλϊςςα 

17 clicks int(11) αρικμόσ επιςκζψεων 

18 date_added datetime θμερομθνία καταχϊρθςθσ 

 

Πίνακασ  3. Πίνακασ μετεωρολογικϊν παραμζτρων 

5.4.3 Πίνακασ geoip 

τον πίνακα geoip κρατιοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με διαςτιματα διευκφνςεων ip και τισ 
χϊρεσ ςτισ οποίεσ αυτζσ αντιςτοιχοφν. 

1 ipfrom varchar(15) Αρχι διαςτιματοσ διεφκυνςθσ ip 

2 ipto varchar(15) Σζλοσ διαςτιματοσ διεφκυνςθσ ip 

3 countrycode varchar(4) Κωδικόσ χϊρασ 

4 id int(11) μοναδικό αναγνωριςτικό 

 

Πίνακασ  4. Πίνακασ geoip 

5.4.4 Πίνακασ πρωτεφουςεσ χωρϊν  

τον πίνακα πρωτεφουςεσ χωρϊν κρατιοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πρωτεφουςεσ όλων 
των χωρϊν παγκοςμίωσ. 
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1 id int(11) μοναδικό αναγνωριςτικό 

2 country text όνομα χϊρασ 

3 c_iso2 varchar(4) κωδικόσ χϊρασ 

4 l_iso2 varchar(4) κωδικόσ γλϊςςασ χϊρασ 

5 lang text γλϊςςα 

6 capl varchar(150) όνομα πρωτεφουςασ ςτθν τοπικι γλϊςςα 

7 capen varchar(150) όνομα πρωτεφουςασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

8 idc int(11) 
μοναδικό αναγνωριςτικό πίνακα 
τοποκεςιϊν 

9 idgc varchar(50) μοναδικό αναγνωριςτικό Google 

10 latc double γεωγραφικό μικοσ 

11 lonc double γεωγραφικό πλάτοσ 

12 ypsomc int(11) υψόμετρο 

 

Πίνακασ  5. Πίνακασ πρωτεφουςεσ χωρϊν 

5.4.5 Πίνακασ μετάφραςθσ 

τον πίνακα μετάφραςθσ κρατιοφνται πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφνολο των λζξεων και 
φράςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα και γίνεται θ μετάφραςι τουσ ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ. 

5.5 Δομι ιςτοςελίδασ 

Για τθν δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ γράφτθκε κϊδικασ ςε Php, Html, JavaScript και Sql ενϊ 
χρθςιμοποιικθκε το Google maps api και το Place Autocomplete service. Επίςθσ κρατιοφνται 
δεδομζνα υπό τθν μορφι cookies των τεςςάρων τελευταίων πόλεων ςτισ οποίεσ ζγινε 
προβολι του καιροφ, ϊςτε αυτζσ να είναι εφκολα προςβάςιμεσ ςτο μζλλον, τθσ γλϊςςασ του 
χριςτθ, τθσ μονάδασ μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ και ςχετικά με το επίπεδο zoom και τισ 
γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ του Googlemaps api. 

5.5.1 PHP  

H PHP είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ςελίδων web με δυναμικό 
περιεχόμενο. Μια ςελίδα PHP περνά από επεξεργαςία από ζνα ςυμβατό διακομιςτι του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ, ϊςτε να παραχκεί ςε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που κα 
ςταλεί ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν ςε μορφι κϊδικα HTML. 

Ο php κϊδικασ εκτελείται ςτον server και δεν είναι ορατόσ από το χριςτθ, όπωσ ςτθν HTML 
και το αποτζλεςμα που προκφπτει είναι μια HTML ςελίδα. 

Κατά κφριο λόγο, οι εφαρμογζσ που αλλθλεπιδροφν με βάςεισ δεδομζνων χρθςιμοποιοφν php, 
κακϊσ είναι θ πλζον κατάλλθλθ τεχνολογία γι' αυτό το ςκοπό. 

Οι εντολζσ τθσ γλϊςςασ παίρνουν ςτο τζλοσ το ελλθνικό ερωτθματικό (;), ενϊ οι μεταβλθτζσ 
ξεχωρίηουν με το ςφμβολο $ ςτθν αρχι τουσ. Οι μεταβλθτζσ δεν μποροφν να ξεκινοφν με 
αρικμό, αλλά μόνο με γράμμα, ι κάτω παφλα, ενϊ γίνεται διάκριςθ μεταξφ πεηϊν - 
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κεφαλαίων. Μια χαρακτθριςτικι εντολι είναι θ echo, θ οποία χρθςιμοποιείται για να 
εμφανίςει από απλό κείμενο, μζχρι κϊδικα HTML. 

 

Εικόνα 53. PHP 

Ζνα αρχείο με κϊδικα PHP κα πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ επζκταςθ (π.χ. *.php, *.php4, 
*.phtml κ.ά.). Η ενςωμάτωςθ κϊδικα ςε ζνα αρχείο επζκταςθσ .html δεν κα λειτουργιςει και 
κα εμφανίςει ςτον browser τον κϊδικα χωρίσ καμία επεξεργαςία, εκτόσ αν ζχει γίνει θ 
κατάλλθλθ ρφκμιςθ ςτα MIME types του server. Επίςθσ ακόμθ κι όταν ζνα αρχείο ζχει τθν 
επζκταςθ .php, κα πρζπει ο server να είναι ρυκμιςμζνοσ για να επεξεργάηεται και να 
μεταγλωτίηει τον κϊδικα PHP ςε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτθ. Ο 
διακομιςτισ Apache, που χρθςιμοποιείται ςιμερα ευρζωσ ςε ςυςτιματα με τα λειτουργικά 
ςυςτιματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X υποςτθρίηει εξ οριςμοφ τθν εκτζλεςθ 
κϊδικα PHP, είτε με τθν χριςθ ενόσ πρόςκετου (mod_php) ι με τθν αποςτολι του κϊδικα 
προσ εκτζλεςθ ςε εξωτερικι διεργαςία CGI ι FCGI ι με τθν ζλευςθ τθσ php5.4 υποςτθρίηονται 
θ εκτζλεςθ ςε πολυάςχολουσ ιςτοχϊρουσ, FastCGI Process Manager (FPM). 
 
τθν PHP υπάρχουν οι ςυνθκιςμζνοι τελεςτζσ: 
 

• Αρικμθτικοί: + (πρόςκεςθ), - (αφαίρεςθ), * (πολλαπλαςιαςμόσ), / (διαίρεςθ), % 
(υπόλοιπο). 

• φγκριςθσ: = (ιςότθτα), != ι <> (διάφορο), > (μεγαλφτερο), < (μικρότερο), >= 
(μεγαλφτερο ι ίςο), <= (μικρότερο ι ίςο), === (ιςότθτα με ίδιο τφπο), !== (διάφορο ι 
διαφορετικοί τφποι). 

• Λογικοί: && (και), || (ι), ! (άρνθςθ). 
• ο τελεςτισ αλφαρικμθτικϊν . (τελεία) με τον οποίο πραγματοποιείται ςυνζνωςθ. 

  
Για τθν ανακατεφκυνςθ ςε κάποια άλλθ ςελίδα, χρθςιμοποιείται θ εντολι header. 

Οι ςυναρτιςεισ μποροφν να δθλωκοφν ςε οποιοδιποτε ςθμείο του κϊδικα, ι και να 
βρίςκονται ςε ξεχωριςτό αρχείο. Η εμβζλεια των μεταβλθτϊν είναι τοπικι, άρα αυτζσ που 
ορίηονται μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ δεν είναι ορατζσ ςτο υπόλοιπο πρόγραμμα, όπωσ και το 
αντίςτροφο, εκτόσ αν περάςουν ωσ παράμετροι ςτθ ςυνάρτθςθ. 

5.5.1 HTML  

Η HTML (αρχικοποίθςθ του αγγλικοφ HyperText Markup Language, ελλ. Γλϊςςα ιμανςθσ 
Τπερκειμζνου) είναι θ κφρια γλϊςςα ςιμανςθσ για τισ ιςτοςελίδεσ, και τα ςτοιχεία τθσ είναι τα 
βαςικά δομικά ςτοιχεία των ιςτοςελίδων. 
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Εικόνα 54. HTML 

Η HTML γράφεται υπό μορφι ςτοιχείων HTML τα οποία αποτελοφνται από ετικζτεσ (tags), οι 
οποίεσ περικλείονται μζςα ςε ςφμβολα «μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από» (για 
παράδειγμα <html>), μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. Οι ετικζτεσ HTML ςυνικωσ 
λειτουργοφν ανά ηεφγθ (για παράδειγμα <h1> και </h1>), με τθν πρϊτθ να ονομάηεται ετικζτα 
ζναρξθσ και τθ δεφτερθ ετικζτα λιξθσ (ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ετικζτα ανοίγματοσ και ετικζτα 
κλειςίματοσ αντίςτοιχα). Ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ, οι ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων μποροφν να 
τοποκετιςουν κείμενο, πίνακεσ, εικόνεσ κλπ. 

Ο ςκοπόσ ενόσ web browser είναι να διαβάηει τα ζγγραφα HTML και τα ςυνκζτει ςε ςελίδεσ 
που μπορεί κανείσ να διαβάςει ι να ακοφςει. Ο browser δεν εμφανίηει τισ ετικζτεσ HTML, αλλά 
τισ χρθςιμοποιεί για να ερμθνεφςει το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. 

Σα ςτοιχεία τθσ HTML χρθςιμοποιοφνται για να κτίςουν όλουσ του ιςτότοπουσ. Η HTML 
επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ εικόνων και άλλων αντικειμζνων μζςα ςτθ ςελίδα, και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για να εμφανίςει διαδραςτικζσ φόρμεσ. Παρζχει τισ μεκόδουσ δθμιουργίασ 
δομθμζνων εγγράφων (δθλαδι εγγράφων που αποτελοφνται από το περιεχόμενο που 
μεταφζρουν και από τον κϊδικα μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου) κακορίηοντασ δομικά 
ςθμαντικά ςτοιχεία για το κείμενο, όπωσ κεφαλίδεσ, παραγράφουσ, λίςτεσ, ςυνδζςμουσ, 
παρακζςεισ και άλλα. Μποροφν επίςθσ να ενςωματϊνονται ςενάρια εντολϊν ςε γλϊςςεσ 
όπωσ θ JavaScript, τα οποία επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των ιςτοςελίδων HTML. 

Οι Web browsers μποροφν επίςθσ να αναφζρονται ςε ςτυλ μορφοποίθςθσ CSS για να ορίηουν 
τθν εμφάνιςθ και τθ διάταξθ του κειμζνου και του υπόλοιπου υλικοφ. Ο οργανιςμόσ W3C, ο 
οποίοσ δθμιουργεί και ςυντθρεί τα πρότυπα για τθν HTML και τα CSS, ενκαρρφνει τθ χριςθ 
των CSS αντί διαφόρων ςτοιχείων τθσ HTML για ςκοποφσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου. 

ιμανςθ 

Η ςιμανςθ HTML αποτελείται από μερικά βαςικά ςυςτατικά, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςτοιχείων (και των ιδιοτιτων τουσ), τουσ βαςιςμζνουσ ςε χαρακτιρεσ τφπουσ δεδομζνων, τισ 
αναφορζσ χαρακτιρων και τισ αναφορζσ οντοτιτων. Ζνα ξεχωριςτό ςθμαντικό ςυςτατικό είναι 
θ διλωςθ τφπου εγγράφου (document type declaration), θ οποία ορίηει ςτον browser τον 
τρόπο εμφάνιςθσ τθσ ςελίδασ. 

τθν HTML, το πρόγραμμα Hello world, ζνα ςυνθκιςμζνο πρόγραμμα υπολογιςτι που 
χρθςιμεφει για τθ ςφγκριςθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, γλωςςϊν ςεναρίων και γλωςςϊν 
ςιμανςθσ, φτιάχνεται με 9 γραμμζσ κϊδικα, παρότι οι νζεσ γραμμζσ είναι προαιρετικζσ ςτθσ 
HTML: 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

  <head> 

    <title>Hello HTML</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>Hello world</p> 

  </body> 

</html> 

(Σο κείμενο ανάμεςα ςτο <html> και το </html> περιγράφει τθν ιςτοςελίδα, και το κείμενο 
μεταξφ του <body> και του </body> είναι το ορατό μζροσ τθσ. Σο ςθμαςμζνο κείμενο 
<title>Hello HTML</title> κακορίηει τον τίτλο που κα εμφανίηεται ςτθν μπάρα τίτλου του 
browser.) 

Σο Document Type Declaration ςτον πιο πάνω κϊδικα είναι για τθν HTML5. Αν δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται θ διλωςθ <!doctype html>, τότε μερικοί browser κα καταφφγουν ςτθν 
λειτουργία quirks για τθν εμφάνιςθ τθσ ςελίδασ. 

τοιχεία 

Κφριο λιμμα: τοιχεία HTML 

Σα ζγγραφα HTML αποτελοφνται από ςτοιχεία HTML τα οποία ςτθν πιο γενικι μορφι τουσ 
ζχουν τρία ςυςτατικά: ζνα ηεφγοσ από ετικζτεσ, τθν «ετικζτα εκκίνθςθσ» και τθν «ετικζτα 
τερματιςμοφ», μερικζσ ιδιότθτεσ μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ, και τζλοσ το κείμενο ι το 
γραφικό περιεχόμενο μεταξφ των ετικετϊν, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα 
ςτοιχεία εμφωλευμζνα μζςα του. Σο ςτοιχείο HTML μπορεί να είναι οτιδιποτε ανάμεςα ςτισ 
ετικζτεσ εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. Σζλοσ, κάκε ετικζτα περικλείεται ςε ςφμβολα 
«μεγαλφτερο από» και «μικρότερο από», δθλαδι < και >. 

Επομζνωσ, θ γενικι μορφι ενόσ ςτοιχείου HTML είναι: <ετικζτα ιδιότθτα1="τιμι1" 
ιδιότθτα2="τιμι2">περιεχόμενο</ετικζτα>. Μερικά ςτοιχεία HTML περιγράφονται ωσ άδεια 
ςτοιχεία, ζχουν τθ μορφι <ετικζτα ιδιότθτα1="τιμι1" ιδιότθτα2="τιμι2">, και δεν ζχουν 
κακόλου περιεχόμενο. Σο όνομα κάκε ςτοιχείου HTML είναι το ίδιο όνομα που 
χρθςιμοποιείται ςτισ αντίςτοιχεσ ετικζτεσ. Σο όνομα τθσ ετικζτασ τερματιςμοφ ξεκινά με μια 
κάκετο «/», θ οποία παραλείπεται ςτα άδεια ςτοιχεία. Σζλοσ, αν δεν αναφζρονται ρθτά οι 
ιδιότθτεσ ενόσ ςτοιχείου, τότε χρθςιμοποιοφνται οι προεπιλογζσ ςε κάκε περίπτωςθ. 

Παραδείγματα ςτοιχείων 

Κεφαλίδα του εγγράφου HTML: <head>...</head>. υνικωσ περιζχει τον τίτλο, π.χ.: 

<head> 

  <title>Ο τίτλοσ</title> 

</head> 

Επικεφαλίδεσ: οι επικεφαλίδεσ ςτθν HTML ορίηονται με τισ ετικζτεσ <h1> ζωσ <h6> : 
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<h1>Επικεφαλίδα1</h1> 

<h2>Επικεφαλίδα2</h2> 

<h3>Επικεφαλίδα3</h3> 

<h4>Επικεφαλίδα4</h4> 

<h5>Επικεφαλίδα5</h5> 

<h6>Επικεφαλίδα6</h6> 

Παράγραφοι: 

<p>Παράγραφοσ 1</p>  <p>Παράγραφοσ 2</p> 

Αλλαγι γραμμισ: <br>. Η διαφορά ανάμεςα ςτο <br> και το <p> είναι ότι το «br» αλλάηει 
γραμμι χωρίσ να αλλάηει τθν ςθμαντικι δομι τθσ ςελίδασ, ενϊ το «p» τεμαχίηει τθ ςελίδα ςε 
παραγράφουσ. Σο «br» είναι ζνα άδειο ςτοιχείο, δθλαδι δεν ζχει περιεχόμενο, οφτε και 
χρειάηεται ετικζτα τερματιςμοφ. 

<p>Αυτι <br> είναι μία παράγραφοσ <br> με <br> αλλαγζσ γραμμισ</p> 

Αυτόσ είναι ζνασ ςφνδεςμοσ ςε HTML: Για τθ δθμιουργία του χρθςιμοποιείται θ ετικζτα <a>. Η 
ιδιότθτα href περιζχει τθ ςελίδα προοριςμοφ του ςυνδζςμου. 

<a href="http://el.wikipedia.org/">Ζνασ ςφνδεςμοσ ςτθ Βικιπαίδεια!</a> 

χόλια: 

<!-- Αυτό είναι ζνα ςχόλιο --> 

Σα ςχόλια μποροφν να βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ τθσ ςιμανςθσ. Δεν εμφανίηονται ςτθν 
ιςτοςελίδα. 

Τπάρχουν διάφοροι τφποι ςτοιχείων ςτθν HTML. 

Η δομικι ςιμανςθ περιγράφει τον ςκοπό του κειμζνου 

Για παράδειγμα, το <h2>Golf</h2> ςθμαίνει ότι θ λζξθ «Golf» κα είναι μια επικεφαλίδα 
δεφτερου επιπζδου. Η δομικι ςιμανςθ δεν εμπεριζχει ςυγκεκριμζνο τρόπο εμφάνιςθσ, αλλά 
οι περιςςότεροι φυλλομετρθτζσ ζχουν δικό τουσ προκακοριςμζνο τρόπο για τθ μορφοποίθςθ 
όλων των ςτοιχείων. Σο περιεχόμενο μπορεί να μορφοποιθκεί οπτικά με τθ χριςθ των CSS. 

Η ςιμανςθ οπτικισ μορφοποίθςθσ περιγράφει τθν εμφάνιςθ του κειμζνου, άςχετα από τον 
ςκοπό του. 

Για παράδειγμα το <b>ζντονο κείμενο</b> υποδεικνφει ότι οι ςυςκευζσ που κα εμφανίςουν το 
κείμενο κα το κάνουν ζντονο, αλλά δεν λζει τι κα κάνουν με το κείμενο οι ςυςκευζσ που δεν 
μποροφν να το εμφανίςουν, όπωσ για παράδειγμα οι ςυςκευζσ φωνθτικισ ανάγνωςθσ 
ςελίδων. Σόςο ςτθν περίπτωςθ του <b>ζντονου</b> όςο και του <i>πλάγιου</i>, υπάρχουν 
άλλα ςτοιχεία τα οποία μπορεί οπτικά να εμφανίηονται ίδια, αλλά είναι πιο ςθμαντικά, όπωσ 
τo <strong>ςθμαντικό κείμενο</strong> και το <em>κείμενο με ζμφαςθ</em> αντίςτοιχα. 
Είναι ευκολότερο να ερμθνεφςει ζνασ φωνθτικόσ φυλλομετρθτισ τα τελευταία δφο ςτοιχεία. 
Ωςτόςο, δεν είναι ιςότιμα με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ. Για παράδειγμα 
ζνα πρόγραμμα φωνθτικισ ανάγνωςθσ τθσ ςελίδασ δεν κα πρζπει να προφζρει με ζμφαςθ τον 
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τίτλο ενόσ βιβλίου, αλλά όταν το ίδιο περιεχόμενο εμφανίηεται ςε μια οκόνθ τότε ο τίτλοσ κα 
είναι με πλάγια γράμματα. Σα περιςςότερα ςτοιχεία οπτικισ μορφοποίθςθσ ζχουν κεωρθκεί 
ξεπεραςμζνα μετά τθν προδιαγραφι HTML 4.0, και ζχουν αντικαταςτακεί από τα CSS. 

Η ςιμανςθ υπερκειμζνου κάνει μερικά τμιματα ενόσ εγγράφου να ςυνδζουν με άλλα 
ζγγραφα. 

Σο ςτοιχείο anchor δθμιουργεί ζναν υπερςφνδεςμο ςτο ζγγραφο, και θ ιδιότθτα href ορίηει 
τον ςτόχο του ςυνδζςμου. Για παράδειγμα, θ ςιμανςθ HTML <a 
href="http://el.wikipedia.org">Βικιπαίδεια</a> εμφανίηει το κείμενο «Βικιπαίδεια» ωσ 
υπερςφνδεςμο. Για τθν εμφάνιςθ μιασ εικόνασ ωσ ςυνδζςμου, μπορεί να ειςαχκεί ζνα 
ςτοιχείο «img» ωσ περιεχόμενο του ςτοιχείου «a». Όπωσ και το «br», το «img» είναι άδειο 
ςτοιχείο. Ζχει ιδιότθτεσ αλλά δεν ζχει περιεχόμενο, οφτε ετικζτα τερματιςμοφ: <a 
href="http://example.org"><img src="image.gif" alt="Κείμενο περιγραφισ" width="50" 
height="50" border="0"></a>. 

Ιδιότθτεσ 

Οι περιςςότερεσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων είναι ηεφγθ ονομάτων και τιμϊν, τα οποία 
διαχωρίηονται με ζνα «=» και γράφονται μζςα ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ ενόσ ςτοιχείου, μετά το 
όνομα του ςτοιχείου. Η τιμι μπορεί να περικλείεται ςε μονά ι διπλά ειςαγωγικά, παρότι τιμζσ 
που αποτελοφνται από ςυγκεκριμζνουσ χαρακτιρεσ μποροφν να γράφονται χωρίσ ειςαγωγικά 
ςτθν HTML, αλλά όχι ςτθν XHTML. Σο να μζνουν οι τιμζσ των ιδιοτιτων χωρίσ ειςαγωγικά 
κεωρείται αναςφαλζσ. Εκτόσ από τισ ιδιότθτεσ που γράφονται ωσ ηεφγθ ονομάτων και τιμϊν, 
υπάρχουν και μερικζσ οι οποίεσ επθρεάηουν το ςτοιχείο απλά με τθν παρουςία τουσ μζςα 
ςτθν ετικζτα εκκίνθςθσ, όπωσ θ ιδιότθτα ismap του ςτοιχείου img. 

Τπάρχουν και μερικζσ κοινζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ εμφανίηονται ςε πολλά ςτοιχεία: 

• Η ιδιότθτα id παρζχει ζνα αναγνωριςτικό για ζνα ςτοιχείο το οποίο είναι μοναδικό ςε 
ολόκλθρο το ζγγραφο. Χρθςιμοποιείται για να ταυτοποιεί το ςτοιχείο ϊςτε τα CSS να 
μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο που αυτό εμφανίηεται, κακϊσ και τα ςενάρια 
μποροφν να αλλάξουν, να μετακινιςουν ι να διαγράψουν τα περιεχόμενα ι τθν 
εμφάνιςι του. Ακόμα, αν ζνα id προςτεκεί ςτο URL μιασ ςελίδασ, παρζχει ζνα 
μοναδικό αναγνωριςτικό για ζνα τμιμα τθσ ςελίδασ, για παράδειγμα: 
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML#Ιδιότθτεσ 

• Η ιδιότθτα class παρζχει τθ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ παρόμοιων αντικειμζνων ςτθν 
ίδια κλάςθ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να να αποδϊςει κάποια ςθμαςία ςτο 
ςτοιχείο, ι για ςκοποφσ εμφάνιςθσ. Για παράδειγμα, ζνα ζγγραφο HTML μπορεί να 
χρθςιμοποιεί τθν επιςιμανςθ class="notation" ςε μερικά ςτοιχεία για να ξεχωρίςει 
από το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου. Κατά τθν εμφάνιςθ του εγγράφου, αυτά τα 
ςτοιχεία μπορεί -για παράδειγμα- να εμφανίηονται όλα μαηί ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ ωσ 
υποςθμειϊςεισ, άςχετα με τθν κζςθ που εμφανίηονται μζςα ςτον κϊδικα. Επίςθσ οι 
ιδιότθτεσ class χρθςιμοποιοφνται ςθμαςιολογικά ςτα microformat. Ζνα ςτοιχείο 
μπορεί να ζχει πολλαπλζσ κλάςεισ, για παράδειγμα το class="notation important" 
βάηει το ςτοιχείο τόςο ςτθν κλάςθ «notation» όςο και ςτθν «important». 

• Η ιδιότθτα style εφαρμόηει ςτυλ εμφάνιςθσ ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία. Θεωρείται 
καλφτερθ τακτικι να χρθςιμοποιοφνται οι ιδιότθτεσ id ι class ϊςτε να επιλζγεται το 
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ςτοιχείο μζςα ςε ζνα CSS, αλλά μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι πιο απλό να ανατεκοφν 
style κατευκείαν ςτο ςτοιχείο. 

• Η ιδιότθτα title προςκζτει μια εξιγθςθ ςτο ςτοιχείο ςτο οποίο εφαρμόηεται. τουσ 
περιςςότερουσ φυλλομετρθτζσ αυτι θ ιδιότθτα εμφανίηεται ωσ αναδυόμενο 
παράκυρο βοικειασ. 

• Η ιδιότθτα lang ταυτοποιεί τθν φυςικι γλϊςςα των περιεχομζνων του ςτοιχείου, θ 
οποία μπορεί να είναι διαφορετικι από το υπόλοιπο ζγγραφο. Για παράδειγμα, μζςα 
ςε ζνα ζγγραφο μπορεί να υπάρχει το κείμενο:  

• <p>Σι να κάνουμε; <span lang="fr">c'est la vie</span>, όπωσ λζνε και οι Γάλλοι.</p> 

Σο ςτοιχείο abbr μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να επιδείξει μερικζσ από τισ πιο πάνω 
ιδιότθτεσ: 

<abbr id="anId" class="jargon" style="color:purple;" title="Hypertext Markup 
Language">HTML</abbr> 

Αυτό το παράδειγμα εμφανίηεται ωσ: HTML. τουσ περιςςότερουσ φυλλομετρθτζσ, όταν 
ςτακεί ο δείκτθσ του ποντικιοφ πάνω από αυτό το ςτοιχείο, τότε κα εμφανιςτεί ζνα 
αναδυόμενο παράκυρο με το περιεχόμενο «Hypertext Markup Language». 

Σα περιςςότερα ςτοιχεία μποροφν επίςθσ να δεχτοφν τθν ιδιότθτα dir θ οποία κακορίηει τθν 
κατεφκυνςθ του κειμζνου. Η τιμι «rtl» τθσ ιδιότθτασ, δείχνει κείμενο που διαβάηεται από 
δεξιά προσ τα αριςτερά, όπωσ για παράδειγμα ςτα Αραβικά, ςτα Περςικά ι ςτα Εβραϊκά. 

Αναφορζσ οντοτιτων χαρακτιρων 

Από τθν ζκδοςθ 4.0 και μετά, ςτθν HTML ορίηεται ζνα ςφνολο από 252 αναφορζσ οντοτιτων 
χαρακτιρων και ζνα ςφνολο από 1.114.050 αναφορζσ οντοτιτων αρικμϊν. Και τα δφο ςφνολα 
επιτρζπουν τθ γραφι μοναδικϊν χαρακτιρων ωσ ςιμανςθ, αντί χρθςιμοποιϊντασ τουσ ίδιουσ 
τουσ χαρακτιρεσ. Ζνασ χαρακτιρασ και θ αντίςτοιχθ ςιμανςθ γι' αυτόν κεωροφνται 
ιςοδφναμεσ οντότθτεσ, και εμφανίηονται ίδια. 

Αυτι θ δυνατότθτα διαφυγισ χαρακτιρων με αυτόν τον τρόπο επιτρζπει τθν ερμθνεία 
χαρακτιρων όπωσ < και & (όταν γράφονται ωσ &lt; και &amp;, αντίςτοιχα) ωσ κείμενο και όχι 
ωσ ςιμανςθ. Για παράδειγμα, ο χαρακτιρασ < κανονικά ςθμαίνει τθν ζναρξθ μιασ ετικζτασ, και 
το & ςθμαίνει τθν ζναρξθ μιασ αναφοράσ οντότθτασ χαρακτιρα ι αρικμοφ. Η γραφι τουσ ωσ 
&amp; ι &#x26; ι &#38; επιτρζπει ςτο & να ςυμπεριλαμβάνεται μζςα ςτο περιεχόμενο ενόσ 
ςτοιχείου ι μζςα ςτθν τιμι μιασ ιδιότθτασ. Επίςθσ, ο χαρακτιρασ διπλϊν ειςαγωγικϊν ("), ο 
οποίοσ χρθςιμοποιείται για να περιβάλλει τθν τιμι μιασ ιδιότθτασ, πρζπει να γράφεται ωσ 
&quot; ι &#x22; ι &#34; όταν εμφανίηεται μζςα ςτθν ίδια τθν τιμι τθσ ιδιότθτασ. Ομοίωσ, ο 
χαρακτιρασ μονϊν ειςαγωγικϊν ('), πρζπει να γράφεται ωσ &#x27; ι &#39; (αλλά όχι ωσ 
&apos;, με εξαίρεςθ τθν γραφι ςε XHTML) όταν εμφανίηεται μζςα ςτθν ίδια τθν τιμι τθσ 
ιδιότθτασ. Αν ζνασ δθμιουργόσ εγγράφου HTML παραβλζψει να γράψει αυτά τα ςφμβολα ωσ 
οντότθτεσ χαρακτιρων ι αρικμϊν, τότε μερικοί browser μποροφν να είναι αρκετά επιεικείσ 
και προςπακοφν να χρθςιμοποιιςουν το παραπλιςιο περιεχόμενο για να μαντζψουν τθν 
πρόκεςθ του χριςτθ. Σο αποτζλεςμα δεν παφει να είναι άκυρθ ςιμανςθ, θ οποία κάνει το 
ζγγραφο λιγότερο προςιτό ςε άλλουσ browser οι οποίοι μπορεί να προςπακιςουν να 
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αναλφςουν το ζγγραφο για άλλουσ ςκοποφσ, όπωσ για παράδειγμα για τθν καταχϊρθςθ του 
περιεχομζνου του ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ. 

Η διαφυγι διευκολφνει επίςθσ τθ χριςθ χαρακτιρων που είτε είναι δφςκολο να 
δακτυλογραφθκοφν, είτε δεν ςυμπεριλαμβάνονται καν ςτθν κωδικοποίθςθ χαρακτιρων του 
εγγράφου. Για παράδειγμα, ο τονιςμζνοσ χαρακτιρασ e (δθλαδι το é), ο οποίοσ τυπικά 
ςυναντάται ςε μερικζσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ, μπορεί να γραφεί ςε οποιοδιποτε ζγγραφο 
HTML ωσ θ οντότθτα &eacute; ι ωσ θ αρικμθτικι αναφορά &#233; ι &#xE9;, 
χρθςιμοποιϊντασ χαρακτιρεσ οι οποίοι είναι διακζςιμοι ςε όλα τα πλθκτρολόγια και 
υποςτθρίηονται ςε όλεσ τισ κωδικοποιιςεισ χαρακτιρων. Οι κωδικοποιιςεισ Unicode, όπωσ θ 
UTF-8, είναι ςυμβατζσ με όλουσ τουσ ςφγχρονουσ browser και επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςε 
ςχεδόν όλουσ τουσ χαρακτιρεσ όλων των ςυςτθμάτων γραφισ του κόςμου. 

Σφποι δεδομζνων 

τθν HTML ορίηονται μερικοί τφποι δεδομζνων για το περιεχόμενο των ςτοιχείων, όπωσ 
ςενάρια εντολϊν ι stylesheet, και μια πλθκϊρα τφπων για τισ τιμζσ των ιδιοτιτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ID, των name, των URI, διαφόρων αρικμϊν και μονάδων μικουσ, 
γλωςςϊν, τφπων αρχείων πολυμζςων, χρωμάτων, κωδικοποιιςεων χαρακτιρων, 
θμερομθνιϊν κλπ. 

Διλωςθ τφπου εγγράφου 

Σα ζγγραφα HTML πρζπει να αρχίηουν με μια Διλωςθ τφπου εγγράφου (Document Type 
Declaration, ανεπίςθμα λζγεται και «doctype»). Αυτι θ διλωςθ βοθκά τουσ browser να 
καταλάβουν πϊσ πρζπει να διαβάςουν το περιεχόμενο του εγγράφου και πϊσ να το 
παρουςιάςουν μετά, και ιδιαίτερα όταν χρθςιμοποιείται το quirks mode. 

Ο αρχικόσ ςκοπόσ του doctype ιταν να επιτρζπει τθν ανάλυςθ και επιβεβαίωςθ των εγγράφων 
HTML από εργαλεία SGML τα οποία ιταν βαςιςμζνα ςτο Document Type Definition (DTD). Σο 
DTD ςτο οποίο αναφζρεται το DOCTYPE περιζχει μια γραμματικι ςε γλϊςςα μθχανισ, θ οποία 
κακορίηει τι επιτρζπεται και τι απαγορεφεται να υπάρχει μζςα ςτο ζγγραφο. Οι browser, από 
τθν άλλθ, δεν υλοποιοφν τθν HTML ωσ εφαρμογι τθσ SGML και ςυνεπϊσ δεν διαβάηουν το 
DTD. τθν HTML5 δεν ορίηεται κανζνα DTD, λόγω εγγενϊν τεχνολογικϊν περιοριςμϊν. Ζτςι το 
doctype <!doctype html> δεν αναφζρεται ςε κανζνα. 

Ζνα παράδειγμα doctype ςε HTML 4 είναι: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

Αυτι θ διλωςθ αναφζρεται ςτο DTD για τθν εκδοχι «strict» τθσ HTML 4.01. Σα προγράμματα 
επιβεβαίωςθσ κϊδικα τα οποία βαςίηονται ςε SGML, διαβάηουν το DTD με ςκοπό να 
ερμθνεφςουν κατάλλθλα το ζγγραφο και να επαλθκεφςουν τθν ορκότθτά του. τουσ 
ςφγχρονουσ browser, ζνα ζγκυρο doctype ενεργοποιεί τθ λειτουργία κατά τα πρότυπα, αντί 
για το quirks mode. 

5.5.1 JavaScript 

Η JavaScript (JS) είναι διερμθνευμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ για θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ. Αρχικά αποτζλεςε μζροσ τθσ υλοποίθςθσ των φυλλομετρθτϊν Ιςτοφ, ϊςτε τα 
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ςενάρια από τθν πλευρά του πελάτθ (client-side scripts) να μποροφν να επικοινωνοφν με τον 
χριςτθ, να ανταλλάςςουν δεδομζνα αςφγχρονα και να αλλάηουν δυναμικά το περιεχόμενο 
του εγγράφου που εμφανίηεται. 

 

Εικόνα 55. JavaScript 

Η JavaScript είναι μια γλϊςςα ςεναρίων που βαςίηεται ςτα πρωτότυπα (prototype-based), 
είναι δυναμικι, με αςκενείσ τφπουσ και ζχει ςυναρτιςεισ ωσ αντικείμενα πρϊτθσ τάξθσ. Η 
ςφνταξι τθσ είναι επθρεαςμζνθ από τθ C. Η JavaScript αντιγράφει πολλά ονόματα και 
ςυμβάςεισ ονοματοδοςίασ από τθ Java, αλλά γενικά οι δφο αυτζσ γλϊςςεσ δε ςχετίηονται και 
ζχουν πολφ διαφορετικι ςθμαςιολογία. Οι βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ JavaScript 
προζρχονται από τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ Self και Scheme. Είναι γλϊςςα βαςιςμζνθ ςε 
διαφορετικά προγραμματιςτικά παραδείγματα (multi-paradigm), υποςτθρίηοντασ 
αντικειμενοςτρεφζσ, προςτακτικό και ςυναρτθςιακό ςτυλ προγραμματιςμοφ. 

Ο κϊδικασ τθσ Javascript μπορεί να υπάρχει ξεχωριςτά ςε κάποιο αρχείο, ι να ενςωματωκεί ς' 
ζνα αρχείο HTML, όπωσ παρακάτω: 

<script type = "text/javascript"> //κϊδικασ 

</script> 

H γλϊςςα διακζτει ζνα χαλαρό ςφςτθμα τφπων δεδομζνων και δεν απαιτείται ξεχωριςτι 
διλωςθ για τουσ διάφορουσ τφπουσ, παρά μόνο θ "var". Σα ονόματα των μεταβλθτϊν 
μποροφν να περιζχουν γράμματα, αρικμοφσ, ι κάτω παφλα (_), ενϊ μποροφν να ξεκινοφν με 
γράμματα, ι (_). Παράλλθλα, γίνεται διάκριςθ μεταξφ πεηϊν και κεφαλαίων. Για τισ κακολικζσ 
μεταβλθτζσ, που ζχουν εμβζλεια ςε όλο το πρόγραμμα, ς' αντίκεςθ με τισ τοπικζσ τθσ κάκε 
ςυνάρτθςθσ, θ διλωςθ var για τισ μεταβλθτζσ είναι προαιρετικι. 

Τπάρχουν οι αρικμθτικοί τελεςτζσ +, -, *, /, %, ενϊ θ χριςθ των ++, --, πριν, ι μετά από μια 
μεταβλθτι τθν αυξάνει, ι τθ μειϊνει αντίςτοιχα, κατά 1, άμεςα, ι ςτθν επόμενθ εντολι. Ο 
τελεςτισ + χρθςιμοποιείται και για τθ ςυνζνωςθ αλφαρικμθτικϊν. 

Τπάρχουν επίςθσ οι τελεςτζσ ςφγκριςθσ, ==, !=, <, <=, >, >= και οι λογικοί τελεςτζσ &&, ||, !. 

Για τα αλφαρικμθτικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορεσ ιδιότθτεσ, ι ςυναρτιςεισ για 
τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ επεξεργαςία τουσ. Με τθ .length ζχουμε το μικοσ του 
αλφαρικμθτικοφ, με τθ .substring(Start, End) κάποιο τμιμα του, με τθ .charAt(Index) το 
χαρακτιρα ςτο ςθμείο Index, ενϊ με τθν .indexOf(Substring, Index), όπου Index είναι 
προαιρετικι, τθν εφρεςθ ςυγκεκριμζνου τμιματοσ. Η τελευταία ςυνάρτθςθ δεν υποςτθρίηεται 
από τον Internet Explorer. 
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Οι πίνακεσ δθμιουργοφνται με τθ new Array(X), όπου Χ το μζγεκοσ του πίνακα, ι ςυνολικά τα 
ςτοιχεία του. Πιο απλόσ τρόποσ είναι με μια απλι διλωςθ τφπου table = [x1, x2, x3], όπου x 
διάφορεσ τιμζσ των ςτοιχείων του πίνακα, ενϊ με table[y]=z μπορεί ν' αλλάξει θ τιμι κάποιου 
υπάρχοντοσ ςτοιχείου, ι να προςτεκεί ζνα νζο, ανάλογα με τθν τιμι του y. Οι τιμζσ μπορεί να 
είναι και αλφαρικμθτικζσ. Με τθ .length υπολογίηεται το μικοσ του πίνακα, με τθ .sort() 
ταξινομείται, ενϊ με τθ .joint(String) ενϊνονται τα ςτοιχεία του με το String ανάμεςά τουσ. 

Οι ςυναρτιςεισ ορίηονται κανονικά, ωσ function name(var), όπου var μια μεταβλθτι όριςμα 
που ενδεχομζνωσ ζχει. 

Η Javascript είναι μια γλϊςςα που υποςτθρίηει γεγονότα, τθν εκτζλεςθ δθλαδι κάποιου 
κϊδικα, όταν ςυμβεί ζνα ςυγκεκριμζνο γεγονόσ ςε ζνα ςτοιχείο τθσ ςελίδασ, από το χριςτθ. 
Για παράδειγμα  elem.onclick = myfunction(); 

Μερικά από τα γεγονότα που μποροφν να αξιοποιθκοφν είναι τα onmouseover, onmouseout, 
onmousemove, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onkeydown, onkeyup, 
onkeypress, onsubmit, onreset. 

5.5.1 SQL 

H SQL (αγγλ. αρκτ. από το Structured Query Language) (προφ. /ˌɛs.kjuːˈɛǀ/) είναι μία γλϊςςα 
υπολογιςτϊν ςτισ βάςεισ δεδομζνων, που ςχεδιάςτθκε για τθ διαχείριςθ δεδομζνων, ςε ζνα 
ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (Relational Database Management 
System, RDBMS) και θ οποία, αρχικά, βαςίςτθκε ςτθ ςχεςιακι άλγεβρα. Η γλϊςςα 
περιλαμβάνει δυνατότθτεσ ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ δεδομζνων, δθμιουργίασ και 
τροποποίθςθσ ςχθμάτων και ςχεςιακϊν πινάκων, αλλά και ελζγχου πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα. 
Η SQL ιταν μία από τισ πρϊτεσ γλϊςςεσ για το ςχεςιακό μοντζλο του Edgar F. Codd, ςτο 
ςθμαντικό άρκρο του το 1970, και ζγινε θ πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα για τισ 
ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων. 

 

Εικόνα 56. SQL 

Γλωςςικά ςτοιχεία 

 Η γλϊςςα SQL υποδιαιρείται ςε διάφορα γλωςςικά ςτοιχεία, που περιλαμβάνουν 

• Clauses, οι οποίεσ είναι ςε μερικζσ περιπτϊςεισ προαιρετικζσ, αλλά απαραίτθτα 
ςυςτατικά των δθλϊςεων και ερωτιςεων. 

• Expressions που μποροφν να παραγάγουν είτε τισ κλιμακωτζσ τιμζσ είτε πίνακεσ που 
αποτελοφνται από ςτιλεσ και ςειρζσ ςτοιχείων. 

• Predicates που διευκρινίηουν τουσ όρουσ που μποροφν να αξιολογθκοφν ςαν ςωςτό ι 
λάκοσ. 

• Queries που ανακτοφν τα ςτοιχεία βαςιςμζνεσ ςε ειδικά κριτιρια. 
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• Statements που μποροφν να ζχουν μια επίδραςθ ςτα ςχιματα και τα ςτοιχεία, ι που 
μποροφν να ελζγξουν τθ ροι του προγράμματοσ και τισ ςυνδζςεισ από άλλα 
προγράμματα. 

• Σο κενό αγνοείται γενικά ςτισ Statements και τισ Queries SQL. Ενα κενό είναι όμωσ 
απαραίτθτο για να ξεχωρίηει Statements οπωσ και ςτθν κανονικι γραφι κειμζνων. 

Η php είναι θ πλζον κατάλλθλθ γλϊςςα για να επικοινωνιςει με μια βάςθ δεδομζνων και να 
ενςωματϊςει αυτι τθ λειτουργικότθτα ςτισ εφαρμογζσ τθσ. Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων 
δεδομζνων που χρθςιμοποιείται ωσ επί των πλείςτων είναι θ MySQL, θ οποία υποςτθρίηει 
χριςτεσ, προνόμια και αντικείμενα, ενϊ οι πίνακεσ τθσ βάςθσ μποροφν να περιζχουν πλθκϊρα 
τφπων δεδομζνων κειμζνου, αρικμθτικϊν και θμερομθνίασ - ϊρασ. Κάποιεσ λζξεισ κλειδιά που 
χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για τισ ςτιλεσ των πινάκων είναι θ NOT NULL, με τθν οποία δεν 
επιτρζπεται θ μθ φπαρξθ τιμισ για τθ ςτιλθ, θ AUTO INCREMENT, με τθν οποία κάκε νζα 
εγγραφι παίρνει τιμι κατά ζνα μεγαλφτερθ από τθ μζγιςτθ τιμι τθσ ςτιλθσ και θ οποία 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για μια ςτιλθ του πίνακα κι εφόςον αυτι ζχει δεικτοδοτθκεί, 
κακϊσ και θ PRIMARY KEY, που δθλϊνει το βαςικό κλειδί για τον πίνακα. Η βάςθ, οι πίνακεσ, 
οι ςτιλεσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ μποροφν να οριςτοφν, πζρα από τον κϊδικα και μζςα 
από το server. 

Όςον αφορά αμιγϊσ τον κϊδικα, θ ςφνδεςθ ςτθ βάςθ πραγματοποιείται με τθ ςυνάρτθςθ 

mysqli_connect(address, user, pass, db) 

όπου address είναι μια IP διεφκυνςθ, ι το domain name του υπολογιςτι που είναι ο MySQL 
server, ενϊ αν ο ίδιοσ υπολογιςτισ φιλοξενεί και τον web server, κα πρζπει να ζχει τιμι 
localhost, user και pass είναι όνομα και κωδικόσ κάποιου χριςτθ τθσ βάςθσ και db είναι θ 
βάςθ που κα γίνει θ ςφνδεςθ. Εφόςον επιτευχκεί θ ςφνδεςθ, θ ςυνάρτθςθ επιςτρζφει μια 
τιμι για το χειριςμό τθσ, θ οποία μπορεί ν' ανατεκεί ςε κάποια μεταβλθτι, ζςτω $link, 
διαφορετικά, επιςτρζφει μινυμα λάκουσ. 

Για τθν τελευταία περίπτωςθ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ mysqli_connect_error(), θ οποία 
αναφζρει το ςφάλμα κατά τθν τελευταία προςπάκεια ςφνδεςθσ. 

Επίςθσ, θ επιλογι τθσ βάςθσ μπορεί να οριςτεί μετά τθ ςφνδεςθ ςτον MySQL server, με τθ 
ςυμπλθρωματικι ςυνάρτθςθ mysqli_select($link, $dbname). 

Για τθν υποβολι κάποιου ερωτιματοσ, ςυνικωσ αυτό ορίηεται πρϊτα με κάποια μεταβλθτι 
και ςτθ ςυνζχεια εκτελείται με τθ ςυνάρτθςθ mysqli_query($link, $query), όπου $query ζνα 
οποιοδιποτε ερϊτθμα. Αν πρόκειται για ερϊτθμα επιλογισ, θ ςυνάρτθςθ επιςτρζφει τα 
αποτελζςματα του ερωτιματοσ, τα οποία μποροφν ν' αποκθκευτοφν ςε μια μεταβλθτι, ζςτω 
$results. Για ν' ανακτθκοφν ανά γραμμι τα αποτελζςματα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μία εκ 
των εντολϊν 

$row = mysqli_fetch_assoc($results), ωσ associative πίνακασ 

$row = mysqli_fetch_row($results), ωσ sequential πίνακασ 

$row = mysqli_fetch_array($results), ωσ associative και sequential πίνακασ 
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5.5.2 HTTP cookies 

Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου τα οποία αποκθκεφονται ςτον φυλλομετρθτι μασ κατά 
τθν πλοιγθςι μασ ςτο διαδίκτυο. κοπόσ τουσ είναι να ειδοποιοφν τον ιςτότοπο που 
επιςκζπτεται ο χριςτθσ, για τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτά του. υνικωσ περιγράφουν 
ςτοιχεία μασ όπωσ όνομα χριςτθ (user name) και ςυνκθματικό πρόςβαςθσ (password) με 
ςκοπό κατά τθν επίςκεψι μασ ςτον ίδιο ιςτότοπο αργότερα, να μασ "κυμάται" και να μθν 
χρειάηεται να κάνουμε login. 

Σα cookies μπορεί να προζρχονται από τον ιςτότοπο τον οποίο ζχουμε επιςκεφκεί ι από 
κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μζςω διαφθμίςεων. υνικωσ είναι 
άκακα, ζχει όμωσ αποδειχκεί ότι τα third-party cookies ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για τθ 
ςυμπεριφορά του κάκε χριςτθ ςτο διαδίκτυο, κάτι που εγείρει ςθμαντικά ερωτιματα για τθν 
ιδιωτικότθτα. Αυτό ϊκθςε τθν Ε.Ε. και τισ Η.Π.Α. να εκδϊςουν οδθγίεσ για τθ χριςθ τουσ και 
τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ, για κάκε ιςτότοπο που τα χρθςιμοποιεί. Τπάρχουν προγράμματα 
που κακαρίηουν τα κακόβουλα cookies, ενϊ αν ο χριςτθσ επικυμεί να τα διαγράψει δίνεται 
αυτι θ δυνατότθτα μζςα από το φυλλομετρθτι ιςτοςελίδων. 

Οι δικτυακοί τόποι με τθν χριςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν (cookies) ζχουν τθν 
δυνατότθτα να προςφζρουν προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ που καλφπτουν τισ 
εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου χριςτθ, αποςκοπϊντασ τελικά ςτθν αφξθςθ τθσ 
επιςκεψιμότθτασ/κζρδουσ τουσ. Σα cookies διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 
λειτουργία του διαδικτυακοφ τόπου αλλά και των ψθφιακϊν εφαρμογϊν. Κακορίηουν τον 
τρόπο λειτουργίασ, εμφάνιςθσ και χριςθσ τθσ παρουςίασ των διαδικτυακϊν μζςων και τα 
παραπάνω τα κακορίηει εξατομικευμζνα ο κάκε χριςτθσ. ε αυτό τον βακμό θ προςφορά 
υπθρεςιϊν και εργαλείων που να απευκφνονται ςτον κάκε επιςκζπτθ και ςτισ ανάγκεσ του δεν 
ζχει κάποιο προθγοφμενο ςτθν ιςτορία του εμπορίου. Η νζα αυτι οικονομία που βαςίηεται 
ςτθν διαφιμιςθ, τθν αγορά και διακίνθςθ πλθροφοριϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε 
παγκόςμιο επίπεδο με μόνο ςφνορο τισ προτιμιςεισ και επιλογζσ των χρθςτϊν δεν ζχει 
προθγοφμενο ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία. 

Οι ερευνθτζσ αλλά και γενικότερα οι ειδικοί που μελετοφν το πεδίο που αφορά τθν 
επικοινωνία ανκρϊπου-υπολογιςτι, τθν ςτατιςτικι, τθν διαφιμιςθ και τθν επικοινωνία 
γενικότερα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα cookies και τισ λειτουργίεσ τουσ. Tα cookies 
υπάρχουν και χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ αλλά οι επιςκζπτεσ των 
διαδικτυακϊν τόπων ειδικά ςτθν Ελλάδα δεν διακζτουν επαρκεί ενθμζρωςθ. 

5.5.3 Λειτουργία Google maps api  

Google Maps 

 

Εικόνα 57. Google Maps 
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Σο Google Maps API είναι μια διεπαφι προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (Application 
Programming Interface - API) τθσ Google το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ενόσ 
δυναμικοφ χάρτθ Google ςε ιςτοςελίδεσ (web ςελίδεσ) με τθ χριςθ τθσ javascript. Σο API 
παρζχει ζναν αρικμό εργαλείων για το χειριςμό χαρτϊν και τθν προςκικθ περιεχομζνου ςε 
αυτοφσ μζςω διαφόρων υπθρεςιϊν, όπωσ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Google Maps 
(http://maps.google.com), επιτρζποντασ ζτςι τθ δθμιουργία εφρωςτων εφαρμογϊν που 
εκμεταλλεφονται γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ. Σο Google Maps API είναι μια δωρεάν υπθρεςία, 
διακζςιμθ για οποιοδιποτε ιςτότοπο (web site) που είναι ελεφκεροσ για το κοινό. Σο μόνο 
που χρειάηεται είναι ζνα κλειδί API (API key) που μπορεί να ηθτθκεί εφόςον υπάρχει 
λογαριςμόσ ςτθ Google και αυτομάτωσ ςυνδζεται με το λογαριαςμό. Κάκε κλειδί είναι ζγκυρο 
μόνο για ζνα ςυγκεκριμζνο όνομα τομζα. Βαςικό ςτοιχείο οποιαςδιποτε Google Maps API 
εφαρμογισ είναι ο ίδιοσ ο χάρτθσ, ο οποίοσ φορτϊνεται, αρχικοποιείται με ςυγκεκριμζνεσ 
διαςτάςεισ (φψοσ και πλάτοσ), κζντρο(γεωγραφικό πλάτοσ, γεωγραφικό μικοσ), επίπεδο 
εςτίαςθσ και τφπο (κανονικό, δορυφορικό, υβριδικό). τθ ςυνζχεια είναι δυνατι θ 
αλλθλεπίδραςθ με το χάρτθ μζςω διαφόρων μθχανιςμϊν όπωσ είναι τα events, τα controls, τα 
overlays αλλά και ςυναρτιςεισ επεξεργαςίασ των χαρακτθριςτικϊν του, τα οποία αναλφονται 
παρακάτω. 

Γεγονότα (Events) 

Σο Google Maps API εμπεριζχει δθλϊςεισ γεγονότων (events) τα οποία εμφανίηονται μζςω των 
φυλλομετρθτϊν ιςτοςελίδων (web browsers) πάνω ςε αντικείμενα του Google Maps. Ασ 
ςθμειωκεί ωςτόςο ότι τα γεγονότα αυτά είναι διαφορετικά από τα standard γεγονότα πάνω 
ςτο 

Μοντζλο Αντικειμζνου Εγγράφου (Document Object Model - DOM), το οποίο είναι μια 
προγραμματιςτικι διεπαφι που επιτρζπει ςε προγράμματα και εκτελζςιμα ςενάρια δράςθσ 
(scripts) τθν ενθμζρωςθ του περιεχομζνου και του ςτυλ όλου του εγγράφου με δυναμικό 
τρόπο. Ζτςι το Google Maps API δθμιουργεί και διαχειρίηεται δικά του γεγονότα ενϊ το 
Μοντζλο Αντικειμζνου Εγγράφου δθμιουργεί άλλα γεγονότα και τα επεξεργάηεται ςφμφωνα 
με το μοντζλο αντικειμζνου που χρθςιμοποιεί ο ςυγκεκριμζνοσ φυλλομετρθτισ. Επιπλζον, το 
Google Maps API ζχει το πλεονζκτθμα ότι προςφζρει μθχανιςμοφσ που ακοφνε (listen) και 
απαντάνε (respond) ςτα DOM γεγονότα ανεξάρτθτα από τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε 
φυλλομετρθτι. Παραδείγματα γεγονότων του Google Maps API είναι το κλικ του ποντικιοφ, το 
διπλό κλικ, θ κίνθςθ του ποντικιοφ τα οποία ςθματοδοτοφν τθν ζναρξθ κάποιων διαδικαςιϊν 
που περιγράφονται ςτον κϊδικα javascript. Εξάλλου θ javascript είναι μια scripting γλϊςςα 
που «κακοδθγεί γεγονότα» ("event driven") εξελιςςόμενα ςτουσ φυλλομετρθτζσ. 

Ρυκμιςτζσ (Controls) 

Όπωσ μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ και ςτθ ςελίδα του Google Maps 
(http://maps.google.com) υπάρχουν διάφορα ςτοιχεία ςτθ διεπιφάνεια με το χριςτθ (user 
interface) που επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςι του χριςτθ με το χάρτθ. Σα ςτοιχεία αυτά είναι 
γνωςτά ωσ ρυκμιςτζσ (controls) και μποροφν να περιλθφκοφν ςτισ Google Maps εφαρμογζσ ςε 
οποιαδιποτε ςθμείο πάνω ςτο χάρτθ. Σα κυριότερα είναι: 

• GLargeMapControl3D: Σοποκετεί ζνα μεγάλο τριςδιάςτατο κουμπί ελζγχου εςτίαςθσ 
και κίνθςθσ του χάρτθ, όπωσ χρθςιμοποιείται τωρα ςτθ ςελίδα του Google Maps. 
Εμφανίηεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του χάρτθ αυτόματα. 
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• GLargeMapControl: Σοποκετεί ζνα μεγάλο απλό κουμπί ελζγχου εςτίαςθσ και κίνθςθσ 
του χάρτθ. Εμφανίηεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του χάρτθ αυτόματα. 

• GSmallMapControl : Σοποκετεί ζνα μικρό κουμπί ελζγχου εςτίαςθσ και κίνθςθσ του 
χάρτθ. Εμφανίηεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του χάρτθ αυτόματα. 

• GSmallZoomControl3D: Σοποκετεί ζνα μικρό τριςδιάςτατο κουμπί ελζγχου εςτίαςθσ 
(χωρίσ ζλεγχο κίνθςθσ) του χάρτθ. Εμφανίηεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του χάρτθ 
αυτόματα. 

• GSmallZoomControl: Σοποκετεί ζνα μικρό κουμπί ελζγχου εςτίαςθσ (χωρίσ ζλεγχο 
κίνθςθσ) του χάρτθ που χρθςιμοποιείται ςτα μικρά παράκυρα που εμφανίηονται ςτο 
χάρτθ Google για επεξιγθςθ των οδικϊν οδθγιϊν. 

• GScaleControl: Σοποκετεί μια κλίμακα με ςτάδια μεγζκυνςθσ του χάρτθ. 

• GMapTypeControl: Σοποκετεί κουμπιά που επιτρζπουν ςτο χριςτθ να διαλζγει μεταξφ 
τφπων του χάρτθ (όπωσ δορυφορικόσ, εδαφικόσ κ.ά.) 

• GHierarchicalMapTypeControl: Σοποκετεί κουμπιά επιλογϊν (checkboxes) για 
ιεραρχικι προτίμθςθ των τφπων του χάρτθ. 

• GOverviewMapControl: Σοποκετεί μια πτυςςόμενθ επιςκόπθςθ του χάρτθ ςτθ γωνία 
τθσ οκόνθσ. 

• GNavLabelControl: Σοποκετεί μια δυναμικι ετικζτα που επιςθμαίνει τθ «διεφκυνςθ» 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ χάρτθ ανάλογα με το επίπεδο εςτίαςθσ. 

Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ειδικϊν ρυκμιςτικϊν ςτοιχείων από τον 
προγραμματιςτι. 

Overlays 

Σα overlays είναι αντικείμενα πάνω ςτο χάρτθ που αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ςυντεταγμζνεσ και γι' αυτό μετακινοφνται ανάλογα όταν μετακινείται ι αλλάηει εςτίαςθ ο 
χάρτθσ. Χρθςιμοποιοφνται για το ςχεδιαςμό και τθν επίδειξθ ςθμείων, γραμμϊν ι ολόκλθρων 
περιοχϊν. Σο Google Maps API διακζτει πολλά είδθ overlays, τα οποία αναλφονται παρακάτω: 

• θμεία 

Αναπαριςτϊνται με τθ χριςθ δεικτϊν (markers) πάνω ςτο χάρτθ και ςυχνά προβάλλουν μια 
ςχετικι εικόνα ςτο ςθμείο που επιδεικνφουν. Οι markers είναι ςχεδιαςμζνοι να είναι 
διαδραςτικοί, δθλαδι επάνω τουσ πραγματοποιοφνται γεγονότα, όπωσ ζνα κλικ ι δεξί κλικ, 
και ςυχνά προβάλλεται παράλλθλα με αυτοφσ ζνα παράκυρο πλθροφοριϊν για το ςθμείο. 
Μια επιπλζον ιδιότθτα τουσ είναι ότι μπορεί να είναι ςυρόμενοι (draggable) από ζνα ςθμείο 
ςε άλλο ςτο χάρτθ. Επίςθσ δυνατι είναι θ επεξεργαςία και αλλαγι τθσ εικόνασ (icon) που 
αντιςτοιχεί ςε κάκε δείκτθ. Η εικόνα αποτελείται από μια εικόνα ςτο προςκινιο και μια άλλθ 
ωσ ςκια τοποκετθμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ μεταξφ τουσ. Παρότι οι δείκτεσ ζχουν μεγάλθ 
χρθςιμότθτα, θ προςκικθ πολλϊν από αυτοφσ ςε ζνα χάρτθ Google μπορεί να ζχει αρνθτικι 
επίδραςθ ςτθν ταχφτθτα απεικόνιςθσ του χάρτθ (map rendering) ειδικά ςε ςυγκεκριμζνα 
επίπεδα εςτίαςθσ. Λφςθ ςε αυτό δίνει ο Διαχειριςτισ Δεικτϊν (Marker Manager), ο οποίοσ ζχει 
τθν ικανότθτα να παρακολουκεί ποιοί δείκτεσ είναι ορατοί ςε ποιά επίπεδα εςτίαςθσ και να 
ςτζλνει μόνο τουσ απαραίτθτουσ ςτο χάρτθ για ςχεδιαςτικοφσ ςκοποφσ. Δθλαδι προςκζτει ι 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 

 
  

 85 

αφαιρεί δυναμικά δείκτεσ από το χάρτθ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ 
απεικόνιςθσ του χάρτθ και τθσ μείωςθσ των άχρθςτων οπτικϊν ςτοιχείων. 

• Γραμμζσ 

Αναπαριςτϊνται με τθ χριςθ των polylines (που ουςιαςτικά είναι μια ακολουκία 
ςυνδεδεμζνων ςθμείων) πάνω ςτο χάρτθ, για τισ οποίεσ μπορεί να κακοριςτεί χρϊμα, πάχοσ 
και επίπεδο διαφάνειασ. Χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: τισ γραμμικζσ (drawing), τισ 
γεωδεςικζσ (geodesic) και τισ κωδικοποιθμζνεσ (encoded). 

Οι γραμμικζσ polylines εμφανίηονται ωσ ευκφγραμμα τμιματα ςτο χάρτθ και για τθν 
απεικόνιςθ τουσ το Google Maps API εκμεταλλεφεται πικανζσ ςχεδιαςτικζσ ικανότθτεσ του 
φυλλομετρθτι, αλλιϊσ γίνεται αίτθςθ για μια εικόνα polyline από τουσ εξυπθρετθτζσ (servers) 
τθσ Google. Οι γεωδεςικζσ polylines εμφανίηονται ωσ καμπυλωτζσ γραμμζσ λαμβάνοντασ 
υπόψιν τουσ τθν καμπυλότθτα τθσ γθσ. Οι κωδικοποιθμζνεσ polylines είναι ςυνικωσ 
μεγαλφτερεσ και πιο περίπλοκεσ από τισ υπόλοιπεσ και αποτελοφνται από πολλά ευκφγραμμα 
τμιματα που ςυνδζονται με τυχαίο τρόπο μεταξφ τουσ. Γι' αυτό το λόγο απαιτοφν 
περιςςότερθ μνιμθ και χρόνο για να απεικονιςκοφν. Ζχουν όμωσ το πλεονζκτθμα ότι μποροφν 
να κακορίηουν πόςο λεπτομερισ κα είναι μια polyline ςε ζνα δοςμζνο επίπεδο εςτίαςθσ 
κακϊσ δίνουν τθ δυνατότθτα να αγνοοφνται τμιματα τθσ γραμμισ ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ 
επιπζδων εςτίαςθσ. 

• Περιοχζσ 

Αναπαριςτϊνται με τθ χριςθ είτε πολυγϊνων (polygons) πάνω ςτο χάρτθ, αν θ περιοχι ζχει τθ 
μορφι αυκαίρετου ςχιματοσ, είτε με τθ χριςθ ground overlays, αν θ περιοχι ζχει τθ μορφι 
ορκογϊνιου ςχιματοσ. Σα πολφγωνα είναι παρόμοια με τισ polylines αφοφ και αυτά είναι μια 
ακολουκία ςθμείων, προςκζτοντασ ότι ςχθματίηουν κφκλο και μποροφν να πάρουν 
οποιαδιποτε μορφι. Σα ground overlays είναι ςυχνά χριςιμα για περιοχζσ που τα άκρα τουσ 
ςτοχεφουν κάκετα ςε ςθμεία ςτο χάρτθ. 

• Ο ίδιοσ ο χάρτθσ 

Αναπαρίςταται με τθ χριςθ του tile overlay, κάτι το οποίο μπορεί να τροποποιθκεί μζςω του 
Google Maps API. Σα διακζςιμα tiles δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιοχζσ ςε όλα τα επίπεδα 
εςτίαςθσ. Για παράδειγμα πολλζσ περιοχζσ ςτον Ειρθνικό Ωκεανό δεν εμφανίηονται ςε υψθλά 
επίπεδα εςτίαςθσ, ενϊ το Μανχάταν προςφζρει πολφ λεπτομερείσ εικόνεσ ςτον δορυφορικό 
τφπο χάρτθ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο μικρότερο επίπεδο εςτίαςθσ (επίπεδο 0), ζνα tile αναπαριςτά 
ολόκλθρθ τθ γθ. Αν Ν είναι το επίπεδο εςτίαςθσ, τότε το Google Maps διαιρεί το tile 
ολόκλθρθσ τθσ γθσ ςε 4Ν tiles και προβάλει το κατάλλθλο. 

• Σο παράκυρο πλθροφοριϊν (info window) 

Αποτελεί ζνα ειδικό overlay. Προςτίκεται ςτο χάρτθ αυτόματα και ςε κάκε χάρτθ αντιςτοιχεί 
ζνα μόνο αντικείμενο παρακφρου πλθροφοριϊν. 

Προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Google Maps API 

Πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τισ οποίεσ προςφζρει το Google Maps API είναι θ μετατροπι 
πραγματικϊν διευκφνςεων ανά τον πλανιτθ ςε γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (geocoding), κάτι 
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το οποίο είναι χριςιμο ςτθν τοποκζτθςθ δεικτϊν, αλλά και το αντίςτροφο (reverse 
geocoding). Επιπλζον το Google Maps API είναι εξοπλιςμζνο με κρυφι μνιμθ (cache memory) 
από τθ μεριά του πελάτθ (client), θ οποία αποκθκεφει διάφορεσ απαντιςεισ ςε μετατροπζσ 
διευκφνςεων, επιτρζποντασ ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί θ ίδια 
μετατροπι διεφκυνςθσ ςτο μζλλον. 

Μια άλλθ υπθρεςία είναι θ άποψθ από δρόμο (street view), θ οποία παρζχει πανοραμικι κζα 
360ο περιοχϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν διαδραςτικζσ εικόνεσ. Κάκε οπτικι τθσ εικόνασ 
χαρακτθρίηεται από τθν τοποκεςία και τον προςανατολιςμό και είναι μοναδικι. 

Επιπλζον υπθρεςία είναι θ προςκικθ του Google Earth ςτισ Maps API εφαρμογζσ, το οποίο 
προβάλει τον χάρτθ Google τριςδιάςτατα. 

Η μπάρα αναηιτθςθσ Google είναι άλλο ζνα χριςιμο εργαλείο με το οποίο αναηθτοφνται 
πόλεισ, πανεπιςτιμια, επιχειριςεισ κ.ά. Η μπάρα αναηιτθςθσ είναι φιλικι προσ το χριςτθ και 
ςυμπεριλαμβάνει ςτα αποτελζςματα τθσ διαφθμίςεισ με ςκοπό το οικονομικό κζρδοσ αν 
προςτεκεί ςτισ Google Maps εφαρμογζσ. 

Δίνεται θ δυνατότθτα επιπλζον να περιλθφκεί ςτθν εφαρμογι ο υπολογιςμόσ οδθγιϊν για τθ 
μετάβαςθ από ζνα μζροσ ςε ζνα άλλο, χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία μζςων μεταφοράσ). 

Διεπαφι Προγραμματιςμοφ Εφαρμογϊν Google Static Maps 

Σο Google Static Maps API είναι μια διεπαφι προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (Application 
Programming Interface - API) τθσ Google το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ μιασ 
εικόνασ χάρτθ Google ςε ιςτοςελίδα (webpage) χωρίσ τθ χριςθ javascript ι οποιαςδιποτε 
άλλθσ δυναμικισ γλϊςςασ. Η υπθρεςία Google Static Map δθμιουργεί ζνα Google χάρτθ 
βαςιηόμενθ ςτισ παραμζτρουσ του URL που ςτζλνονται με HTTP κλιςθ (HTTP request) και 
επιςτρζφει το χάρτθ ωσ εικόνα (μορφι gif, png ι jpeg) ζτοιμθ να απεικονιςκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα. Για κάκε request πρζπει να δθλϊνονται μζςω του Google Static Maps API URL 
οριςμζνεσ παράμετροι, κάποιεσ από τισ οποίεσ είναι υποχρεωτικζσ ενϊ άλλεσ είναι 
προαιρετικζσ, και οι οποίεσ περιγράφονται παρακάτω: 

• center (απαραίτθτο αν δεν υπάρχουν markers): Κακορίηει το κζντρο του χάρτθ, 
ιςαπζχον ςθμείο από όλεσ τισ γωνίεσ του χάρτθ, και αποτελείται από ζνα ηευγάρι 
{latitude, longitude} ({γεωγραφικό πλάτοσ, γεωγραφικό μικοσ}) χωριςμζνο με κόμμα, 
το οποίο και αντιπροςωπεφει μια μοναδικι τοποκεςία ςε όλθ τθ γθ. 

• zoom (απαραίτθτο αν δεν υπάρχουν markers): Κακορίηει το zoom level του χάρτθ και 
παίρνει τιμζσ από 0-19 

• size (απαραίτθτο): Κακορίηει τισ ορκογϊνιεσ διαςτάςεισ τθσ εικόνασ του χάρτθ και 
παίρνει τιμζσ τθσ μορφισ valuexvalue, όπου θ πρϊτθ τιμι δθλϊνει τα οριηόντια pixels 
ενϊ θ δεφτερθ τα κάκετα pixels. Σο λογότυπο "Powered by Google" αυξομειϊνεται 
αυτόματα. 

• format (προαιρετικό): Κακορίηει το format τθσ εικόνασ του χάρτθ. Εξ' οριςμοφ το Static 
Maps API δθμιουργεί εικόνεσ g if, αλλά υποςτθρίηονται και άλλοι τφποι, όπωσ jpeg, 
png. 

• maptype (προαιρετικό): Κακορίηει το είδοσ χάρτθ που κα ειςαχκεί ςτθ ςελίδα ανάμεςα 
ςε satellite, terrain, hybrid και mobile. 
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• markers (προαιρετικό): Κακορίηει ζναν ι περιςςότερουσ markers που τοποκετοφνται 
ςτο χάρτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Οι δθλϊςεισ των 

• markers διαχωρίηονται μεταξφ τουσ με τον χαρακτιρα pipe ( | ) και κάκε marker 
μπορεί να αναπαραςτακεί με χαρακτθριςτικά όπωσ: 

latitude (απαραίτθτο): Κακορίηει το γεωγραφικό πλάτοσ του marker 

longitude (απαραίτθτο): Κακορίηει το γεωγραφικό μικοσ του marker 

size (προαιρετικό): Κακορίηει το μζγεκοσ του marker και οι τιμζσ 

• μπορεί να είναι tiny, mid, small, normal o color (προαιρετικό): Κακορίηει το χρϊμα του 
marker και οι τιμζσ μπορεί να είναι black, brown, green, purple, yellow, blue, gray, 
orange, red, white o alphanumeric-character (προαιρετικό): Κακορίηει ζνα 
αλφαρικμθτικό χαρακτιρα από το ςφνολο {a-z, 0-9} για το δείκτθ 

• path (προαιρετικό): Κακορίηει ζνα μονοπάτι ανάμεςα ςε δυο ι περιςςότερα ςθμεία 
ςτο χάρτθ διαχωριςμζνα μεταξφ τουσ με τον χαρακτιρα pipe ( | ). 

• span (προαιρετικό): Κακορίηει ζνα viewport (από ηευγάρια {γεωγραφικό πλάτοσ, 
γεωγραφικό μικοσ}) και θ υπθρεςία static map ρυκμίηει το επίπεδο εςτίαςθσ (zoom 
level) ανάλογα για να περιλαμβάνει τθν span τιμι από το κζντρο του χάρτθ. Αν ζχει 
κακοριςτεί το zoom, το span αγνοείται. 

• frame (προαιρετικό): Προςκζτει ζνα κακοριςμζνο μπλε πλαίςιο ςτθν εικόνα του χάρτθ 
και παίρνει τιμζσ true ι false. 

• hl (προαιρετικό): Κακορίηει τθ γλϊςςα των ετικετϊν ςτο χάρτθ. 

• key (απαραίτθτο): Κακορίηει το κλειδί για το όνομα τομζα (domain name) πάνω ςτο 
οποίο γίνεται θ κλιςθ του URL. Κλειδιά δίνονται δωρεάν ςε όλουσ τουσ 
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ ςτο Google. 

• sensor (απαραίτθτο): Κακορίηει αν θ εφαρμογι που ηθτά να ενςωματϊςει το χάρτθ, 
χρθςιμοποιεί ςζνςορα για να εντοπίςει τθ κζςθ του χριςτθ και παίρνει τιμζσ true ι 
false. 

Σο Google Maps API προςφζρει τθ δυνατότθτα μετατροπισ διευκφνςεων ςε ςυντεταγμζνεσ, 
μια διαδικαςία που ονομάηεται geocoding. Είναι επίςθσ δυνατι θ αντίςτροφθ διαδικαςία, 
ονόματι reverse geocoding. Εφόςον θ λειτουργία αυτι δφναται να γίνει ςτατικά, μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί μια ςχετικι υπθρεςία που παρζχει θ Google, ενϊ ςε περίπτωςθ που 
προκφπτουν νζα ςθμεία, υπάρχει ο δυναμικόσ τρόποσ. φμφωνα μ' αυτόν, δθμιουργείται ζνα 
αντικείμενο τθσ κλάςθσ GClientGeocoder και θ μζκοδοσ getLatLng() παίρνει ωσ παραμζτρουσ 
τθ διεφκυνςθ, ωσ αλφαρικμθτικό και μια ςυνάρτθςθ θ οποία κα διαχειριςτεί το αποτζλεςμα. 

Εκτόσ από τθ μζκοδο getLatLng(), μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και θ getLocations(), θ οποία 
είναι πιο γενικι και παίρνει ωσ πρϊτο όριςμα, είτε μια διεφκυνςθ για geocoding, είτε 
ςυντεταγμζνεσ, ωσ GLatLng αντικείμενο, για τθ διαδικαςία reverse geocoding. Ωσ αποτζλεςμα 
τθσ δεφτερθσ περίπτωςθσ, επιςτρζφει τθν πιο κοντινι διεφκυνςθ μζςα από ζνα κακοριςμζνο 
γεωγραφικό πλαίςιο. Εκτόσ από τθ μζκοδο getLatLng(), μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και θ 
getLocations(), θ οποία είναι πιο γενικι και παίρνει ωσ πρϊτο όριςμα, είτε μια διεφκυνςθ για 
geocoding, είτε ςυντεταγμζνεσ, ωσ GLatLng αντικείμενο, για τθ διαδικαςία reverse geocoding. 
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Ωσ αποτζλεςμα τθσ δεφτερθσ περίπτωςθσ, επιςτρζφει τθν πιο κοντινι διεφκυνςθ μζςα από 
ζνα κακοριςμζνο γεωγραφικό πλαίςιο. 

5.5.4 Λειτουργία Place Autocomplete service  

Η λειτουργία Place Autocomplete service είναι μια δικτυακι υπθρεςία θ οποία επιςτρζφει  
προβλζψεισ κζςεων/τόπων ςε απάντθςθ ενόσ HTTP αιτιματοσ. Σο αίτθμα προςδιορίηει μια 
ςυμβολοςειρά αναηιτθςθσ ςε κείμενο και προαιρετικά τα γεωγραφικι όρια. Η υπθρεςία 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί παρζχοντασ λειτουργικότθτα και αυτόματθ ςυμπλιρωςθ κειμζνου 
βαςιηόμενθ ςε γεωγραφικζσ αναηθτιςεισ και επιςτρζφει κζςεισ/τόπουσ όπωσ για παράδειγμα 
επιχειριςεισ, διευκφνςεισ και ςθμεία ενδιαφζροντοσ, κακϊσ ο χριςτθσ πλθκτρολογεί. 

Αιτιματα Place Autocomplete  

Η λειτουργία Place Autocomplete service είναι μζροσ τθσ Google Places API υπθρεςίασ και 
μοιράηεται ζνα κλειδί API και ποςοςτϊςεισ (quotas) με τθν Google Places API υπθρεςία. 

Η λειτουργία Place Auto complete service μπορεί να ταιριάξει πλιρθ λόγια, κακϊσ και 
ςυμβολοςειρζσ. Οι εφαρμογζσ μποροφν να ςτζλνουν τα ερωτιματα κακϊσ ο χριςτθσ 
πλθκτρολογεί και να παρζχονται α-the-fly προβλζψεισ. 

Οι προβλζψεισ που επιςτρζφονται ζχουν ςχεδιαςτεί να παρουςιάηονται ςτο χριςτθ με τρόπο 
που κα τον βοθκιςει ςτθν επιλογι τθσ επικυμθτισ κζςθσ.  

Ζνα αίτθμα Place Auto complete είναι ζνα HTTP URL τθσ ακόλουκθσ μορφισ: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/output?parameters 

όπου το  output μπορεί να ζχει τισ ακόλουκεσ τιμζσ: 

• json (ςυνίςταται) υποδεικνφει ζξοδο ςε JavaScript Object Notation (JSON)  

• xml υποδεικνφει τθν ζξοδο ωσ XML 

Για να ξεκινιςει ζνα αίτθμα Place Auto complete απαιτείται ο κακοριςμόσ οριςμζνων 
παραμζτρων. Όπωσ είναι τυπικό ςτα URLs, όλεσ οι παράμετροι διαχωρίηονται με τθ χριςθ του 
χαρακτιρα «&». Ο κατάλογοσ των παραμζτρων και οι πικανζσ τιμζσ τουσ απαρικμοφνται 
παρακάτω. 

Απαιτοφμενα parameters 

• input — Η ςυμβολοςειρά κειμζνου για τθν οποία κα γίνει θ αναηιτθςθ. The Place Auto 
complete service κα επιςτρζψει υποψιφιεσ εγγραφζσ που βαςίηονται ςτο παρόν string 
και ταξινομθμζνα αποτελζςματα με βάςθ τθν αντίλθψθ τθσ ςθμαςίασ τουσ. 

• key — Your application's API key. Αυτό το κλειδί κακορίηει τα αιτιματα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ διαχείριςθσ των ποςοςτϊςεων (quota management).  

Προαιρετικά parameters 

• offset — Η κζςθ, ςτθ διάρκεια Η κζςθ, ςτθ διάρκεια ειςόδου, του τελευταίου 
χαρακτιρα που χρθςιμοποιεί θ υπθρεςία για να ταιριάηει με τισ προβλζψεισ. Για 
παράδειγμα, αν θ είςοδοσ είναι «Google» και το offset είναι 3, θ υπθρεςία κα 
ταιριάξει με το «Goo». Η ςυμβολοςειρά που κακορίηεται από τθν μετατόπιςθ 
ςυγκρίνεται μόνο με τθν πρϊτθ λζξθ του όρου ειςόδου. Για παράδειγμα, εάν ο όροσ 
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ειςόδου είναι "abc Google» και θ μετατόπιςθ είναι 3, θ υπθρεςία κα επιχειριςει να 
ταιριάξει με «abc Goo». Εάν δεν ζχει δοκεί offset θ υπθρεςία κα χρθςιμοποιιςει όλο 
το μικοσ. Σο offset κα πρζπει γενικά να ρυκμιςτεί ςτθ κζςθ του δρομζα κειμζνου. 

• location — Σο ςθμείο γφρω από το οποίο υπάρχει επικυμία ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν. 
Πρζπει να προςδιορίηεται ςαν  γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ. 

• radius — Η απόςταςθ (ςε μζτρα) μζςα ςτθν οποία κα επιςτρζφονται αποτελζςματα. 
θμειϊςτε ότι θ ρφκμιςθ ςε μια ακτίνα οδθγεί ςτθν ενδεικνυόμενθ περιοχι, αλλά δεν 
μποροφν να περιοριςτοφν τα πλιρθ αποτελζςματα ςτθν κακοριςμζνθ περιοχι. 

• language — Η γλϊςςα ςτθν οποία επιςτρζφονται τα αποτελζςματα. Εάν θ γλϊςςα δεν 
παρζχεται θ υπθρεςία κα επιχειριςει να χρθςιμοποιιςει τθ μθτρικι γλϊςςα του 
τομζα από τον οποίο θ αίτθςθ ζχει ςταλεί. 

• types — Οι τφποι των αποτελεςμάτων κζςθσ που κα επιςτραφοφν. Εάν δεν 
διευκρινίηεται κανζνασ τφποσ, όλοι οι τφποι κα επιςτραφοφν. 

• components — Η ομαδοποίθςθ των κζςεων για τισ οποίεσ κα περιοριςτοφν τα 
αποτελζςματα. Προσ το παρόν, υπάρχει θ δυνατότθτα μόνο για φιλτράριςμα ανά 
χϊρα. Η χϊρα πρζπει να περάςει με τον δφο χαρακτιρων, ISO 3166-1 alpha-2 ςυμβατό 
κωδικό χϊρασ. Για παράδειγμα: components=country:fr κα περιορίςει τα 
αποτελζςματά ςε μζρθ ςτο εςωτερικό τθσ Γαλλίασ. 

Location Biasing 

Μπορεί να περιοριςτοφν τα αποτελζςματα ςε ζνα κακοριςμζνο κφκλο, περνϊντασ μια 
τοποκεςία and μία ακτινικι παράμετρο. Αυτι θ εντολι τθσ υπθρεςίασ κα προτιμιςει να 
εμφανίςει τα αποτελζςματα μζςα ςε αυτόν τον κφκλο. Σα αποτελζςματα εκτόσ τθσ 
οριοκετθμζνθσ περιοχισ μποροφν να ςυνεχίηουν να εμφανίηονται. Τπάρχει θ δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιθκεί θ παράμετροσ για να φιλτραριςτοφν τα αποτελζςματα και να εμφανίηονται 
μόνο τα μζρθ εντόσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. 

Place Types 

Μπορεί να περιοριςτοφν τα αποτελζςματα για να να είναι ενόσ οριςμζνου τφπου με το 
πζραςμα μιασ παραμζτρου type. Η παράμετροσ κακορίηει ζναν τφπο ι μια ςυλλογι τφπων, 
όπωσ αναφζρονται ςτουσ υποςτθριηόμενουσ τφπουσ παρακάτω. Αν δεν αναφζρεται κάτι, όλοι 
οι τφποι επιςτρζφοντα. ε γενικζσ γραμμζσ επιτρζπεται μόνο ζνασ τφποσ Η εξαίρεςθ είναι ότι 
μπορείτε να ςυνδυάςετε με αςφάλεια τα είδθ GEOCODE και εγκατάςταςθσ, αλλά ςθμειϊςτε 
ότι αυτό δεν κα ζχει το ίδιο αποτζλεςμα με τον κακοριςμό κανενόσ τφπου. Οι 
υποςτθριηόμενοι τφποι είναι: 

• geocode δίνει εντολι ςτθν υπθρεςία να επιςτρζψει μόνο αποτελζςματα 
γεωκωδικοποίθςθσ, αντί για επιχειρθματικά αποτελζςματα. ε γενικζσ γραμμζσ, 
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αυτό το αίτθμα αποςαφινιςθσ αποτελεςμάτων όταν θ 
κακοριςμζνθ κζςθ μπορεί να είναι αόριςτθ. 

• address δίνει εντολι ςτθν υπθρεςία να επιςτρζψει μόνο αποτελζςματα geocoding με 
ακριβι διεφκυνςθ. ε γενικζσ γραμμζσ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αυτό το αίτθμα 
όταν γνωρίηετε ο χριςτθσ κα πρζπει να ψάχνει για μια πλιρωσ κακοριςμζνθ 
διεφκυνςθ. 
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• establishment δίνει εντολι ςτθν υπθρεςία να επιςτρζψει μόνο αποτελζςματα 
επιχειριςεων. 

• the (regions) type collection δίνει εντολι ςτθν υπθρεςία να επιςτρζψει οποιοδιποτε 
αποτζλεςμα που αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω τφπουσ:  

locality 

sublocality 

postal_code 

country 

administrative_area_level_1 

administrative_area_level_2 

• the (cities) type collection δίνει εντολι ςτθν υπθρεςία να επιςτρζψει αποτελζςματα 
που ταιριάηουν ςτθν locality or administrative_area_level_3. 

Status Codes 

Σο πεδίο κατάςταςθσ μζςα ςτο Auto complete περιζχει τθν κατάςταςθ του αιτιματοσ, και 
μπορεί να περιζχει πλθροφορίεσ εντοπιςμοφ ςφαλμάτων για να βοθκιςει ςτον εντοπιςμό των 
λόγων για τουσ οποίουσ  το αίτθμα απζτυχε. Σο πεδίο κατάςταςθσ μπορεί να περιζχει τισ 
ακόλουκεσ τιμζσ: 

• OK υποδθλϊνει ότι δεν ςυνζβθ κάποιο ςφάλμα και τουλάχιςτον ζνα αποτζλεςμα 
επεςτράφθ. 

• ZERO_RESULTS δείχνει ότι θ αναηιτθςθ ιταν επιτυχισ, αλλά δεν επζςτρεψε κανζνα 
αποτζλεςμα. Αυτό μπορεί να ςυμβεί αν θ αναηιτθςθ ορίςτθκε ςε μια απομακρυςμζνθ 
τοποκεςία. 

• OVER_QUERY_LIMIT δείχνει ότι υπάρχει υπζρβαςθ ορίου (quota). 

• REQUEST_DENIED δείχνει ότι το αίτθμα δεν ζγινε δεκτό, ςε γενικζσ γραμμζσ, λόγω τθσ 
ζλλειψθσ μιασ άκυρθσ βαςικισ παραμζτρου. 

• INVALID_REQUEST γενικά υποδεικνφει ότι θ παράμετροσ ειςόδου λείπει. 

Error Messages 

Όταν θ υπθρεςία επιςτρζφει ζναν κωδικό κατάςταςθσ, εκτόσ από ΟΚ, μπορεί να υπάρχει ζνα 
επιπλζον πεδίο ERROR_MESSAGE μζςα ςτο αντικείμενο τθσ απάντθςθσ. Σο πεδίο αυτό 
περιζχει πιο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τουσ λόγουσ πίςω από τον ςυγκεκριμζνο κϊδικα 
κατάςταςθσ. 

Place Auto complete Results 

Όταν θ υπθρεςία επιςτρζφει αποτελζςματα JSON από μια αναηιτθςθ, τα τοποκετεί ςε μια 
ςειρά προβλζψεων. Ακόμθ και αν θ υπθρεςία δεν επιςτρζφει αποτελζςματα (όπωσ εάν θ 
τοποκεςία είναι απομακρυςμζνθ) εξακολουκεί να επιςτρζφει ζναν άδειο πίνακα 
προβλζψεων. Κάκε αποτζλεςμα πρόβλεψθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα πεδία: 
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• description περιζχει το αναγνϊςιμο από τον άνκρωπο όνομα για το επιςτρεφόμενο 
αποτζλεςμα. Για τα αποτελζςματα ίδρυςθσ, αυτό είναι ςυνικωσ το όνομα των 
επιχειριςεων. 

• place_id είναι ζνα αναγνωριςτικό κειμζνου που προςδιορίηει με μοναδικό τρόπο ζνα 
μζροσ. Για να ανακτιςετε πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τόπο, αυτό το αναγνωριςτικό 
για να περάςει ςτον τομζα placeId τθσ Google Places API Τπθρεςίασ Web.  

• reference περιζχει ζνα μοναδικό διακριτικό που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε για να 
ανακτιςετε πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό το μζροσ. Παρά το γεγονόσ ότι 
αυτι θ ςυμβολοςειρά προςδιορίηει μοναδικά τον τόπο, το αντίςτροφο δεν ιςχφει. Ζνα 
μζροσ μπορεί να ζχει πολλά ζγκυρα reference. Δεν είναι εγγυθμζνο ότι θ ίδια λογικι 
κα πρζπει να επιςτραφεί για οποιονδιποτε ςυγκεκριμζνο τόπο ςε διάφορεσ 
αναηθτιςεισ.  

• id περιζχει ζνα μοναδικό αναγνωριςτικό που δθλϊνει ςτακερά αυτό το μζροσ. Αυτό το 
αναγνωριςτικό δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ανακτιςει πλθροφορίεσ ςχετικά 
με αυτό το μζροσ, αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παγίωςθ των δεδομζνων 
ςχετικά με αυτό το μζροσ, και να επαλθκεφςει τθν ταυτότθτα ενόσ τόπου ςε άλλεσ 
αναηθτιςεισ.  

• terms περιζχει μια ςειρά όρων για τθν αναγνϊριςθ κάκε τμιματοσ επιςτροφισ (ζνα 
τμιμα τθσ περιγραφισ γενικά τερματίηεται με κόμμα). Κάκε καταχϊρθςθ ςτον πίνακα 
ζχει ζνα πεδίο τιμισ, που περιζχει το κείμενο του όρου, και ζνα πεδίο offset, κακορίηει 
τθ κζςθ εκκίνθςθσ του όρου αυτοφ ςτθν περιγραφι, μετριζται ςε χαρακτιρεσ Unicode. 

• types περιζχει μια ςειρά από τφπουσ που ιςχφουν για αυτόν τον τόπο. Για παράδειγμα: 
[ "political", "locality" ] or [ "establishment", "geocode" ]. 

• matched_substring περιζχει μια τιμι αντιςτάκμιςθσ και ζνα μικοσ. Αυτά περιγράφουν 
τθ κζςθ του όρο ςτο κείμενο του αποτελζςματοσ  πρόβλεψθσ, ζτςι ϊςτε ο όροσ να 
μπορεί να επιςθμανκεί αν αυτό είναι επικυμθτό. 

 

5.5.5 Μετάφραςθ ιςτοςελίδασ 

Η ιςτοςελίδα ζχει μεταφραςτεί ςε επτά γλϊςςεσ με τθν προοπτικι να μεταφραςτεί ςτισ 
παρακάτω τριάντα τζςςερισ.  

ar: Arabic, bg: Bulgarian, ca: Catalan, zh: Chinese, hr: Croatian, cs: Czech, da: Danish, nl: Dutch, 
en: English, fi: Finnish, fr: French, de: German, el: Greek, hu: Hungarian, id: Indonesian, it: 
Italian, ja: Japanese, ko: Korean, lv: Latvian, lt: Lithuanian, no: Norwegian, pl: Polish, pt: 
Portuguese, ro: Romanian, ru: Russian, sr: Serbian, sk: Slovak, sl: Slovenian, es: Spanish, sv: 
Swedish, th: Thai, tr: Turkish, uk: Ukrainian, vi: Vietnamese.  

Σο μεταφραςμζνο κείμενο αντλείται από τθν βάςθ δεδομζνων τθσ ιςτοςελίδασ 
εμπλουτίηοντασ το κφριο ςϊμα τθσ ςελίδασ αλλά και τισ εφαρμογζσ που τρζχουν ςε αυτι μζςω 
JavaScript. Οι επτά γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ ζχει ιδθ μεταφραςτεί είναι οι επόμενεσ. 

Κωδικόσ Γλϊςςα 

de   Γερμανικά 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 

 
  

 92 

el  Ελλθνικά 

es  Ιςπανικά 

fr  Γαλλικά 

hu  Ουγγρικά 

ro  Ρουμανικά 

sk  λοβακικά 

 

 

Εικόνα 58. Η ςελίδα μεταφραςμζνθ ςτα Ουγγρικά 
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6 υμπεράςματα και μελλοντικζσ επεκτάςεισ 

6.1 Προςκικθ νζων χαρακτθριςτικϊν 

Η μελλοντικι εργαςία μπορεί να περιλαμβάνει προςκικθ νζων χαρακτθριςτικϊν και 
βελτιϊςεων τθσ υπάρχουςασ εφαρμογισ το οποίο ζχει να κάνει με τθν αφξθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ εφαρμογισ και τθν προςκικθ νζων δυνατοτιτων, ςχετικϊν με τθν ιδθ 
υπάρχουςα λειτουργικότθτα, ϊςτε το site να μπορεί να κεωρθκεί πλιρεσ, αλλά και να γίνει 
ελκυςτικότερο για τουσ χριςτεσ. ' αυτό το μικοσ κφματοσ, μποροφν να προςτεκοφν 
λειτουργίεσ όπωσ 

• Προςκικθ χρωματικοφ χάρτθ κερμοκραςίασ ςε επίπεδο google maps tile. 

• Προςκικθ μετεογράμματοσ 

• Αφξθςθ του των θμερϊν πρόγνωςθσ από 7 ςε 10 ι 14. 

6.2 Βελτιςτοποίθςθ για τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ 

Ο όροσ Βελτιςτοποίθςθ Ιςτοςελίδων για τισ Μθχανζσ Αναηιτθςθσ ι SEO (από το αγγλικό 
search engine optimization), περιγράφει όλεσ εκείνεσ τισ διαδικαςίεσ-επεμβάςεισ που πρζπει 
να γίνουν ςτθ δομι και το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ, ϊςτε να είναι όςο το δυνατό πιο 
φιλικι προσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Σελικόσ ςτόχοσ είναι θ υψθλι κατάταξθ του ιςτοχϊρου 
ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ και θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ μζςω των 
οργανικϊν αποτελεςμάτων, δθλαδι των μθ πλθρωμζνων-διαφθμιηομζνων αποτελεςμάτων 
των μθχανϊν αναηιτθςθσ του Internet για τισ λζξεισ-κλειδιά (keywords) που ενδιαφζρουν τον 
χριςτθ και οι μθχανζσ αναηιτθςθσ κρίνουν ότι το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ είναι το 
καταλλθλότερο για αυτό που ψάχνει ο χριςτθσ. 

Λεπτομζρειεσ και τεχνικζσ 

Οι βαςικζσ τεχνικζσ για βελτιςτοποίθςθ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

• Δθμιουργία ι βελτίωςθ του περιεχομζνου ϊςτε να είναι φιλικό και ενδιαφζρον ςτον 
επιςκζπτθ αλλά και προςπελάςιμο από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ το Google 

• Λζξεισ κλειδιά ςτον τίτλο και ςτα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά μιασ ςελίδασ και των 
ςτοιχείων τθσ (ALT, rel, title, κλπ) 

• Λζξεισ κλειδιά ςε ςυνδζςμουσ από άλλεσ ιςτοςελίδεσ προσ μια ςυγκεκριμζνθ 
ιςτοςελίδα 

• Λζξεισ κλειδιά που εμφανίηονται μζςα ςτο κείμενο τθσ ιςτοςελίδασ 

• Δθμοτικότθτα μιασ ιςτοςελίδασ όπωσ μετράται από τουσ αλγόρικμουσ κατάταξθσ (π.χ. 
PageRank τθσ Google) 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία που πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ιςτοςελίδα ϊςτε 
να βοθκά ςτθν καλφτερθ κατάταξθ τθσ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ είναι θ ςυνάφεια (relevancy) 
μεταξφ του τίτλου, τθσ περιγραφισ, των λζξεων κλειδιϊν και του περιεχομζνου τθσ κάκε 
ςελίδασ. 
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Βαςικό ρόλο, παίηει ο τίτλοσ κάκε ςελίδασ. Θα πρζπει να περιλαμβάνει όςο το δυνατό 
περιςςότερεσ από τισ λζξεισ-κλειδιά που ζχουν κακοριςτεί, αλλά ο τίτλοσ καλό είναι να 
παραμζνει μικρότεροσ από δϊδεκα λζξεισ. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι 
ςτισ ετικζτεσ h1 και h2. 

Η χριςθ των λζξεων-κλειδιϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επιςιμανςθ ενόσ ιςτοτόπου από 
τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Αν ςτον ιςτότοπο περιλαμβάνονται περιςςότερεσ από μια ςελίδεσ, οι 
λζξεισ-κλειδιά πρζπει να εμφανίηονται ςε όλεσ. Βαςικόσ παράγοντασ, επίςθσ, είναι οι λζξεισ-
κλειδιά να ςυμπεριλαμβάνονται όςο το δυνατό περιςςότερεσ φορζσ ςτον κορμό του κυρίωσ 
κειμζνου τθσ ςελίδασ (body text). Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι περιςςότερεσ μθχανζσ 
αναηιτθςθσ τισ "ψάχνουν" και ςτο κυρίωσ κείμενο. Αν δε ςυναντιςουν μια λζξθ-κλειδί ςτο 
κυρίωσ κείμενο, απλά τθν αγνοοφν. 

Πρζπει να δίνεται όμωσ ιδιαίτερθ προςοχι να μθν γίνεται "υπερβολικι επανάλθψθ" (flood) 
των λζξεων-κλειδιϊν, κακϊσ οι μθχανζσ αναηιτθςθσ μπορεί να τθ κεωριςουν ανεπικφμθτθ 
("keyword spam"). Μόλισ δθμιουργιςετε το κείμενο ςασ, είναι απαραίτθτο να δείτε πόςεσ 
λζξεισ κλειδιά ζχετε τοποκετιςει ςτο άρκρο ςασ. Σο Google αποδζχεται τθ ςυχνότθτα των 
ίδιων λζξεων περίπου ςτο 7%. 

Οριςμζνοι από αυτοφσ που «ςτινουν» ιςτοςελίδεσ πιςτεφουν ότι θ ςελίδα γίνεται ελκυςτικι 
με τισ εικόνεσ. Αυτό ιςχφει για τουσ επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ, όχι όμωσ και για τισ μθχανζσ 
αναηιτθςθσ, οι οποίεσ δεν είναι ικανζσ να εντοπίςουν εικόνεσ. Κι όμωσ, υπάρχουν μθχανζσ 
αναηιτθςθσ εικόνων ςτο Διαδίκτυο. Πϊσ εντοπίηουν τισ εικόνεσ; Η απάντθςθ είναι και πάλι 
λζξεισ-κλειδιά για κακεμία από τισ εικόνεσ που τοποκετοφνται ςτον ιςτοχϊρο. 

το Διαδίκτυο κυκλοφοροφν προγράμματα (ςυνικωσ επί πλθρωμι) αλλά και εταιρείεσ, οι 
οποίεσ με ςυνδρομι αναλαμβάνουν να εντοπίηουν τισ 500 ι 1000 "κορυφαίεσ" λζξεισ-κλειδιά 
και να τισ αποςτζλλουν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτουσ χριςτεσ τουσ. Δίνουν, επίςθσ, και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ βελτιςτοποίθςθ, πολλζσ φορζσ δωρεάν. 

Αμφιλεγόμενο ςθμείο, ωςτόςο, παραμζνουν οι μετα-επιςθμάνςεισ (META tags). Δεν ζχει 
διαπιςτωκεί επακριβϊσ πόςο προςμετρϊνται από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ, ωςτόςο θ ςφςταςθ 
των ειδικϊν είναι να ςυμπλθρϊνονται ςωςτά τα πεδία μετα-επιςθμάνςεων για λζξεισ-κλειδιά 
και μετα-περιγραφι (Meta-description). 

Για να ζχουμε ικανοποιθτικά αποτελζςματα χρειάηεται να γίνει διεξοδικόσ ζλεγχοσ των κφριων 
ανταγωνιςτϊν μασ αλλά και μια ζρευνα πάνω ςτισ λζξεισ-κλειδιά με εργαλεία. Όταν δεν γίνει 
μια ςοβαρι δουλειά πάνω ςτο κζμα αυτό, ςυχνά το SEO αποτυγχάνει και επίςθσ καταλιγουμε 
να βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ ςε ζνα φαφλο κφκλο ςτον οποίο «δοκιμάηουμε λζξεισ-κλειδιά και δεν 
βλζπουμε αποτζλεςμα». 

Πρζπει να αναγνωρίςουμε πωσ υπάρχουν πολλοί περιςςότεροι παράγοντεσ που ενδζχεται να 
ςυμβάλλουν αρνθτικά ι κετικά ςτθ προςπάκειασ μασ. Από τουσ ςθμαντικότερουσ είναι θ 
ταχφτθτα φόρτωςθσ τθσ ςελίδασ. αν μια ςελίδα χρειάηεται περιςςότερο από 8 δευτερόλεπτα 
για να φορτϊςει (υπό κανονικζσ ςυνκικεσ πάντα) τότε υπάρχουν πολφ μεγάλεσ πικανότθτεσ 
να δυςαρεςτθκεί ο επιςκζπτθσ και να τθν κλείςει. Φυςικά υπάρχουν εξίςου μεγάλεσ 
πικανότθτεσ αυτι θ δυςαρζςκεια να οδθγιςει ςτον μαυροπινακιςμό τθσ ςελίδασ ςασ και να 
μθν τθν ξαναεπιςκεφκεί. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ δεν εκτιμοφν κακόλου τισ «αργζσ ςελίδεσ». 
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6.3 Βελτιςτοποίθςθ για τα social media 

Social media optimization (SMO) είναι θ χριςθ μιασ ςειράσ κοινωνικϊν μζςων ενθμζρωςθσ και 
των κοινοτιτων για τθ δθμιουργία δθμοςιότθτασ για τθν αφξθςθ τθσ δθμοτικότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ ι του εμπορικοφ ςιματοσ. Σφποι των κοινωνικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ που 
εμπλζκονται περιλαμβάνουν RSS feeds, κοινωνικζσ ειδιςεισ και bookmarking sites, κακϊσ και 
οι ιςτότοποι κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ το Twitter και το blogging βίντεο και ιςτοςελίδεσ. Σο 
Social media optimization είναι παρόμοιο με τθ βελτιςτοποίθςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ ςτο ότι 
ο ςτόχοσ είναι να υπάρξει μεγαλφτερθ κυκλοφορία και να υπάρξει ενδιαφζρον  για ζνα 
δικτυακό τόπο. ε γενικζσ γραμμζσ, το Social media optimization αναφζρεται ςε 
βελτιςτοποίθςθ ενόσ δικτυακοφ τόπου και του περιεχομζνου του από τθν άποψθ τθσ 
εμφάνιςθσ ςε κοινωνικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και περιοχζσ δικτφωςθσ. 
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8 Παραρτιματα 

8.1 Διακζςιμα μετεωρολογικά δεδομζνα από το Global Forecast System 

  Level/Layer Parameter Forecast Valid Description 

1 planetary boundary layer UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

2 planetary boundary layer VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

3 planetary boundary layer VRATE 6 hour fcst Ventilation Rate [m^2/s] 

4 surface GUST 6 hour fcst Wind Speed (Gust) [m/s] 

5 10 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

6 10 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

7 10 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

8 10 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

9 10 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

10 10 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

11 10 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

12 20 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

13 20 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

14 20 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

15 20 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

16 20 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

17 20 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

18 20 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

19 30 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

20 30 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

21 30 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

22 30 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

23 30 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

24 30 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

25 30 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

26 50 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

27 50 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

28 50 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

29 50 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

30 50 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

31 50 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

32 50 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

33 70 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

34 70 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

35 70 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 
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36 70 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

37 70 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

38 70 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

39 70 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

40 100 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

41 100 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

42 100 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

43 100 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

44 100 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

45 100 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

46 100 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

47 100 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

48 100 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

49 150 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

50 150 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

51 150 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

52 150 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

53 150 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

54 150 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

55 150 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

56 150 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

57 150 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

58 200 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

59 200 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

60 200 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

61 200 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

62 200 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

63 200 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

64 200 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

65 200 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

66 200 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

67 250 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

68 250 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

69 250 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

70 250 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

71 250 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

72 250 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

73 250 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

74 250 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

75 250 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

76 300 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 
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77 300 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

78 300 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

79 300 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

80 300 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

81 300 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

82 300 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

83 300 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

84 300 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

85 350 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

86 350 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

87 350 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

88 350 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

89 350 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

90 350 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

91 350 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

92 350 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

93 350 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

94 400 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

95 400 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

96 400 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

97 400 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

98 400 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

99 400 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

100 400 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

101 400 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

102 400 mb O3MR 6 hour fcst Ozone Mixing Ratio [kg/kg] 

103 450 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

104 450 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

105 450 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

106 450 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

107 450 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

108 450 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

109 450 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

110 450 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

111 500 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

112 500 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

113 500 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

114 500 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

115 500 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

116 500 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

117 500 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 
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118 500 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

119 550 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

120 550 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

121 550 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

122 550 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

123 550 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

124 550 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

125 550 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

126 550 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

127 600 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

128 600 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

129 600 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

130 600 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

131 600 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

132 600 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

133 600 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

134 600 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

135 650 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

136 650 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

137 650 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

138 650 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

139 650 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

140 650 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

141 650 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

142 650 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

143 700 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

144 700 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

145 700 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

146 700 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

147 700 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

148 700 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

149 700 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

150 700 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

151 750 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

152 750 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

153 750 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

154 750 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

155 750 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

156 750 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

157 750 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

158 750 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 
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159 800 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

160 800 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

161 800 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

162 800 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

163 800 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

164 800 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

165 800 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

166 800 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

167 850 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

168 850 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

169 850 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

170 850 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

171 850 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

172 850 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

173 850 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

174 850 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

175 900 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

176 900 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

177 900 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

178 900 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

179 900 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

180 900 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

181 900 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

182 900 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

183 925 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

184 925 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

185 925 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

186 925 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

187 925 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

188 925 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

189 925 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

190 925 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

191 950 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

192 950 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

193 950 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

194 950 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

195 950 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

196 950 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

197 950 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

198 950 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

199 surface HINDEX 6 hour fcst Haines Index [Numeric] 



Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ 

Τμήμα Πληροφορικήσ 

 
  

 102 

200 975 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

201 975 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

202 975 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

203 975 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

204 975 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

205 975 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

206 975 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

207 975 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

208 1000 mb TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

209 1000 mb RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

210 1000 mb VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

211 1000 mb UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

212 1000 mb VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

213 1000 mb ABSV 6 hour fcst Absolute Vorticity [1/s] 

214 1000 mb CLWMR 6 hour fcst Cloud Mixing Ratio [kg/kg] 

215 mean sea level MSLET M 6 hour fcst (Eta model reduction) [Pa] 

216 1000 mb HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

217 surface PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

218 surface HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

219 surface TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

220 0-0.1 m below ground TSOIL 6 hour fcst Soil Temperature Validation to deprecate [K] 

221 0-0.1 m below ground SOILW 6 hour fcst Volumetric Soil Moisture Content [Fraction] 

222 0.1-0.4 m below ground TSOIL 6 hour fcst Soil Temperature Validation to deprecate [K] 

223 0.1-0.4 m below ground SOILW 6 hour fcst Volumetric Soil Moisture Content [Fraction] 

224 0.4-1 m below ground TSOIL 6 hour fcst Soil Temperature Validation to deprecate [K] 

225 0.4-1 m below ground SOILW 6 hour fcst Volumetric Soil Moisture Content [Fraction] 

226 1-2 m below ground TSOIL 6 hour fcst Soil Temperature Validation to deprecate [K] 

227 1-2 m below ground SOILW 6 hour fcst Volumetric Soil Moisture Content [Fraction] 

228 surface WEASD 6 hour fcst 
Water Equivalent of Accumulated Snow Depth 
[kg/m^2] 

229 surface SNOD 6 hour fcst Snow Depth [m] 

230 surface PEVPR 6 hour fcst Potential Evaporation Rate [W/m^2] 

231 2 m above ground TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

232 2 m above ground SPFH 6 hour fcst Specific Humidity [kg/kg] 

233 2 m above ground DPT 6 hour fcst Dew Point Temperature [K] 

234 2 m above ground RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

234 2 m above ground RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

236 2 m above ground TMAX 0-6 hour max Maximum Temperature [K] 

237 2 m above ground TMIN 0-6 hour min Minimum Temperature [K] 

238 10 m above ground UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

239 10 m above ground VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

240 surface CPOFP 6 hour fcst Percent frozen precipitation [%] 
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241 surface CPRAT 0-6 hour ave Convective Precipitation Rate [kg/m^2/s] 

242 surface PRATE 0-6 hour ave Precipitation Rate [kg/m^2/s] 

243 surface APCP 0-6 hour acc Total Precipitation [kg/m^2] 

244 surface ACPCP 0-6 hour acc Convective Precipitation [kg/m^2] 

245 surface WATR 0-6 hour acc Water Runoff [kg/m^2] 

246 surface CSNOW 0-6 hour ave Categorical Snow [-] 

247 surface CICEP 0-6 hour ave Categorical Ice Pellets [-] 

248 surface CFRZR 0-6 hour ave Categorical Freezing Rain [-] 

249 surface CRAIN 0-6 hour ave Categorical Rain [-] 

250 surface LHTFL 0-6 hour ave Latent Heat Net Flux [W/m^2] 

251 surface SHTFL 0-6 hour ave Sensible Heat Net Flux [W/m^2] 

252 surface GFLUX 0-6 hour ave Ground Heat Flux [W/m^2] 

253 surface UFLX 0-6 hour ave Momentum Flux, U-Component [N/m^2] 

254 surface VFLX 0-6 hour ave Momentum Flux, V-Component [N/m^2] 

255 surface U-GWD 0-6 hour ave Zonal Flux of Gravity Wave Stress [N/m^2] 

256 surface V-GWD 0-6 hour ave Meridional Flux of Gravity Wave Stress [N/m^2] 

257 surface WILT 6 hour fcst Wilting Point [Fraction] 

258 surface FLDCP 6 hour fcst Field Capacity [Fraction] 

259 surface SUNSD 6 hour fcst Sunshine Duration [s] 

260 surface LFTX 6 hour fcst Surface Lifted Index [K] 

261 surface CAPE 6 hour fcst Convective Available Potential Energy [J/kg] 

262 surface CIN 6 hour fcst Convective Inhibition [J/kg] 

263 
entire atmosphere (considered as a 

single layer) PWAT 6 hour fcst Precipitable Water [kg/m^2] 

264 
entire atmosphere (considered as a 

single layer) CWAT 6 hour fcst Cloud Water [kg/m^2] 

265 
entire atmosphere (considered as a 

single layer) RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

266 
entire atmosphere (considered as a 

single layer) TOZNE 6 hour fcst Total Ozone [DU] 

267 low cloud layer TCDC 0-6 hour ave Total Cloud Cover [%] 

268 middle cloud layer TCDC 0-6 hour ave Total Cloud Cover [%] 

269 high cloud layer TCDC 0-6 hour ave Total Cloud Cover [%] 

270 entire atmosphere TCDC 0-6 hour ave Total Cloud Cover [%] 

271 convective cloud bottom level PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

272 low cloud bottom level PRES 0-6 hour ave Pressure [Pa] 

273 middle cloud bottom level PRES 0-6 hour ave Pressure [Pa] 

274 high cloud bottom level PRES 0-6 hour ave Pressure [Pa] 

275 convective cloud top level PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

276 low cloud top level PRES 0-6 hour ave Pressure [Pa] 

277 middle cloud top level PRES 0-6 hour ave Pressure [Pa] 

278 high cloud top level PRES 0-6 hour ave Pressure [Pa] 

279 low cloud top level TMP 0-6 hour ave Temperature [K] 
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280 middle cloud top level TMP 0-6 hour ave Temperature [K] 

281 high cloud top level TMP 0-6 hour ave Temperature [K] 

282 convective cloud layer TCDC 6 hour fcst Total Cloud Cover [%] 

283 boundary layer cloud layer TCDC 0-6 hour ave Total Cloud Cover [%] 

284 
entire atmosphere (considered as a 

single layer) CWORK 0-6 hour ave Cloud Work Function [J/kg] 

285 surface DSWRF 0-6 hour ave Downward Short-Wave Radiation Flux [W/m^2] 

286 surface DLWRF 0-6 hour ave Downward Long-Wave Rad. Flux [W/m^2] 

287 surface USWRF 0-6 hour ave Upward Short-Wave Radiation Flux [W/m^2] 

288 surface ULWRF 0-6 hour ave Upward Long-Wave Rad. Flux [W/m^2] 

289 top of atmosphere USWRF 0-6 hour ave Upward Short-Wave Radiation Flux [W/m^2] 

290 top of atmosphere ULWRF 0-6 hour ave Upward Long-Wave Rad. Flux [W/m^2] 

291 3000-0 m above ground HLCY 6 hour fcst Storm Relative Helicity [m^2/s^2] 

292 6000-0 m above ground USTM 6 hour fcst U-Component Storm Motion [m/s] 

293 6000-0 m above ground VSTM 6 hour fcst V-Component Storm Motion [m/s] 

294 tropopause PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

295 tropopause ICAHT I 6 hour fcst Standard Atmosphere Reference Height [m] 

296 tropopause HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

297 tropopause TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

298 tropopause UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

299 tropopause VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

300 tropopause VWSH 6 hour fcst Vertical Speed Shear [1/s] 

301 max wind PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

302 max wind ICAHT I 6 hour fcst Standard Atmosphere Reference Height [m] 

303 max wind HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

304 max wind UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

305 max wind VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

306 max wind TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

307 80 m above ground TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

308 80 m above ground SPFH 6 hour fcst Specific Humidity [kg/kg] 

309 80 m above ground PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

310 80 m above ground UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

311 80 m above ground VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

312 100 m above ground TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

313 100 m above ground UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

314 100 m above ground VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

315 1829 m above mean sea level TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

316 1829 m above mean sea level UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

317 1829 m above mean sea level VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

318 2743 m above mean sea level TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

319 2743 m above mean sea level UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 
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320 2743 m above mean sea level VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

321 3658 m above mean sea level TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

322 3658 m above mean sea level UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

323 3658 m above mean sea level VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

324 0C isotherm HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

325 0C isotherm RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

326 highest tropospheric freezing level HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

327 highest tropospheric freezing level RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

328 30-0 mb above ground TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

329 30-0 mb above ground RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

330 30-0 mb above ground SPFH 6 hour fcst Specific Humidity [kg/kg] 

331 30-0 mb above ground UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

332 30-0 mb above ground VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

333 surface 4LFTX 6 hour fcst Best (4 layer) Lifted Index [K] 

334 180-0 mb above ground CAPE 6 hour fcst Convective Available Potential Energy [J/kg] 

335 180-0 mb above ground CIN 6 hour fcst Convective Inhibition [J/kg] 

336 surface HPBL 6 hour fcst Planetary Boundary Layer Height [m] 

337 0.33-1 sigma layer RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

338 0.44-1 sigma layer RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

339 0.72-0.94 sigma layer RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

340 0.44-0.72 sigma layer RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

341 0.995 sigma level TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

342 0.995 sigma level POT 6 hour fcst Potential Temperature [K] 

343 0.995 sigma level RH 6 hour fcst Relative Humidity [%] 

344 0.995 sigma level UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

345 0.995 sigma level VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

346 0.995 sigma level VVEL 6 hour fcst Vertical Velocity (Pressure) [Pa/s] 

347 255-0 mb above ground CAPE 6 hour fcst Convective Available Potential Energy [J/kg] 

348 255-0 mb above ground CIN 6 hour fcst Convective Inhibition [J/kg] 

349 255-0 mb above ground PLPL 6 hour fcst Pressure of level from which parcel was lifted [Pa] 

350 surface LAND 6 hour fcst Land Cover (0=sea, 1=land) [Proportion] 

351 surface ICEC 6 hour fcst Ice Cover [Proportion] 

352 surface ALBDO 0-6 hour ave Albedo [%] 

353 PV=2e-06 (Km^2/kg/s) surface UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

354 PV=2e-06 (Km^2/kg/s) surface VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 

355 PV=2e-06 (Km^2/kg/s) surface TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

356 PV=2e-06 (Km^2/kg/s) surface HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

357 PV=2e-06 (Km^2/kg/s) surface PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

358 PV=2e-06 (Km^2/kg/s) surface VWSH 6 hour fcst Vertical Speed Shear [1/s] 

359 PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface UGRD 6 hour fcst U-Component of Wind [m/s] 

360 PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface VGRD 6 hour fcst V-Component of Wind [m/s] 
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361 PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface TMP 6 hour fcst Temperature [K] 

362 PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface HGT 6 hour fcst Geopotential Height [gpm] 

363 PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface PRES 6 hour fcst Pressure [Pa] 

364 PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface VWSH 6 hour fcst Vertical Speed Shear [1/s] 

365 mean sea level PRMSL 6 hour fcst Pressure Reduced to MSL [Pa] 

366 500 mb 5WAVH 6 hour fcst 5-Wave Geopotential Height [gpm] 

 

Πίνακασ  6. Περιεχόμενα μετεωρολογικϊν grib αρχείων GFS 

 

 

 


