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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer 

v3 ηνπ Google Maps API θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο κε 

ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηόπσλ ζπλάληεζεο, ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο 

Διιάδαο. 

Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξνύλ λα αλαθαιύςνπλ λέα κέξε ςπραγσγίαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο, βιέπνληαο θξηηηθέο από άιινπο ρξήζηεο θαη καζαίλνληαο ηηο ηάζεηο ηεο εθάζηνηε πεξηόδνπ 

γηα ηα πην δεκνθηιή καγαδηά ηεο πεξηνρήο ηνπο. Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βαζκνινγήζνπλ νη 

ίδηνη ηα καγαδηά πνπ επηζθέπηνληαη, ζπκβάιινληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ θνηλόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εθαξκνγή. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηόπσλ 

ζπλάζξνηζεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θαθεηέξηεο ή ηα εζηηαηόξηα, λα δηαθεκίζνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

ηεο εθαξκνγήο ηελ επηρείξεζή ηνπο.  

Η εθαξκνγή δελ απνηειεί απιά έλαλ δηαδηθηπαθό ηόπν πιεξνθόξεζεο θαη δηαθήκηζεο, αιιά 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο ράξηεο ηεο Google γηα λα απεηθνλίζεη ηε ζπζρέηηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ καγαδηώλ 

κεηαμύ ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer, απεηθνλίδεηαη ζηνλ ράξηε ν αξηζκόο ησλ 

επηινγώλ πνπ έρεη ν ρξήζηεο γηα ηε δηαζθέδαζή ηνπ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη. Δπηπιένλ, έρεη ηελ επηινγή λα εκθαλίδεη ηνλ κέζν όξν αμηνινγήζεσλ γηα ηα καγαδηά κηαο 

πεξηνρήο έηζη ώζηε λα αλαθαιύπηεη λέεο ηνπνζεζίεο, όπνπ βξίζθνληαη νη ηόπνη ςπραγσγίαο κε ηηο 

θαιύηεξεο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηώλ. 
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ABSTRACT 

Object of this thesis is the study of Marker Clusterer v3 utility library of Google Maps API and its use for 

the development of a web application for rating venues in the geographical area of Greece. 

Users of the application can discover new places of entertainment in various regions of Greece, 

seeing reviews from other users and discovering the new trends for the most popular places in their area. 

Moreover, they have the opportunity to rate the venues that they have visited, contributing thereby to the 

community that uses the application. Moreover, this application enables venue owners, such as cafes or 

restaurants, to advertise their business to users of the application. 

However, this application is not just a website of information and advertising, but uses Google Maps 

to visualize how different shops correlate with each other. By using Marker Clusterer utility library, the 

users can depict the number of options they have for a specific area of interest on the map. Furthermore, 

they have the choice of displaying the average ratings for all of the entertainment places of an area, in 

order to discover new locations, where the venues with the best user ratings are located. 
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1 Εισαγωγή 

Η ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή έρεη σο αληηθείκελν ηε ρξήζε ηνπ Marker Clusterer v3 ηνπ Google Maps API 

ζε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο ρξεζηκόηεηάο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

Σηελ θαζεκεξηλόηεηά καο αλαδεηάκε ζπλερώο πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν, ελώ γίλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν αληηιεπηό όηη κε ηελ απμαλόκελε πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο ζηα smartphones, ν θαζεκεξηλόο 

ρξήζηεο internet ρξεζηκνπνηεί πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή γηα ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ από 

όηη ζην παξειζόλ. Παξάιιεια απηή ε ηάζε επηβάιεη ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο λα αλαπηύζζνληαη γηα 

ρξήζε ηόζν ζε ζηαζεξνύο ππνινγηζηέο, όπνπ ε πιεξνθνξία ζα θαίλεηαη ζε κεγάιε νζόλε, όζν θαη ζε 

κηθξόηεξεο νζόλεο θνξεηώλ ζπζθεπώλ, όπνπ ην πεξηερόκελν ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη 

θαηάιιεια. 

Η εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθηύσζε ησλ ρξεζηώλ θαη αληηθείκελό ηεο είλαη ε εύξεζε θαη αμηνιόγεζε δηάθνξσλ ζεκείσλ 

ςπραγσγίαο πάλσ ζην ράξηε. Τα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πεξηιακβάλνπλ από θαθεηέξηεο θαη εζηηαηόξηα, 

κέρξη θηλεκαηνγξάθνπο θαη μελνδνρεία. 

Πνιιέο πεξηνρέο ζπζζσξεύνπλ δεθάδεο ηέηνηα ζεκεία ζε πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ ράξηε, όπσο γηα 

παξάδεηγκα θαηά κήθνο ελόο δξόκνπ, ή γύξσ από κηα πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κεηξό. Όια απηά 

ηα ζεκεία δελ είλαη εύθνιν λα εκθαληζηνύλ ζε έλα κηθξό ηκήκα ηνπ ράξηε, ρσξίο λα ππάξρεη επηθάιπςε 

ηνπ ελόο ζεκείνπ από θάπνην άιιν. Τν πξόβιεκα απηό εληείλεηαη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, όπνπ ην 

κέγεζνο ηεο νζόλεο δελ μεπεξλά ηηο πεληέκηζη κε έμη ίληζεο θαη ιύλεηαη πνιύ εύθνια κε ηε ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο Marker Clusterer v3 ηνπ Google Maps API. 

Φξεζηκνπνηώληαο ηε βηβιηνζήθε απηή έρνπκε ηε δπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο ζεκείσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε κηα πεξηνρή ελόο ράξηε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εκθαλίδεηαη έλα ζεκείν πνπ ζα 

αληηθαζηζηά όια ηα ζπλσζηηζκέλα ζεκεία ηεο πεξηνρήο θαη ζα αλαγξάθεη ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ 

απηώλ. 

Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ε αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, είλαη όηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

απνηειείηαη από ηελ απνηύπσζε πάξα πνιιώλ ζεκείσλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηνπ ράξηε. Ο όγθνο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θάζε θνξά, κπνξεί δπλεηηθά λα μεπεξάζεη ηηο κεξηθέο ρηιηάδεο ζεκείσλ 

ζην ράξηε, αλάινγα κε ην επίπεδν εζηίαζεο ζην ράξηε θαη ηελ πεξηνρή πνπ επηιέγεηαη λα πξνβιεζεί. Γηα 

λα είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζή ηνπο, ηόζν από πιεπξάο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ηεο ζπζθεπήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη όζν θαη από πιεπξάο επρξεζηίαο ηεο εθαξκνγήο, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηερληθώλ lazy 

loading δεδνκέλσλ θαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ βηβιηνζεθώλ ηνπ Google Maps API. Δπνκέλσο, είλαη 

κηα εθαξκνγή πνπ αλαδεηθλύεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer v3 κε ηνλ θαιύηεξν 

ηξόπν. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ αλάπηπμή ηεο πεξηγξάθνληαη ζηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ.  
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2 Ανασκόπηση πεδίου 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Venues, έγηλε εθηεηακέλε αλάιπζε παξεκθεξώλ εθαξκνγώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη παγθνζκίσο γηα ηελ εύξεζε θαη αμηνιόγεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Μειεηήζεθε ην 

ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ παξέρνπλ νη εθαξκνγέο απηέο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ 

απεηθόληζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πάλσ ζην ράξηε. 

Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα πεξηγξάςνπκε δύν από ηηο πην δεκνθηιείο εθαξκνγέο ηεο θαηεγνξίαο 

αλαδήηεζεο ηνπνζεζηώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ην Foursquare, ην TripAdvisor θαη ην Yelp.  

2.1 Foursquare 

Τν Foursquare, ζύκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ, απνηειεί ηνλ απόιπην νδεγό γηα ηελ πόιε, ν νπνίνο 

ρσξάεη ζηελ ηζέπε ηνπ ρξήζηε. Με ηελ εθαξκνγή απηή γίλεηαη εθηθηή ε εύξεζε ησλ θαιύηεξσλ 

καγαδηώλ γηα θαγεηό, πνηό, θαζώο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη αμηνζέαησλ νπνηαζδήπνηε πόιεο ζηνλ 

θόζκν. Υπάξρνπλ δηαζέζηκεο παξαπάλσ από 60 εθαηνκκύξηα θξηηηθέο από ληόπηνπο εηδήκνλεο, γεγνλόο 

πνπ θαζηζηά ην Foursquare σο ην θαηαιιειόηεξν εξγαιείν γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ ηνπνζεζηώλ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ρξήζηε. 

 
Δηθόλα 2.1 Η αξρηθή νζόλε αλαδήηεζεο ηεο εθαξκνγήο Foursquare 

Τα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο Foursquare είλαη: 

 Γίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ην Foursquare 

εκθαλίδεη εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

 Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ησλ θαιύηεξσλ εζηηαηνξίσλ, θαθεηεξηώλ, 

θαηαζηεκάησλ θαη αθόκα πεξηζζόηεξσλ ηνπνζεζηώλ. 

 Οη πεξηεθηηθέο θξηηηθέο ησλ άιισλ ρξεζηώλ, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιύηεξε 

εκπεηξία από ηηο ππεξεζίεο θάζε καγαδηνύ. 

 Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ ηνπνζεζηώλ ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε, έηζη ώζηε 

λα ηηο βξίζθεη πάληα εύθνια. 

Η ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ηνπ Foursquare ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά γηα εμεηδηθεπκέλνπο όξνπο, όπσο 

„κνλαζηεξηαθή κπύξα‟ ή „ςεηό θνηόπνπιν‟, αιιά θαη γηα γεληθόηεξνπο όξνπο, όπσο „ππαίζξηα 

θαζίζκαηα‟ ή „ξνκαληηθά κέξε‟. Κάζε αλαδήηεζε είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

πξνεγνύκελεο αμηνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε, θαζώο θαη ζηηο επηινγέο ησλ θίισλ αιιά θαη ησλ εηδηθώλ πνπ 

εκπηζηεύεηαη ν ρξήζηεο. 
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Τν Foursquare βγήθε ζηελ αγνξά ην 2009 θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 2014, απνηεινύζε θαη κηα 

εθαξκνγή θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ν θάζε ρξήζηεο κπνξνύζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνπζία ηνπ 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο „check in’. Με ην check in, ν ρξήζηεο εηδνπνηνύζε ηελ εθαξκνγή όηη βξίζθνληαλ 

ζε θάπνην κέξνο επηιέγνληάο ην από κηα ιίζηα δηαζέζηκσλ ηνπνζεζηώλ ηεο εθαξκνγήο. 

Τνλ Μάην ηνπ 2014, θπθινθόξεζε ζηελ αγνξά ε εθαξκνγή Swarm, κία ζπγγελήο εθαξκνγή ζην 

Foursquare, πνπ επαλαπξνζδηόξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη θνηλνπνίεζεο 

παξνπζίαο ηνπ Foursquare σο κηα μερσξηζηή εθαξκνγή. Τνλ Αύγνπζην ηνπ 2014, ην Foursquare 

θπθινθόξεζε κία λέα έθδνζε, από ηελ νπνία είρε πιένλ αθαηξεζεί ε ιεηηνπξγία check in θαη ε 

θνηλνπνίεζε παξνπζίαο, έηζη ώζηε λα επηθεληξσζεί εμ νινθιήξνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπνζεζηώλ, όπνπ νη 

ρξήζηεο κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ (ιεηηνπξγία follow) άιινπο γηα λα ιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπο από απηνύο. 

Τν Foursquare επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ δηάθνξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηελ 

πεξηνρή ηνπο. Δίλαη επίζεο εθηθηό λα ςάμνπλ ηνπνζεζίεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο δειώλνληαο ην όλνκα ηεο 

πεξηνρήο πνπ επηζπκνύλ ζηνπο όξνπο αλαδήηεζεο. Η εθαξκνγή εκθαλίδεη δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο 

αλάινγα κε ηελ ώξα ηεο εκέξαο, δείρλνληαο κέξε γηα πξσηλό ην πξσί, κέξε γηα πνηό ην βξάδπ θ.ά. Οη 

πξνηάζεηο είλαη εμαηνκηθεπκέλεο, βαζηζκέλεο ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο νη πξνηηκήζεηο, νη 

βαζκνινγίεο θαη ην ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθήζνπλ θάπνηα πιεξνθνξία γηα έλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζύληνκεο ζε έθηαζε, θαζώο ν ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κέρξη 200 

ραξαθηήξεο γηα ην κέγεζνο ηνπ κελύκαηόο ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε εθαξκνγή ελζαξξύλεη ηνπο 

ρξήζηεο λα αθήλνπλ κηθξά κελύκαηα „tips’ αληί γηα κεγάιεο θξηηηθέο νη νπνίεο ζα θνπξάδνπλ, παξά ζα 

βνεζνύλ ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Παξόια απηά, ν θάζε ρξήζηεο, κπνξεί λα αθήλεη θάπνηνλ εμσηεξηθό 

ζύλδεζκν πξνο κία θξηηηθή, θαζώο θαη κηα εηθόλα γηα ηελ ηνπνζεζία. Τα κελύκαηα κπνξνύλ λα 

ξπζκηζηνύλ έηζη ώζηε λα ιήγνπλ κεηά από θάπνην ρξνληθό όξην, ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, 

θάηη πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνώζεζε δηάθνξσλ γεγνλόησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζε θάπνηα ηνπνζεζία. 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δειώζνπλ όηη ηνπο αξέζεη (like) θάπνην tip άιινπ ρξήζηε 

θάλνληάο ην λα δηαθξηζεί ζε ζρέζε κε άιια κελύκαηα. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ επίζεο λα απνζεθεύζνπλ 

θάπνηα tips γηα λα ηνπο ηα ππελζπκίδεη ε εθαξκνγή όηαλ είλαη θνληά ζε κηα ηνπνζεζία. Δπηπιένλ, 

κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε δηαθξίλνληαο θαη πάιη ηα κελύκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε 

άιια.  

Όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο αθήλεη πνηνηηθά tips, κπνξεί λα θεξδίζεη „εηδηθόηεηα‟ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή θαηεγνξία. Η εηδηθόηεηα απνλέκεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό θαη ηελ πνηόηεηα 

ησλ tips πνπ γξάθεη ν ρξήζηεο, ελώ ε πνηόηεηα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ εκθαλίζεώλ ηεο, ηηο 

απνζεθεύζεηο θαη ηα likes πνπ δέρεηαη από άιινπο ρξήζηεο. Όηαλ έλαο ρξήζηεο θεξδίδεη εηδηθόηεηα, ηα 

tips ηνπ δηαθξίλνληαη πεξηζζόηεξν θαη κηα εηηθέηα ηνπνζεηείηαη θάησ από ηα tips πνπ δείρλεη ηελ 

εηδηθόηεηά ηνπ. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Foursquare είλαη νη γεύζεηο – tastes ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ν 

ρξήζηεο ζην πξνθίι ηνπ, έηζη ώζηε λα εηδνπνηεί ηελ εθαξκνγή γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Σε θάζε λέν 

ρξήζηε εκθαλίδεηαη κηα πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα από γεύζεηο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη αιιά θαη λα 

αιιάμεη αλά πάζα ζηηγκή. Τν Foursquare ρξεζηκνπνηεί επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο, έηζη ώζηε λα 

ηαηξηάμεη ηηο γεύζεηο πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο, κε ηα δηάθνξα tips πνπ ηηο αλαθέξνπλ ζηηο θνληηλέο 

ηνπνζεζίεο. Φξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ πιεξνθνξία, κπνξεί λα πξνηείλεη θνληηλέο ηνπνζεζίεο ζην 

ρξήζηε πνπ λα ηαηξηάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

Σρεηηθά κε ηελ εύξεζε θνληηλώλ ηνπνζεζηώλ, ην Foursquare ρξεζηκνπνηεί ηε δηθή ηνπ ηερλνινγία, 

πνπ απνθαιείηαη Pilgrim, κε ζθνπό ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ρξήζηε. Τν Pilgrim έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα καληέςεη ηελ ηξέρνπζα ηνπνζεζία ρξήζηε, ζπγθξίλνληαο πξνεγνύκελα δεδνκέλα 

θνηλνπνίεζεο παξνπζίαο ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ην ηξέρνλ ζήκα GPS ηνπ ρξήζηε, ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο 

ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηελ εύξεζε ζηίγκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηνπ cell tower triangulation 

θαη ησλ γεηηνληθώλ ζεκείσλ wifi. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ην Foursquare κπνξεί λα γλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ 

ρξήζηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη check in. Φξεζηκνπνηώληαο ηελ αλίρλεπζε ηνπνζεζίαο, εκθαλίδεηαη 

ε επηινγή Δδώ – „Here‟ ζηελ αλαδήηεζε ηνπνζεζηώλ, ε νπνία κπνξεί λα αιιαρζεί από ην ρξήζηε, αλ δελ 

είλαη απόιπηα αθξηβήο. Δπηπιένλ, βνεζά ηελ εθαξκνγή λα πξνσζεί εηδνπνηήζεηο ζε ρξήζηεο πνπ είλαη 

θνληά ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, θαζώο θαη λα απμάλεη ηε δεκνηηθόηεηα θάπνηαο ηνπνζεζίαο. 
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Δθηόο από ηα tips, ην Foursquare ρξεζηκνπνηεί βαζκνινγίεο - „ratings’, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ηνπνζεζηώλ, δεηώληαο απαληήζεηο από ηνπο ρξήζηεο ζε δηάθνξα εξσηήκαηα. Οη αμηνινγήζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο γηα ην αλ ε ηνπνζεζία αξέζεη ζην ρξήζηε ή όρη, πόζν trendy είλαη, αλ είλαη 

θαζαξό θαη πόζν ζνξπβώδεο είλαη. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο εξσηήζεηο γηα λα ζπκπιεξώλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά αλ δέρεηαη πηζησηηθέο θάξηεο θαη αλ έρεη ππαίζξηα θαζίζκαηα. 

Τν Foursquare δίλεη ζε θάζε ηνπνζεζία κηα αξηζκεηηθή βαζκνινγία από ην 0.1 σο ην 10, κε ζθνπό 

λα δείμεη γεληθόηεξα πόζν δεκνθηιέο είλαη ζε ζρέζε κε άιιεο ηνπνζεζίεο. Οη βαζκνινγίεο ππνινγίδνληαη 

απηόκαηα ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από ηα check-in, ηα tips θαη ηα ratings. 

Τέινο, ην Foursquare παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε ιίζηεο – „to do 

lists‟, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θξηηήξηα. Η ιεηηνπξγία απηή πξνο ην παξόλ είλαη δηαζέζηκε κόλν ζηε 

desktop έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. 

2.2 TripAdvisor 

Τν TripAdvisor είλαη κηα εθαξκνγή πνπ απεπζύλεηαη θπξίσο ζε ηαμηδηώηεο θαη έρεη απήρεζε ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Πεξηιακβάλεη εθαηνκκύξηα θξηηηθέο ηαμηδησηώλ, θσηνγξαθίεο θαη ράξηεο θαη είλαη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηαμηδηώλ, θαζώο βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα βξίζθνπλ εύθνια ηα 

νηθνλνκηθόηεξα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ηα θαιύηεξα μελνδνρεία, πξνζεγκέλα εζηηαηόξηα θαη 

δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θη αλ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ. Δπηπιένλ παξέρεη 

ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζε επηινγέο θξάηεζεο γηα μελνδνρεία, εζηηαηόξηα θαη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα. 

 
Δηθόλα 2.2 Η αξρηθή νζόλε αλαδήηεζεο ηεο εθαξκνγήο TripAdvisor 

Τα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TripAdvisor πεξηιακβάλνπλ: 

 Πεξηήγεζε ζε εθαηνκκύξηα θξηηηθέο, γλώκεο, βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ηαμηδησηώλ 

 Δύξεζε ησλ θαιύηεξσλ μελνδνρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βξαβεπκέλσλ 

θαηαιπκάησλ κε Travellers' Choice 

 Δμεξεύλεζε εζηηαηνξίσλ κε βάζε ηνλ ηύπν θνπδίλαο, ην εύξνο ηηκώλ θαη ηε βαζκνινγία 

 Αλαθάιπςε ησλ πην δεκνθηιώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε πξννξηζκό. 

 Σύγθξηζε ηηκώλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη εύξεζε ζπνπδαίσλ πξνζθνξώλ 

 Λεηηνπξγία „Κνληά κνπ ηώξα‟ γηα εκθάληζε επηινγώλ θνληά ζην ρξήζηε ή θνληά ζε 

νπνηαδήπνηε δηεύζπλζε πιεθηξνινγήζεη. 

 Λήςε απαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο απνξίεο ησλ ρξεζηώλ γηα ηαμίδηα ζηα θόξνπκ 

 Πξνζζήθε θξηηηθώλ, θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν από ηνπο ρξήζηεο. 

 Πξνζζήθε μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ ή αμηνζέαησλ πνπ δελ έρνπλ αθόκα θαηαρσξεζεί ζην 

TripAdvisor 
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 Καηέβαζκα ραξηώλ, θξηηηθώλ θαη νηηδήπνηε έρεη απνζεθεπηεί γηα 300 πόιεηο παγθνζκίσο, 

ζην θηλεηό ηνπ ρξήζηε, γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο εθηόο ζύλδεζεο. 

2.3 Yelp 

Η ηζηνζειίδα Yelp.com είλαη κία ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη θξηηηθήο ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ από 

ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Η θνηλόηεηα ησλ ρξεζηώλ ηεο είλαη ελεξγή θπξίσο ζε κεγάιεο 

κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο. Η ηζηνζειίδα έρεη ελόηεηεο αθηεξσκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο, όπσο 

εζηηαηόξηα ή ζρνιεία, όπνπ νη ρξήζηεο ηνπ Yelp κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ κηα θξηηηθή ησλ πξντόλησλ ή 

ππεξεζηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο πέληε αζηεξηώλ. 

 
Δηθόλα 2.3 Η αξρηθή νζόλε αλαδήηεζεο ηεο εθαξκνγήο Yelp 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο επηθνηλσλίαο, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη 

άιιεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ή λα πξνζζέηνπλ θάπνηεο εηδηθέο πξνζθνξέο. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

γξάθνπλ θξηηηθέο, λα αληηδξνύλ ζε θξηηηθέο άιισλ, λα ζρεδηάδνπλ εθδειώζεηο ή αθόκα θαη λα 

ζρνιηάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο. 

Σύκθσλα κε ην Sterling Market Intelligence, ην Yelp είλαη «κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν». Πεξηιακβάλεη 132 εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο ηνλ κήλα θαη 57 εθαηνκκύξηα θξηηηθέο. Τν 

Γεθέκβξην ηνπ 2008 θπθινθόξεζε ε εθαξκνγή ηνπ Yelp γηα iPhone. Μέρξη ην 2010, ην Yelp είρε κηα 

εγθαηεζηεκέλε βάζε ρξεζηώλ ζε 33 πόιεηο. Μέρξη ην 2012, ην 45% ησλ αλαδεηήζεσλ ζην Yelp γίλνληαλ 

κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ.  

Τν 85% ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ εθαξκνγή έρνπλ βαζκνινγία ίζε ή 

κεγαιύηεξε από ηξία αζηέξηα. Παξόια απηά θάπνηεο αξλεηηθέο θξηηηθέο είλαη πνιύ πξνζσπηθέο ή 

αθξαίεο. Πνιιέο από ηηο θξηηηθέο είλαη γξακκέλεο κε δεκηνπξγηθό θαη δηαζθεδαζηηθό ραξαθηήξα. Οη 

ρξήζηεο κπνξνύλ λα εγθξίλνπλ κία θξηηηθή κε έλα „thumbs-up‟, αλ ε θξηηηθή είλαη ρξήζηκε, αζηεία ή αλ 

απιά ηνπο αξέζεη. Κάζε κέξα θαζνξίδεηαη ε «Κξηηηθή ηεο Ηκέξαο» κε βάζε ηηο ςήθνπο ησλ άιισλ 

ρξεζηώλ. 

Οη ππεξεζίεο check-in θαη OpenTable πξνζηέζεθαλ ην 2010. Η ππεξεζία check-in ρξεζηκνπνηείηαη 

από ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε θάπνηα ηνπνζεζία, ελώ κε ην OpenTable νη 

ρξήζηεο κπνξνύλ λα θάλνπλ θξαηήζεηο ζε εζηηαηόξηα. Τν 2013, πξνζηέζεθαλ λέεο ππεξεζίεο γηα 

παξαγγειία θαη δηαλνκή θαγεηνύ, ελώ νη ρξήζηεο απέθηεζαλ πξόζβαζε ζε βαζκνινγίεο ειέγρνπ πγηεηλήο 

εζηηαηνξίσλ. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο είραλ πιένλ δηαζέζηκε ηε δπλαηόηεηα λα θιείζνπλ ξαληεβνύ γηα ζπα, 

ελώ κπνξνύζαλ θαη λα επσθειεζνύλ από εηδηθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο ηζρύνπλ κόλν γηα ρξήζηεο ηνπ 

Yelp. Τν Μάξηην ηνπ 2014, ην Yelp πξόζζεζε δπλαηόηεηεο παξαγγειίαο θαη ξαληεβνύ γηα ππεξεζίεο 

καληθηνύξ, γηα ινπινύδηα, γηα γθνιθ, θαζώο θαη παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2014, 

ην Yelp μεθίλεζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε ζειίδα εύξεζεο μελνδνρείσλ Hipmunk θαη πξόζζεζε 

ππεξεζίεο θξάηεζεο ζε μελνδνρεία κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ.   
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3 Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής 

Σθνπόο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο Venues θαη ε 

επεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζηνλ απιό ρξήζηε. Η εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε πξνο ρξήζε ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη εγγξαθή γηα θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, ελώ θάπνηεο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη δηαζέζηκεο 

κόλν ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο παξαπάλσ 

ιεηηνπξγίεο, κε ηελ εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή λα είλαη δσξεάλ, θαζώο απαηηεί κόλν κία ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε από ηνλ ρξήζηε. Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ ελνηήησλ ηεο εθαξκνγήο, θαζώο θαη 

ηηο δηαθνξέο ζηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κεηαμύ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε θαη ελόο απινύ επηζθέπηε. 

3.1 Διάταξη εφαρμογής 

Η δηάηαμε ηεο εθαξκνγήο Venues απνηειείηαη από ηελ Μπάξα Δηζόδνπ (Login Bar), ηε Μπάξα 

Πεξηήγεζεο (Navigation Bar), ηε Μπάξα Πιεξνθνξηώλ (Info Bar) θαη ηελ Κπξίσο Οζόλε (Main Screen). 

Σηελ εηθόλα 3.1 κπνξείηε λα δείηε ηε δηάηαμε απηή. 

 
Δηθόλα 3.1 Γηάηαμε εθαξκνγήο 

3.1.1 Μπάρα Εισόδου – Login Bar 

Όηαλ ν ρξήζηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο, εκθαλίδεηαη ζηηγκηαία έλα αλαδπόκελν παξάζπξν πνπ εηδνπνηεί 

ηνλ επηζθέπηε όηη δελ έρεη θάλεη ζύλδεζε αθόκα ζηελ εθαξκνγή.  

 
Δηθόλα 3.2 Αλαδπόκελν κήλπκα γηα ηνπο επηζθέπηεο 

Η Μπάξα Δηζόδνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εηζόδνπ θαη εγγξαθήο ζηνπο ρξήζηεο. Παηώληαο ην 

θνπκπί Log in, εκθαλίδεηαη έλα drop down menu, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ην Username θαη ην 

ζπλζεκαηηθό Password, ώζηε λα ζπλδεζεί ζηελ ππεξεζία.  
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Δηθόλα 3.3 Αλαδπόκελν κελνύ εηζόδνπ - Login ζηελ εθαξκνγή 

Δάλ δελ έρεη ινγαξηαζκό γηα ηελ εθαξκνγή, κπνξεί εύθνια λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνλ, παηώληαο ζην 

θνπκπί Sign up. Έλα δηαθνξεηηθό drop down menu εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε, όπνπ απαηηνύληαη λα 

ζπκπιεξσζνύλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ εγγξαθή ηνπ.  

Τν πξώην απαηηνύκελν ζηνηρείν είλαη ην Username πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή. Τν Username πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό. Αλ είλαη θαηεηιεκκέλν από άιιν ρξήζηε, ηόηε έλα 

κήλπκα ζθάικαηνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, γλσζηνπνηώληαο όηη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν Username θαη πξνηξέπνληαο ην ρξήζηε λα επηιέμεη θάπνην άιιν.  

Τν δεύηεξν απαηηνύκελν ζηνηρείν είλαη κία δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Όπσο θαη ην 

Username έηζη θαη ην e-mail ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό. Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δνθηκάζεη λα 

θάλεη εγγξαθή κε έλα ήδε ππάξρνλ e-mail, έλα λέν κήλπκα ζθάικαηνο ηνλ εηδνπνηεί, όηη απηή ε 

δηεύζπλζε ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα θάπνηνλ άιιν ινγαξηαζκό θαη ηνλ πξνηξέπεη, είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

κία λέα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε γηα ηελ εγγξαθή ελόο λένπ ινγαξηαζκνύ, είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ήδε 

ππάξρνληα ινγαξηαζκό κε ηνλ νπνίνλ είλαη εγγεγξακκέλε απηή ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε. 

Τν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή, είλαη έλα ζπλζεκαηηθό Password. Γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο θαη πξνο απνθπγή ιάζνπο, ν ρξήζηεο απαηηείηαη λα εηζάγεη ην ζπλζεκαηηθό ηνπ δύν θνξέο ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία. Αλ απνηύρεη λα εηζάγεη ην ίδην ζπλζεκαηηθό ζε απηά ηα δύν πεδία, έλα κήλπκα 

ζθάικαηνο ζα εκθαληζηεί, πνπ ζα εηδνπνηεί ην ρξήζηε γηα ηε ιάζνο επηβεβαίσζε ηνπ ζπλζεκαηηθνύ θαη 

παξνηξύλνληάο ηνλ λα μαλαδνθηκάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο. 

 
Δηθόλα 3.4 Αλαδπόκελν κελνύ εγγξαθήο - Sign up ζηελ εθαξκνγή 

Η εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή νπζηαζηηθά απαηηεί κόλν ηξία ζηνηρεία, έλα Username, έλα e-mail θαη 

έλα Password. Γελ δεηείηαη από ηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηαηί απηό πηζαλόλ 

λα ηνπο απέηξεπε λα νινθιεξώζνπλ ηελ εγγξαθή. Δμάιινπ, ηα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ λα ηα 

ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ κέζα από ην πξνθίι ηνπο αξγόηεξα, θαζηζηώληαο πην εύθνιε 

θαη γξήγνξε ηελ πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή γηα έλα λέν ρξήζηε. 

Τέινο, ε Μπάξα Δηζόδνπ πεξηέρεη έλα ραηξεηηζκό πξνο ην ρξήζηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην Username 

ηνπ, όηαλ απηόο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή, θαζώο θαη ην θνπκπί Log out πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

θάλεη έμνδν από ην ινγαξηαζκό ηνπ. 

 
Δηθόλα 3.5 Μήλπκα θαιωζνξίζκαηνο ρξήζηε θαη θνπκπί εμόδνπ - Log out 
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3.1.2 Μπάρα Περιήγησης – Navigation Bar 

Η Μπάξα Πεξηήγεζεο εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο θαη παξέρεη ζπλδέζκνπο, κέζα από ηνπο νπνίνπο 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

πνιύ εύθνια λα εληνπίζεη ζε πνηα ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βξίζθεηαη θνηηώληαο ηα εηθνλίδηα ηεο κπάξαο 

πεξηήγεζεο. Τν εηθνλίδην ηεο ελεξγήο ελόηεηαο είλαη πάληα πην άζπξν από ηα ππόινηπα, ελώ ην 

background ηνπ εηθνληδίνπ είλαη πην ζθνύξν από ηα άιια. 

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο θαη απόθξπςεο απηήο ηεο πιατλήο κπάξαο, κε ηε ρξήζε ηνπ 

θνπκπηνύ  πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ αξηζηεξό κέξνο. Όηαλ ην κέγεζνο ηεο νζόλεο ηνπ ρξήζηε είλαη 

κηθξό, γηα παξάδεηγκα αλ είλαη ζπλδεδεκέλνο από θηλεηό, ε κπάξα πεξηήγεζεο εμαθαλίδεηαη απηόκαηα, 

έηζη ώζηε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ ρξήζηε λα θαηαιακβάλεηαη από ηελ Κπξίσο Οζόλε. 

Σηε κπάξα πεξηήγεζεο πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξεηο ζύλδεζκνη. Ο πξώηνο ζύλδεζκνο είλαη ε αξρηθή 

ζειίδα (  Home). Δίλαη ε πξώηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε όηαλ επηζθέπηεηαη ηελ εθαξκνγή. 

Ο δεύηεξνο ζύλδεζκνο είλαη ν ράξηεο όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ηνπνζεζηώλ ζηελ Διιάδα (  Venues 

Map). Ο ηξίηνο ζύλδεζκνο είλαη ε αλαδήηεζε πεξηνρήο (  Search Location), όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη θαη λα εκθαλίζεη ηηο εγγεγξακκέλεο ηνπνζεζίεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κόλν. Ο 

ηειεπηαίνο ζύλδεζκνο είλαη ε αλαδήηεζε ρξεζηώλ (  Search People), όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη θαη λα επηζθεθηεί ηα πξνθίι ησλ άιισλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Πην 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαπάλσ ζειίδεο αθνινπζνύλ ζηηο ελόηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 3.2. 

Λειτοσργίες ευαρμογής. 

3.1.3 Μπάρα Πληροφοριών – Info Bar 

Η Μπάξα Πιεξνθνξηώλ εκθαλίδεη θάπνηεο ελδείμεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε 

ζειίδαο. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε γηα ηηο ζειίδεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ηνπνζεζίεο (venues) νη νπνίεο 

είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ εθαξκνγή, όπσο είλαη νη ζειίδεο ηνπ ράξηε ηνπνζεζηώλ θαη ηεο αλαδήηεζεο 

πεξηνρήο. Σηηο ππόινηπεο ζειίδεο, ζε απηή ηε κπάξα εκθαλίδεηαη ε εηθόλα (avatar) ηνπ ρξήζηε, ην όλνκα 

θαη ην επώλπκό ηνπ, θαζώο θαη ην username ηνπ. Παηώληαο πάλσ ζηελ εηθόλα ηνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη 

έλα κελνύ επηινγώλ, από όπνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνθίι ηνπ, ή λα απνζπλδεζεί από 

ηελ εθαξκνγή. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε δίλνληαη ζην θεθάιαην 

6.2.6. Πξνθίι Φξήζηε – User Profile. 

3.1.4 Κυρίως Οθόνη – Main Screen 

Η Κπξίσο Οζόλε θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εθαξκνγήο θαη απνηειεί ην θύξην θνκκάηη ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηάο ηεο. Όιεο νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηό 

ην ζεκείν. Δδώ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ, ή νη ράξηεο κε ηηο δηαζέζηκεο 

ηνπνζεζίεο ηεο εθαξκνγήο. Από απηό ην ζεκείν ν ρξήζηεο κπνξεί λα βαζκνινγήζεη ηηο ηνπνζεζίεο πνπ 

έρεη επηζθεθηεί, λα ζπλνκηιήζεη κε άιινπο ρξήζηεο, θαη λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Με ιίγα ιόγηα 

είλαη ε θαξδηά ηεο εθαξκνγήο. 

3.2 Λειτουργίες εφαρμογής 

Σηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα πεξηγξάςακε ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία από ηα νπνία απνηειείηαη ε εθαξκνγή 

Venues. Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα εμεηάζνπκε πην αλαιπηηθά ηηο μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο.  

Σην ρξήζηε εκθαλίδεηαη εμαηνκηθεπκέλν ή γεληθεπκέλν πιηθό, αλάινγα κε ην αλ είλαη ζπλδεδεκέλνο 

κε ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ ή σο απιόο επηζθέπηεο, αληίζηνηρα. Τν πιηθό πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο είλαη πην εκπινπηηζκέλν από απηό ζην νπνίν έρνπλ πξόζβαζε νη απινί 

επηζθέπηεο, θαζώο νη ηειεπηαίνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. 

Αληηζέησο, νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο βιέπνπλ όιν ην πιηθό πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο επηζθέπηεο, ελώ 

έρνπλ θαη θάπνηεο παξαπάλσ δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο, ηηο νπνίεο ζα αλαιύζνπκε πεξαηηέξσ ζηηο 

αθόινπζεο ππνελόηεηεο. 
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3.2.1 Αρχική ελίδα - Home  

Η πξώηε ζειίδα ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ν ρξήζηεο είλαη ε Αξρηθή Σειίδα. Δίλαη κηα ζειίδα ε νπνία έρεη 

ζθνπό λα πξνζειθύζεη ην ρξήζηε λα μεθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή θαη λα ζέιεη λα επηζηξέςεη 

ζην κέιινλ ζε απηή.  

Σε απηή ηελ ελόηεηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηνπνζεζηώλ κε βάζε ην όλνκά ηνπο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ ηύπν ηνπνζεζίαο, π.ρ. θαθεηέξηα, 

μελνδνρείν, θηλεκαηνγξάθνο, θ.ά. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, αξρηθά είλαη δηαζέζηκεο κόλν νη 

θαθεηέξηεο, ελώ ζην κέιινλ ζα πξνζηεζνύλ δεδνκέλα θαη γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ηνπνζεζηώλ. 

Σηνπο απινύο επηζθέπηεο εκθαλίδνληαη θάπνηεο ηξνθνδνζίεο δεδνκέλσλ (feeds) ηεο εθαξκνγήο κε 

ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο (trends) γηα ηηο ηνπνζεζίεο Venues νη νπνίεο έρνπλ απμεκέλε πξνηίκεζε από ηνπο 

ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ εθάζηνηε πεξίνδν. 

Σηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο εκθαλίδεηαη επηπιένλ θαη ε ιίζηα κε ηηο αγαπεκέλεο ηνπνζεζίεο 

ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπλ γξήγνξε πξόζβαζε ζηα κέξε ηα νπνία πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν. 

3.2.2 Χάρτης Σοποθεσιών – Venues Map 

Σε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη όιεο νη ηνπνζεζίεο Venues ηεο Διιάδαο, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ 

εθαξκνγή. Δκθαλίδεηαη έλαο ράξηεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο πάλσ ζηνλ νπνίν δηαθξίλνληαη 

ηξία θνπκπηά.  

Κάζε έλα από απηά, όηαλ παηεζεί, εκθαλίδεη ην ζύλνιν ησλ ηνπνζεζηώλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζηελ εθαξκνγή, σο ζεκεία (markers) ζην ράξηε. Δπεηδή όκσο πνιιά ζεκεία είλαη θνληά κεηαμύ ηνπο θαη 

γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε ζην ρξήζηε, απηά ηα ζεκεία νκαδνπνηνύληαη ζε ζπζηάδεο. Απηό 

ζπκβαίλεη όηαλ ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο (zoom) ηνπ ράξηε 

είλαη ηέηνηα, ώζηε λα κελ επηηξέπεη ζε απηά ηα ζεκεία λα είλαη επδηάθξηηα. Απηή ε ιεηηνπξγία παξέρεηαη 

από ηε βηβιηνζήθε εξγαιείσλ Marker Clusterer v3 ηνπ Google Maps API. 

Τν πξώην θνπκπί (Venues number!) πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ράξηε, εκθαλίδεη 

όιεο ηηο ηνπνζεζίεο venues, σο ζεκεία ζην ράξηε, εθαξκόδνληαο ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο όπνπ απηό είλαη 

αλαγθαίν. Όηαλ δύν ε πεξηζζόηεξα ζεκεία είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε ζπζηάδεο, ηόηε εκθαλίδεηαη έλα 

ζεκάδη ζην ράξηε, πάλσ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ζεκείσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηό. Απηό δηεπθνιύλεη ην ρξήζηε λα αληηιεθζεί θαιύηεξα ζε πνηεο πεξηνρέο είλαη 

καδεκέλεο νη πεξηζζόηεξεο ηνπνζεζίεο θαη λα δηαιέμεη θάπνηα πνπ ζα ηνπ δίλεη ηη πεξηζζόηεξεο επηινγέο. 

 
Δηθόλα 3.6 Χάξηεο ηνπνζεζηώλ – Δκθάληζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζεκείωλ ζηηο ζπζηάδεο 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Δημήηπιορ Καποςκάκηρ 

Διαδικηςακή εθαπμογή ομαδοποίηζηρ ζημείων ζε σάπηη για αξιολόγηζη ηοποθεζιών ενδιαθέπονηορ  16 

Πνιιέο θνξέο όκσο, ην γεγνλόο όηη θάπνηα πεξηνρή έρεη πνιιέο επηινγέο, δελ ζεκαίλεη όηη 

αληαπνθξίλνληαη όιεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Η εθαξκνγή Venues δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ ηνπνζεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη. Απηό βνεζάεη ζην λα δηαθξίλνληαη νη 

ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ ηηο θαιύηεξεο βαζκνινγίεο. Τν δεύηεξν θνπκπί (Average Ratings!) εκθαλίδεη ζε 

θάζε ζπζηάδα ηνλ κέζν όξν ησλ βαζκνινγηώλ γηα ηα ζεκεία ηα νπνία πεξηέρεη, αληί γηα ην ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ ζεκείσλ ηεο ζπζηάδαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα επηζθεθηεί 

θάπνηα πεξηνρή ε νπνία ζα ηνπ δίλεη σο επηινγέο, γηα ηε δηαζθέδαζή ηνπ, ηηο πεξηζζόηεξεο ηνπνζεζίεο κε 

ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία. 

 
Δηθόλα 3.7 Χάξηεο ηνπνζεζηώλ – Δκθάληζε κέζνπ όξνπ βαζκνινγίαο ηωλ ζεκείωλ ζηηο ζπζηάδεο 

Τέινο, ην ηξίην θνπκπί (Heatmap!) εκθαλίδεη ρξσκαηηθέο ελδείμεηο πάλσ ζην ράξηε, αληί γηα ζεκεία. 

Τα ρξώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην γαιάδην γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ από έλα έσο έλα κηθξό 

αξηζκό ζεκείσλ, ην ζθνύξν κπιε γηα ηηο πεξηνρέο κε αθόκα πεξηζζόηεξα ζεκεία θαη ην θόθθηλν ρξώκα 

γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ κεγάιν αξηζκό από ζεκεία. Τν heatmap παξέρεη κηα άκεζε νπηηθή απεηθόληζε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληηιεθζεί πνιύ εύθνια 

ζε πνηεο πεξηνρέο είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη πεξηζζόηεξεο ηνπνζεζίεο ρσξίο λα ηνλ ελδηαθέξεη ν αθξηβήο 

αξηζκόο ηνπο. 

 
Δηθόλα 3.8 Χάξηεο ηνπνζεζηώλ – Δκθάληζε ρξωκαηηθώλ ελδείμεωλ heatmap 
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Παηώληαο πάλσ ζε κία ζπζηάδα, γίλεηαη zoom ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηέρεη ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ ηα 

νπνία ηελ απνηεινύλ. Απηό κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη λα απεηθνλίδνληαη νη ηνπνζεζίεο σο μερσξηζηά 

ζεκεία ρσξίο λα ζρεκαηίδνπλ ζπζηάδεο. Απηό γίλεηαη ζην αλώηαην επίπεδν zoom ηνπ ράξηε, ελώ κπνξεί 

λα ζπκβεί θαη λσξίηεξα γηα θάπνηα ζεκεία ηα νπνία έρνπλ θάπνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο έηζη ώζηε λα 

κελ ζπκπίπηεη ην έλα κε ην άιιν ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν zoom. Σηελ εηθόλα 3.9, απεηθνλίδεηαη κία 

πεξηνρή κε ηηο ζπζηάδεο ηεο θαζώο θαη ηα κεκνλσκέλα ζεκεία πνπ εκθαλίδνληαη σο θόθθηλεο πηλέδεο.  

 
Δηθόλα 3.9 Χάξηεο ηνπνζεζηώλ - Σπζηάδεο θαη κεκνλωκέλα ζεκεία 

Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζηε ζπζηάδα κε ηα 349 ζεκεία, ηόηε ε εθαξκνγή κεγεζύλεη ην ράξηε 

έηζη ώζηε λα επηθεληξσζεί ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη απηά ηα ζεκεία. Η ελέξγεηα απηή 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 3.10. 

 
Δηθόλα 3.10 Μεγέζπλζε ράξηε ζηε ζπζηάδα ηωλ 349 ζεκείωλ 

Τα κεκνλσκέλα ζεκεία (markers) πνπ εκθαλίδνληαη ζην ράξηε δελ παξέρνπλ κόλν γεσγξαθηθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ ηνπνζεζία πνπ απεηθνλίδνπλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ζεκείν, γηα λα 

εκθαλίζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία venue, ηελ νπνία αλαπαξηζηά. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο εκθαλίδνληαη ζε έλα αλαδπόκελν παξάζπξν Infowindow, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηεο 

ηνπνζεζίαο, ηε βαζκνινγία πνπ ηνπ έρεη δώζεη ν ρξήζηεο, ην κέζν όξν βαζκνινγίαο από όινπο ηνπο 
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ρξήζηεο, ησλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ πνπ έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ ηνπνζεζία, θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο 

θαη έλαλ ζύλδεζκν πξνο ηε ζειίδα ηεο ηνπνζεζίαο.  

Σηνπο απινύο επηζθέπηεο εκθαλίδεηαη κόλν ν κέζνο όξνο βαζκνινγηώλ ησλ άιισλ ρξεζηώλ, θαζώο 

πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο θάπνηνο γηα λα αμηνινγήζεη έλα venue. Αληί γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

βαζκνινγία, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα „Login to rate!‟ ην νπνίν παξνηξύλεη ηνλ επηζθέπηε λα ζπλδεζεί ή λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκό έηζη ώζηε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο. Τν ρξώκα ηεο 

νλνκαζίαο ηεο ηνπνζεζίαο, ησλ ζπλδέζκσλ, ηεο κέζεο βαζκνινγίαο, αιιά θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 

αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ, θαζνξίδεηαη από ηνλ κέζν όξν βαζκνινγηώλ ησλ  ρξεζηώλ. Οη ρακειόηεξεο 

βαζκνινγίεο έρνπλ θόθθηλν ρξώκα, νη κέζεο βαζκνινγίεο θίηξηλν θαη νη πςειέο πξάζηλν. Τα ρξώκαηα 

απηά δεκηνπξγνύληαη δπλακηθά θαη ππάξρνπλ δηάθνξεο απνρξώζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

βαζκνινγίεο. Απηό βνεζάεη ην ρξήζηε λα αληηιεθζεί εύθνια θαη γξήγνξα ην πόζν θαιή βαζκνινγία έρεη 

κηα ηνπνζεζία, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαβάδεη ηνπο αξηζκνύο. Σηελ εηθόλα 3.11 απεηθνλίδεηαη ην Info 

Window γηα κηα ηνπνζεζία όπσο εκθαλίδεηαη ζε έλαλ απιό επηζθέπηε.  

 
Δηθόλα 3.11 Αλαδπόκελν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ όπωο εκθαλίδεηαη ζε έλαλ επηζθέπηε 

Οη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη θαη ζε έλα ζπλδεδεκέλν ρξήζηε. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο θαη ζην Infowindow ελόο venue ζα εκθαλίδεηαη θαη ε δηθή ηνπ 

βαζκνινγία, πάλσ από ην ζπλνιηθό κέζν όξν βαζκνινγηώλ. Αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη βαζκνινγήζεη πνηέ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα „Click here to rate!‟. 

 
Δηθόλα 3.12 Αλαδπόκελν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ όπωο εκθαλίδεηαη ζε έλα ζπλδεδεκέλν ρξήζηε 

πνπ δελ έρεη αμηνινγήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 
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Τα ρξώκαηα ηνπ παξαζύξνπ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ηίηιν θαη ηνπο ζπλδέζκνπο είλαη κπιε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο δελ έρεη βαζκνινγήζεη πνηέ ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, ελώ ην 

πεξίγξακκα παίξλεη ην ρξώκα ηνπ από ηε κέζε βαζκνινγία ησλ ρξεζηώλ.  Σηελ εηθόλα 3.12 θαίλεηαη ην 

αλαδπόκελν παξάζπξν όπσο εκθαλίδεηαη ζε έλα ηέηνην ρξήζηε. 

Δάλ ν ρξήζηεο έρεη ήδε βαζκνινγήζεη ηελ ηνπνζεζία πνπ έρεη επηιέμεη, ηόηε ζην παξάζπξν 

πιεξνθνξηώλ, εκθαλίδεηαη θαη ε δηθή ηνπ μερσξηζηή βαζκνινγία, ελώ ηα ρξώκαηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ πξναλαθεξζεί ππνινγίδνληαη από ηε βαζκνιόγεζή ηνπ σο πξνο ηελ ηνπνζεζία απηή. Σηελ εηθόλα 

3.13 απεηθνλίδεηαη ην αλαδπόκελν παξάζπξν κηαο ηνπνζεζίαο ε νπνία έρεη βαζκνινγεζεί από ην 

ζπλδεδεκέλν ρξήζηε. 

 
Δηθόλα 3.13 Αλαδπόκελν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ όπωο εκθαλίδεηαη ζε έλα ζπλδεδεκέλν ρξήζηε 

πνπ έρεη ήδε αμηνινγήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία 

Οη ζύλδεζκνη πνπ ππάξρνπλ ζην αλαδπόκελν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ νδεγνύλ ζηε ζειίδα ηεο 

ηνπνζεζίαο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε ζειίδα απηή αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 3.2.5. Δπηπιένλ, πεξηζζόηεξεο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε βηβιηνζήθε Marker Clusterer v3 αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 4. 

3.2.3 Αναζήτηση Περιοχής – Search Location 

Σηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα είδακε ηελ θύξηα ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, όπνπ εκθαλίδνληαη όιεο νη 

ηνπνζεζίεο venues ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Η εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αλαδήηεζεο πεξηνρήο, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη κε ην όλνκα ηεο πεξηνρήο ηνπ, όια ηα 

δηαζέζηκα venues ζε αθηίλα 5 ρηιηνκέηξσλ. 

Σηε ζειίδα Search Location ηεο εθαξκνγήο, εκθαλίδεηαη μαλά ν ράξηεο ηεο Διιάδαο. Απηή ηε θνξά, 

ηα θνπκπηά πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζην ράξηε έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από έλα πεδίν αλαδήηεζεο. Ο 

ρξήζηεο θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ην όλνκα κηαο πεξηνρήο ή δηεύζπλζεο. Καζώο μεθηλάεη ηελ 

πιεθηξνιόγεζε, θάησ από ην πεδίν αλαδήηεζεο εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ηηο πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο κε 

βάζε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ έρεη πιεθηξνινγήζεη ήδε ν ρξήζηεο. Σηελ εηθόλα 3.14 θαίλεηαη ε ρξήζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο (auto-complete), όπνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, αλαλεώλεηαη ε ιίζηα 

ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ ή δηεπζύλζεσλ. 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Δημήηπιορ Καποςκάκηρ 

Διαδικηςακή εθαπμογή ομαδοποίηζηρ ζημείων ζε σάπηη για αξιολόγηζη ηοποθεζιών ενδιαθέπονηορ  20 

 
Δηθόλα 3.14 Αλαδήηεζε πεξηνρήο - απηόκαηε ζπκπιήξωζε νλνκάηωλ πεξηνρώλ 

Σε απηό ην ζεκείν ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα από ηηο πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο από ηε 

ιίζηα, ή λα πιεθηξνινγήζεη ην όλνκα ηεο πεξηνρήο πνπ ζέιεη θαη λα παηήζεη Enter. Σηε ζπλέρεηα ζα ν 

ράξηεο ζα επηθεληξσζεί ζηελ πεξηνρή πνπ αλαδήηεζε ν ρξήζηεο θαη ζα εκθαληζηνύλ όια ηα δηαζέζηκα 

ζεκεία εληόο κίαο αθηίλαο 5 ρηιηνκέηξσλ, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3.15. 

 
Δηθόλα 3.15 Αλαδήηεζε πεξηνρήο - εκθάληζε όιωλ ηωλ ζεκείωλ ζε αθηίλα 5 ρηιηνκέηξωλ 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, έηζη θαη εδώ, ηα ζεκεία ησλ ηνπνζεζηώλ venues ζρεκαηίδνπλ 

ζπζηάδεο όηαλ είλαη θνληά κεηαμύ ηνπο. Η ιεηηνπξγία ζε απηή ηε ζειίδα είλαη ε ίδηα κε απηή ηεο ζειίδαο 

ηνπ Χάρτη Τοποθεσιών, κε ηε δηαθνξά όηη εδώ εκθαλίδνληαη κόλν ηα venues γηα ηελ πεξηνρή πνπ 

ελδηαθέξεη ην ρξήζηε, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη λα 

εκθαλίζεη ηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο κόλν ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, αθνξνύλ θαη εδώ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάπνηα ηνπνζεζία ζην ράξηε θαη ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζήο ηνπ από 

ην ρξήζηε. 

3.2.4 Αναζήτηση Χρηστών – Search People 

Η εθαξκνγή Venues εθηόο από ηε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο γηα ηελ εύξεζε ηόπσλ 

ςπραγσγίαο θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο, απνηειεί θαη έλα ηόπν θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί 
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λα ζπλνκηιεί κε άιια κέιε ηεο θνηλόηεηαο γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζε θάπνην venue θαη λα αληαιιάζεη 

απόςεηο κε απηά. Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύληαη δεζκνί θηιίαο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη ε αλάγθε 

αλαδήηεζεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο. 

Σηελ ελόηεηα Search People, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα πξνθίι άιισλ ρξεζηώλ 

ζπκπιεξώλνληαο κηα θόξκα κε ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο. Η θόξκα αλαδήηεζεο ρξεζηώλ απεηθνλίδεηαη 

ζηελ εηθόλα 3.16.  

 
Δηθόλα 3.16 Φόξκα αλαδήηεζεο ρξεζηώλ 

Γηα ηελ αλαδήηεζε, απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ελόο πεδίνπ. Τν πξώην από ηα πεδία 

αλαδήηεζεο είλαη ην Username. Δίλαη ην ζηνηρείν εηζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε ρξήζηεο γηα ηελ 

εγγξαθή θαη είζνδν ζηελ εθαξκνγή. Τν δεύηεξν πεδίν είλαη ην First name, δειαδή ην κηθξό όλνκα ηνπ 

ρξήζηε. Τν ηξίην πεδίν είλαη ην Last name, δειαδή ην επίζεην ηνπ ρξήζηε. Τν όλνκα θαη ην επίζεην δελ 

είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηώλ. Μπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ ή λα ελεκεξσζνύλ από 

ηε ζειίδα επεμεξγαζίαο πξνθίι ησλ ρξεζηώλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο δελ έρεη 

ζπκπιεξώζεη απηά ηα δύν ζηνηρεία, ζα έρνπλ ηελ ηηκή Undefined, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ αλαδήηεζε γηα ηελ εύξεζε κειώλ πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη όλνκα ή/θαη επίζεην. Τέινο ππάξρεη 

θαη ην πεδίν αλαδήηεζεο κε βάζε ην e-mail ηνπ ρξήζηε.  

Παηώληαο ην θνπκπί Submit μεθηλάεη ε αλαδήηεζε κε βάζε ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία. Τν θνπκπί 

Reset δηαγξάθεη όια ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία θαη επαλαθέξεη ηε θόξκα γηα λέα αλαδήηεζε. Γηα ηελ 

αλαδήηεζε απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ελόο πεδίνπ. Η αλαδήηεζε είλαη case insensitive, 

δειαδή δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμύ θεθαιαίσλ θαη πεδώλ ραξαθηήξσλ, αιιά θέξλεη απνηειέζκαηα θαη 

γηα ηα δύν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πεδία ζπκπιεξσκέλα, ηόηε ε 

αλαδήηεζε θέξλεη απνηειέζκαηα ηα νπνία πιεξνύλ νπνηνλδήπνηε από ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα αλ μεθηλήζνπκε κηα αλαδήηεζε κε Username: admin θαη First Name: maria, ηόηε ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ην username admin θαη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ην 

κηθξό όλνκα Maria, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3.17. Όπσο δηαθξίλεηαη ζηελ εηθόλα απηή, ην πξνθίι ηνπ 

ρξήζηε κε username admin δελ έρεη όλνκα Maria θαη ηα πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε όλνκα Maria δελ έρνπλ 

username admin, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε αλαδήηεζε επηζηξέθεη όια ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πιεξνύλ 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο. 
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Δηθόλα 3.17 Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κε όξνπο Username:admin θαη First Name:maria 

Τα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηζηξέθνληαη κε ηε κνξθή ιίζηαο. Σηε ιίζηα θαίλεηαη ε εηθόλα 

avatar ησλ ρξεζηώλ, καδί κε θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ηνπο. Υπάξρεη επίζεο ε 

δπλαηόηεηα επίζθεςεο ηεο ζειίδαο πξνθίι θάπνηνπ ρξήζηε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα, κέζσ ηνπ 

ζπλδέζκνπ Visit profile. 

Η ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ηεο εθαξκνγήο, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάπνηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε λα 

αθνινπζήζεη έλαλ άιιν ρξήζηε, κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ ζπλδέζκνπ Follow. Απηή ε επηινγή δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο άιισλ ρξεζηώλ κέζσ ησλ feeds ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο θαη δελ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο απινύο επηζθέπηεο ηεο εθαξκνγήο. Πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζειίδα πξνθίι ησλ ρξεζηώλ αλαγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 3.2.6. Πξνθίι Φξήζηε – 

User Profile. 

3.2.5 ελίδα Σοποθεσίας – Venue Page 

Σηε ζειίδα ηνπνζεζίαο ή αιιηώο venue page, κπνξεί λα πεξηεγεζεί ν ρξήζηεο παηώληαο ηνλ ζύλδεζκν 

από ην παξάζπξν πιεξνθνξηώλ, όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 3.11, 3.12 θαη 3.13. Σε απηή ηε ζειίδα 

εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθάζηνηε ηνπνζεζία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνηεινύληαη από ην 

όλνκα θαη ηελ εηθόλα ηνπ venue, ηε δηεύζπλζή ηνπ , ηνλ κέζν όξν βαζκνινγηώλ ηνπ venue από ηνπο 

ρξήζηεο , ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ πνπ έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ ηνπνζεζία απηή, θαζώο θαη ηηο 

επηκέξνπο βαζκνινγίεο.  

Σηελ εηθόλα 3.18 θαίλεηαη ε ζειίδα κηαο ηνπνζεζίαο mikel, όπσο εκθαλίδεηαη ζε έλαλ απιό 

επηζθέπηε πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί κε θάπνηνλ εγγεγξακκέλν ινγαξηαζκό. Οη απινί επηζθέπηεο κπνξνύλ λα 
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δνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην venue, θαζώο θαη λα δηαβάζνπλ ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ αθήζεη νη εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο γηα απηό. Γελ κπνξνύλ όκσο λα ην αμηνινγήζνπλ. 

 
Δηθόλα 3.18 Σειίδα Τνπνζεζίαο mikel, όπωο εκθαλίδεηαη ζε έλαλ απιό επηζθέπηε 

Σηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ venues. Σηελ εηθόλα 3.19 

θαίλεηαη ην κελνύ αμηνιόγεζεο ελόο venue, όπσο θαίλεηαη ζην ρξήζηε πξηλ ην αμηνινγήζεη. 

 
Δηθόλα 3.19 Μελνύ αμηνιόγεζεο γηα θάπνηα ηνπνζεζία πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί από ην ρξήζηε 

Υπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. Τν θαγεηό (food), ε εμππεξέηεζε (service), ε 

ηηκή (value) θαη ε αηκόζθαηξα (atmosphere). Δπηπιένλ ππάξρεη θαη έλα γεληθόηεξν θξηηήξην αμηνιόγεζεο 

(total rating) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο αλ δελ ζέιεη λα βαζκνινγήζεη ηελ ηνπνζεζία κε 

πνιιαπιά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. Η αμηνιόγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε κπαξώλ sliders νη νπνίεο παίξλνπλ 

ηηκέο από 0 έσο 100. Γίπια από θάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο εκθαλίδεηαη έλα θείκελν πνπ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθό γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ρξήζηε, αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη ε κπάξα.  
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Όζν αλεβαίλεη ε ηηκή ελόο slider, αιιάδεη ην ρξώκα ηεο κπάξαο, ην θείκελν ηεο αμηνιόγεζεο θαη ην 

ρξώκα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ. Όηαλ έλα venue δελ έρεη αμηνινγεζεί αθόκα από θάπνην ρξήζηε, νη κπάξεο 

έρνπλ ηελ ηηκή 0 θαη δίπια από θάζε θαηεγνξία αμηνιόγεζεο εκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή NOT RATED. Τν 

ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο αμηνιόγεζεο έρεη ην νπδέηεξν ρξώκα κπιε ζε απηή ηελ ηηκή. Υπάξρεη ε εμήο 

ζπζρέηηζε κεηαμύ θεηκέλνπ, ηηκήο αμηνιόγεζεο θαη ρξώκαηνο: 

   1 - 19:   TERRIBLE 

 20 - 34:   REALLY BAD 

 35 - 49:   BAD 

 50 - 59:   AVERAGE 

 60 - 69:   ABOVE AVERAGE 

 70 - 79:   GOOD 

 80 - 84:   VERY GOOD 

 85 - 89:   REALLY GOOD 

 90 - 94:   EXCELLENT 

 95 - 100: OUTSTANDING 

Όπσο θαίλεηαη από ηα παξαπάλσ ρξώκαηα γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ αμηνινγήζεσλ, ππάξρνπλ 

δηάθνξα εύξε ηηκώλ κε ρξσκαηηθέο ελδείμεηο θαη βνεζεηηθό θείκελν, έηζη ώζηε λα κπνξεί εύθνια ν 

ρξήζηεο λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλεη ε αμηνιόγεζε πνπ θάλεη. Τα ρξώκαηα κεηαβάιινληαη από ην θόθθηλν 

γηα ηηο ρεηξόηεξεο ηηκέο ζηελ αμηνιόγεζε, πξνο ην θίηξηλν γηα ηηο κέηξηεο αμηνινγήζεηο, έσο ην πξάζηλν 

ρξώκα γηα ηηο θαιύηεξεο ηηκέο αμηνινγήζεσλ.  

Οη ηηκέο γηα ηα δηάθνξα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο αιιάδνπλ απιά ζέξλνληαο ην δείθηε θαηά κήθνο ηεο 

κπάξαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ρξήζηεο κπνξεί απιά λα ζύξεη ην δείθηε ζηε κπάξα ηεο γεληθήο 

αμηνιόγεζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, όιεο νη επηκέξνπο κπάξεο γηα ηα μερσξηζηά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, 

ζα πάξνπλ ηελ ηηκή ηεο γεληθήο αμηνιόγεζεο. Αλ αληηζέησο επηζπκεί πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

αμηνιόγεζή ηνπ, κπνξεί λα αιιάδεη ηηο ηηκέο ζηνπο sliders ησλ θάζε θξηηεξίσλ μερσξηζηά θαη ν δείθηεο 

ηεο γεληθήο αμηνιόγεζεο ζα ππνινγηζηεί σο ν κέζνο όξνο ησλ επηκέξνπο αμηνινγήζεσλ. Παηώληαο ην 

θνπκπί Rate venue ε αμηνιόγεζή ηνπ απνζεθεύεηαη ζηε βάζε. Σηελ εηθόλα 3.20 θαίλνληαη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα αμηνιόγεζεο γηα θάζε θξηηήξην θαζώο θαη ε γεληθή αμηνιόγεζε κε βάζε ηνλ κέζν όξν ηνπο. 

 
Δηθόλα 3.20 Μελνύ αμηνιόγεζεο όπνπ δηαθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα θάζε ηηκή 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Δημήηπιορ Καποςκάκηρ 

Διαδικηςακή εθαπμογή ομαδοποίηζηρ ζημείων ζε σάπηη για αξιολόγηζη ηοποθεζιών ενδιαθέπονηορ 25 

Γηα ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ππήξραλ δηάθνξεο επηινγέο. Η πξώηε ήηαλ ην θιαζηθό ζύζηεκα κε ηα 

5 αζηέξηα. Όπσο έρεη απνδεηρηεί από κειέηεο, νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα βαζκνινγνύλ θάηη πνπ ηνπο αξέζεη 

κε 5 αζηέξηα θαη θάηη πνπ δελ ηνπο αξέζεη κε 1 αζηέξη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ν ελδηάκεζνο αξηζκόο 

αζηεξηώλ λα είλαη νπζηαζηηθά πεξηηηόο θαη λα ρξεηάδνληαη κόλν δύν ηηκέο γηα ηελ αμηνιόγεζε. Απηόο 

είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ην YouTube άιιαμε ην ζύζηεκα αμηνιόγεζήο ηνπ από ηα 5 αζηέξηα ζην ζύζηεκα 

Μοσ αρέσει (Like) – Δεν μοσ αρέσει (Dislike), ην νπνίν πεξηιακβάλεη δύν ηηκέο αληίζηνηρεο κε ην 1 θαη ηα 

5 αζηέξηα. 

Δλώ ην ζύζηεκα Like – Dislike ιεηηνπξγεί θαιά γηα ππεξεζίεο όπσο ην YouTube, δελ ηαηξηάδεη γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηόπσλ ςπραγσγίαο. Σε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο, είλαη αλαγθαία ε ιεπηνκέξεηα θαη ε 

επηπιένλ θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα ηα νπνία θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηώλ 

ηέηνηνπ είδνπο ηνπνζεζηώλ. Με βάζε απηή ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ιεπηνκεξέζηεξσλ θξηηεξίσλ 

αμηνιόγεζεο, επηιέρζεθε ην πβξηδηθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο 100 ζεκείσλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, 

ην νπνίν δηαζέηεη πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζεκείνπ, ηόζν ιεθηηθή όζν θαη ρξσκαηηθή, ελώ παξάιιεια δίλεηαη 

ε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο, είηε γεληθεπκέλε, είηε θάλνληαο ρξήζε ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ. Ο 

επθνιόηεξνο ηξόπνο γηα λα αμηνινγήζεη ν ρξήζηεο ζε έλα ζύζηεκα 100 ζεκείσλ είλαη κε ηελ ύπαξμε ηεο 

κπάξαο. Έλα ηέηνην ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα κπεξδέςεη ην ρξήζηε σο πξνο ηε ζεκαζία θάζε 

μερσξηζηήο ηηκήο. Απηό ην πξόβιεκα ιύλεηαη, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ρξσκαηηθέο θαη ιεθηηθέο επεμεγήζεηο 

(hints) πνπ έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί. 

Δθηόο από ηελ αμηνιόγεζε, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθήζνπλ θάπνην κήλπκα ζρεηηθά κε 

ηελ εκπεηξία ηνπο ζε έλα venue. Γηα απηή ηε ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία κελπκάησλ 

DISQUS. Τν DISQUS παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κελπκάησλ εκπινπηηζκέλσλ κε εηθόλεο. Έηζη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα αλαιύζεη ηελ θξηηηθή ηνπ θαη λα αλεβάζεη εηθόλεο γηα ην venue πνπ επηζθέθηεθε. Οη άιινη 

ρξήζηεο κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην κήλπκά ηνπ, δίλνληάο ηνπ ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ςήθν, ελώ παξάιιεια κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ πνιιέο ζπδεηήζεηο πάλσ ζην ίδην thread. Δίλαη κηα 

δσξεάλ ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ από ζειίδεο γηα ηελ αληαιιαγή ζρνιίσλ κεηαμύ ησλ 

αλαγλσζηώλ ηνπο. 

3.2.6 Προφίλ Χρήστη – User Profile 

Η ζειίδα πξνθίι ρξήζηε (User Profile) είλαη ε πξνζσπηθή ζειίδα ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ. Σε απηή 

έρνπλ πξόζβαζε θαη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο αιιά θαη απινί επηζθέπηεο, κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα 

πξόζβαζεο. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη είηε ην δηθό ηνπ πξνθίι ή ησλ άιισλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο. 

Έλαο απιόο επηζθέπηεο δελ δηαζέηεη πξνθίι αλ δελ θάλεη εγγξαθή πξώηα, έρεη όκσο πεξηνξηζκέλε 

πξόζβαζε ζηα πξνθίι ησλ άιισλ ρξεζηώλ. 

Κάπνηνο ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη ζηελ εηθόλα avatar ηνπ ζηε κπάξα πιεξνθνξηώλ 

(info bar) γηα λα εκθαλίζεη ην κελνύ επηινγώλ, από όπνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηε ζειίδα πξνθίι ηνπ 

παηώληαο ην ζύλδεζκν Το προυίλ μοσ (My Profile), όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3.21. 

Σηε ζειίδα πξνθίι πνπ εκθαλίδεηαη, ππάξρεη ε ελόηεηα  About me, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη 

θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ηνπ. Σηηο πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ην Όλνκα 

 Name, το Επώνυμο  Surname, το  Username, το ςυνκθματικό  Password, θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ  e-mail, το φφλο  gender, οι ρυκμίςεισ απορριτου  privacy setting και θ Εικόνα  
Image. Στθν εικόνα 3.22 φαίνεται θ ενότθτα About me, όπωσ τθ βλζπει ο χριςτθσ που ζχει ςυνδεκεί 
ςτο προφίλ του. 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο όισλ απηώλ ησλ ζηνηρείσλ, απιώο παηώληαο πάλσ 

ηνπο. Παηώληαο ζην όλνκα, ν ρξήζηεο κπνξεί πιένλ λα πιεθηξνινγήζεη θαη λα ην απνζεθεύζεη. Τν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ην επώλπκν. Καζώο απηά ηα ζηνηρεία δελ δεηήζεθαλ από ην ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή, 

ην πξνεπηιεγκέλν όλνκα θαη επώλπκν ζα έρεη ηελ ηηκή Undefined κέρξη λα ηα αιιάμεη ν ρξήζηεο. Τν 

όλνκα θαη ην επώλπκν δελ είλαη αλάγθε λα είλαη κνλαδηθά κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Έηζη, κπνξνύλ δύν ή 

παξαπάλσ ρξήζηεο λα έρνπλ ίδην όλνκα ή/θαη επώλπκν.  

Ωο username είλαη θαζνξηζκέλν απηό κε ην νπνίν είρε θάλεη εγγξαθή ν ρξήζηεο. Υπάξρεη ε 

δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ, αιιά ζα πξέπεη λα επηιέμεη θάπνην άιιν usernameπνπ δελ ην έρεη θάπνηνο 

άιινο ρξήζηεο. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία, έηζη θαη εδώ, ε αιιαγή ζην username γίλεηαη 

παηώληαο πάλσ ηνπ θαη πιεθηξνινγώληαο ην λέν username. 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Δημήηπιορ Καποςκάκηρ 

Διαδικηςακή εθαπμογή ομαδοποίηζηρ ζημείων ζε σάπηη για αξιολόγηζη ηοποθεζιών ενδιαθέπονηορ  26 

Τν password είλαη θξπθό θαη δελ κπνξεί λα ην δεη θαλέλαο. Σηε ζέζε ηνπ εκθαλίδεηαη ην ιεθηηθό 

[hidden], αιιά ε θαλνληθή ηνπ ηηκή είλαη απηή πνπ είρε ζέζεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή. Ο ρξήζηεο 

πνπ έρεη ζπλδεζεί ζην πξνθίι ηνπ, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ην αιιάμεη παηώληαο πάλσ ηνπ θαη 

πιεθηξνινγώληαο έλα θαηλνύξην. 

 

 
Δηθόλα 3.21 Μελνύ επηινγώλ ρξήζηε ζηε κπάξα πιεξνθνξηώλ 
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Δηθόλα 3.22 Πξνθίι ρξήζηε - Δλόηεηα About me 

Με ηνλ ίδην ηξόπν αιιάδεη θαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ε νπνία έρεη ηελ ηηκή πνπ ηεο έδσζε ν 

ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Τν e-mail πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό, όπσο θαη ην username. Δπηπιένλ, 

όηαλ ν ρξήζηεο αιιάδεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε, γίλεηαη απηόκαηα θάπνηνο έιεγρνο γηα λα 

επηβεβαησζεί όηη ην e-mail έρεη ηελ απαξαίηεηε κνξθή, αιιηώο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ιάζνπο “This is 

not a valid email address”. 

Παηώληαο πάλσ ζην θύιν εκθαλίδεηαη έλα drop down menu, κε ηηο επηινγέο Undefined, Male θαη 

Female. Δμ νξηζκνύ, πξνεπηιεγκέλν είλαη ην Undefined, θαζώο απηό ην ζηνηρείν δελ είρε δεηεζεί από ην 

ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή. 

Οη ξπζκίζεηο απνξξήηνπ θαζνξίδνπλ πνηνο έρεη πξόζβαζε ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαζώο θαη ζε όιεο 

ηηο ζειίδεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ, όπσο είλαη ε ζειίδα κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπ ρξήζηε, ε 

ζειίδα κε ηα κέξε πνπ έρεη επηζθεθηεί θαη ε ζειίδα κε ηηο αγαπεκέλεο ηνπνζεζίεο ηνπ ρξήζηε. Οη 

δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη Μόνο εγώ – Only me, Όλα τα μέλη – All members θαη Όλα τα μέλη και οι 

επισκέπτες – All members and guests. Η πξώηε επηινγή (Only me) ζεκαίλεη όηη κόλν ν ίδηνο ν ρξήζηεο 

έρεη πξόζβαζε ζην πξνθίι ηνπ θαη ηηο ζπζρεηηδόκελεο ζειίδεο. Η δεύηεξε επηινγή (All members) 

ζεκαίλεη όηη όινη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζειίδεο. 

Η ηειεπηαία επηινγή (All members and guests) ζεκαίλεη όηη αθόκα θαη νη απινί επηζθέπηεο, πνπ δελ 

έρνπλ θάλεη login, ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ζειίδεο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε. Ωο πξνεπηινγή, ην 

απόξξεην είλαη ξπζκηζκέλν γηα πξόζβαζε ζε όια ηα εγγεγξακκέλα κέιε. 

 Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλεβάζεη θαη θάπνηα θσηνγξαθία πξνθίι. Δμ νξηζκνύ, ππάξρεη 

κία πξνθαζνξηζκέλε θσηνγξαθία αλά θύιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Undefined, ε νπνία είλαη 

θνηλή γηα όινπο, όζνπο δελ έρνπλ νξίζεη θσηνγξαθία. Αλ δελ ζέιεη λα αλεβάζεη θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ, 

ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θξαηήζεη ηελ πξνεπηιεγκέλε θσηνγξαθία ηνπ θύινπ ηνπ, παηώληαο 

ζηελ επηινγή “Use the default image for my gender”. Σηελ εηθόλα 3.21, θαίλεηαη ε πξνεπηιεγκέλε 

θσηνγξαθία γηα ην γπλαηθείν θύιν. 

Τέινο, ζε απηή ηελ ελόηεηα, ν ρξήζηεο  έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απελεξγνπνηήζεη ην πξνθίι ηνπ. Η 

απελεξγνπνίεζε γίλεηαη παηώληαο ην θνπκπί Deactivate Account. Έλα αλαδπόκελν παξάζπξν 

επηβεβαηώλεη αλ ν ρξήζηεο πξνέβε εζθεκκέλα ζε απηή ηελ ελέξγεηα, δίλνληαο ηνπ ηελ επθαηξία λα 

αιιάμεη ηε γλώκε ηνπ. 
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Η επόκελε ελόηεηα αθνξά ηα κέξε πνπ έρεη επηζθεθηεί θαη αμηνινγήζεη ν ρξήζηεο. Δίλαη ε ελόηεηα 

 Venues. Η ελόηεηα απηή πεξηέρεη ηνλ αξηζκό ησλ ηνπνζεζηώλ πνπ έρεη επηζθεθηεί (  Places) και τον 
ςυνολικό αρικμό των κοινοποιιςεων παρουςίασ  Check-in πνπ έρεη θάλεη. Δπηπιένλ ππάξρεη ν 

αξηζκόο ησλ αμηνινγήζεσλ (  Ratings) ηνπ ρξήζηε, ε ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα ηνπ κέξε (  Favorites) 

θαζώο θαη ην κέξνο πνπ επηζθέπηεηαη πην ζπρλά (  Most visited place). 

 
Δηθόλα 3.23 Πξνθίι ρξήζηε - Δλόηεηα Venues 

Ο αξηζκόο Places είλαη ην ζύλνιν ησλ δηαθνξεηηθώλ ηνπνζεζηώλ ζηα νπνία έρεη θνηλνπνηήζεη ηελ 

παξνπζία ηνπ ν ρξήζηεο. Ο αξηζκόο απηόο είλαη έλαο ζύλδεζκνο ζε κηα ζειίδα κε ην ζύλνιν ησλ 

δηαθξηηώλ ηνπνζεζηώλ πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο, ηαμηλνκεκέλεο αλά ζπλνιηθή 

βαζκνινγία θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Σηελ εηθόλα 3.24 απεηθνλίδεηαη έλα ηκήκα ησλ ηνπνζεζηώλ πνπ έρεη 

επηζθεθηεί θάπνηνο ρξήζηεο. 

 
Δηθόλα 3.24 Λίζηα κε ηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο 
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 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη επηζθεθηεί θάπνηεο από απηέο ηηο ηνπνζεζίεο πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο. 

Τν Check-in δείρλεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θνηλνπνηήζεσλ παξνπζίαο ζε ηνπνζεζίεο γηα θάπνην 

ρξήζηε. Όπσο θαη πξηλ έηζη θαη εδώ, ν αξηζκόο είλαη έλαο ζύλδεζκνο πξνο ηε ζειίδα, όπνπ θαίλεηαη ε 

ιίζηα κε όια ηα check-in πνπ έρεη θάλεη ν ρξήζηεο, ηαμηλνκεκέλα αλά εκεξνκελία πνπ έγηλε ε επίζθεςε, 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Η εηθόλα 3.25 απεηθνλίδεη έλα κέξνο απηήο ηεο ιίζηαο. 

 
Δηθόλα 3.25 Λίζηα κε ηηο ηνπνζεζίεο πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ηελ παξνπζία ηνπ ν ρξήζηεο 

Τν Ratings δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ ηνπνζεζηώλ πνπ έρεη αμηνινγήζεη ν ρξήζηεο. Παηώληαο πάλσ 

ζηνλ αξηζκό απηό, εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε, ηαμηλνκεκέλεο αλά εκεξνκελία 

αμηνιόγεζεο. Σηελ εηθόλα 3.26 θαίλεηαη έλα κέξνο απηήο ηεο ιίζηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε.  

 
Δηθόλα 3.26 Λίζηα ηωλ αμηνινγήζεωλ ελόο ρξήζηε 
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Τν Favorites ν αξηζκόο ησλ ηνπνζεζηώλ πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηε ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα. 

Παηώληαο ζε απηόλ ηνλ αξηζκό, εκθαλίδεηαη ε ιίζηα ησλ αγαπεκέλσλ ηνπνζεζηώλ ηνπ ρξήζηε. Έλα 

δείγκα ιίζηαο αγαπεκέλσλ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3.27. 

 
Δηθόλα 3.27 Λίζηα αγαπεκέλωλ ηνπνζεζηώλ ρξήζηε 

Τέινο, ην Most visited place είλαη ε ηνπνζεζία πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο ηεο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία γηα δύν ή πεξηζζόηεξεο ηνπνζεζίεο, ηόηε εκθαλίδεηαη απηή 

πνπ έρεη ιάβεη ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε από ην ρξήζηε. Αλ θαη εθεί ππάξρεη ηζνβαζκία, ηόηε αγαπεκέλε 

ηνπνζεζία ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη επηζθεθηεί ηειεπηαία. Παηώληαο πάλσ ζην όλνκα ηεο ηνπνζεζίαο, 

κεηαθεξόκαζηε ζηε ζειίδα ηεο. 

Σηε ζειίδα πξνθίι ηνπ ρξήζηε, εθηόο άιισλ ππάξρεη θαη ε ελόηεηα  Login. Σε απηή ηελ ελόηεηα 

ππάξρνπλ ηξία ζηνηρεία γηα ηελ είζνδν θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. Τν πξώην ζηνηρείν, 

 Logged since, είλαη ε εκέξα θαη ώξα από ηελ νπνία ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή. Τν 

δεύηεξν ζηνηρείν  Last login, είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία είρε ζπλδεζεί ν ρξήζηεο γηα ηειεπηαία 

θνξά. Τέινο, ην ηξίην ζηνηρείν  Registered, είλαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. 

Όια ηα παξαπάλσ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 3.28. 

 
Δηθόλα 3.28 Σειίδα πξνθίι - Δλόηεηα Login 
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4 Αρχιτεκτονική συστήματος 

Σε απηό ην θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ, ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ θηινμελεί ηνλ ηζηόηνπν. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνύλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ βηβιηνζεθώλ 

ηνπ google maps api πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απεηθόληζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζην 

ράξηε. 

4.1 Γλώσσες προγραμματισμού και frameworks 

4.1.1 Οι γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν 

Η θύξηα γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο είλαη ε PHP. Η 

PHP είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ γηα 

ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ ινγηζκηθνύ κε δπλακηθό πεξηερόκελν. Δίλαη ε ηέηαξηε πην δεκνθηιήο 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζηνλ θόζκν κε βάζε ηελ θαηάηαμε πνπ θαηέρεη ζηελ ππεξεζία θηινμελίαο 

θώδηθα GitHub. Απνηειεί κία server side scripting γιώζζα, όπνπ ν θώδηθάο ηεο, επεμεξγάδεηαη ζε 

θάπνηνλ δηαθνκηζηή πξηλ πάξεη ηε ηειηθή ηνπ κνξθή ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε κνξθή θώδηθα html ζηνπο 

θπιινκεηξεηέο ησλ ρξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή.  

Ο ιόγνο πνπ επηιέρηεθε απηή ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, είλαη επεηδή είλαη πνιύ δεκνθηιήο σο 

πξνο ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. Δίλαη εύθνιε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ παξαγσγή θώδηθα 

θαη απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλε θαη ηξνθνδνηεί παξαπάλσ από 200 

εθαηνκκύξηα ηζηνζειίδεο.  

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο Venues, βαζίζηεθε ζηελ έθδνζε 5.6.8 ηεο PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor). Πξόζθαηα κάιηζηα θπθινθόξεζε ε έθδνζε 7 ηεο PHP, ε νπνία όπσο αλαθνηλώζεθε ζηηο 

3 Γεθεκβξίνπ 2015 από ηελ νκάδα αλάπηπμήο ηεο, μεθηλά άκεζα ηε δηάζεζή ηεο. Η έθδνζε 7, ζύκθσλα 

κε ηελ νκάδα αλάπηπμεο, ζα έρεη βειηησκέλε απόδνζε ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε 5.6, θαζώο ζα είλαη 

πεξίπνπ δύν θνξέο πην γξήγνξε από απηήλ θαη ζα επηθέξεη ζεκαληηθά κεησκέλε ρξήζε ηεο κλήκεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. Τα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο ηεο έθδνζεο 7, έρνπλ θάλεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ όζν ην δπλαηό πην αλώδπλε κεηαθνξά από ηελ έθδνζε 5.6. Παξόια απηά, ππάξρνπλ 

αθόκα θάπνηεο αζπκβαηόηεηεο κεηαμύ ησλ δύν εθδόζεσλ, γεγνλόο πνπ απέηξεςε ηε ρξήζε ηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή Venues. 

Δθηόο από ηελ PHP, γηα ηελ front end αλάπηπμε ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη HTML5, CSS3 

θαη JavaScript, ελώ έγηλε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο jQuery. 

Η HTML5 (HyperText Markup Language version 5) είλαη ε πην πξόζθαηε έθδνζε ηεο δεκνθηινύο 

γιώζζα ζήκαλζεο HTML γηα ηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σθνπόο ηεο HTML5 είλαη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 

ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνιπκέζσλ, παξακέλνληαο παξάιιεια ζπκβαηή κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζή ηεο, 

ελώ δίλεη ηαπηόρξνλα ηε δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ δηάθνξσλ flash plug-ins, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηζηνζειίδσλ ζην πξόζθαην παξειζόλ. Η HTML5 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη από θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο flash, 

θαζηζηώληαο ηελ ππνζηήξημή ηεο πιένλ απαξαίηεηε από όινπο ηνπο browsers. 

Τν CSS3 (Cascade Style Sheets version 3) είλαη κηα γιώζζα θύιισλ ζηπι, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε δηακόξθσζε ηεο εκθάληζεο ελόο εγγξάθνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο κηα γιώζζα 

ζήκαλζεο, όπσο ε HTML5. Τν δηαδίθηπν εμειίζζεηαη ζπλερώο θαη ην responsive design ησλ ζειίδσλ 

είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή λα εκθαλίδεηαη ζσζηά ζε θάζε είδνπο 

ζπζθεπή, από θηλεηά θαη tablet κέρξη ππνινγηζηέο θαη ηειενξάζεηο. Τν CSS3 παξέρεη ηηο @media 

εληνιέο, νη νπνίεο πξνζαξκόδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο γηα πνιιαπιέο ζπζθεπέο θαη κεγέζε νζνλώλ, 

παξέρνληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή εκπεηξία ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. 

Σηελ εθαξκνγή Venues, ε JavaScript ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε client-side θώδηθα κόλν. 

Τα δηάθνξα κελύκαηα ζθάικαηνο θαη πνιιέο από ηηο αλαθαηεπζύλζεηο ζειίδσλ έγηλαλ κε ηε ρξήζε 

JavaScript θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο jQuery. Σε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε AJAX, πνιιά client-side scripts 

είραλ ηε δπλαηόηεηα λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα κε αζύγρξνλν ηξόπν θαη λα κεηαβάιινπλ δπλακηθά ηε 

ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε. Η JavaScript ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ θαη γηα server-side θώδηθα, 
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αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σηελ εθαξκνγή Venues, όκσο, ε ρξήζε ηεο 

πεξηνξίζηεθε ζηελ πινπνίεζε client-side ζελαξίσλ κόλν. 

4.1.2 Frameworks 

Τν ζέκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο Venues, βαζίζηεθε ζην framework 

Bootstrap v3.3.2. Τν Bootstrap απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηελ εκθάληζε θάπνηαο ζειίδαο 

παξέρνληαο ζέκαηα, εηθνλίδηα, θαλόλεο CSS θαη JavaScript θώδηθα. Δπηδέρεηαη κεγάιεο θιίκαθαο 

παξακεηξνπνίεζε θαη είλαη επέιηθην ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ καδί κε άιια ζέκαηα. Δπηπιένλ, παξέρεη 

δηάθνξα media queries πνπ ην θαζηζηνύλ θαηάιιειν γηα ρξήζε θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Αλ θαη ην Bootstrap παξέρεη εηθνλίδηα γηα ηελ εθαξκνγή, ηα γλσζηά Glyphicons, γηα ηελ εθαξκνγή 

Venues ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εηθνλίδηα ηεο ζεηξάο Font Awesome v4.5.0. Τν Font Awesome παξέρεη κηα 

πην επξεία γθάκα εηθνληδίσλ κε ηε κνξθή γξακκαηνζεηξάο. Πεξηιακβάλεη vector icons ηα νπνία κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο κεγέζπλζεο ρσξίο λα ράλνπλ ηε ιεπηνκέξεηα ηνπο. Δπηπιένλ, 

κπνξνύλ πνιύ εύθνια λα παξακεηξνπνηεζνύλ, θαζώο είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ CSS3 ζε απηά. Δπίζεο, 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ επηπιένλ εηθνλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο, ζπλδπάδνληαο δύν ή 

παξαπάλσ από ηα ήδε ππάξρνληα εηθνλίδηα. 

4.2 Google Maps API 

Η Google παξέρεη έλα πιήξεο API ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ράξηεο ηεο. Πεξηιακβάλεη έλα JavaScript framework ην νπνίν ζπλνδεύεη κε έλα 

θαηαλνεηό νδεγό γηα ηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ βηβιηνζεθώλ από ηηο νπνίεο απνηειείηαη. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Venues, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Google Maps JavaScript API v3, ην νπνίν 

απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο. 

4.2.1 Προσαρμοστικότητα χαρτών 

Η Google έρεη θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο γηα ηνπο ράξηεο θαη ζε θηλεηά, θάηη πνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο ηεο εθαξκνγήο ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο.  Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνηηκώκελε γιώζζα ηνπ θπιινκεηξεηή όηαλ εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζε θείκελν, όπσο 

ηα νλόκαηα ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ ράξηε, ηηο νδεγίεο δηαδξνκήο, ηηο δηάθνξεο 

εηηθέηεο, ηα νλόκαηα ρσξώλ, πεξηνρώλ, πόιεσλ θηι. Απηό βέβαηα κπνξεί λα κελ απνηειεί πάληα ηελ 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, νπόηε ππάξρεη ε επηινγή ηεο επηζήκαλζεο πνηαο γιώζζαο επηζπκεί ν ρξήζηεο 

λα εκθαλίδεηαη. Σηελ εθαξκνγή Venues, γίλεηαη απηόκαηε αλαγλώξηζε κε βάζε ηελ πξνηηκώκελε 

γιώζζα ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. 

Όια ηα ζηνηρεία ειέγρνπ ζην ράξηε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο. Ο πξνγξακκαηηζηήο 

κπνξεί λα επηιέμεη πνηα από ηα ζηνηρεία ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζε πνπ αθξηβώο ζα ηα 

ηνπνζεηήζεη. Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή Venues είλαη ε επηινγή Zoom, ν ηύπνο 

ράξηε Map Type, όπνπ δίλνληαη νη επηινγέο ROADMAP, SATELLITE, HYBRID ή TERRAIN, γηα ηελ 

αιιαγή ηεο εκθάληζεο ζην ράξηε. Ωο πξνεπηινγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην ROADMAP, όπνπ εκθαλίδνληαη 

νη δξόκνη ηεο πεξηνρήο, ελώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη κεηαμύ TERRAIN γηα λα εκθαλίδεηαη θαη ην 

έδαθνο, ή SATELLITE, έηζη ώζηε λα εκθαλίδεηαη ε δνξπθνξηθή ιήςε. Δπηπιένλ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

θάπνηα πξνζαξκνζκέλα ζεκεία ειέγρνπ πάλσ ζην ράξηε, ηα νπνία εθηεινύλ εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθαξκνγήο γηα ηελ εκθάληζε ζεκείσλ ζην ράξηε. Μεηαμύ απηώλ βξίζθνληαη δηάθνξα θνπκπηά θαη 

πεξηνρέο πιεθηξνιόγεζεο θεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο γηα ην επίπεδν εζηίαζεο zoom ζην ράξηε, αιιά θαη γηα ην 

επίθεληξό ηνπ. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε πνην θνκκάηη ηνπ ράξηε ζα εκθαλίδεηαη 

αξρηθά ζην ρξήζηε, αιιά θαη ζε πνηα θιίκαθα.  

Αξθεηά ζπρλά βιέπνπκε έλαλ ράξηε ηεο Google ζε θάπνηα ηζηνζειίδα. Οη πεξηζζόηεξνη ράξηεο ηεο 

Google κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαζώο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ίδηα πξνεπηιεγκέλα ρξώκαηα. Γηα ηελ εθαξκνγή 

Venues, έρνπλ επηιερζεί δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη ζηπι, έηζη ώζηε νη ράξηεο ηεο λα είλαη κνλαδηθνί θαη 

λα είλαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο εθαξκνγήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, αλ θάπνηνο ρξήζηεο δεη ζην δηαδίθηπν έλα 
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ζύλδεζκν σο πξνο θάπνην ράξηε ηεο εθαξκνγήο, λα κπνξεί λα θαηαιάβεη όηη πξόθεηηαη γηα θάπνηα από 

ηηο ηνπνζεζίεο venues. 

 
Δηθόλα 4.1 Παξακεηξνπνηεκέλνο ράξηεο Google maps γηα ρξήζε ζηελ εθαξκνγή Venues 

Παξαηίζεηαη ν θώδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε κε εηδηθά παξακεηξνπνηεκέλεο επηινγέο γηα ηελ 

εθαξκνγή Venues.  

//map options 

var mapOptions = { 

    zoom: 6, // map zoom level 

    center: new google.maps.LatLng(38.766363, 23.757935), //map center 

    panControl: false, //disable panControl 

    panControlOptions: { //position of panControl,in case it‟s enabled  

        position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM_LEFT 

    }, 

    zoomControl: true, //enable zoom control, and position it 

    zoomControlOptions: { 

        style: google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT, 

        position: google.maps.ControlPosition.RIGHT_CENTER 

    }, 

    scaleControl: false, //disable scale control 

    //Apply styles to the map 

    styles: [{ 

        "featureType": "all", 

        "elementType": "labels", 

        "stylers": [{ 

            "visibility": "off" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "poi.park", 

        "elementType": "geometry.fill", 

        "stylers": [{ 

            "color": "#aadd55" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "road.highway", 

        "elementType": "geometry.fill", 
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        "stylers": [{ 

            "color": "#7dff00" 

        }, { 

            "lightness": "-26" 

        }, { 

            "saturation": "38" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "road.highway", 

        "elementType": "geometry.stroke", 

        "stylers": [{ 

            "visibility": "on" 

        }, { 

            "color": "#37962e" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "road.highway", 

        "elementType": "labels", 

        "stylers": [{ 

            "visibility": "on" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "road.arterial", 

        "elementType": "geometry.fill", 

        "stylers": [{ 

            "color": "#00ff0f" 

        }, { 

            "saturation": "-51" 

        }, { 

            "lightness": "80" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "road.arterial", 

        "elementType": "labels.text", 

        "stylers": [{ 

            "visibility": "on" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "road.local", 

        "elementType": "labels.text", 

        "stylers": [{ 

            "visibility": "on" 

        }] 

    }, { 

        "featureType": "water", 

        "elementType": "geometry.fill", 

        "stylers": [{ 

            "color": "#0987bf" 

        }] 

    }] 

}; 

 

//Fire up Google maps and place inside the map-canvas div 

map = new google.maps.Map(document.getElementById('content'), mapOptions); 
Κώδηθαο 4.1 Γεκηνπξγία ράξηε κε εμαηνκηθεπκέλεο ξπζκίζεηο 
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Οη ράξηεο κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ δηάθνξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Τα ζεκεία απηά απνθαινύληαη 

markers θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απεηθνλίδνπλ κηα ηνπνζεζία. Όπσο γηα ηνπο ράξηεο, έηζη θαη γηα ηα 

ζεκεία πνπ πεξηιακβάλνπλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο. Τα ζεκεία έρνπλ έλα 

πξνεπηιεγκέλν εηθνλίδην, ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

ζεκείσλ κπνξνύλ λα απεηθνλίδνληαη από δηαθνξεηηθά εηθνλίδηα. 

Τα ζεκεία έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα είλαη δηαδξαζηηθά. Θέηνληαο θάπνηνλ event listener γηα ηελ 

επηινγή ηνπ marker κε αξηζηεξό θιηθ, ε εθαξκνγή Venues εκθαλίδεη έλα αλαδπόκελν παξάζπξν (Info 

Window) πάλσ από ην ζεκείν, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα απηήλ ηελ ηνπνζεζία. Τα Info 

Windows ηνπ Google Maps API, είλαη πεξηνξηζκέλα σο πξνο ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ κπνξνύλ λα 

δερηνύλ θαη έρνπλ αξθεηά απινπνηεκέλε εκθάληζε, ε νπνία δελ ηαηξηάδεη κε ην ύθνο ηεο εθαξκνγήο. Γηα 

απηόλ ην ιόγν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε InfoBubble, ε νπνία ππνζηεξίδεη εκπινπηηζκέλν 

πεξηερόκελν, πνπ κπνξεί λα αθνινπζεί θαλόλεο CSS3. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ηα παξάζπξα πιεξνθνξηώλ 

ησλ ηνπνζεζηώλ έρνπλ πιένλ ρξώκα, ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, ζθηέο, αιιαγκέλν εηθνλίδην x γηα ην 

θιείζηκν ηνπ παξαζύξνπ, θ.ά. Παξαθάησ θαίλεηαη ν θώδηθαο γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ InfoBubble. 

// Initialize InfoBubble 

var infowindow = new InfoBubble({ 

    content: "Loading...",  // Content to show before loading 

    map: map,   // map object to load the InfoBubble in 

    shadowStyle: 1, // Add shadow style 

    padding: 5, // Add padding 

    backgroundColor: 'rgba(33, 32, 38, 0.95)',  // Set bg color 

    borderRadius: 20,   // Round borders 

    arrowSize: 10,  // Size of arrows 

    borderWidth: 2, // Set border width 

    borderColor: '#a2e55f', // Set default border color 

    // minimum size 

    minWidth: 270, 

    maxWidth: 300, 

    minHeight: 190, 

    maxHeight: 500, 

    hideCloseButton: false,   // Show close button 

    arrowPosition: 50,  // Place arrow in the middle 

    arrowStyle: 0, 

    disableAutoPan: false 

}); 
Κώδηθαο 4.2 Αξρηθνπνίεζε παξάζπξνπ πιεξνθνξηώλ ηνπνζεζίαο κε ρξήζε ηνπ InfoBubble 

4.2.2 Τπολογισμός απόστασης σημείων σε χάρτη 

Μία βηβιηνζήθε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή Venues, ήηαλ ε βηβιηνζήθε Places ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε ιεηηνπξγία ηεο απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ηνπνζεζηώλ θαη 

δηεπζύλζεσλ. Μία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αλαδήηεζε, κε βάζε θάπνηα πεξηνρή ή 

δηεύζπλζε. Πξνζζέηνληαο ηε ιεηηνπξγία Autocomplete, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πιεθηξνινγεί 

κία δηεύζπλζε θαη ζε θάζε πάηεκα πιήθηξνπ λα εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο νη νπνίεο 

ζπκθσλνύλ κε ηε ιέμε πνπ πιεθηξνιόγεζε.  

Μόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηα από ηηο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη, ν ράξηεο θεληξάξεηαη ζηελ 

πεξηνρή πνπ επέιεμε, ελώ παξάιιεια εκθαλίδνληαη όια ηα ζεκεία (markers) ησλ ηνπνζεζηώλ (venues) 

πνπ βξίζθνληαη ζε αθηίλα κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 5 ρηιηνκέηξσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηήο ηεο απόζηαζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Haversine Formula. Δίλαη κηα ζεκαληηθή εμίζσζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πινήγεζε γηα ηνλ ππνινγηζκό απνζηάζεσλ κεηαμύ δύν ζεκείσλ πάλσ ζε κηα ζθαίξα, κε βάζε ην 

γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο ηνπο. Η θόξκνπια Haversine είλαη ε εμήο: 

   (
 

 
)     (     )     (  )    (  )    (     ), 

όπνπ: 
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 hav, ε ζπλάξηεζε haversine:    ( )      (
 

 
)   

     ( )

 
 

 d, ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζεκείσλ πάλσ ζε κεγάιε ζθαίξα, 

 r, ε αθηίλα ηεο ζθαίξαο, 

 θ1, θ2, ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηνπ ζεκείνπ 1 θαη ηνπ ζεκείνπ 2 

 ι1, ι2, ην γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ ζεκείνπ 1 θαη ηνπ ζεκείνπ 2 

Αλ ιύζνπκε ηελ εμίζσζε σο πξνο ηε κεηαβιεηή d, ε απόζηαζε ππνινγίδεηαη σο  

          (√    (
     
 

)      (  )    (  )    
 (
     
 

)) 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ην sql query string πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο 

ησλ 5ρικ από ην θάπνην ζεκείν κε γεσγξαθηθό κήθνο ίζν κε $long, θαη γεσγξαθηθό πιάηνο ίζν κε $lat. 

Η θνιώλα distance ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θόξκνπια Haversine. Ο αξηζκόο 6371 είλαη ε κέζε αθηίλα 

ηεο Γεο ζε ρηιηόκεηξα. Αλ νη ππνινγηζκνί καο γίλνληαλ ζε κίιηα, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 

αθηίλα ηνλ αξηζκό 3959. 

    SELECT array_to_json(array_agg(row_to_json(t))) as tvenue_json 

    FROM ( 

        SELECT 

            id,  

            name,  

            latitude,  

            longitude,  

            rating,  

            distance 

        FROM ( 

            SELECT  

                v.vid as id,  

                v.vname as name,  

                v.latlong[0] as latitude,  

                v.latlong[1] as longitude, 

                avg(r.rating) as rating, 

                ( 6371 * acos( cos( radians('.$lat.') ) * cos( radians( latlong[0] ) ) * cos( radians( latlong[1] ) - 

radians('.$long.') ) + sin( radians('.$lat.') ) * sin( radians( latlong[0] ) ) ) ) distance  

            FROM  

                tVenue v, 

                tRating r 

            WHERE 

                v.vid = r.vid 

            GROUP BY id, name, latitude, longitude 

        ) as dt 

        WHERE distance < 5.0 

        ORDER BY name, rating ASC 

    ) t; 
Κώδηθαο 4.3 SQL query string γηα ηελ εύξεζε ηωλ ζεκείωλ ζε αθηίλα κηθξόηεξε ηωλ 5 ρικ 

4.2.3 Διαχείριση σημείων στο χάρτη 

Η εθαξκνγή Venues αξθεηά ζπρλά ρξεηάδεηαη λα εκθαλίδεη έλα ζεκαληηθό αξηζκό από ζεκεία ζην ράξηε. 

Ο ζρεδηαζκόο εθαηνληάδσλ ή θαη ρηιηάδσλ ηέηνησλ ζεκείσλ ζε κία πεξηνρή ηνπ ράξηε ζα κείσλε 

δξαζηηθά ηελ πνηόηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, θαζώο έλαο ηέηνηνο αξηζκόο από ζεκεία, ζα επηβάξπλε 

ηόζν ην νπηηθό, όζν θαη ην ιεηηνπξγηθό θνκκάηη ηνπ ράξηε. Τα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πνιύ θνληά 

κεηαμύ ηνπο επηθαιύπηνπλ ην έλα ην άιιν. Απηό κπνξεί λα κελ απνηειεί κεγάιν πξόβιεκα αλ έρνπκε 
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δύν ζεκεία κόλν, αιιά όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ηνπο, ηόζν απμάλεηαη θαη ε επηθάιπςε ησλ ζεκείσλ, ζε 

βαζκό πνπ ν ρξήζηεο λα κελ κπνξεί λα επηιέμεη απηό πνπ ζέιεη. Σην ιεηηνπξγηθό θνκκάηη, ε απόδνζε 

ηνπ ράξηε κεηώλεηαη θαη θάζε ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε επηβξαδύλεηαη ζε κεγάιν βαζκό.  

Η ιύζε ηεο Google ζε απηό ην πξόβιεκα ήηαλ ε νκαδνπνίεζε ησλ ζεκείσλ (clustering). Η 

νκαδνπνίεζε απινπζηεύεη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζπλαζξνίδνληαο όζα ζεκεία είλαη θνληά 

κεηαμύ ηνπο ζε έλα λέν ζεκείν marker, όπνπ θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ηνπνζεζηώλ πνπ πεξηέρεη. 

Υπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ νκαδνπνίεζε, ή ηελ εμππλόηεξε δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ: 

 Οκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα - Grid-based Clustering 

 Οκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ απόζηαζε - Distance-based Clustering 

 Γηαρείξηζε ζεκείσλ ζην παξάζπξν πξνβνιήο - Viewport Marker Management 

 Πίλαθεο ζπγρώλεπζεο - Fusion Tables 

 Σύκπιεγκα ζεκείσλ - MarkerClusterer 

 Γηαρείξηζε ζεκείσλ - MarkerManagement 

Η νκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα ιεηηνπξγεί ρσξίδνληαο ην ράξηε ζε ηεηξάγσλα ζπγθεθξηκέλνπ 

κεγέζνπο, ην νπνίν αιιάδεη ζε θάζε επίπεδν εζηίαζεο θαη ύζηεξα νκαδνπνηώληαο όια ηα ζεκεία πνπ 

βξίζθνληαη ζε θάζε ηεηξάγσλν ηνπ πιέγκαηνο. Σηηο εηθόλεο 4.2 θαη 4.3 θαίλνληαη ηα ζεκεία ζην ράξηε 

πξηλ θαη κεηά ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο κε βάζε ην πιέγκα. 

 
Δηθόλα 4.2 Σεκεία ζην ράξηε πξηλ ηελ νκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα 

Απηή ε ηερληθή ζπλήζσο είλαη γξήγνξε επεηδή ρξεηάδεηαη λα πξνζπειάζεη ηα ζεκεία κόλν κηα θνξά 

γηα λα ειέγμεη αλ ε ζέζε ηνπο είλαη αλάκεζα ζε έλα ζύλνιν ζπληεηαγκέλσλ θαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο 

πεξίπινθνο ππνινγηζκόο απόζηαζεο.  

Παξόια απηά, ε νκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα έρεη θάπνηνπο ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο, αθνύ, 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.2, ηα ζεκεία 7 θαη 8 είλαη θνληά ην έλα κε ην άιιν, αιιά δελ 

νκαδνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο αθνύ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ηεηξάγσλα ηνπ πιέγκαηνο. Δπηπιένλ, θάζε 

ζπζηάδα ζεκείσλ βξίζθεηαη πάληα ζην θέληξν ηνπ θάζε ηεηξαγώλνπ ηνπ πιέγκαηνο, αληί λα βξίζθεηαη 
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ζην επίθεληξν ησλ ζεκείσλ πνπ πεξηέρεη, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.3. Απηέο νη αλαθξίβεηεο ζηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηεο ζπζηάδαο νδήγεζαλ ζηελ απόξξηςή ηεο γηα ηελ εθαξκνγή Venues. 

 
Δηθόλα 4.3 Σεκεία ζην ράξηε κεηά ηελ νκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα 

Η νκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ απόζηαζε είλαη παξόκνηα κε ηελ νκαδνπνίεζε κε βάζε ην πιέγκα. Σε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε όκσο, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θάπνηα όξηα πιέγκαηνο, αιιά νη ζπζηάδεο 

δεκηνπξγνύληαη κε βάζε ηελ απόζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ θαη ελόο επίθεληξνπ ζπζηάδαο. 

Τα επίθεληξα απηά θαζνξίδνληαη γεληθόηεξα αιγνξηζκηθά κέζα από επαλαιεπηηθέο πξνζπειάζεηο ησλ 

ηνπνζεζηώλ ησλ ππαξρόλησλ ζεκείσλ. 

 
Δηθόλα 4.4 Έιεγρνο αλ ηα ζεκεία ηνπ ράξηε αλήθνπλ ζε θάπνηα ζπζηάδα κε βάζε ηελ απόζηαζε 



Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Δημήηπιορ Καποςκάκηρ 

Διαδικηςακή εθαπμογή ομαδοποίηζηρ ζημείων ζε σάπηη για αξιολόγηζη ηοποθεζιών ενδιαθέπονηορ 39 

Γηα θάζε ζεκείν, γίλεηαη έιεγρνο ζε θάζε ζπζηάδα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζήο ηνπ από ην 

θέληξν ηεο ζπζηάδαο. Αλ ε απόζηαζε είλαη κηθξόηεξε από κία θαζνξηζκέλε από ηνλ πξνγξακκαηηζηή 

απόζηαζε θαη ε ζπζηάδα απηή είλαη ε πην θνληηλή, ηόηε ην ζεκείν πξνζηίζεηαη ζηε ζπζηάδα. Αλ ην 

ζεκείν απνηύρεη λα πξνζηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζπζηάδα, ηόηε δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνύξηα πνπ λα 

πεξηέρεη απηό ην ζεκείν. 

 
Δηθόλα 4.5 Οκαδνπνίεζε ζεκείωλ κε βάζε ηελ απόζηαζε από ην επίθεληξν ηεο θάζε ζπζηάδαο 

Τν απνηέιεζκα ηεο νκαδνπνίεζεο κε βάζε ηελ απόζηαζε θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.5. Σηνλ πίλαθα 4.1 

θαίλνληαη νη ζπζηάδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ νκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ απόζηαζε, θαζώο θαη 

ηα ζεκεία από ηα νπνία απνηεινύληαη. 

Πίλαθαο 4.1 Σπζηάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από νκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ απόζηαζε 

Σπζηάδα Σεκεία 

Μπλε 1 

Κόκκινθ 2 

Κίτρινθ 7 και 8 

Ρράςινθ 3, 4 και 6 

οη 5 

Γαλάηια 9 

Η ιύζε απηή απνξξίθζεθε γηαηί δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο θάπνηνο αιγόξηζκνο πνπ λα ιεηηνπξγεί 

απνδνηηθά γηα κεγάιν αξηζκό ζεκείσλ. 

Η δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζην παξάζπξν πξνβνιήο δελ απνηειεί κηα ηερληθή 

νκαδνπνίεζεο, αιιά κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε θάπνηα από ηηο άιιεο ηερληθέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί. Τν 
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παξάζπξν πξνβνιήο είλαη ην νξαηό κέξνο ηνπ ράξηε ζην ρξήζηε. Η δηαρείξηζε ζεκείσλ ζε έλα παξάζπξν 

πξνβνιήο ιεηηνπξγεί παίξλνληαο ηα όξηα ηνπ ράξηε πνπ είλαη νξαηά ζην ρξήζηε θαη κε βάζε απηά, 

ζηέιλεη έλα αίηεκα ζην δηαθνκηζηή γηα λα επηζηξέςεη όια ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη εληόο απηώλ ησλ 

νξίσλ. Καζώο ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη ζην ράξηε ή αιιάδεη ην επίπεδν εζηίαζήο ηνπ, ζηέιλνληαη επηπιένλ 

αηηήκαηα ζην δηαθνκηζηή γηα ηε ιήςε ησλ λέσλ ζεκείσλ. Τα ζεκεία πνπ δελ είλαη πιένλ νξαηά, 

δηαγξάθνληαη γηα λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπ ράξηε. 

Σηελ εηθόλα 4.6, ην κπιε ηεηξάγσλν αληηπξνζσπεύεη ηελ ησξηλή εκθαληδόκελε πεξηνρή ζηελ νζόλε 

ηνπ ρξήζηε. Σε απηήλ ηελ εηθόλα όια ηα ζεκεία έρνπλ θνξησζεί θαη εκθαληζηεί ζην ράξηε, αθόκα θαη 

απηά ηα νπνία είλαη έμσ από ην νξαηό πεδίν ηνπ ρξήζηε. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, απηό απνηειεί άζθνπε 

ζπαηάιε πόξσλ θαη ρξόλνπ γηα ην θαηέβαζκα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκείσλ πνπ δελ πξόθεηηαη λα 

είλαη εληόο ηεο νξαηόηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

 
Δηθόλα 4.6 Φόξηωζε όιωλ ηωλ ζεκείωλ, καδί κε όζα δελ είλαη ζην νξαηό πεδίν ηνπ ρξήζηε 

Όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 4.7 θαη 4.8, θνξηώλνληαη κόλν ηα ζεκεία ηα νπνία είλαη εληόο νξίσλ ηνπ 

παξαζύξνπ πξνβνιήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κεηώλεηαη ν ρξόλνο ιήςεο ησλ ζεκείσλ θαη βειηηώλεηαη ε 

απόδνζε ηνπ ράξηε. Καζώο ην παξάζπξν πξνβνιήο κεηαθηλείηαη, κόλν ηα αλαγθαία ζεκεία θαίλνληαη, 

ελώ ηα ππόινηπα αθαηξνύληαη από ην ράξηε. 

 
Δηθόλα 4.7 Φόξηωζε κόλν όζωλ ζεκείωλ είλαη εληόο ηνπ παξάζπξνπ πξνβνιήο 
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Τν Google Maps API δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα απεηθνλίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθεο ζπγρώλεπζεο (Google Fusion Tables), πάλσ ζε έλα μερσξηζηό δηαδξαζηηθό 

ζηξώκα ζην ράξηε. Φξεζηκνπνηώληαο ην FusionTablesLayer από ην JavaScript API, έλαο κεγάινο 

αξηζκόο ζεκείσλ κπνξνύλ λα απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε. Η απόδνζε ηνπ ράξηε βειηηώλεηαη δξακαηηθά, 

επεηδή ε επεμεξγαζία γηα ηελ απεηθόληζε ησλ ζεκείσλ ζπκβαίλεη ζηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Google, αληί λα 

γίλεηαη ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. 

Σηελ εηθόλα 4.8 θαίλεηαη ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ ζπγρώλεπζεο, όπνπ γίλεηαη εθηθηή ε παξνπζίαζε 

κεγάινπ αξηζκνύ ζεκείσλ, πνπ δελ ζα ήηαλ εθηθηή αλ γίλνληαλ ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. Όπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαζύξνπ πξνβνιήο, έηζη θαη εδώ, νη πίλαθεο δελ απνηεινύλ ηερληθή 

νκαδνπνίεζεο ζεκείσλ, αιιά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε θάπνηα από απηέο γηα ηελ παξαγσγή 

θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ. 

 
Δηθόλα 4.8 Χξήζε πηλάθωλ ζπγρώλεπζεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη πξνβνιή ζεκείωλ ζην ράξηε 

Δπηπιένλ, νη πίλαθεο ζπγρώλεπζεο επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή εξσηεκάησλ SQL κνξθήο ζηα 

δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ. Γεκηνπξγνύληαη επί ηόπνπ λέα πιαθίδηα γηα ην ζηξώκα ησλ ζεκείσλ ζην ράξηε, 

ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη από ηα εξσηήκαηα. Αλ θαη ε ρξήζε ησλ 

πηλάθσλ ζπγρώλεπζεο ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ απόδνζε ηεο 

εθαξκνγήο Venues, παξόια απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Ο ιόγνο είλαη όηη ηα Fusion Tables 

Layers είλαη αθόκα ζε πεηξακαηηθό ζηάδην θαη ε ρξήζε ηνπο ζα εκπεξηείρε ξίζθν γηα ηελ εθαξκνγή. 

Η πην ρξήζηκε από ηηο πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε Google γηα ηελ επεμεξγαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζεκείσλ, είλαη αλακθηζβήηεηα ην MarkerClusterer, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

εθαξκνγή Venues. Η Google παξέρεη ην MarkerClusterer κε ηε κνξθή client-side βηβιηνζήθεο. Σηελ 

εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε 3.  

Τν MarkerClusterer εθαξκόδεη ζε κηα ζπιινγή από ζεκεία κία νκαδνπνίεζε βαζηζκέλε ζε πιέγκα. 

Λεηηνπξγεί πξνζπειάδνληαο έλα-έλα ηα ζεκεία, πνπ βξίζθνληαη ζηε ζπιινγή πνπ επηζπκνύκε λα 

νκαδνπνηήζνπκε θαη πξνζζέηεη θάζε έλα ζεκείν ζηελ θνληηλόηεξε ζπζηάδα, εθόζνλ βξίζθεηαη κέζα ζε 

θάπνηα όξηα από έλαλ ειάρηζην αξηζκό ηεηξαγσληθώλ pixels. 

Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο MarkerClusterer θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 4.9, 4.10 θαη 4.11. 

Σηελ εηθόλα 4.9 θαίλνληαη θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία δελ έρεη αθόκα εθαξκνζηεί νκαδνπνίεζε. Γέθα 
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ζεκεία είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζην ράξηε, κε θάπνηα από απηά λα είλαη θνληά κεηαμύ ηνπο, ελώ άιια είλαη 

πην καθξηά. Γηα λα εθαξκνζηεί ν αιγόξηζκνο νκαδνπνίεζεο ζε απηά ηα ζεκεία, ηόηε όια απηά πξέπεη λα 

πεξαζηνύλ ζην MarkerClusterer σο πίλαθαο ζεκείσλ. 

 
Δηθόλα 4.9 Σεκεία δηαζθνξπηζκέλα ζην ράξηε πξηλ νκαδνπνηεζνύλ από ην MarkerClusterer 

 
Δηθόλα 4.10 Γηαζθνξπηζκέλα ζεκεία όπνπ θαίλνληαη ηα όξηα θάζε ζπζηάδαο 
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Ο αιγόξηζκνο ηεο βηβιηνζήθεο MarkerClusterer μεθηλά από ην ζεκείν A θαη ειέγρεη αλ ην ζεκείν 

είλαη κέζα ζηα όξηα γηα νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα ζπζηάδα ζεκείσλ. Δπεηδή απηό είλαη ην πξώην ζεκείν, 

δελ έρεη νξηζηεί αθόκα θακία ζπζηάδα. Δπνκέλσο, ην MarkerClusterer δεκηνπξγεί κηα θαηλνύξηα 

ζπζηάδα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ην ζεκείν A θαη ζέηεη ην θέληξν ηεο ζπζηάδαο ίζν κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

ζεκείνπ Α. Τν MarkerClusterer ζπλερίδεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ζεκεία B, C θαη D. 

Όηαλ ην MarkerClusterer θηάλεη ζην ζεκείν E, ππάξρνπλ δύν ζπζηάδεο ζηα όξηα ησλ νπνίσλ 

βξίζθεηαη ην ζεκείν απηό. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ππνινγίδεηαη ε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ από ηελ θάζε 

ζπζηάδα, γηα λα βξεη ηελ θνληηλόηεξε θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζηεζεί ζε απηή. Δπηπιένλ, ππάξρεη κηα 

επηινγή γηα ην MarkerClusterer, κε ηελ νπνία πξνζαξκόδεηαη ην θέληξν ηεο ζπζηάδαο, έηζη ώζηε λα 

αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθό επίθεληξν όισλ ησλ ζεκείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. 

Τν MarkerClusterer, ζηε ζπλέρεηα, πάεη ζην επόκελν ζεκείν ηεο ιίζηαο θαη επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κέρξη όια ηα ζεκεία λα αλήθνπλ ζε θάπνηα ζπζηάδα. Αθνύ ην MarkerClusterer νινθιεξώζεη 

ηελ πξνζπέιαζε όιεο ηεο ζπιινγήο ησλ ζεκείσλ, έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηέζζεξεηο ζπζηάδεο: 

Πίλαθαο 4.2 Σπζηάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ MarkerClusterer 

Σπζηάδα Σεκεία 

1 A, B και D 

2 C και E 

3 F, G, J και I 

4 H 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.11, θάζε ζπζηάδα πνπ πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από έλα ζεκεία, 

δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ από ηα νπνία απνηειείηαη. Γηαθνξεηηθά, αλ ε ζπζηάδα απνηειείηαη από 

έλα κόλν ζεκείν, εκθαλίδεηαη ην ζύλεζεο εηθνλίδην ηνπ ζεκείνπ απηνύ. 

 
Δηθόλα 4.11 Απνηέιεζκα αιγόξηζκνπ νκαδνπνίεζεο MarkerClusterer 
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Σε θάζε επίπεδν εζηίαζεο ην MarkerClusterer εθηειεί μαλά ηνλ ίδην αιγόξηζκν νκαδνπνίεζεο. Όπσο 

θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 4.12 θαη 4.13, θαζώο ν ρξήζηεο θάλεη zoom out, ιηγόηεξεο ζπζηάδεο εκθαλίδνληαη, 

αιιά ν αξηζκόο πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζπζηάδα απμάλεηαη. Η βηβιηνζήθε MarkerClusterer είλαη 

παξακεηξνπνηήζηκε, σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο, ηα εηθνλίδηα θαη ην θείκελν ησλ ζπζηάδσλ θ.η.ι. 

Σηελ εθαξκνγή Venues, γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ην ρξήζηε, λα εκθαλίδεη ζηηο 

ζπζηάδεο ηνλ κέζν όξν βαζκνινγίαο ησλ ζεκείσλ αληί γηα ηνλ αξηζκό ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 

3.7 ηε ελόηεηαο 3.2.2. 

 
Δηθόλα 4.12 Γεκηνπξγία ζπζηάδωλ από ην MarkerClusterer ζην επίπεδν zoom 3 

 
Δηθόλα 4.13 Μείωζε αξηζκνύ ζπζηάδωλ ζην επίπεδν zoom 2 
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Τέινο, ν MarkerManager δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο μερσξηζηήο δηαρείξηζεο ησλ ζεκείσλ ζε θάζε 

επίπεδν εζηίαζεο. Φξεηάδεηαη πην εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο, ζε αληίζεζε κε ην MarkerClusterer ηνπ 

νπνίνπ νη ξπζκίζεηο είλαη πην γεληθέο, αιιά επηηξέπεη θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ ηη ζα εκθαλίδεηαη θαη ζε 

πνην ζεκείν. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηζηνζειίδα θαηξνύ ζα εκθάληδε από έλα εηθνλίδην θαηξνύ ζε θάζε 

ρώξα, όηαλ ην επίπεδν εζηίαζεο εκθάληδε όιεο ηηο ρώξεο. Όηαλ ν ρξήζηεο εζηίαδε ζε θάπνηα από ηηο 

ρώξεο, ζα εκθαλίδνληαλ δηαθνξεηηθά εηθνλίδηα θαηξνύ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο. Σηελ εθαξκνγή 

Venues δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ MarkerManager.  

4.2.4 Heatmap 

Ο ράξηεο heatmap απνηειεί έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθόληζε ηεο 

ππθλόηεηαο ζεκείσλ ζην ράξηε.  Με ην heatmap κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε εύθνια πεξηνρέο όπνπ 

ππάξρεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ, θαζηζηώληαο ην πνιύ ρξήζηκν γηα αλάιπζε 

νκαδνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη εύξεζε πεξηνρώλ κε κεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα.  

Όηαλ ην heatmap layer είλαη ελεξγνπνηεκέλν, έλα ρξσκαηηζηό ζηξώκα εκθαλίδεηαη πάλσ από ηνλ 

ράξηε. Δμ νξηζκνύ, νη πεξηνρέο κε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη κε θόθθηλν ρξώκα 

θαη νη πεξηνρέο κε ρακειόηεξε ππθλόηεηα εκθαλίδνληαη κε πξάζηλν. Τα ρξώκαηα είλαη 

παξακεηξνπνηήζηκα. Γηα ηελ εθαξκνγή venues ην πξάζηλν έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην κπιε. 

Τν Google Maps JavaScript API κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηνπ heatmap είηε ζην 

πξόγξακκα-πειάηε κέζσ ηνπ Heatmap Layer, είηε ζην δηαθνκηζηή κέζσ ελόο Fusion Table. Οη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δύν κεζόδνπο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3: 

Πίλαθαο 4.3 Γηαθνξέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ κεηαμύ Heatmap Layer θαη Fusion Table Layer 

Heatmap Layer Fusion Table Layer 

Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από ςθμεία - δεδομζνα 

μπορεί να προκαλζςει μειωμζνθ απόδοςθ. 

Ρεριςςότερα ςθμεία – δεδομζνα κα ζχουν μικρι 

επίπτωςθ ςτθν απόδοςθ. 

Δίνεται θ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ τθσ 

εμφάνιςθσ του heatmap αλλάηοντασ ρυκμίςεισ 

όπωσ: το χρϊμα, τθν ακτίνα και τθν ζνταςθ των 

ςθμείων-δεδομζνων. 

Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ 

τθσ εμφάνιςθσ του heatmap. 

Δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ αν τα δεδομζνα 

ενόσ heatmap κα διαςκορπίηονται ςε 

υψθλότερα επίπεδα εςτίαςθσ ι όχι. 

Πλα τα δεδομζνα ενόσ heatmap κα 

διαςκορπίηονται όςο αυξάνεται το επίπεδο 

εςτίαςθσ. 

Σα δεδομζνα μποροφν να αποκθκευτοφν ςε 

HTML μορφι, ςτο διακομιςτι, ι να 

υπολογιςτοφν επί τόπου. Σα δεδομζνα 

μποροφν να αλλάξουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ. 

Πλα τα δεδομζνα πρζπει να αποκθκευτοφν ςε 

ζνα Fusion Table. Τα δεδομζνα δεν μποροφν να 

αλλαχτοφν εφκολα κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

τθσ εφαρμογισ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν κεζόδσλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ελόο 

heatmap, γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη θάλνληαο ρξήζε ηνπ Fusion Table Layer καο πξνζθέξεη ην 

ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο ζηαζεξήο απόδνζεο ηεο εθαξκνγήο αλεμαξηήησο ηεο πνζόηεηαο ησλ 

ζεκείσλ ζην ράξηε. Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη εκθαλήο ε έιιεηςε δπλαηόηεηαο παξακεηξνπνίεζεο ηεο 

εκθάληζεο αιιά θαη ηεο αιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, 

ηα Fusion Tables βξίζθνληαη αθόκα ζε πεηξακαηηθό ζηάδην. Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ε ιεηηνπξγία 

heatmap ηεο εθαξκνγήο Venues, πινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο heatmap layer. 

4.3 Διακομιστής εφαρμογής 
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Γηα ηε θηινμελία ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ ~okeanos ζην 

https://okeanos.grnet.gr Πξόθεηηαη γηα κηα ππεξεζία cloud ηνπ GRNET, γηα ηελ Διιεληθή έξεπλα θαη ηελ 

αθαδεκατθή θνηλόηεηα. Με ηελ ππεξεζία ~okeanos, είλαη πνιύ εύθνιε ε δεκηνπξγία εηθνληθώλ κεραλώλ 

(Virtual Machines - VMs), δηθηύσλ θαη απνζήθεπζεο. 

Σπλνιηθά κέρξη ηώξα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζρεδόλ κηζό εθαηνκκύξην VMs, κε ην 1% από απηά λα 

είλαη ελεξγό, ελώ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πεξίπνπ 150.000 δίθηπα. 

4.3.1 Η υπηρεσία Cyclades 

Η ππεξεζία ηνπ ~okeanos πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν είλαη νη Cyclades. Με ηηο Cyclades 

δεκηνπξγήζεθε ε εηθνληθή κεραλή πνπ θηινμελεί ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο. Φξεζηκνπνηώληαο ηηο 

Cyclades, είλαη πνιύ εύθνιε ε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη θαηαζηξνθή ησλ virtual machines. Δπηπιένλ, 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε απηά θαζώο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο κέζα από έλαλ απιό 

θπιινκεηξεηή. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ ππάξρνπλ νη εμήο επηινγέο: 

 Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 

Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο έσο θαη δύν VMs. Τα δηαζέζηκα Λεηηνπξγηθά 

Σπζηήκαηα είλαη ηα Windows, Ubuntu, Kubuntu, Debian, CentOS, Fedora θαη FreeBSD. 

 Γπλαηόηεηεο παξακεηξνπνίεζεο 

Σπλνιηθά γηα θάζε ινγαξηαζκό είλαη δηαζέζηκεο κέρξη θαη 2 CPUs, 6GB RAM θαη 100GB 

ζθιεξνύ δίζθνπ. 

 Σύλδεζε ζην Γηαδίθηπν 

Όια ηα VMs ζπλδένληαη θαηεπζείαλ ζην Γηαδίθηπν θαηά ηελ εθθίλεζή ηνπο. 

 Ιδησηηθά δίθηπα 

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κέρξη θαη 5 απνκνλσκέλσλ ηδησηηθώλ δηθηύσλ, θαζώο 

θαη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ησλ VMs ησλ ρξεζηώλ ζε απηά. 

 OOB πξόζβαζε 

Η Out of Band πξόζβαζε ζηα VMs ηνπ ρξήζηε παξέρεηαη κέζσ ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ 

browser. 

 Τείρνο Πξνζηαζίαο 

Υπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ρξήζεο Τείρνπο Πξνζηαζίαο, γηα λα επηιέμεη ν 

ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 RESTful API 

Τα VMs θαζώο θαη ηα δίθηπα κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ πξνγξακκαηηζηηθά κέζα από ηε 

ρξήζε ελόο εύθνινπ API. 

 Πξνζαξκνζκέλα Σηηγκηόηππα 

Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο, upload, εγγξαθήο θαη εθθίλεζεο VMs 

ρξεζηκνπνηώληαο πξνζαξκνζκέλα ζηηγκηόηππα 

Γηα ηελ εθαξκνγή Venues, δεκηνπξγήζεθε έλα VM κε 2 CPUs, 4GB RAM, 40GB ζθιεξό δίζθν γηα 

ην ζύζηεκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10.94GB θαηαιακβάλνληαη από ην ζηηγκηόηππν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ VM. Τν ιεηηνπξγηθό πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ηα Windows Server 2012 R2. 

4.3.2 Η υπηρεσία Pithos+ 

Τν Pithos+ είλαη ε ππεξεζία εηθνληθήο απνζήθεπζεο ηνπ ~okeanos. Τν Pithos+ δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο αξρείσλ δηαδηθηπαθά, έηζη ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηα δηακνηξαζηεί κε άιινπο 

ρξήζηεο θαη λα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά νπνηαδήπνηε ζηηγκή, από νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 

θόζκνπ, αθόκα θαη κέζα από ηα VMs ηνπ. Δίλαη απιό ζηε ρξήζε, αζθαιέο θαη γξήγνξν. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Pithos+ πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηακνηξαζκόο 
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Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα δηακνηξαζκνύ αξρείσλ κε άιια κέιε ηνπ Pithos+. 

 Γξαθηθό πεξηβάιινλ UI 

Απιό θαη εύθνιν δηαδηθηπαθό γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ην upload θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

αξρείσλ ηνπ ρξήζηε. 

 Σπγρξνληζκόο 

Παξέρεηαη ην Agkyra, πνπ απνηειεί ην πξόγξακκα πειάηε ηνπ Pithos+ γηα ην ζπγρξνληζκό 

ησλ ηνπηθώλ θαθέισλ κε ην Pithos+. 

Η ππεξεζία Pithos+ ρξεζηκνπνηείηαη, από ηελ εθαξκνγή Venues, σο έλα επηπιένλ back-up ηεο 

ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ θώδηθα, κε ζθνπό ηελ εύθνιε πξόζβαζε θαη ην δηακνηξαζκό ηνπ. 

4.3.3 Ο εξυπηρετητής Apache 

Σην VM έρεη εγθαηαζηαζεί ην παθέην πξνγξακκάησλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ XAMPP. Δίλαη ινγηζκηθό 

αλνηθηνύ θώδηθα θαη ππάξρεη δηαζέζηκν θαη ζε άιιεο πιαηθόξκεο. Δθηόο άιισλ, πεξηέρεη ηνλ 

εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ http Apache θαη έλα δηεξκελέα γηα θώδηθα PHP.  

Τν XAMPP είλαη αθξσλύκην θαη ηα αξρηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 Χ (αλαθέξεηαη ζην cross-platform πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη αλεμάξηεην πιαηθόξκαο) 

 Apache HTTP εμππεξεηεηήο 

 MySQL (ε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή Venues) 

 PHP 

 Perl (ε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή 

Venues) 

Η έθδνζε πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην VM ηεο εθαξκνγήο είλαη ε 5.6.8. Τξέρεη σο service θάζε θνξά 

πνπ γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ VM, έηζη ώζηε λα είλαη πάληα δηαζέζηκε ε εθαξκνγή Venues, όζν ιεηηνπξγεί 

ην VM. 

4.4 Βάση Δεδομένων 

Η Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή Venues είλαη ε PostgreSQL. Σην VM ηεο 

εθαξκνγήο είλαη εγθαηεζηεκέλε ε έθδνζε "PostgreSQL 9.4.4, compiled by Visual C++ build 1800, 64-

bit". Η PostgreSQL απνηειεί κία από ηηο βαζηθόηεξεο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ αλνηθηνύ θώδηθα, 

καδί κε ηελ MySQL. Σε κία ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δύν, απηνί είλαη νη ιόγνη πνπ πξνηηκήζεθε ε 

PostgreSQL: 

 Σπκβαηόηεηα κε ANSI Standards 

Οη παιαηόηεξεο εθδόζεηο ηεο MySQL δελ ήηαλ ζπκβαηέο κε ηα ANSI Standards. Αλ θαη ε 

MySQL έρεη βειηησζεί ζε απηόλ ηνλ ηνκέα θαη ηα πξνζέζεζε αξγόηεξα, ε PostgreSQL ηα 

ππνζηήξηδε από ηελ αξρή. 

 Υπν-εξσηήκαηα 

Η MySQL είρε αξθεηέο αδπλακίεο όηαλ είρε λα αληηκεησπίζεη δύν ή πεξηζζόηεξα επίπεδα ππν-

εξσηεκάησλ. Μεηά ηελ έθδνζε 5.6.5 ε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ έρεη βειηησζεί 

θαηά πνιύ, Παξόια απηά ε PostgreSQL ζεσξείηαη όηη ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ζηα joins, αθνύ ε 

MySQL δελ ππνζηεξίδεη Full Outer Joins. 

 Licensing 

Η PostgreSQL ρξεζηκνπνηεί MIT license πνπ επηηξέπεη αθόκα θαη ηελ εκπνξηθή ρξήζε ηεο ζε 

αλνηθηό ή θιεηζηό θώδηθα. Αληίζεηα, ζηε MySQL ε βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο πειάηε είλαη 

GPL, πνπ ζεκαίλεη όηη γηα εκπνξηθή ρξήζε ρξεηάδεηαη ε πιεξσκή ελόο πνζνύ ζηελ Oracle, ή ε 

παξνρή ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

 Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ 
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Η PostgreSQL είλαη απζηεξή σο πξνο ηελ εμαθξίβσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα εηζαγσγή ή ελεκέξσζε. Τν ίδην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε MySQL κόλν αλ 

ν server έρεη νξηζηεί ζε θαηάζηαζε απζηεξνύ ειέγρνπ γηα ηελ SQL (STRICT_ALL_TABLES ή 

STRICT_TRANS_TABLES) αιιηώο ηα δεδνκέλα ζα εηζαρζνύλ ζηε βάζε ρσξίο απζηεξό 

έιεγρν. 

 Γεσγξαθηθά δεδνκέλα 

Απηόο είλαη ν θύξηνο ιόγνο επηινγήο ηεο PostgreSQL, αθνύ κε ηε ρξήζε ηνπ PostGIS, 

επηηπγράλεηαη ε ππνζηήξημε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Τν PostGIS είλαη κία επέθηαζε βάζεο 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε PostgreSQL. Παξέρεη ππνζηήξημε γηα γεσγξαθηθά αληηθείκελα, 

επηηξέπνληαο λα εθηειεζηνύλ ρσξηθά SQL εξσηήκαηα. Δπηπιένλ, έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπάληα βξίζθνληαη ζε άιιεο αληίπαιεο βάζεηο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ, όπσο ε Oracle 

Locator/Spatial. 

 Υπνζηήξημε fuzzy αλαδήηεζεο 

Η επέθηαζε pg_trgm ηεο PostgreSQL παξέρεη ππνζηήξημε αζαθνύο αλαδήηεζεο θαη ρξεηάδεηαη 

λα ελεξγνπνηεζεί κηα κόλν θνξά ζηε βάζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. Λεηηνπξγεί ζαλ ην LIKE 

statement θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε θνιώλα ελόο πίλαθα ηεο PostgreSQL. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γίλεηαη αληηιεπηό όηη ελώ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν βάζεσλ 

δεδνκέλσλ είλαη παξόκνηα, ε PostgreSQL ππεξηεξεί ηεο MySQL ζηε δηαρείξηζε γεσγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ. Η θαιύηεξε δηαρείξηζε ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ απόδνζε 

ηεο εθαξκνγήο Venues. Δπηπιένλ, ην MIT license πνπ ρξεζηκνπνηεί ε PostgreSQL, θάλεη επθνιόηεξε ηελ 

επηινγή ηεο έλαληη ηεο MySQL. Λακβάλνληαο ππόςε απηνύο ηνπο δύν παξάγνληεο, ε ρξήζε ηεο 

PostgreSQL γηα ηελ εθαξκνγή Venues είλαη κνλόδξνκνο. 

4.5 υνεδρία χρήστη 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο παξακνλήο θάπνηνπ ρξήζηε ζε ζύλδεζε ρξεζηκνπνηνύληαη Sessions ζε 

ζπλδπαζκό κε cookies. Κάζε ζειίδα θνξηώλεη έλα βνεζεηηθό php αξρείν, ζην νπνίν αξρηθά θαινύληαη 

όιεο νη απαηηνύκελεο βνεζεηηθέο κέζνδνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Σηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύλδεζε κε ηε βάζε, θαζνξίδεηαη ε νλνκαζία ηνπ cookie πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από 

ηελ εθαξκνγή θαη μεθηλάεη θάπνην session. Σην αξρείν απηό θαζνξίδνληαη θαη όιεο νη βνεζεηηθέο κέζνδνη 

γηα ηα sessions. 

Σηε βάζε δεδνκέλσλ ππάξρεη ν πίλαθαο tSession, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηα sessions θάζε 

ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε. Ο tSession απνζεθεύεη ην cookie ηνπ ρξήζηε, έλα θσδηθνπνηεκέλν string, όπνπ 

απνζεθεύεηαη ην id ηνπ ρξήζηε θαη ε πιεξνθνξία όηη είλαη ζπλδεδεκέλνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή timestamp, 

ηεο ηειεπηαίαο ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε θαη έλα ηπραίν θιεηδί, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθό γηα θάζε ζπλεδξία 

ελόο ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ id ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, 

αληηκεησπίδεηαη ην ελδερόκελν θάπνηνο λα επεμεξγαζηεί ην cookie ηεο εθαξκνγήο ζην θπιινκεηξεηή κε 

ζθνπό λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζην πξνθίι νπνηνπδήπνηε ρξήζηε. 

Όηαλ ν ρξήζηεο θνξηώλεη κηα ζειίδα, θαιείηαη απηόκαηα ε ζπλάξηεζε check_login, ε νπνία ειέγρεη 

πόηε έγηλε ε ηειεπηαία ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε. Ωο ελέξγεηα ζεσξείηαη κηα θίλεζε ηνπ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηε θόξησζε κηαο ζειίδαο ή ηελ αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζε απηή. Η 

ζπλάξηεζε απηή παίξλεη σο παξακέηξνπο ην ρξνληθό πεξηζώξην κέζα ζην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη 

θάλεη θάπνηα ελέξγεηα ζηελ εθαξκνγή γηα λα ζεσξείηαη αθόκα ζπλδεδεκέλνο, θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ 

cookie ηεο εθαξκνγήο ζην θπιινκεηξεηή.  

Τν cookie ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ session ηνπ ρξήζηε ζηνλ πίλαθα tSession, όπνπ 

ειέγρεηαη ην timestamp ηεο ηειεπηαίαο ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε. Κάζε θνξά πνπ θαιείηαη ε check_login, αλ 

πεξάζεη επηηπρώο ηνλ έιεγρν, αλαλεώλεη ην timestamp ηεο ηειεπηαίαο ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε θαη 

επνκέλσο ηε ζπλεδξία ηνπ ζηελ εθαξκνγή. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη μεπεξάζεη απηό ην ρξνληθό πεξηζώξην, 

ν ρξήζηεο απνζπλδέεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα θαη αληηκεησπίδεηαη σο απιόο επηζθέπηεο. Τν session 

θαη ην cookie ηνπ θαηαζηξέθεηαη θαη ε εγγξαθή ηνπ session δηαγξάθεηαη από ηε βάζε. Δπηπιένλ, ην ίδην 

ζπκβαίλεη αλ δελ ππάξρεη ην cookie ή αλ δελ βξεζεί θάπνηα εγγξαθή ζηε βάζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

cookie. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν php θώδηθαο γηα ηε check_login. 
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// Function to check if a user is logged in 

function check_login($conn, $exp_time, $cookie_name='Biscuit') 

{ 

    // prepare statements 

    prep_qrys($conn); 

     

    // Get the session_id from cookie, if it exists 

    if (isset($_COOKIE[$cookie_name])) 

        $sessid = $_COOKIE[$cookie_name]; 

    else 

        $sessid = ''; 

    // Get session data using the session_id 

    $result = pg_execute($conn, "get_session", array($sessid)) or die("Can't execute get_session: " . 

pg_last_error()); 

    // If we found a session 

    if (pg_num_rows($result) == 1) 

    { 

        // Get session data 

        $row = pg_fetch_row($result); 

        $session_data = $row[0]; 

        $exp_date = $row[1]; 

        $randkey = $row[2]; 

        pg_freeresult($result); 

         

        // Check if session has expired 

        $now = time(); 

        $expiration = $exp_date + $exp_time - $now; 

 

        // Log debug messages for development only 

        logger("check_login: expiration=_|$expiration|_"); 

        logger("check_login: exp_date=_|$exp_date|_"); 

        logger("check_login: exp_time=_|$exp_time|_"); 

        logger("check_login: now=_|$now|_"); 

         

        // If session expired 

        if ($expiration < 0) 

        { 

            // Expire cookie 

            setcookie("Biscuit", "", time() - 3600); 

            // Destroy session 

            session_destroy(); 

            // Return a "GUEST" flag, since the user is now disconnected 

            return "GUEST"; 

        } 

         

        // Session has not expired and user is active on the page. Update session time. 

        pg_query("UPDATE tSession SET DateTouched = ".$now." WHERE session_id = '".$sessid."';"); 

         

        // Get user ID and log status from session data 

        $uid = decrypt(getParam($session_data, 'uid'), $randkey); 

        $logged = getParam($session_data, 'LOGGED'); 

         

        // User is logged, so return the user's ID 

        if ($logged) 

        { 

            return $uid; 
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        } 

        // User is not logged in, so expire cookie, destroy session and return "GUEST" flag 

        else 

        { 

            setcookie("Biscuit", "", time() - 3600); 

            session_destroy(); 

            return "GUEST"; 

        } 

    } 

    // We did not find a session 

    else 

    { 

        // Expire cookie 

        setcookie("Biscuit", "", time() - 3600); 

        // Destroy session 

        session_destroy(); 

        // Return null user ID 

        return null; 

    } 

} 
Κώδηθαο 4.4 Η ζπλάξηεζε check_login, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε 

4.6 Εργαλεία δημιουργίας εφαρμογής 

4.6.1 Ο επεξεργαστής κώδικα Notepad++ 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο, δελ ρξεηάζηεθε θάπνηνο ηδηαίηεξνο επεμεξγαζηήο θώδηθα 

θαη ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα γξαθηεί νιόθιεξνο ρξεζηκνπνηώληαο ην notepad ησλ Windows, θαζώο νη 

γιώζζεο κε ηηο νπνίεο αλαπηύρζεθε ε εθαξκνγή δελ ρξεηάδνληαη θάπνηνλ compiler.  

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο γξαθήο ηνπ θώδηθα ρξεζηκνπνηήζεθε ην Notepad++. Τν Notepad++ είλαη 

έλαο δσξεάλ επεμεξγαζηήο θώδηθα, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ, δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ην notepad. Γεκηνπξγήζεθε γηα ην πεξηβάιινλ ησλ MS Windows θαη ε ρξήζε ηνπ 

ππόθεηηαη ζηνπο όξνπο αδεηνδόηεζεο GPL. Υπνζηεξίδεη πνιιέο γιώζζεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

ειιεληθά. Γηαζέηεη ζήκαλζε θώδηθα ηνλ νπνίν εληνπίδεη απηόκαηα από ηελ θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ πνπ 

επεμεξγαδόκαζηε, ελώ δίλεη παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο ζήκαλζεο από ην ρξήζηε. 

Δίλαη γξακκέλν ζε C++ θαη ρξεζηκνπνηεί έλα απιό Win32 API ζε ζπλδπαζκό κε STL, γηα λα 

πεηύρεη ηελ θαιύηεξε απόδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ην κηθξό ηνπ κέγεζνο. Δίλαη πνιύ 

απιό ζηε ρξήζε θαη ειαθξύ ρσξίο λα δεζκεύεη πνιινύο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, 

θάηη πνπ επέηξεςε ηε ζπλέρεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαη ζε κεραλήκαηα κηθξόηεξσλ 

δπλαηνηήησλ. 

4.6.2 Σο εργαλείο διαχείρισης Βάσης Δεδομένων pgAdmin III 

Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε PostgreSQL. Τν pgAdmin III είλαη ην πην γλσζηό 

ζύζηεκα ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ PostgreSQL γηα ζπζηήκαηα *nix θαη 

Windows. Γηακνηξάδεηαη ειεύζεξα ππό ηνπο όξνπο ηεο Artistic Licence. Γηαρεηξίδεηαη από ηελ νκάδα 

αλάπηπμεο ηνπ pgAdmin. 

Τν ινγηζκηθό απηό δεκηνπξγήζεθε σο δηάδνρνο ησλ αξρηθώλ πξντόλησλ pgAdmin θαη pgAdmin II, 

ηα νπνία αλ θαη ήηαλ δεκνθηιή, είραλ πεξηνξηζκνύο ζην ζρεδηαζκό ηνπο, νη νπνίνη ηα απέηξεπαλ από ην 

λα πάλε ζην „επόκελν επίπεδν‟. Τν pgAdmin III είλαη γξακκέλν ζε C++ θαη ρξεζηκνπνηεί ηα cross 

platform εξγαιεία wxWidgets (πξώελ wxWindows). Η ζύλδεζε κε ηε PostgreSQL πξαγκαηνπνηείηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε native βηβιηνζήθε ηεο, libpq. 
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Μέζσ ηνπ pgAdmin III, δεκηνπξγήζεθε ην ζρήκα ηεο βάζεο γηα ηελ εθαξκνγή Venues. Έρεη πν΄‟π 

θηιηθό γξαθηθό πεξηβάιινλ ην νπνίν θαηεπζύλεη δηαηζζεηηθά ην ρξήζηε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

Με ην pgAdmin III, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. Τα SQL 

εξσηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εθαξκνγή, δεκηνπξγήζεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ πξώηα ζε απηό 

ην εξγαιείν. Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζπλαξηήζεηο, νη νπνίεο εθηειέζηεθαλ κε ζθνπό ηελ ηπραία 

παξαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηηο βαζκνινγίεο θαη ηηο θνηλνπνηήζεηο παξνπζίαο ησλ ρξεζηώλ ζηηο δηάθνξεο 

ηνπνζεζίεο.  

4.6.3 Σα developer tools του browser 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, νη θύξηνη θπιινκεηξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν Google 

Chrome θαη ν Mozilla Firefox. Όπσο όινη νη ζύγρξνλνη browsers, παξέρνπλ εξγαιεία ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ εύθνιε αιιαγή ζηελ απεηθόληζε ηεο εθαξκνγήο, θαζώο θαη ζηνλ έιεγρν θαη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ http requests πνπ ζηέιλνληαη από ηελ εθαξκνγή.  

Παηώληαο ην F12 ζηνλ browser, εκθαλίδνληαη ηα developer tools, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα 

βαζηθόηεξα εξγαιεία γηα ην debugging κηαο web εθαξκνγήο. Τα θπξηόηεξα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Page Inspector, όπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα δεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηo HTML θαη ην 

CSS ηεο ζειίδαο. 

 Style editor, όπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα δεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηo CSS ηεο ζειίδαο. 

 Web Console, όπνπ εκθαλίδνληαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο (logs) ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ν 

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ηε ζειίδα ρξεζηκνπνηώληαο JavaScript. 

 JavaScript Debugger, όπνπ παξέρνληαη εξγαιεία γηα λα επεμεξγαζηεί λα ζηακαηήζεη θαη λα 

εθηειεζηεί ην επόκελν βήκα ηνπ θώδηθα JavaScript ηεο εθαξκνγήο. 

 Network Monitor, όπνπ θαίλνληαη ηα requests πνπ εθηεινύληαη θαηά ηε θόξησζε κηαο 

εθαξκνγήο, καδί κε ην ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα νινθιεξσζνύλ. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εξγαιεία ππνζηήξημεο εθαξκνγώλ γηα mobile πεξηβάιινλ. Παξέρεηαη 

εμνκνησηήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο θαη tablets θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ responsive design ηεο 

εθαξκνγήο. Υπάξρνπλ δηάθνξα πξόζζεηα ηα νπνία ζπκπιεξώλνπλ ηα developer tools ηνπ browser, αιιά 

θαηά θύξην ιόγν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ήδε δηαζέζηκα εξγαιεία.  
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5 υμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

5.1 υμπεράσματα 

Η εθαξκνγή Venues απνηειεί έλα κέζν, πνπ σο θύξην ζηόρν έρεη ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε κέζσ 

δηάθνξσλ ηνπνζεζηώλ ςπραγσγίαο. Δίλαη πεγή πιεξνθνξίαο θαη αλαδήηεζεο ησλ δηάθνξσλ 

επηρεηξήζεσλ αλαςπρήο θαη γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό όηη, ε πξνβνιή απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηεξίδεηαη ζηηο εθαξκνγέο ραξηώλ ηεο Google.  

Τν πην ζεκαληηθό κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο Venues θάλεη ρξήζε ηνπ Google Maps API, 

αμηνπνηώληαο κηα πιεζώξα βηβιηνζεθώλ πνπ παξέρνληαη από απηό. Η βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

εθηελώο είλαη ην Marker Clusterer v3, θάλνληαο ηελ εθαξκνγή Venues λα μερσξίδεη από άιιεο 

αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο ππεξεζίαο Venues, απνηππώλνληαη εθαηνληάδεο έσο 

ρηιηάδεο ζεκεία ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε έλα κηθξό ηκήκα ηνπ ράξηε, θαζώο ζπλήζσο ηα δηάθνξα ζεκεία 

δηαζθέδαζεο είλαη ζπζζσξεπκέλα ζε κηα κηθξή πεξηνρή. Τν γεγνλόο απηό δπζθνιεύεη ηελ επηινγή ελόο 

ζεκείνπ πνπ καο ελδηαθέξεη από ην ράξηε, όηαλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ζεκείσλ δεκηνπξγείηαη 

ζπλσζηηζκόο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, θάηη πνπ επηιύεηαη από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε 

βηβιηνζήθε Marker Clusterer v3. 

Όπσο απνδεηθλύεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο  Venues, ε βηβιηνζήθε Marker Clusterer v3 είλαη 

κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πξνζζήθεο ηνπ Google Maps API. Η εθαξκνγή Venues απεηθνλίδεη 

εθαηνληάδεο ζεκεία πάλσ ζην ράξηε θάζε θνξά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρύ, 

θαζώο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά θαη ζε ζπζθεπέο ρακειόηεξσλ πξνδηαγξαθώλ. Παξάιιεια, 

δηαζέηεη έλαλ έμππλν ηξόπν απεηθόληζεο κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξίαο ζην ράξηε, θάηη πνπ δελ ζα ήηαλ 

εθηθηό ή εμίζνπ απνδνηηθό ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Marker Clusterer v3. 

Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Venues 

είλαη όηη γηα εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ράξηεο ηεο Google θαη απεηθνλίδνπλ ζεκεία πάλσ ζε απηνύο, 

είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer v3, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ ζεκείσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζε κία πεξηνρή είλαη ηόζν κεγάινο, ώζηε λα επηθαιύπηεη ην έλα ζεκείν ην άιιν.  

Τα smartphones ρξεζηκνπνηνύληαη από κεγάιν κέξνο ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη εθαξκνγέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ράξηεο γηα ηελ απεηθόληζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο νινέλα θαη απμάλνληαη. Πξνο ην 

παξόλ νη παξεκθεξείο εθαξκνγέο, πνπ πεξηγξάςακε ζηελ ελόηεηα 2, δελ ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε 

βηβιηνζήθε, αιιά πξνβάιινπλ κηα ιίζηα κε ηα ζεκεία παξάιιεια κε ην ράξηε, ζηεξώληαο νπζηαζηηθά 

έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη ράξηεο όκσο ηεο Google πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

από δηάθνξεο εθαξκνγέο ζην κέιινλ. Σην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο επηβεβαηώζεθε ε επθνιία ηεο ρξήζεο 

ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer v3 θαη ην πόζν ρξήζηκεο είλαη νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη. 

Αδηακθηζβήηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί από πνιιέο εθαξκνγέο θαη ζα ιύζεη ην πξόβιεκα απεηθόληζεο 

κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξίαο πάλσ ζην ράξηε κηαο εθαξκνγήο. 

 

5.1.1 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η εθαξκνγή Venues είλαη ζε επίπεδν εζσηεξηθήο δνθηκήο - alpha testing. Πξνο ην παξόλ αμηνπνηήζεθαλ 

πιήξσο νη δπλαηόηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer v3. Αλακέλνληαη λα πξνζηεζνύλ δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ζηελ beta έθδνζε, νη νπνίεο αθνξνύλ θπξίσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηεο 

εθαξκνγήο. 

Πξόθεηηαη λα πξνζηεζεί ιεηηνπξγία επηβξαβεύζεσλ ηνπ ρξήζηε όζν πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

εθαξκνγή, κε ηε κνξθή δηάθνξσλ Achievements. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζπλδέεηαη θαζεκεξηλά ζηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ρξεζηκνπνηεί γηα έλα δηάζηεκα, π.ρ. κηα εβδνκάδα, ηόηε ζα θεξδίδεη θάπνην επίηεπγκα – 

achievement γηα ηε ζπιινγή ηνπ. Τα επηηεύγκαηα απηά αληηζηνηρνύλ ζε πόληνπο θαη ζα ππάξρεη κηα 

θαηάηαμε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ηα επηηεύγκαηά ηνπο κέζα ζηελ εθαξκνγή Venues. Απηή ε ιεηηνπξγία ζα 

πξνζηεζεί έηζη ώζηε λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ζα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπλερώο ηελ εθαξκνγή. 
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Μία επηπιένλ ιεηηνπξγία πνπ ζα πξνζηεζεί ζα είλαη ε δεκηνπξγία chat rooms θαη γεληθώο ε 

αλάπηπμε ελόο πην εμαηνκηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο κελπκάησλ από απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ηώξα. Τν Venues είλαη θαηά θύξην ιόγν κηα εθαξκνγή θνηλσληθήο δηθηύσζεο νπόηε νθείιεη λα έρεη 

θάπνην κέζν επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Γηαζέζηκεο ιύζεηο ππάξρνπλ ήδε, π.ρ. Slack. Φξεηάδεηαη 

απιά ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή θαη όρη ε αλάπηπμή ηνπο από ηελ αξρή. 

Ωο κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο κηα επηζπκεηή ιεηηνπξγία γηα θάπνηα επόκελε έθδνζε ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύλ λα εκθαλίδεηαη κηα ξνή πιεξνθνξηώλ από ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ 

κειώλ, ησλ νπνίσλ αθνινπζεί ν ρξήζηεο. 

Η αξρηθή ζειίδα ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια, έηζη ώζηε λα πξνζηεζνύλ πξνηάζεηο ηεο εθαξκνγήο, 

κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Θα ρξεζηκνπνηνύληαη νη αμηνινγήζεηο θαη νη θνηλνπνηήζεηο ηνπ 

ρξήζηε έηζη ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη πξνηάζεηο κε άιιεο ηνπνζεζίεο από κέξε πνπ πηζαλόλ λα 

ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, ζα εκθαλίδνληαη πξνηάζεηο γηα λα 

αθνινπζήζεη άιια κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηα νπνία έρνπλ παξόκνηα ελδηαθέξνληα. 

Γηα λα γίλεη πην άκεζε ε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ, ζα αλαπηπρζεί έλα ζύζηεκα εηδνπνηήζεσλ – 

notifications κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην ρξήζηε, κε βάζε ηα άηνκα ηα νπνία αθνινπζεί αιιά θαη ηηο 

αγαπεκέλεο ηνπ ηνπνζεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε όηη θάπνην άιιν κέινο 

θνηλνπνίεζε ηελ παξνπζία ηνπ ζε έλα θνληηλό κέξνο, ή όηη ιακβάλεη κέξνο έλα θνηλσληθό γεγνλόο ζην 

άκεζν κέιινλ ζε θάπνηα ηνπνζεζία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Τέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη πξνο ην παξόλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηνπνζεζίεο κόλν θάησ από ηελ 

θαηεγνξία Καυετέριες. Ο ιόγνο ήηαλ όηη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο βηβιηνζήθεο Marker Clusterer v3, ήηαλ 

αλαγθαίνο θάπνηνο όγθνο πιεξνθνξηώλ γηα θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πάλσ ζην ράξηε. Οη 

θαθεηέξηεο πνπ πξνζηέζεθαλ επαξθνύζαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηηθόηεηαο ηεο 

βηβιηνζήθεο. Σην κέιινλ ζα πξνζηεζνύλ θαη άιιεο ηνπνζεζίεο γηα άιιεο θαηεγνξίεο, π.ρ. μελνδνρεία, 

κπαξ, θηλεκαηνγξάθνη θαη εζηηαηόξηα, Παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζεί θάπνηα ζειίδα πξνζζήθεο ηέηνησλ 

ηνπνζεζηώλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα πξνζζέζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ γηα πξνβνιή θαη αμηνιόγεζε 

από ηελ θνηλόηεηα ηεο εθαξκνγήο Venues. 
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6 Βιβλιογραφία 

PHP 

 

I. Top 10 programming languages used on github: 

http://venturebeat.com/2015/08/19/here-are-the-top-10-programming-languages-

used-on-github/ 

II. Migration to PHP v7.0: 

https://secure.php.net/manual/en/migration70.php 

III. PHP v7.0 announcement: 

http://php.net/archive/2015.php#id2015-12-03-1 

HTML5 

I. Specification of latest published version of HTML5: 

http://www.w3.org/TR/html5/ 

CSS3 

I. World Wide Web Consortium roadmap or CSS3: 

http://www.w3.org/TR/2001/WD-css3-roadmap-20010523/ 

JavaScript 

I. Developer’s guide for JavaScript by Mozilla: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript 

jQuery 

I. jQuery API documentation: 

http://api.jquery.com/ 

Bootstrap 

I. Bootstrap CSS documentation:  

http://getbootstrap.com/css/ 

II. Bootstrap JavaScript documentation: 

http://getbootstrap.com/javascript/ 

Font Awesome 

I. Font Awesome icon codes: 

https://fortawesome.github.io/Font-Awesome/cheatsheet/ 

II. Font Awesome Usage Examples: 

https://fortawesome.github.io/Font-Awesome/examples/ 
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https://secure.php.net/manual/en/migration70.php
http://php.net/archive/2015.php#id2015-12-03-1
http://www.w3.org/TR/html5/
http://www.w3.org/TR/2001/WD-css3-roadmap-20010523/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
http://api.jquery.com/
http://getbootstrap.com/css/
http://getbootstrap.com/javascript/
https://fortawesome.github.io/Font-Awesome/cheatsheet/
https://fortawesome.github.io/Font-Awesome/examples/
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Google Maps JavaScript API v3 

I. Google Maps JavaScript API v3 styling: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/styling 

II. Google Maps JavaScript API v3 Markers: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers 

III. Google Maps JavaScript API v3 Info Windows: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/infowindows 

IV. Google Maps JavaScript API v3 Heatmap Layer: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/heatmaplayer 

V. Google Maps JavaScript API v3 Geo-coding: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding 

VI. Google Maps JavaScript API v3 Places: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/places 

VII. Google Maps JavaScript API v3 Places Autocomplete function: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/places-autocomplete 

MarkerClusterer 

I. Google Maps JavaScript API v3 Marker Clusterer Library: 

https://developers.google.com/maps/articles/toomanymarkers#markerclusterer 

II. Google Maps JavaScript API v3 Marker Clusterer Library examples: 

https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/docs/examples.html 

III. Google Maps JavaScript API v3 Marker Clusterer Library usage example: 

http://www.geocodezip.com/geoxml3_test/tanagerproductions_testmapA.html 

InfoBubble 

I. InfoBubble JavaScript component: An enhanced version of InfoWindow: 

https://github.com/googlemaps/js-info-bubble 

Haversine formula 

I. Haversine formula for great circle distances: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula 

II. Finding locations using Haversine formula: 

https://developers.google.com/maps/articles/phpsqlsearch_v3 

III. Great circle distance computation using Haversine Formula: 

http://stackoverflow.com/questions/574691/mysql-great-circle-distance-haversine-

formula 

Foursquare 

I. Foursquare History: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foursquare 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/styling
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/infowindows
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/heatmaplayer
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geocoding
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/places
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/places-autocomplete
https://developers.google.com/maps/articles/toomanymarkers#markerclusterer
https://googlemaps.github.io/js-marker-clusterer/docs/examples.html
http://www.geocodezip.com/geoxml3_test/tanagerproductions_testmapA.html
https://github.com/googlemaps/js-info-bubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula
https://developers.google.com/maps/articles/phpsqlsearch_v3
http://stackoverflow.com/questions/574691/mysql-great-circle-distance-haversine-formula
http://stackoverflow.com/questions/574691/mysql-great-circle-distance-haversine-formula
https://en.wikipedia.org/wiki/Foursquare
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II. Foursquare features: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joelapenna.foursquared 

Server 

I. ~okeanos cloud service: 

https://okeanos.grnet.gr/home/ 

II. Cyclades Virtual Compute and Network service of ~okeanos: 

https://okeanos.grnet.gr/services/cyclades/ 

III. Pithos Virtual Storage service of ~okeanos: 

https://okeanos.grnet.gr/services/pithos/ 

PostgreSQL 

I. PostgreSQL vs MySQL vs MariaDB: 

http://insights.dice.com/2015/03/19/why-i-choose-postgresql-over-mysqlmariadb/ 

II. PostGIS user Documentation: 

http://postgis.net/documentation/ 

III. PostGIS features: 

http://postgis.net/features/ 

IV. PostgreSQL fuzzy text searching: 

https://www.rdegges.com/2013/easy-fuzzy-text-searching-with-postgresql/ 

V. pgAdmin 1.8 online documentation: 

http://www.pgadmin.org/docs/1.8/index.html 

Developer tools 

I. Google Chrome Developer Tools: 

https://developer.chrome.com/devtools 

II. Mozilla Firefox Developer Tools: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools 
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7 Παράρτημα 

7.1 υνεδρίες χρηστών 

Παξαηίζεηαη  ν θώδηθαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπλεδξίεο ησλ ρξεζηώλ. Ο θώδηθαο απηόο θαιείηαη ζηελ 

αξρή θάζε ζειίδαο, έηζη ώζηε λα κέλεη ν ρξήζηεο ζπλδεδεκέλνο ζε θάζε ελόηεηα ηεο εθαξκνγήο, ή λα 

απνζπλδέεηαη όηαλ κέλεη αλελεξγόο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

<?php 

    // Get helper functions 

    require_once 

(realpath($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"])."/venues/helper.php"); 

     

    // Connect to database 

    $conn_string = "host=localhost port=5432 dbname=venues_db 

user=postgres password=password"; 

    $conn = pg_pconnect($conn_string) or die('Could not connect to 

database: ' . pg_last_error()); 

    logger( "Connected ($conn)." ); 

     

    // Set session cookie name 

    session_name('Biscuit'); 

     

    // Open session 

    function sess_open($sess_path, $sess_name) { 

        logger( "Session opened." ); 

        //logger( "Sess_path: $sess_path" ); 

        logger( "Sess_name: $sess_name" ); 

        return true; 

    } 

     

    // Close session 

    function sess_close() { 

        logger( "Session closed." ); 

        return true; 

    } 

     

    // Get session 

    function sess_read($sess_id) { 

        logger( "Session read." ); 

        logger( "Sess_ID: $sess_id" ); 

         

        $result = pg_query("SELECT sdata FROM tSession WHERE 

session_id = '$sess_id';") or die("Session read error ($result).<br 

/>"); 

        logger( "result ($result)." ); 

         

        $CurrentTime = time(); 

        if (!pg_num_rows($result)) { 

            pg_query("INSERT INTO tSession (session_id, DateTouched) 

VALUES ('$sess_id', $CurrentTime);"); 

            return ''; 

        } else { 

            extract(pg_fetch_array($result), EXTR_PREFIX_ALL, 'sess'); 

            return $sess_sdata; 

        } 
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    } 

     

    // Set session 

    function sess_write($sess_id, $data) { 

        logger( "Session value written." ); 

        logger( "Sess_ID: $sess_id" ); 

        logger( "Data: $data" ); 

         

        $CurrentTime = time(); 

        pg_query("UPDATE tSession SET sdata = '$data', DateTouched = 

$CurrentTime WHERE session_id = '$sess_id';"); 

        return true; 

    } 

     

    // Destroy session 

    function sess_destroy($sess_id) { 

        logger( "Session destroy called." ); 

        pg_query("DELETE FROM tSession WHERE session_id = 

'$sess_id';"); 

        return true; 

    } 

     

    // Session garbage collector 

    function sess_gc($sess_maxlifetime) { 

        logger( "Session garbage collection called." ); 

        logger( "Sess_maxlifetime: $sess_maxlifetime" ); 

        $CurrentTime = time(); 

        pg_query("DELETE FROM tSession WHERE DateTouched + 

$sess_maxlifetime < $CurrentTime;"); 

        return true; 

    } 

     

    // Session handler 

    session_set_save_handler("sess_open", "sess_close", "sess_read", 

"sess_write", "sess_destroy", "sess_gc"); 

     

    // Start Session 

    session_start(); 

?>  
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7.2 χήμα βάσης venues_db 

 

Δηθόλα 7.1 Σρήκα Βάζεο venues_db 
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Δηθόλα 7.2 Γηάγξακκα δεπηεξεπόληωλ θιεηδηώλ ηεο βάζεο venues_db 


