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Εισαγωγή 
Η έννοια της γεωγραφικής πληροφορίας είχε ανέκαθεν βαρύνουσα σηµασία για τον 
άνθρωπο. Από τα αρχαία χρόνια προσπαθούσε να εντοπίσει τη θέση του στον κόσµο 
και να τη συσχετίσει µε άλλες τοποθεσίες, µε απώτερο σκοπό να χρησιµοποιήσει τη 
γεωγραφική πληροφορία προς όφελός του. Τα τελευταία χρόνια, οι αλµατώδεις 
εξελίξεις σε πολλούς τεχνολογικούς τοµείς είχαν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
συστηµάτων για την αποθήκευση, επεξεργασία και αποδοτική εκµετάλλευση της 
γεωγραφικής πληροφορίας, τα οποία είναι γνωστά ως Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συστήµατα.  

Στη σηµερινή εποχή, υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος εφαρµογών που βασίζονται στα 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Πραγµατική επανάσταση, όµως, αποτελούν 
εκείνες οι εφαρµογές που συνδυάζουν τα συστήµατα αυτά µε τις κινητές 
τηλεπικοινωνίες. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό πεδίο που αναπτύσσεται µε ταχύ 
ρυθµό και παρά τα προβλήµατα που υπάρχουν προσφέρει συνεχώς νέες δυνατότητες 
στους χρήστες. Ο συνδυασµός των κινητών τηλεπικοινωνιών µε τα Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά Συστήµατα µετατρέπει τις γεωπληροφοριακές υπηρεσίες προς τους 
χρήστες από στατικές σε κινητές. Πλέον, ο καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση και να 
εκµεταλλεύεται τις εφαρµογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
όποτε χρειάζεται και όπου κι αν βρίσκεται. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής γίνεται µελέτη των χαρακτηριστικών και 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Στη 
συνέχεια, µελετώνται οι κινητές συσκευές, οι τρόποι σύνδεσης τους στο διαδίκτυο 
και οι περιορισµοί εµφάνισης περιεχοµένου που αυτές παρουσιάζουν. Επιπλέον, 
αναλύονται οι κινητές γεωπληροφοριακές υπηρεσίες. Τέλος, παρουσιάζεται η 
υπηρεσία παροχής πληροφοριών µέσω χάρτη στους χρήστες κινητών συσκευών που 
υλοποιήθηκε. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα. 
Εξηγείται τι είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα και δίνονται µερικοί 
χαρακτηριστικοί ορισµοί. Αφού γίνει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, αναλύονται τα 
συστατικά τους στοιχεία και οι λειτουργίες τους, ενώ παρουσιάζονται και οι 
εφαρµογές τους. Επίσης, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των 
χαρτών και της χαρτογραφίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των κινητών συσκευών. Αναλύονται οι 
περιορισµοί που αντιµετωπίζουν όσον αφορά την παρουσίαση περιεχοµένου. 
Παρουσιάζονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. Επίσης, περιγράφονται οι γλώσσες ανάπτυξης εφαρµογών για κινητές 
συσκευές και δίνονται σχεδιαστικές οδηγίες για αυτές τις εφαρµογές. Τέλος, 
παρατίθενται οι σηµαντικότερες τεχνικές που χρησιµοποιούν οι φυλλοµετρητές των 
συσκευών, καθώς και οι σηµαντικότεροι αλγόριθµοι για την παρουσίαση 
περιεχοµένου στις κινητές συσκευές. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κινητές γεωπληροφοριακές υπηρεσίες. 
Παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζονται. Επίσης, γίνεται λεπτοµερής παρουσίαση και σύγκριση των 
τεχνικών εντοπισµού θέσης. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση των πιο χαρακτηριστικών 
εφαρµογών αυτών των υπηρεσιών. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την τεχνική περιγραφή της υλοποίησης. Αρχικά, 
περιγράφεται συνοπτικά η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών µέσω χάρτη στους χρήστες 
κινητών συσκευών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που 
χρησιµοποιήθηκαν, συγκρίνονται µε άλλες υπάρχουσες τεχνολογίες και εξηγείται 
γιατί τελικά επιλέχθηκαν. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η πλήρης παρουσίαση της υλοποίησης. Περιγράφεται 
αναλυτικά η λειτουργία της εφαρµογής µε τη βοήθεια πλήθους σχηµάτων. 
Επιπροσθέτως, παρατίθενται τα σηµαντικότερα τµήµατα κώδικα και εξηγείται 
αναλυτικά η λειτουργία τους. 
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Κεφάλαιο 1 – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

1.1 Τι είναι Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 
Για να γίνει κατανοητό τι είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα (ΓΠΣ) ή 
Geographic Information System (GIS) στα αγγλικά, πρέπει να εξηγηθεί η σηµασία 
των λέξεων που αποτελούν την ονοµασία του: 

Γεωγραφικός  

Ο όρος γεωγραφικός χρησιµοποιείται γιατί τα ΓΠΣ τείνουν να ασχολούνται κυρίως 
µε ‘γεωγραφικά’ ή ‘χωρικά’ ή ‘γραφικά’ χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
µπορεί να αναφέρονται ή να συσχετίζονται µε µια συγκεκριµένη τοποθεσία στον 
χώρο. Η φύση των χαρακτηριστικών µπορεί να είναι υλική, πολιτιστική ή 
οικονοµική. Τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη, για παράδειγµα, είναι εικονογραφηµένες 
αναπαραστάσεις χωρικών αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου. 

Πληροφορία 

 Ο όρος αυτός αναφέρεται στον τεράστιο όγκο δεδοµένων τα οποία συνήθως 
διαχειρίζεται ένα ΓΠΣ. Κάθε γραφικό αντικείµενο έχει το δικό του σύνολο 
δεδοµένων το οποίο δεν µπορεί να αναπαρασταθεί πλήρως σε έναν χάρτη. Έτσι όλα 
αυτά τα δεδοµένα πρέπει να συσχετιστούν µε τα αντίστοιχα χωρικά αντικείµενα ώστε 
να γίνει ο χάρτης ‘έξυπνος’. Όταν γίνει αυτή η αντιστοίχιση τα δεδοµένα 
µετατρέπονται σε πολύτιµη πληροφορία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους 
σκοπούς που αναπτύχθηκε το ΓΠΣ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι άλλο πληροφορία και 
άλλο δεδοµένα. 

Σύστηµα 

Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να αποδώσει την προσέγγιση όπου πολύπλοκα 
περιβάλλοντα διασπώνται στα συστατικά τους µέρη για ευκολία στην κατανόηση, τη 
συντήρηση και τον χειρισµό, αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται ότι ενσωµατώνονται 
και σχηµατίζουν ένα ενιαίο σύνολο, το σύστηµα. 

Ένας µόνο ορισµός για τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα δεν υπάρχει. 
Πρόκειται για έναν ευρύ όρο που περιλαµβάνει όλα εκείνα τα συστήµατα που 
διαχειρίζονται γεωγραφικά δεδοµένα. Τα συστήµατα αυτά σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται µε σκοπό να επιτελούν λειτουργίες για: 

• Απόκτηση και επαλήθευση 

• Αποθήκευση  

• Ανανέωση και αλλαγή 

• ∆ιαχείριση και ανταλλαγή 

• Ανάκτηση και παρουσίαση 

• Ανάλυση και συνδυασµό 

πάνω σε γεωγραφικά δεδοµένα. Όµως, δεν περιορίζονται µόνο στη συµβατική έννοια 
της γεωγραφίας, δηλαδή αυτή ανθρώπων και περιοχών στην επιφάνεια της γης. 
Κρυµµένες γεωγραφικές έννοιες βρίσκονται σχεδόν παντού και τα ΓΠΣ είναι το 
τέλειο εργαλείο για την αξιοποίηση τους: στην πλοήγηση στο web, στην κατασκευή 
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ενός αεροσκάφους ή στην πολύπλοκη γεωγραφία ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος τα 
ΓΠΣ παρέχουν τα µέσα για την εξερεύνηση και την απεικόνιση αυτών των πεδίων. 

1.2 Ορισµοί για τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 
Παρατίθενται µερικοί από τους ορισµούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τα ΓΠΣ: 

Ο Burrough όρισε το 1986 το ΓΠΣ ως «ένα σύνολο από εργαλεία για την συλλογή, 
αποθήκευση, ανάκτηση, µετασχηµατισµό και παρουσίαση χωρικών δεδοµένων από 
τον πραγµατικό κόσµο για ένα συγκεκριµένο σύνολο σκοπών». 

Ο Arnoff το 1989 ορίζει το ΓΠΣ ως, «ένα σύστηµα βασισµένο σε υπολογιστή που 
παρέχει τέσσερα σύνολα δυνατοτήτων για να διαχειριστούν τα γεωγραφικά δεδοµένα:   

• εισαγωγή δεδοµένων   

• διαχείριση δεδοµένων (αποθήκευση δεδοµένων και ανάκτηση)   

• χειρισµός και ανάλυση   

• παραγωγή δεδοµένων».  

Στο βιβλίο Understanding GIS: The ARC/INFO Method (Redlands, CA: 
Environmental System Research Institute, 1990) αναφέρεται ότι ένα ΓΠΣ είναι µια 
οργανωµένη συλλογή υλικού υπολογιστών, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων 
καθώς και ανθρώπινου δυναµικού µε σκοπό την αποτελεσµατική συλλογή, την 
αποθήκευση, την ενηµέρωση, τον χειρισµό, την ανάλυση και την παρουσίαση όλων 
των µορφών γεωγραφικής πληροφορίας. 

Σύµφωνα µε την ESRI, µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των ΓΠΣ, ένα 
γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS) είναι ένα εργαλείο βασισµένο σε 
υπολογιστή για την απεικόνιση και την ανάλυση πραγµάτων που υπάρχουν και 
γεγονότων που συµβαίνουν στη γη. Η τεχνολογία GIS ενσωµατώνει κοινές 
διαδικασίες των βάσεων δεδοµένων, όπως η ερώτηση και η στατιστική ανάλυση, µε 
τη µοναδική απεικόνιση και τα οφέλη της γεωγραφικής ανάλυσης που προσφέρονται 
από τους χάρτες. 

Σύµφωνα µε τη NASA το ΓΠΣ είναι ένα ενσωµατωµένο σύστηµα υλικού 
υπολογιστών, λογισµικού, και εκπαιδευµένου προσωπικού, που συνδέει 
τοπογραφικά, δηµογραφικά και βοηθητικά δεδοµένα από εικόνες και δεδοµένα από 
άλλους πόρους που σχετίζονται γεωγραφικά. 

1.3 Συστατικά στοιχεία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού 
Συστήµατος 

1.3.1 Hardware 

Ένα ΓΠΣ απαιτεί hardware για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων. Το 
µέγεθος του υπολογιστικού συστήµατος εξαρτάται από τον τύπο και τη φύση του 
συστήµατος καθώς και από τις απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες για αυτό. Ένα 
σύστηµα µικρής κλίµακας χρειάζεται ίσως µόνο έναν προσωπικό υπολογιστή ενώ το 
σύστηµα µιας µεγάλης εταιρίας ή ενός οργανισµού µπορεί να αποτελείται από 
πολλούς και πιο ισχυρούς υπολογιστές. Στο υλικό περιλαµβάνονται scanners και 
ψηφιοποιητές για την σάρωση χαρτών και την µετατροπή εικόνων από το χαρτί σε 
ψηφιακή µορφή, καθώς και εκτυπωτές. 
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1.3.2 Software 

Στον πυρήνα ενός ΓΠΣ βρίσκεται το λογισµικό το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για 
λειτουργίες αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης των δεδοµένων. Εκτός από το 
κύριο λογισµικό µπορούν να προστεθούν επιµέρους προγράµµατα που δίνουν τη 
δυνατότητα νέων λειτουργιών και επέκτασης του συστήµατος. 

1.3.3 ∆εδοµένα 

Τα δεδοµένα ενός ΓΠΣ εµφανίζονται σε δύο µορφές: γεωγραφικά ή χωρικά δεδοµένα 
και ιδιότητες ή µη-χωρικά δεδοµένα. Τα χωρικά δεδοµένα είναι δεδοµένα που 
περιέχουν µια σαφή γεωγραφική τοποθεσία µε τη µορφή ενός συνόλου 
συντεταγµένων. Οι ιδιότητες είναι περιγραφικά σύνολα δεδοµένων που περιέχουν 
διάφορες πληροφορίες σχετικά µε µια συγκεκριµένη τοποθεσία (π.χ. ύψος, βάθος, 
πληθυσµός κ.λπ.) και συνδέονται µε την τοποθεσία µε κάποιον identifier. Πηγές 
δεδοµένων είναι χάρτες, γραφικές παραστάσεις και σχήµατα που σαρώνονται ή 
ψηφιοποιούνται. Ψηφιακά αρχεία που εξάγονται από προγράµµατα σχεδίασης, 
συντεταγµένες που καταγράφονται από GPS (Global Positioning System) και 
δεδοµένα από δορυφόρο ή αεροφωτογραφίες. 

1.3.4 Μέθοδοι 

Τα ΓΠΣ είναι σχεδιασµένα και ανεπτυγµένα µε τρόπο ώστε να βοηθούν την 
διαχείριση των δεδοµένων και τις διαδικασίες υποστήριξης αποφάσεων µιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Κάθε οργανισµός ακολουθεί µια δική του 
µεθοδολογία, δικούς του επιχειρηµατικούς κανόνες και διαφορετικές τεχνικές 
ανάλογα µε κάθε project. Η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία είναι ακόµα ένας 
παράγοντας για την επιτυχία του ΓΠΣ. 

1.3.5 Ανθρώπινο δυναµικό 

Οι χρήστες του συστήµατος – αυτοί που θα το χρησιµοποιήσουν για να λύσουν 
κάποιο γεωγραφικό πρόβληµα – είναι συχνά καλά εκπαιδευµένοι στη χρήση ΓΠΣ, 
ίσως σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Οι χειριστές του συστήµατος είναι υπεύθυνοι 
για τους καθηµερινούς χειρισµούς του συστήµατος, συχνά εκπληρώνοντας εργασίες 
που επιτρέπουν στους χρήστες του συστήµατος να το χρησιµοποιούν 
αποτελεσµατικά. Οι προµηθευτές του συστήµατος είναι υπεύθυνοι για την παροχή 
υποστήριξης και ανανέωσης του λογισµικού καθώς νέες και βελτιωµένες µέθοδοι 
εισάγονται σε ένα σύστηµα. Οι προµηθευτές δεδοµένων µπορούν να είναι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή δηµόσιοι οργανισµοί. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παρέχουν δεδοµένα 
που έχουν παράγει οι ίδιες ή δεδοµένα που έχουν αποκτήσει από δηµόσιους 
οργανισµούς και έχουν τροποποιήσει ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες της 
κοινότητας των χρηστών. Οι αναλυτές των ΓΠΣ ειδικεύονται στην µελέτη της 
σχεδίασης του συστήµατος. Τέλος, υπάρχει και η οµάδα των προγραµµατιστών, που 
αναλαµβάνει την ανάπτυξη ενός interface που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
εκτελούν τις πιο κοινές εργασίες. 

1.4 Ιστορική αναδροµή 

1.4.1 Πρώιµη ανάπτυξη 

Τα ΓΠΣ εξελίχθηκαν µέσα από αιώνες δηµιουργίας χαρτών και καταγραφής 
δεδοµένων. Οι πρωτόγονοι χάρτες φτιάχνονταν µε υλικά όπως πέτρες, κοχύλια, ρίζες 
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φυτών, ξυλάκια κ.ά. Ενδιαφέροντα παραδείγµατα τέτοιων χαρτών προέρχονται από 
την Ισλανδία, τους Εσκιµώους και τους Ατζέκους, καθώς και από απεικονίσεις 
σπηλαίων της Ευρώπης. 

Ως ο αρχαιότερος όµως χάρτης του κόσµου, θεωρείται η πήλινη πλάκα της 
Βαβυλώνας, που  βρέθηκε στην ανασκαφή των ερειπίων της αρχαίας πόλης Ga-Sur το 
1930, 200 µίλια βόρεια της θέσης της Βαβυλώνας (σηµερινό Ιράκ) και χρονολογείται 
από το 2.500 π.Χ. (κατά άλλους από το 3.800 π.Χ.). Στην επιφάνειά της είναι 
χαραγµένη η γεωγραφική περιοχή του Ευφράτη ποταµού µε τα γύρω βουνά και τις 
πόλεις, καθώς και τα σηµεία του ορίζοντα που απεικονίζονται ως κύκλοι. 

 
Σχήµα 1.1  Πήλινη πλάκα της Βαβυλώνας 

Αργότερα οι Έλληνες απέκτησαν χαρτογραφικές ικανότητες και δηµιούργησαν τους 
πρώτους ρεαλιστικούς χάρτες. Ξεκίνησαν µε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων 
γύρω στο 300 π.Χ. Περίπου εκατό χρόνια αργότερα ο µαθηµατικός Ερατοσθένης 
έβαλε τις βάσεις για την επιστηµονική χαρτογραφία. 

 
Σχήµα 1.2  Ο κόσµος κατά τον Ερατοσθένη 

Στην Αρχαία Κίνα, η χαρτογραφία είχε σηµαντική ανάπτυξη που ξεκίνησε από τον 3ο 
π.Χ. αιώνα, µε την κατασκευή χαρτών µεγάλης ακρίβειας που περιείχαν πλήθος 
λεπτοµερειών. 

 
Σχήµα 1.3  Χάρτης της αρχαίας Κίνας 
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Οι Ρωµαίοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για δεδοµένα ταξινοµηµένα σε πίνακες. 
Ήταν, µάλιστα, οι πρώτοι που υιοθέτησαν την πρακτική της καταγραφής των 
ιδιοκτησιών γης σε πίνακες. 

Οι πρώτοι χάρτες είχαν σκοπό τη διευκόλυνση των εµπορικών θαλάσσιων ταξιδιών. 
Σε αυτούς οι ακτές εµφανίζονταν σχολαστικά λεπτοµερείς και τα λιµάνια µε 
ακρίβεια. Το εσωτερικό όµως των ηπείρων παρέµενε άγνωστο εκτός από 
λεπτοµέρειες σηµαντικών διαδροµών των καραβανιών. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα οι Άραβες ήταν οι κυρίαρχοι χαρτογράφοι. Εκείνη 
την περίοδο εκφράζεται έντονα η θρησκευτικότητα της εποχής, µε την εισαγωγή 
θρησκευτικών θεµάτων στους χάρτες και µε βασική πηγή πληροφόρησης τη Βίβλο. 

 
Σχήµα 1.4  Χάρτης του Μεσαίωνα µε το ∆έντρο της ζωής 

Αργότερα τα ταξίδια και οι εξερευνήσεις των Μάρκο Πόλο, Χριστόφορου Κολόµβου, 
Βάσκο ντα Γκάµα και άλλων εξερευνητών είχαν ως αποτέλεσµα την άνθηση του 
εµπορίου. Αυτό είχε ως επακόλουθο να χρειάζονται νέοι χάρτες για τις ανεξερεύνητες 
ακτές και περιοχές. Καθώς οι Ευρωπαϊκές χώρες και οι πρόσφατα ανακαλυφθήσες 
περιοχές εξελίσσονταν σε πιο οργανωµένες κοινωνίες, οι ανάγκες για γεωγραφική 
πληροφορία αυξάνονταν. Η ανάπτυξη στον στρατιωτικό τοµέα, όπως η εµφάνιση του 
πυροβολικού, προσέδωσε ακόµα µεγαλύτερη σηµασία στους χάρτες στις πολεµικές 
επιχειρήσεις και οι στρατιωτικές υπηρεσίες έγιναν οι κυρίαρχοι δηµιουργοί χαρτών. 
Σε πολλές χώρες ο στρατός ανέλαβε την ευθύνη για όλους τους χάρτες, 
στρατιωτικούς και πολιτικούς, τόσο για τους τοπογραφικούς γης όσο και για τους 
ναυτιλιακούς. 

 
Σχήµα 1.5  Χάρτης της Ευρώπης του 1554 

Μέχρι τον 19ο αιώνα η γεωγραφική πληροφορία χρησιµοποιούνταν περισσότερο στο 
εµπόριο, στην εξερεύνηση της γης και της θάλασσας, για τη συλλογή φόρων και για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Νέες ανάγκες προέκυψαν µε τις υποδοµές που 
αναπτύχθηκαν, όπως οι δρόµοι, οι σιδηρόδροµοι, οι γραµµές του τηλέγραφου και του 
τηλεφώνου και η παροχή φυσικού αερίου και νερού. Ο σχεδιασµός αυτών των 
υποδοµών απαιτούσε πληροφορίες σχετικά µε το έδαφος πέρα από αυτές που ήταν 
διαθέσιµες. Η ακριβής τοποθεσία των πόλεων, των λιµνών και των ποταµών, των 
βουνών και των κοιλάδων έγινε όλο και περισσότερο σηµαντική. Καθώς ο 
σχεδιασµός προόδευε, οι εξειδικευµένοι χάρτες έγιναν πιο διαδεδοµένοι. Ο πρώτος 
γεωλογικός χάρτης του Παρισιού δηµιουργήθηκε το 1811. Το 1838 ο ιρλανδικός 
οργανισµός σιδηροδρόµων εξέδωσε µια σειρά χαρτών που µπορούν να θεωρηθούν ως 
το πρώτο χειρωνακτικό γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα. 
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Καθώς οι πόλεις γίνονταν όλο και µεγαλύτερες, ο ακριβής πολεοδοµικός σχεδιασµός 
µετατράπηκε σε ανάγκη. Πολλές χώρες άρχισαν να καταγράφουν και να 
επεξεργάζονται στατιστική πληροφορία σχετικά µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Μέχρι το 1825, το υπουργείο στατιστικών της Μεγάλης 
Βρετανίας είχε συσσωρεύσει εκτενή πληθυσµιακά στατιστικά στοιχεία. 

Η ανάπτυξη της αεροφωτογραφίας επιτάχυνε την πρόοδο στη δηµιουργία χαρτών. Η 
πρώτη αεροφωτογραφία χρησιµοποιήθηκε για χαρτογραφικούς σκοπούς το 1909. Η 
φωτογραµµετρία, η τεχνική δηλαδή των µετρήσεων από φωτογραφίες, αναπτύχθηκε 
µε γοργούς ρυθµούς κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930, ενώ οι δύο παγκόσµιοι 
πόλεµοι επιτάχυναν την ανάπτυξη της. Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο η 
φωτογραµµετρία χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην κατασκευή χαρτών. Οι 
αεροφωτογραφίες έγιναν σηµαντικές πηγές ποσοτικής πληροφορίας στην αξιολόγηση 
χαρακτηριστικών όπως η βλάστηση και η γεωλογία. 

1.4.2 Η πρώτη αυτόµατη επεξεργασία γεωγραφικής πληροφορίας 

Η πρώτη υπολογιστική µηχανή δηµιουργήθηκε το 1642 από τον Pascal. Για πρώτη 
φορά επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων έγινε το 1890 µε µια µηχανή που 
σχεδίασε ο Hollerith και λειτουργούσε µε διάτρητες κάρτες. Η µηχανή αυτή 
χρησιµοποιήθηκε για την απογραφή του πληθυσµού των Η.Π.Α και η επεξεργασία 
δεδοµένων µε διάτρητες κάρτες µετατράπηκε σε βιοµηχανία. 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, η επεξεργασία δεδοµένων 
αναπτύχθηκε σηµαντικά. Ένας από τους πρώτους υπολογιστές ήταν ο ENIAC. Μετά 
το τέλος του πολέµου η ανάπτυξη των υπολογιστών συνεχίστηκε. Η µηχανογράφηση 
έγινε η τεχνολογία για την επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων. Μέχρι το 1952 
όλα τα στατιστικά κυβερνητικά δεδοµένα των Η.Π.Α. επεξεργάζονταν από 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Στις αρχές του 1960 εµφανίστηκαν οι υπολογιστές δεύτερης γενιάς που 
λειτουργούσαν µε τρανζίστορ. Ξαφνικά οι υπολογιστές έπαψαν να είναι οικονοµικά 
ανεκτοί µόνο από κυβερνητικές υπηρεσίες. Μετεωρολόγοι, γεωλόγοι και άλλοι 
γεωφυσικοί άρχισαν να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές χαρτογραφικές συσκευές. 
Αρχικά, η ποιότητα ήταν φτωχή καθώς αυτόµατες µηχανές σχεδιασµού δεν είχαν 
ακόµη αναπτυχθεί. 

Καθώς η χρήση των υπολογιστών άρχισε να διαδίδεται, αναπτύχθηκαν θεωρητικά 
µοντέλα για την αξιοποίηση στατιστικών δεδοµένων. Τότε, όπως συµβαίνει και 
σήµερα, οι αποφάσεις συχνά βασίζονταν σε ανάλυση γεωγραφικών δεδοµένων. Αυτά 
περιελάµβαναν δηµογραφικές τάσεις, αποκλίσεις κόστους ζωής, κατανοµή φυσικών 
πόρων, πλούτου και κοινωνικών προνοµίων. Οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αναγνωρίστηκαν στον Καναδά και τις Η.Π.Α. και το 1962 
δηµιουργήθηκε το καναδικό γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα που αποτέλεσε το 
πρώτο πραγµατικό ΓΠΣ. ∆ύο χρόνια αργότερα εµφανίστηκε στις Η.Π.Α. ένα 
παρόµοιο σύστηµα για την επεξεργασία δεδοµένων των φυσικών πόρων. Η ανάγκη 
για αξιόπιστα γεωγραφικά δεδοµένα πολλαπλασιάστηκε µε την επέκταση του οδικού 
και σιδηροδροµικού δικτύου, των επικοινωνιών, του δικτύου παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού και άλλων υπηρεσιών ζωτικών για τις υποδοµές των αστικών 
κέντρων. Η εδαφική πληροφορία στους χάρτες είναι πλέον ένα πολύ σηµαντικό 
σχεδιαστικό εργαλείο. 



 14 

1.4.3 Μικροεπεξεργαστές και πρόσφατες εξελίξεις 

Στα τέλη του 1960 και αρχές του 1970 εµφανίστηκαν οι υπολογιστές τρίτης γενιάς, µε 
ενσωµατωµένα κυκλώµατα, οι οποίοι εισήγαγαν τη µηχανογράφηση σε όλους τους 
επαγγελµατικούς τοµείς, ειδικά σε εκείνους που απαιτούν επεξεργασία µεγάλου 
όγκου δεδοµένων. 

Αλλά η µεγαλύτερη καινοτοµία εµφανίστηκε το 1971-72 µε την ανάπτυξη του 
µικροεπεξεργαστή. Εννιά χρόνια αργότερα εµφανίστηκε ο πρώτος υπολογιστής 
τέταρτης γενιάς, βασισµένος σε µικροεπεξεργαστές, που χαρακτηρίσθηκε ως 
«προσωπικός υπολογιστής». Στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι υπολογιστές είχαν 
µικρότερο µέγεθος και κόστος, ενώ ήταν πολύ πιο ισχυροί. Ταυτόχρονα άρχισαν να 
αναπτύσσονται τα δίκτυα υπολογιστών στα οποία η ικανότητα επεξεργασίας και 
αποθήκευσης µπορεί να κατανεµηθεί. 

Η διάδοση των προσωπικών υπολογιστών είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
εφαρµογών και προγραµµάτων φιλικών προς τον χρήστη, που µπορούσαν να 
επεξεργαστούν δεδοµένα µε τρόπο διαφορετικό από ότι στο παρελθόν, όπως για 
παράδειγµα θεωρώντας λογικές σχέσεις ανάµεσα στα γεωγραφικά δεδοµένα. Επίσης, 
η αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας των µικροεπεξεργαστών είχε ως επακόλουθο 
την επεξεργασία ψηφιακών και δορυφορικών εικόνων. Επιπλέον αναπτύχθηκαν οι 
σχεσιακές βάσεις δεδοµένων που είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την επεξεργασία των 
γεωγραφικών δεδοµένων. 

Πλέον η υπολογιστική ικανότητα των µικροεπεξεργαστών χρησιµοποιείται σε πολλές 
συσκευές, από αυτές που έχουν οικιακή χρήση µέχρι πιο εξειδικευµένες, όπως αυτές 
που χρησιµοποιούνται στα ΓΠΣ. Για τους χρήστες των ΓΠΣ οι µικροεπεξεργαστές 
βελτίωσαν συσκευές όπως: 

• τοπογραφικά εργαλεία 

•  GPS δέκτες 

• ψηφιοποιητές 

• σαρωτές 

• εκτυπωτές λέιζερ 

• ηλεκτροστατικούς σχεδιαστές 

• οθόνες απεικόνισης γραφικών 

1.5 Εφαρµογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Όπως το εύρος της πληροφορίας που µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα γεωγραφικό 
πλαίσιο είναι σχεδόν άπειρο, έτσι υπάρχουν κατ’ αρχήν ελάχιστα όρια στην ποικιλία 
των δυνατών εφαρµογών των ΓΠΣ. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην ολοένα και 
αυξανόµενη χρήση των ΓΠΣ σε όλους τους τοµείς. Παρακάτω παρουσιάζονται 
µερικές από τις πιο διαδεδοµένες εφαρµογές των ΓΠΣ. 

1.5.1 Αρχαιολογία και ιστορικά µνηµεία 

Από τη στιγµή που η αρχαιολογία ενδιαφέρεται τουλάχιστον µερικώς για τη 
γεωγραφία του παρελθόντος, είναι φυσικό ένα ευρύ φάσµα τεχνικών που 
χρησιµοποιούν τα ΓΠΣ να βρει πρακτική εφαρµογή στην ανακατασκευή αρχαίων 
τοπίων. Με την χρήση τρισδιάστατων τεχνικών απεικόνισης, για παράδειγµα, 
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συµπεριλαµβανοµένων και τεχνικών εικονικής απεικόνισης είναι δυνατή η 
προσοµοίωση ιστορικών µνηµείων και οικισµών. 

Οι γεωγραφικές µεταβλητές ασκούν σηµαντική επιρροή στην συµπεριφορά του 
ανθρώπου σήµερα και οι αρχαιολόγοι λαµβάνουν υπόψη την επιρροή των 
µεταβλητών αυτών στο παρελθόν. Η γεωγραφία επίσης επηρεάζει τον βαθµό της 
έκθεσης των αρχαιολογικών µνηµείων και τον αντίκτυπο που αντιµετωπίζουν από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις δυνάµεις της φύσης. 

1.5.2 Περιβάλλον 

Οι διάφοροι περιβαλλοντικοί τοµείς χρησιµοποιούν εδώ και καιρό τα ΓΠΣ για 
ποικίλες εφαρµογές που κυµαίνονται από απλούς καταλόγους και ερωτήµατα, έως 
ανάλυση χαρτών και σύνθετα γεωγραφικά συστήµατα λήψης αποφάσεων. 

Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν: δασική µοντελοποίηση, ποιοτική µοντελοποίηση, 
έλεγχο και απεικόνιση του αέρα και του νερού, χαρτογράφηση περιβαλλοντικά 
ευαίσθητων ζωνών, ανάλυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των οικονοµικών, 
µετεωρολογικών και γεωλογικών αλλαγών. Η χαρακτηριστική είσοδος δεδοµένων σε 
ένα περιβαλλοντικό ΓΠΣ περιλαµβάνει: υψόµετρο, δασική κάλυψη, εδαφολογική 
ποιότητα και καλύψεις υδρογεωλογίας. 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα περιβαλλοντικά ΓΠΣ χρησιµοποιούνται έτσι ώστε οι 
περιβαλλοντικές εκτιµήσεις να µπορούν να ενσωµατωθούν καλύτερα στην 
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, επιτρέποντας µια ισορροπία µεταξύ των δύο. 

1.5.3 Χαρτογραφία υπολογιστών 

Η ανάπτυξη της βοηθούµενης από υπολογιστή χαρτογραφίας εξαρτάται κατά ένα 
µεγάλο µέρος από την ανάπτυξη των διανυσµατικών ΓΠΣ (vector GIS). Με τη 
βοήθεια των ΓΠΣ, χαρτογραφικές εργασίες όπως οι θεµατικές επικαλύψεις των 
πληροφοριών, οι προβολές των χαρτών, και η τελική τοποθέτηση στοιχειοθέτησης 
των χαρτών µπορούν να εκτελεσθούν πιο εύκολα. 

Οι συνεχώς ενηµερωµένες γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων παρέχουν έναν εύκολο 
τρόπο να παραχθούν νέες εκδόσεις χαρτών. Η αυτοµατοποιηµένη  δηµιουργία χαρτών 
και οι εικονικοί χάρτες έχουν αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς χάρτες από χαρτί 
σε πολλές εφαρµογές. Οι βασισµένοι στο web χάρτες έχουν καταστήσει τη γενικής 
χρήσης πλοήγηση πολύ πιο προσιτή στο κοινό.   

Εντούτοις, οι χειρωνακτικά ψηφιοποιηµένοι χάρτες, που προκύπτουν από έντυπους, 
παραµένουν η κύρια µορφή εισαγωγής δεδοµένων σε ένα αυτοµατοποιηµένο 
χαρτογραφικό ΓΠΣ. Οι χάρτες που προέρχονται από σαρωτή χρησιµοποιούνται 
επίσης συχνά. 

1.5.4 Γεωργία 

Τα ΓΠΣ παρέχουν τις αναλυτικές ικανότητες που αποτελούν το κοµβικό σηµείο ενός 
επιτυχηµένου και ακριβούς γεωργικού συστήµατος. Τα ΓΠΣ επιτρέπουν στους 
αγρότες να εκτελούν εξειδικευµένη χωρική ανάλυση αγρονοµικών δεδοµένων. Η 
µελέτη των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και των σχέσεων που αναπτύσσονται  
µεταξύ τους µπορεί να εφαρµοστεί σε όλους τους τοµείς της γεωργίας. 
Καταλαβαίνοντας καλύτερα πως αλληλεπιδρούν τα χωροταξικά χαρακτηριστικά, 
είναι δυνατή η βελτίωση των συστηµάτων που παίρνουν τις αποφάσεις και έτσι η 
βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των χρηστών. 
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1.5.5 Τραπεζική λειτουργία 

Η τεχνολογία των ΓΠΣ παρέχει στους χρήστες που έχουν σχέση µε τον οικονοµικό 
τοµέα βαθιά γνώση σχετικά µε τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών τους, την 
οικονοµική τους συµπεριφορά και τις ανάγκες τους για επιπλέον προϊόντα και 
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να στοχεύσουν τις 
καλύτερες επενδυτικές προοπτικές και να µην κατευθύνουν λάθος τους 
επιχειρηµατικούς και διαφηµιστικούς τους πόρους. 

1.5.6 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

Στον σηµερινό ανταγωνιστικό κόσµο µια εταιρεία κοινής ωφέλειας πρέπει να 
εκµεταλλεύεται όλους τους πόρους της, από τους ανθρώπους έως τον εξοπλισµό και 
την πληροφορία. Εξοπλισµός, εγκαταστάσεις, προσωπικό και πελάτες έχουν 
χαρακτηριστικά που µπορούν να συσχετισθούν µε µια φυσική τοποθεσία. Η 
ενσωµάτωση των ΓΠΣ για τη βέλτιστη χρήση αυτών των πόρων είναι ζωτικής 
σηµασίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
που χρησιµοποιούν τα πλεονεκτήµατα των ΓΠΣ, όπως η CenterPoint Energy στο 
Τέξας ή η Electricite du Liban στο Λίβανο. 

1.5.7 ∆ασοκοµία 

Η διαχείριση των δασών στον σηµερινό συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο έχει 
µετατραπεί σε µια πολύπλοκη και απαιτητική πρόκληση για τους δασολόγους. Τα 
ΓΠΣ παρέχουν στους διαχειριστές των δασών και των φυσικών πόρων ισχυρά 
εργαλεία για καλύτερη ανάλυση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Τα ΓΠΣ επιτρέπουν στους δασολόγους να έχουν µια σφαιρική εικόνα 
σχετικά µε τους πόρους και έτσι επιτρέπουν την ανάπτυξη µακροπρόθεσµων 
στρατηγικών εφοδιασµού, την πρόβλεψη των δασικών αποθεµάτων και τον 
καθορισµό των ορίων της υλοτοµίας. 

1.5.8 Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

Χρησιµοποιώντας το ΓΠΣ σαν ένα µηχανογραφηµένο χάρτη, οι ελεγκτές των 
οχηµάτων της αστυνοµίας και των ασθενοφόρων µπορούν ανά πάσα στιγµή να έχουν 
στη διάθεσή τους έναν λεπτοµερή χάρτη της περιοχής στην οποία συνέβη κάποιο 
περιστατικό. Εντοπίζοντας τα οχήµατα σε πραγµατικό χρόνο και χρησιµοποιώντας 
λειτουργίες καθορισµού διαδροµής, οι ελεγκτές µπορούν να επιλέξουν το όχηµα µε 
την καλύτερη θέση και να του δώσουν οδηγίες για τον συντοµότερο δρόµο προς το 
περιστατικό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποθήκευσης ιστορικών στοιχείων, η 
µελέτη των οποίων θα επιτρέψει την καλύτερη αντιµετώπιση παρόµοιων 
περιστατικών στο µέλλον. 

 
Σχήµα 1.6 Παράδειγµα αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης 
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1.5.9 Κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες 

Ένα ΓΠΣ είναι ένα εξαιρετικό σύστηµα για την παροχή πληροφοριών σε εν δυνάµει 
αγοραστές γης και στέγης για τα οικόπεδα ή τα σπίτια σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 
Επιτρέποντας την επιλογή βασισµένη στην τιµή, τον αριθµό των δωµατίων, το 
µέγεθος του οικοπέδου, τον τύπο του σπιτιού, δίνεται η δυνατότητα στον µεσίτη να 
δείξει στον πελάτη άµεσα το εύρος των δυνατών επιλογών που πληρούν τις 
απαιτήσεις του. Το σύστηµα µπορεί στην συνέχεια να παράσχει πληροφορίες σχετικά 
µε τις τοπικές υπηρεσίες όπως είναι σχολεία, καταστήµατα, χώροι ψυχαγωγίας κ.τ.λ. 

1.5.10 ∆ηµόσια διοίκηση 

Η χωροταξικά αναφερόµενη πληροφορία είναι απαραίτητη απαίτηση για ένα µεγάλο 
ποσοστό των καθηκόντων µιας τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής κυβέρνησης. 
Παραδείγµατα τέτοιων καθηκόντων είναι ο προγραµµατισµός της τοποθεσίας όπου 
θα κατασκευαστούν νέες βιοµηχανικές µονάδες, νοσοκοµεία, σχολεία, κέντρα 
ψυχαγωγίας και αθλητισµού. Επίσης, η κατασκευή δρόµων και η συντήρησή τους και 
ο σχεδιασµός της αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που περιλαµβάνει 
την αποθήκευση πληροφορίας για την τοποθεσία πυροσβεστικών κρουνών, την 
τοποθεσία αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών για την δηµόσια υγεία και τους δρόµους 
που περιλαµβάνονται σε κάποιο σχέδιο εκκένωσης. 

1.5.11 Μάρκετινγκ και λιανική πώληση 

Αποφάσεις σχετικά µε το που να εγκατασταθούν νέα καταστήµατα και σε ποιους 
πελάτες να απευθυνθούν εξαρτώνται από τα χωροταξικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως το εισόδηµα, η ηλικία και ο 
τρόπος ζωής. Για παράδειγµα αλυσίδες πολυκαταστηµάτων χρησιµοποιούν ΓΠΣ για 
να εντοπίσουν θέσεις για νέα καταστήµατα και να σχεδιάσουν το δίκτυο διανοµής 
τους. Συγκρίνοντας πόσοι άνθρωποι ζουν σε µια απόσταση 15 λεπτών οδήγησης σε 
µια συγκεκριµένη περιοχή µε τον αριθµό των πολυκαταστηµάτων που ήδη υπάρχουν 
στην περιοχή, µπορεί να εντοπιστεί η βέλτιστη τοποθεσία για ένα νέο παράρτηµα της 
αλυσίδας. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοινωνικό-οικονοµικά δεδοµένα για 
να αποσαφηνιστεί το προφίλ των πελατών µιας επιχείρησης, µε σκοπό την πιο 
επιτυχηµένη προσέγγισή τους. 

1.5.12 Εύρεση πορείας (Navigation) 

Μια από τις πιο σηµαντικές και ενδιαφέρουσες εφαρµογές των ΓΠΣ είναι η ανάλυση 
δικτύων (network analysis). Η ανάλυση δικτύων είναι η µαθηµατική επεξεργασία της 
γεωµετρίας ενός επιπέδου κόµβων-συνδέσµων, που επιτρέπει την εύρεση όλων των 
πιθανών διαδροµών µέσα στο δίκτυο από τον ένα κόµβο στον άλλο, πολλές φορές µε 
τις αποστάσεις και τον χρόνο να παίζουν σηµαντικό ρόλο. Πρακτικά αυτό σηµαίνει 
ότι αν υπάρχουν δεδοµένα που παριστάνουν ένα οδικό δίκτυο, είναι δυνατόν µε τη 
βοήθεια του υπολογιστή να βρεθούν όλοι οι πιθανοί δρόµοι ανάµεσα σε δύο 
τοποθεσίες και να υπολογιστεί ο συντοµότερος. Τρεις είναι οι σηµαντικότερες 
εφαρµογές της ανάλυσης δικτύων: in-car navigation, drive-time analysis και optimum 
path analysis. 

• In-car navigation: Εφαρµόζοντας τις αρχές της ανάλυσης δικτύων σε ακριβή 
οδικά δεδοµένα, µπορούν να δηµιουργηθούν συστήµατα που βοηθούν τους 
αυτοκινητιστές να ακολουθήσουν την σωστή διαδροµή για να φθάσουν στον 
προορισµό τους. Πολλά αυτοκίνητα έχουν εξοπλιστεί µε συστήµατα που 
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παρέχουν οδηγίες κατά τη διάρκεια της οδήγησης, είτε ως απλοί χάρτες που 
εµφανίζονται σε κάποια οθόνη, είτε µε τη µορφή φωνητικών µηνυµάτων. 
Αυτά τα εργαλεία είναι στην ουσία εξειδικευµένα µικρά ΓΠΣ. Επειδή τα 
δεδοµένα έχουν χαρακτηριστικά για τα ονόµατα των δρόµων και τους 
αριθµούς, µπορούν να δοθούν έξυπνες οδηγίες (π.χ. στρίψε δεξιά στον 
αυτοκινητόδροµο Ε34). Αυτή η εφαρµογή απαιτεί επίκαιρα και ανανεωµένα 
δεδοµένα και επιπλέον πληροφορία, ώστε το µοντέλο να λειτουργεί όπως στον 
πραγµατικό κόσµο. Χρειάζεται δηλαδή πληροφορία για το ποιος δρόµος είναι 
µονόδροµος ή ποια σηµατοδότηση υπάρχει κατά µήκος των δρόµων. 
Επιπλέον, είναι δυνατόν το σύστηµα να λαµβάνει πληροφορίες για την κίνηση 
στο δρόµο, ώστε να ειδοποιείται ο οδηγός και να επιλέγει τη διαδροµή που θα 
απαιτήσει  το λιγότερο χρόνο. 

• Drive-time analysis: Ένα ακόµα πλεονέκτηµα της ανάλυσης δικτύων είναι η 
δυνατότητα υπολογισµού χρόνων οδήγησης, που προσδιορίζουν πόσο µακριά 
µπορεί να ταξιδέψει κανείς σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για 
παράδειγµα ένας τυπικός drive time χάρτης για ένα εστιατόριο διανοµής 
πίτσας θα έδειχνε ένα κεντρικό σηµείο περικυκλωµένο από σκιασµένα µέρη, 
καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για να φθάσει 
κάποιος εκεί, λαµβάνοντας υπόψη την κίνηση στους δρόµους. 

• Optimum path analysis: Η ανάλυση δικτύων δεν είναι απαραίτητο να 
εφαρµοστεί µόνο σε διανυσµατικά δεδοµένα που παριστάνουν τους κόµβους 
και τους συνδέσµους. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια τεχνική για να βρεθεί 
το καλύτερο µονοπάτι σε µια συνεχή επιφάνεια, όπως είναι µια εικόνα. 

 
Σχήµα 1.7 Σύστηµα πλοήγησης αυτοκινήτου 

Αυτές είναι µερικές µόνο από τις εφαρµογές των ΓΠΣ. Είναι φανερό ότι οπουδήποτε 
εµφανίζεται η έννοια του τόπου και του χώρου, τα ΓΠΣ έχουν θέση. Παρέχοντας 
σηµαντικές πληροφορίες, µέσα από την επεξεργασία ενός µεγάλου συνήθως όγκου 
δεδοµένων βοηθούν τα συστήµατα λήψης αποφάσεων. 

1.6 Χάρτες και χαρτογραφία 
Χάρτης είναι η υπό κλίµακα γραφική απεικόνιση τµήµατος ή του συνόλου της γης, σε 
επίπεδη συνήθως επιφάνεια. Περιλαµβάνει γενικώς αποδεκτά σύµβολα, που δείχνουν 
τα διάφορα φυσικά, τεχνητά ή πολιτισµικά χαρακτηριστικά της απεικονιζόµενης 
περιοχής, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις. Ο χάρτης αποτέλεσε διαµέσου του 
χρόνου προϊόν καλλιτεχνικής έκφρασης και µέσο µετάδοσης πληροφορίας, 
φανερώνοντας τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαµβανόταν και οριοθετούσε τον 
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κόσµο γύρω του. Σήµερα ο χάρτης, εµπλουτισµένος µε πλήθος πληροφοριών και 
αξιοποιώντας τα σύγχρονα µέσα των υπολογιστικών συστηµάτων, δεν είναι πλέον 
ένα κοµµάτι χαρτί, αλλά ένα πληροφοριακό σύστηµα, ένα εργαλείο χωρικής 
ανάλυσης για το σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων σε πολλούς τοµείς εφαρµογών. 
Αυτή η σύγχρονη έννοια του χάρτη έχει εισχωρήσει στην καθηµερινότητά του 
ανθρώπου, διαµορφώνοντας µια νέα ποιότητα στην µεταδιδόµενη πληροφορία. 

Χαρτογραφία είναι η τέχνη, επιστήµη και τεχνολογία µε αντικείµενο την παραγωγή 
χαρτών. Ο πρώτος ορισµός για τη χαρτογραφία το 1949 από τα Ηνωµένα Έθνη 
αναφέρει ότι, «χαρτογραφία είναι η επιστήµη σύνταξης χαρτών και διαγραµµάτων 
και περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα από την αρχική αποτύπωση έως την τελική 
εκτύπωση των χαρτών». Είκοσι χρόνια αργότερα, η έννοια της χαρτογραφίας αλλάζει 
σε «τέχνη και επιστήµη», για να αποκτήσει το σηµερινό της, πολυδιάστατο ρόλο. 
Ιδιαίτερα σηµαντική στην πορεία της χαρτογραφίας είναι η συµβολή της αισθητικής, 
του σχεδιασµού και της οπτικής έκφρασης του χαρτογράφου, που της προσδίδει µια 
νέα, καλλιτεχνική διάσταση. Έτσι, η χαρτογραφία εξυπηρετώντας κυρίως ανάγκες 
επικοινωνιακές και µετάδοσης της πληροφορίας, αξιοποιεί τα υπάρχοντα γραφικά 
µέσα και υπακούει στους κανόνες της νοητικής - οπτικής αντίληψης, για να 
βελτιστοποιήσει το ρόλο της. Η τήρηση των κανόνων αυτών, σε συνδυασµό µε την 
εµπειρία και τη φαντασία του χαρτογράφου, δίνει σαν αποτέλεσµα χάρτες λιγότερο ή 
περισσότερο αντιληπτούς και αναγνώσιµους από τον χρήστη, αλλά και χάρτες 
υψηλής ή χαµηλής αισθητικής. 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της χαρτογραφίας διαµέσου του χρόνου προέκυψε από την 
ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει και να καταγράψει το περιβάλλον του, 
αποδίδοντας παράλληλα στους χάρτες την κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική 
του αντίληψη. Από τη µελέτη των χαρτογραφικών προϊόντων κάθε περιόδου µπορεί 
να εκτιµηθεί το τεχνολογικό επίπεδο που επικρατούσε, καθώς και τα διατιθέµενα 
µέσα και τις εκάστοτε χρησιµοποιούµενες χαρτογραφικές µεθόδους και τεχνικές. 

1.6.1 Είδη χαρτών 

Η ποικιλία χαρτών είναι τόση, όσοι µπορεί να είναι και οι δυνατοί συνδυασµοί 
µεταξύ κλίµακας, περιεχοµένου και σκοπού που εξυπηρετεί κάθε χάρτης. Υπάρχουν, 
συνεπώς, πολλοί τρόποι διαχωρισµού των χαρτών, βασισµένοι σε κριτήρια όπως η 
κλίµακα, ο τρόπος απόδοσης του γεωγραφικού χώρου, το αντικείµενο 
χαρτογράφησης ή και η µέθοδος σύνθεσης και παραγωγής του χάρτη. 

Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο µοντελοποιούν τον πραγµατικό κόσµο 
διακρίνονται σε: 

• Τοπογραφικούς χάρτες, οι οποίοι απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά της 
φυσικής επιφάνειας, για παράδειγµα δρόµους, ποτάµια, κτήρια. 

• Χάρτες µε ισοϋψείς γραµµές, που συνδέουν τοποθεσίες σηµείων στα οποία 
µια συγκεκριµένη ιδιότητα έχει την ίδια τιµή, για παράδειγµα η ατµοσφαιρική 
πίεση ή το υψόµετρο. 

• Χωροπληθείς χάρτες, που απεικονίζουν περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
κάποιο γενικό κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγµα χάρτες γεωργικής 
παραγωγής ή χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα του πληθυσµού. 
Πρόκειται για την πιο απλή και αντιπροσωπευτική µορφή απεικόνισης 
στατιστικών δεδοµένων που αναφέρονται σε επιφάνειες. 
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1.6.2 Χαρακτηριστικά των χαρτών 

Τα πρώτα προγράµµατα ΓΠΣ αναπτύχθηκαν απλά για να επιτρέπουν η πληροφορία 
ενός χάρτη να αποθηκεύεται σε «υπολογιστική» µορφή. Η πρακτική αυτή έκανε πιο 
εύκολη την αποθήκευση, την αναπαραγωγή και την ανανέωση τους. Η διαδικασία της 
µετατροπής ενός χάρτη σε ψηφιακή µορφή ξεκινά µε την ταξινόµηση των 
χαρακτηριστικών του. Κοιτώντας οποιονδήποτε χάρτη βλέπει κανείς διάφορα 
σχήµατα και σύµβολα που χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν τον πραγµατικό 
κόσµο. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι συµβόλων. Στην πραγµατικότητα, όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός χάρτη µπορούν να ταξινοµηθούν σε µια από τις τέσσερις 
παρακάτω κατηγορίες: 

• Σηµείο (Point). Ένα σηµείο αναπαριστά µια µοναδική τοποθεσία. Ορίζει ένα 
αντικείµενο πολύ µικρό για να αναπαρασταθεί µε µια γραµµή ή µια περιοχή. 
Συνήθως ένα ειδικό σύµβολο – ετικέτα περιγράφει µια τοποθεσία σηµείο. 

• Γραµµή (Line). Μια γραµµή είναι ένα σύνολο συνδεδεµένων, διατεταγµένων 
συντεταγµένων που αναπαριστούν το γραµµικό σχήµα ενός αντικειµένου που 
µπορεί να είναι πολύ στενό για να αναπαρασταθεί µε µια περιοχή, όπως είναι 
για παράδειγµα ένας δρόµος. 

• Πολύγωνο ή περιοχή (polygon ή area). Ένα πολύγωνο είναι ένα κλειστό 
σχήµα του οποίου το περίγραµµα περικλείει µια οµογενή περιοχή όπως µια 
λίµνη. 

• Κείµενο (text) όπως για παράδειγµα το όνοµα ενός κτηρίου. 

Στα ΓΠΣ για κάθε χαρακτηριστικό ενός χάρτη υπάρχουν ιδιότητες που το 
περιγράφουν. Ο όρος ιδιότητα αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία για ένα 
αντικείµενο που µπορεί να αποθηκευτεί επιπλέον από τη γεωγραφική ιδιότητα του 
αντικειµένου. Για παράδειγµα, ένας δρόµος µπορεί να έχει αριθµό, όνοµα, µέγιστο 
πλάτος, όριο ταχύτητας κλπ. Τα ΓΠΣ εκµεταλλεύονται αυτήν την επιπλέον 
πληροφορία για µετατρέψουν τους χάρτες σε «έξυπνους». Πλέον, δεν υπάρχει 
περιορισµός για το πόσες περιγραφές κειµένου, που αποκαλύπτουν πληροφορία για 
τα αντικείµενα, µπορούν να χωρέσουν στην περιορισµένη επιφάνεια ενός χάρτη. Για 
κάθε ένα από τα αντικείµενα µπορεί να αποθηκευτεί πληροφορία σε µορφή πινάκων 
σε βάσεις δεδοµένων, επιτρέποντας έτσι την καταγραφή ενός άπειρου πλήθους 
αντικειµένων. Όλα τα ΓΠΣ έχουν εργαλεία που µε ένα κλικ πάνω σε ένα αντικείµενο 
εµφανίζουν τις ιδιότητές του. 

Συνήθως, τα ΓΠΣ επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει τα δεδοµένα σε µορφή πινάκων 
χωρίς αναγκαία να γίνεται χρήση των γραφικών του χάρτη. Αρκεί να ξέρει κάποιος το 
όνοµα του αντικειµένου. Υπάρχει, δηλαδή, µια σύνδεση (link) ανάµεσα στις ιδιότητες 
και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των αντικειµένων. Μπορεί να προσπελαστεί 
πληροφορία για το ένα εάν υπάρχει γνώση για το άλλο. 

1.6.3 Κλίµακα 

Κλίµακα ενός χάρτη είναι ο λόγος της απόστασης µεταξύ δυο σηµείων επάνω στο 
χάρτη και των αντιστοίχων τους στην επιφάνεια της γης. Εκφράζει το βαθµό που έχει 
σµικρυνθεί η έκταση µιας περιοχής πάνω στο χάρτη. Η επιλογή της κλίµακας ενός 
θεµατικού χάρτη εξαρτάται από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
απεικονιζόµενης πληροφορίας, σε συνδυασµό µε το βαθµό γενίκευσης των 
δεδοµένων. 
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Η κλίµακα εκφράζει πόσο η αναπαριστώµενη περιοχή έχει σµικρυνθεί. Για το ίδιο 
µέγεθος χάρτη τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη µικρής κλίµακας (1:1.000.000) θα είναι 
µικρότερα από τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη µεγάλης κλίµακας (1:2.500). 

Οι χάρτες ανάλογα µε την κλίµακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Μικρής κλίµακας, όπου η κλίµακα είναι µικρότερη από 1:1.000.000, και 
πρόκειται για χάρτες όπου δεν απαιτείται µεγάλη λεπτοµέρεια. 

• Μέσης κλίµακας, όπου η κλίµακα είναι µεταξύ 1:1.000.000 και 1:75.000. 

• Μεγάλης κλίµακας, όπου η κλίµακα είναι µεγαλύτερη από 1:75.000, και 
πρόκειται για χάρτες όπου απαιτείται µεγάλη λεπτοµέρεια για τα 
χαρακτηριστικά των αντικειµένων. 

Είναι φανερό ότι η κλίµακα εκφράζει µια ανταλλαγή. Σε έναν χάρτη µικρής κλίµακας 
µπορεί να απεικονισθεί µια µεγάλη περιοχή, αλλά χωρίς µεγάλη λεπτοµέρεια. 
Αντίθετα σε έναν χάρτη µεγάλης κλίµακας, µπορεί να απεικονισθεί µια µικρή 
περιοχή, αλλά µε πολύ µεγάλες λεπτοµέρειες, όπως για παράδειγµα το σχήµα των 
σπιτιών. 

1.6.4 Γενίκευση 

Ο ορισµός της γενίκευσης από την ∆ιεθνή Χαρτογραφική Εταιρεία είναι: «Η επιλογή 
και η απλοποιηµένη παρουσίαση της λεπτοµέρειας που είναι κατάλληλη για την 
κλίµακα και τον σκοπό του χάρτη». Επειδή ένας χάρτης είναι η συλλογή των 
γραφικών συµβόλων που παρουσιάζουν µια εικόνα µιας άποψης της αντίληψής µας 
για τον κόσµο, είναι οπωσδήποτε µια αφαίρεση γνώσης. Η διαδικασία της γενίκευσης 
απαιτεί την επιλογή αυτών των χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για τον σκοπό 
του χάρτη και την παρουσίασή τους µε έναν ξεκάθαρο και κατατοπιστικό τρόπο. 

Τόσο η επιλογή όσο και η παρουσίαση αναµένεται να περιλαµβάνουν σε κάποιον 
βαθµό αφαίρεση πληροφορίας, ανάλογα µε το τι είναι γνωστό. Ένας σηµαντικός 
περιορισµός στο πληροφοριακό περιεχόµενο του χάρτη είναι η κλίµακα, καθώς 
υπαγορεύει τον ελεύθερο χώρο στο χάρτη για τα σύµβολα. Καθώς η κλίµακα 
µεγαλώνει, γίνεται πιο δύσκολο να αναπαρασταθούν οι σχέσεις ανάµεσα στα 
πρωτότυπα σηµεία και γραµµές. ∆εν υπάρχει, τότε, χώρος στον χάρτη για σχεδιασµό 
σε πραγµατική κλίµακα. Έτσι, πρέπει να επιλεγούν µόνο τα πιο σηµαντικά 
αντικείµενα και ίσως χρειαστεί να αλλάξει λίγο η θέση τους για να γίνουν κατανοητές 
οι σχέσεις ανάµεσά τους. 

 
Σχήµα 1.8 Παράδειγµα γενίκευσης 

Ο σκοπός της γενίκευσης στην χαρτογραφία είναι η επικοινωνία µε την ελάχιστη 
δυνατή αβεβαιότητα στον µικρότερο δυνατό χρόνο. Η γενίκευση µπορεί να χωριστεί 
σε δύο µέρη, την σηµασιολογική γενίκευση, που ασχολείται µε την οργάνωση του 
πληροφοριακού περιεχοµένου, και την γεωµετρική γενίκευση, που έχει ως στόχο την 
διευθέτηση και σωστή τοποθέτηση των γραφικών συµβόλων. 
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1.6.4.1 Σηµασιολογική γενίκευση 

Η σηµασιολογική γενίκευση εξυπηρετείται σηµαντικά από την ύπαρξη ιεραρχικών 
δοµών στα δεδοµένα. Αφού γίνει η ταξινόµηση των δεδοµένων ανάλογα µε τις 
ιεραρχικές αυτές δοµές, ο κατασκευαστής επιλέγει ποια θα περιλάβει στον χάρτη. Για 
παράδειγµα, ένας παγκόσµιος χάρτης περιµένει κανείς ότι θα περιλαµβάνει τα 
σύνορα των χωρών, τις πρωτεύουσες και τις µεγαλύτερες πόλεις, τα µεγαλύτερα 
ποτάµια και βουνά. Σε καµία περίπτωση δεν αναµένεται ο κατασκευαστής να 
συµπεριλάβει όλες τις πόλεις ή όλα τα ποτάµια. 

1.6.4.2 Γεωµετρική γενίκευση 

Η γεωµετρική γενίκευση σχετίζεται µε αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των 
αντικειµένων. Η µείωση της κλίµακας ακολουθείται από µείωση στη λεπτοµέρεια της 
αναπαράστασης των αντικειµένων. Η αλλαγές που επιτάσσει η γεωµετρική γενίκευση 
έχουν ως σκοπό να γίνονται κατανοητά τα αντικείµενα και να διακρίνονται µεταξύ 
τους. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες γεωµετρικής γενίκευσης: 

• Απαλοιφή (elimination) σηµείων, γραµµών και γεωµετρικών περιοχών 

• Μείωση (reduction) στην λεπτοµέρεια των γραµµών, των περιοχών και των 
επιφανειών 

• Τονισµός (enhancement) της εµφάνισης γραµµών, περιοχών και επιφανειών 

• Συγχώνευση (amalgamation) γραµµών και περιοχών 

• Κατάπτωση (collapse) περιοχών σε γραµµές και σηµεία 

• Μεγέθυνση (enlargement) περιοχών και γραµµών 

• Τυποποίηση (typification) γραµµών, περιοχών και επιφανειών 

• Εκτοπισµός (displacement) σηµείων, γραµµών και περιοχών 

1.6.5 Χάρτες σε bits 

Το πρώτο βήµα για την µετατροπή της πληροφορίας ενός χάρτη σε µορφή που να 
µπορεί να διαβαστεί από υπολογιστή είναι η περιγραφή των σχηµάτων και των 
τοποθεσιών µε µια σειρά από αριθµούς. Οι υπολογιστές αποθηκεύουν πληροφορία σε 
ακολουθίες δυαδικών ψηφίων (bits) που σχηµατίζουν έναν κώδικα για κάθε αριθµό 
και γράµµα. Αυτό ταιριάζει µε τον τρόπο που οι χάρτες αναφέρονται σε γεωγραφικές 
τοποθεσίες στην επιφάνεια της γης, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα συντεταγµένων. 
Παρατηρώντας κανείς έναν χάρτη βλέπει στα πλάγια µια ακολουθία από αριθµούς 
που σχετίζονται µε ένα πλέγµα που καλύπτει όλη την περιοχή του χάρτη. Όλες οι 
τοποθεσίες και τα σχήµατα στον χάρτη µπορούν να οριστούν µε τις συντεταγµένες x 
και y από ένα δοσµένο σύστηµα πλέγµατος. Αυτές οι αριθµητικές τιµές 
χρησιµοποιούνται για να µεταφραστεί ο χάρτης σε ψηφιακή µορφή. Αυτή η λογική 
εφαρµόζεται και στα δύο πρότυπα που χρησιµοποιούνται: vector και raster. 
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Σχήµα 1.9 Πλέγµα συντεταγµένων x και y 

1.6.5.1 Το µοντέλο Raster 

Το πρότυπο Raster είναι ένα πρότυπο εικόνας, όπου χρησιµοποιείται ένα µικρό 
πλέγµα τετραγώνων αποκαλούµενων pixels (εικονοστοιχεία) για να 
αντιπροσωπεύσουν τη γραφική παράσταση. Σε κάθε pixel, σε µια εικόνα raster έχει 
ανατεθεί µια συγκεκριµένη θέση και µια τιµή χρώµατος. Οι εικόνες raster 
αναφέρονται επίσης ως εικόνες bitmap.  
Η εικόνα αποτελείται από ένα µητρώο µεµονωµένων κουκκίδων (dots ή pixels) που 
όλα έχουν το χρώµα τους. 

 
Σχήµα 1.10  Το µοντέλο Raster 

Το µοντέλο raster είναι περισσότερο σαν µια φωτογραφία παρά σαν ένας χάρτης. 
Στην πραγµατικότητα όταν µια εικόνα αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή το πρότυπο 
raster είναι αυτό που χρησιµοποιείται. Υπάρχουν τρεις τρόποι να ερµηνευθεί κάθε 
σηµείο σε µια φωτογραφία. Ο πρώτος είναι να ταξινοµηθεί κάθε σηµείο σαν να 
ανήκει σε µια οµάδα. Μια οµάδα οµοίως ταξινοµηµένων pixels γίνεται ένα 
αντικείµενο, όπως ένας δρόµος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να µετρηθεί η τιµή του 
χρώµατός του. Ο τρίτος τρόπος είναι να οριστεί το pixel σε σχέση µε ένα γνωστό 
σηµείο αναφοράς, όπως η µέση στάθµη της θάλασσας, ή το σηµείο µιας διαρροής 
πετρελαίου. Αυτές οι τρεις µέθοδοι χρησιµοποιούνται για το πρότυπο raster στα ΓΠΣ. 

Στο πρότυπο raster κάθε θέση αντιπροσωπεύεται ως ένα κελί. Ο πίνακας των κελιών, 
που οργανώνεται σε σειρές και στήλες, καλείται πλέγµα. Κάθε σειρά περιέχει µια 
οµάδα κελιών µε τιµές που αντιπροσωπεύουν ένα γεωγραφικό φαινόµενο. Οι τιµές 
των κελιών είναι αριθµοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ονοµαστικά δεδοµένα όπως οι 
κατηγορίες χρήσης εδάφους, ή οι µονάδες µέτρησης της έντασης του φωτός. Το 
µοντέλο raster µπορεί να αναπαραστήσει τις επιφάνειες επίσης. Η τιµή 
αντιπροσωπεύει µόνο το κεντρικό σηµείο του κελιού. 
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Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ότι όσο 
καλύτερη είναι η ανάλυση κάθε pixel τόσο µεγαλύτερος χώρος απαιτείται για την 
αποθήκευση της εικόνας, αλλά τόσο καλύτερη είναι και η ποιότητά της. 

1.6.5.2 Το µοντέλο Vector 

Το διανυσµατικό (vector) µοντέλο αντιπροσωπεύει γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα παρόµοια µε τον τρόπο που το κάνουν και οι χάρτες. Τα σηµεία 
αντιπροσωπεύουν γεωγραφικά  γνωρίσµατα πάρα πολύ µικρά για να απεικονιστούν 
ως γραµµές ή περιοχές, οι γραµµές αντιπροσωπεύουν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
που είναι πολύ στενά για να απεικονισθούν ως περιοχές. Και οι περιοχές ή πολύγωνα 
αντιπροσωπεύουν τα οµοιογενή γεωγραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Ένα 
καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων (x,y) χρησιµοποιείται για τη συσχέτιση µε τις 
τοποθεσίες του πραγµατικού κόσµου. 

 
Σχήµα 1.11  Το µοντέλο Vector 

Σε ένα διανυσµατικό πρότυπο κάθε θέση καταγράφεται ως ένα ζεύγος συντεταγµένων 
(x,y). Οι γραµµές καταγράφονται ως µια ακολουθία από ζεύγη συντεταγµένων. Οι 
περιοχές καταγράφονται ως µια σειρά ζευγών συντεταγµένων  που εσωκλείουν µια 
περιοχή (πολύγωνο). Με τις συντεταγµένες µπορούν να αναπαρασταθούν τα σηµεία, 
οι γραµµές και τα πολύγωνα ως λίστα συντεταγµένων αντί ως εικόνα ή γραφική 
παράσταση. Αυτές οι λίστες συντεταγµένων αντιπροσωπεύουν πώς τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή ως σύνολα 
συντεταγµένων. Για να κρατηθεί  πληροφορία για τα πολλά χαρακτηριστικά, 
ανατίθεται σε κάθε ένα από αυτά ένας µοναδικός αριθµός που λειτουργεί ως identifier 
ή µια ετικέτα. Αυτός ο αριθµός ή η ετικέτα συσχετίζεται µε µια λίστα από ιδιότητες 
που αποτελούν τις ιδιότητες των χαρακτηριστικών. 

1.6.5.3 Vector vs Raster 

Μια από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις στο σχεδιασµό ενός ΓΠΣ είναι η επιλογή 
ανάµεσα στα µοντέλα vector και raster, καθένα από τα οποία έχει πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα. 

Όσον αφορά τον χώρο αποθήκευσης, τα δεδοµένα του διανυσµατικού µοντέλου είναι 
πολύ πιο συµπαγή και απαιτούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης. Στο µοντέλο raster ο 
χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση των δεδοµένων είναι συχνά πολύ µεγάλος, 
αφού πρέπει να αποθηκεύεται πληροφορία για κάθε pixel.  

Στο διανυσµατικό µοντέλο τα δεδοµένα µπορούν να συσχετιστούν µε ιδιότητες ενώ 
στο µοντέλο raster όχι. Επίσης, στο πρότυπο vector δεν καθορίζεται πως πρέπει να 
εµφανίζονται τα γεωγραφικά αντικείµενα, σε αντίθεση µε το µοντέλο raster που στην 
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ουσία είναι µια εικόνα των αντικειµένων. Είναι δηλαδή πιο εύκολο να αναπαρασταθεί 
η τοπολογική σχέση των αντικειµένων. Εάν προσπαθήσει κανείς να µεγεθύνει µια 
εικόνα raster θα παρατηρήσει ότι χάνει σε ποιότητα. Αντίθετα σε µια εικόνα vector, 
επειδή αναπαριστά γεωµετρικές έννοιες όπως τα σηµεία ή οι γραµµές, η µεγέθυνση 
δεν έχει καµία επίπτωση στην ποιότητα. 

Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του διανυσµατικού µοντέλου είναι η χρονοβόρα και 
ακριβή διαδικασία της µετάφρασης των δεδοµένων από τους ψηφιακούς χάρτες, ενώ 
στο µοντέλο raster οι χάρτες αποτελούν ενσωµατωµένο τµήµα του. Είναι πολύ 
εύκολο να δηµιουργηθεί µια raster εικόνα από µια αεροφωτογραφία ή µια εικόνα 
δορυφόρου. 

Στο πρότυπο vector οι γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί γίνονται σχετικά γρήγορα και 
εύκολα. Βέβαια σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχουν πολλά διαφορετικά 
θεµατικά επίπεδα, απαιτείται η χρήση πιο σύνθετων αλγορίθµων. Αντίθετα σε 
δεδοµένα τύπου raster το υπολογιστικό κόστος για γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς 
είναι τεράστιο. Ένα ακόµα πρόβληµα είναι ότι στις εικόνες raster δεν µπορούν να 
γίνουν πολλές ουσιαστικές αλλαγές. Για παράδειγµα δεν έχει νόηµα να αλλάξει 
κανείς όλα τα µπλε pixels και να τα κάνει κόκκινα. 

Το κάθε µοντέλο έχει τα πλεονεκτήµατά του και τα µειονεκτήµατά του. Σε άλλες 
περιπτώσεις ταιριάζει η χρήση raster προτύπου και σε άλλες vector. Το ιδανικό είναι 
το ΓΠΣ να υποστηρίζει και τα δύο µοντέλα, ώστε να γίνεται η κατάλληλη επιλογή 
ανάλογα µε την περίσταση. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχουν δεδοµένα στο ένα 
πρότυπο, υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής τους στο άλλο, µε τη χρήση ενός 
µετατροπέα από το ένα µοντέλο στο άλλο. 

1.7 Χρήση επιπέδων 
Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας των ΓΠΣ είναι η δυνατότητα 
διαχείρισης των δεδοµένων σε επίπεδα. Έτσι µπορεί ένας µεγάλος χάρτης να 
διαιρεθεί σε τµήµατα που είναι πιο εύκολο να διαχειριστούν. Για παράδειγµα όλοι οι 
δρόµοι µπορεί να ανήκουν σε ένα επίπεδο, ενώ το δίκτυο υδροδότησης σε ένα άλλο. 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει κάθε στιγµή τον συνδυασµό των επιπέδων 
που επιθυµεί. 

 
Σχήµα 1.12 Ένα ΓΠΣ συνδυάζει διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικών δεδοµένων 
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1.8 Ανάλυση των συστατικών στοιχείων και των λειτουργιών των ΓΠΣ 

1.8.1 Hardware 

Το βασικότερο τµήµα του υλικού που χρησιµοποιείται στα ΓΠΣ είναι ο υπολογιστής. 
Στον υπολογιστή βρίσκεται η CPU που είναι υπεύθυνη για την µετάφραση και 
εκτέλεση των εντολών των προγραµµάτων για την επεξεργασία των δεδοµένων και 
των έλεγχο του περιφερειακού εξοπλισµού. Ένα ΓΠΣ µπορεί να χρησιµοποιεί ένα 
µόνο προσωπικό υπολογιστή ή ένα workstation. Η ανάπτυξη των δικτύων τα 
τελευταία χρόνια έχει δώσει τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται επίσης δίκτυα 
υπολογιστών. Η επιλογή εξαρτάται από την εφαρµογή για την οποία χρησιµοποιείται 
το ΓΠΣ και από τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. 

Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στις µονάδες αποθήκευσης που παρέχουν οι 
υπολογιστές. Για παράδειγµα, µπορεί να αποθηκευθούν είτε σε σκληρούς δίσκους, 
είτε σε άλλες µονάδες αποθήκευσης όπως DVD ή CD. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η 
µνήµη του υπολογιστικού συστήµατος, αφού εκεί αποθηκεύονται προσωρινά 
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται συχνά ή που χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατα.  

Κάθε υπολογιστής ή υπολογιστικό σύστηµα έχει το δικό του λειτουργικό σύστηµα. 
Το λειτουργικό σύστηµα επηρεάζει την επιλογή του λογισµικού που θα 
χρησιµοποιηθεί, αφού δεν µπορούν να τρέξουν όλα τα προγράµµατα και οι 
εφαρµογές σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα. 

Στο υλικό ανήκει και η οθόνη του υπολογιστή, όπου συχνά παρουσιάζονται τα 
δεδοµένα του ΓΠΣ. Υπάρχουν οθόνες CRT που λειτουργούν µε δέσµη ηλεκτρονίων, 
αλλά και οθόνες υγρών κρυστάλλων. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική 
πρόοδος στον τοµέα αυτό και ως εκ τούτου εµφανίζονται καλύτερα αποτελέσµατα 
στην παρουσίαση των δεδοµένων και των λειτουργιών των ΓΠΣ.  

Η επικοινωνία µε το σύστηµα γίνεται µε πληκτρολόγιο και ποντίκι, ή και µε άλλες 
δεικτικές συσκευές. Για παράδειγµα, υπάρχουν ειδικές συσκευές που µοιάζουν µε 
µολύβια και µεταφέρουν ότι γράφει ο χρήστης σε κάποια επιφάνεια στην οθόνη του 
συστήµατος.  

Πολύ σηµαντικό τµήµα του hardware αποτελούν οι κβαντιστές, συσκευές δηλαδή 
που µετατρέπουν αναλογικά δεδοµένα, όπως δεδοµένα σε κοινούς χάρτες, σε 
ψηφιακά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στα ΓΠΣ. Οι κβαντιστές που 
χρησιµοποιούνται πιο συχνά είναι: 

• Ψηφιοιποιητές (digitizers). Ένας ψηφιοποιητής αποτελείται από µια επίπεδη, 
µη αγώγιµη επιφάνεια στην οποία έχει ενσωµατωθεί ένα πλέγµα καλωδίων. 
Ηλεκτρικό ρεύµα που περνάει από τα καλώδια δηµιουργεί ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία που όλα µαζί σχηµατίζουν ένα σχέδιο στην επιφάνεια. Το γυαλί είναι 
εφοδιασµένο µε ένα πηνίο που λειτουργεί ως αισθητήρας και εντοπίζει τη 
θέση του κέντρου ενός σταυρού πάνω στην επιφάνεια, σε αντιστοιχία µε το 
υποκείµενο πλέγµα καλωδίων. Έτσι, οι θέσεις δίνονται συνεχόµενα ή µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού. 

• Σαρωτές (scanners). Οι σαρωτές είναι συσκευές που σαρώνουν την επιφάνεια 
ενός χαρτιού ή άλλου αντικειµένου και τη µετατρέπουν σε ψηφιακή εικόνα. 
Υπάρχουν scanners που κάνουν αυτόµατα τη µετατροπή από το µοντέλο raster 
στο µοντέλο vector. Ένα µειονέκτηµα των σαρωτών είναι ότι κατά τη σάρωση 
ενός χάρτη συµπεριλαµβάνουν και πληροφορία που δεν χρειάζεται, όπως 
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υποµνήµατα, ετικέτες κλπ. Γι’ αυτό συχνά οι χάρτες ξανασχεδιάζονται χωρίς 
αυτή την πληροφορία και έπειτα σαρώνονται. 

• Βίντεο κάµερες (video cameras). Οι βίντεο κάµερες χρησιµοποιούνται επίσης 
για να µετατρέψουν σε ψηφιακή µορφή χάρτες, έγγραφα και εικόνες. 

• Αυτόµατοι ανιχνευτές γραµµών (automatic line tracers). Οι συσκευές αυτές 
χρησιµοποιούνται όταν χρειάζεται να σαρωθούν µεµονωµένες γραµµές. Το 
αποτέλεσµα είναι δεδοµένα στο διανυσµατικό πρότυπο. Υπάρχουν επίσης και 
προγράµµατα που επιτελούν την ίδια εργασία σε δεδοµένα που έχουν σαρωθεί 
και προβάλλονται στην οθόνη. 

Το ίδιο σηµαντικό ρόλο µε τις συσκευές εισόδου παίζουν και οι συσκευές εξόδου: 

• Pen plotters. Πρόκειται για συσκευή εξόδου που παράγει συνεχείς γραµµές. 
Μερικές φορές αποκαλούνται vector plotters γιατί µπορούν µόνο να 
επεξεργαστούν διανυσµατικά δεδοµένα. 

• Electrographic plotters. Οι συσκευές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, 
electrostatic, electro – photographic και electrosensitive plotters. Το µεγάλο 
πλεονέκτηµά τους είναι ότι µπορούν να επεξεργαστούν και raster δεδοµένα. 

• Thermal plotters. Οι συσκευές αυτές χρησιµοποιούν την θερµότητα για να 
σχεδιάσουν σε ειδικό θερµο – ευαίσθητο χαρτί. 

• Ink jet printers. Είναι εκτυπωτές που σχεδιάζουν εκτοξεύοντας µελάνι στο 
χαρτί. ∆εν προσφέρουν µεγάλη ακρίβεια ούτε πολύ καλή ποιότητα, ενώ 
υστερούν και σε ταχύτητα σε σχέση µε τους laser εκτυπωτές. 

• Laser printers. Είναι εκτυπωτές που χρησιµοποιούν laser τεχνολογία για να 
εκτυπώσουν στο χαρτί. Υπερτερούν σε σχέση µε την προηγούµενη κατηγορία 
σχεδόν σε όλους τους τοµείς, έχουν όµως µεγαλύτερο κόστος. 

1.8.2 Software 

Τα ΓΠΣ συχνά περιλαµβάνουν σύνθετα συστήµατα προγραµµάτων για διάφορες 
εφαρµογές. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλά συστήµατα σχεδιάστηκαν αρχικά για 
εξειδικευµένες και περιορισµένες εργασίες. Σήµερα η τάση είναι προς πιο γενικά 
συστήµατα ή σύνολα εργαλείων, από τα οποία οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν 
εκείνα τα συστατικά τµήµατα που ταιριάζουν στις δικές τους εφαρµογές.  

Πολλά συστήµατα λογισµικού έχουν τον περιορισµό ότι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε συγκεκριµένα µόνο υπολογιστικά και λειτουργικά συστήµατα. 
Υπάρχουν, επίσης, περιορισµοί στις συσκευές εισόδου και εξόδου µε τις οποίες τα 
προγράµµατα µπορούν να συνεργαστούν. 

Τα σύγχρονα συστήµατα λογισµικού είναι ευέλικτα και σε µεγάλο βαθµό βασισµένα 
σε επίσηµα πρότυπα. Συνήθως για την επικοινωνία του χρήστη µε τον υπολογιστή 
υπάρχει ένα γραφικό περιβάλλον που επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει τα δεδοµένα 
και να τα επεξεργάζεται είτε υποβάλλοντας ερωτήµατα προς τη βάση δεδοµένων είτε 
εφαρµόζοντας λειτουργίες διαχείρισης πάνω στα δεδοµένα. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συνοπτικά και ενδεικτικά ένα εµπορικό λογισµικό, 
το σύστηµα ArcView της ESRI καθώς και οι επιλογές που έχουν οι χρήστες των ΓΠΣ 
στο πεδίο του λογισµικού ανοιχτού κώδικα. 
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1.8.2.1 Το σύστηµα ArcView της ESRI 

Το ArcView είναι ένα GIS πρόγραµµα µε ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον 
επικοινωνίας µε το χρήστη, που επιτρέπει στο χρήστη να φορτώσει περιγραφικά και 
γραφικά δεδοµένα, ώστε να τα απεικονίσει σε χάρτες, πίνακες και διαγράµµατα. Το 
ArcView αποτελεί εργαλείο χωρικής ανάλυσης των δεδοµένων, γεωγραφικής 
απεικόνισης διευθύνσεων µε εµφάνισή τους στο χάρτη, δηµιουργίας και επεξεργασίας 
γεωγραφικών δεδοµένων και δεδοµένων πινάκων και βεβαίως θεµατικής 
χαρτογραφίας. Το ArcView µπορεί επίσης να αποτελέσει περιβάλλον λειτουργίας 
ειδικευµένης εφαρµογής, µε χρήση εσωτερικής γλώσσας προγραµµατισµού. Το 
ArcView αναλύει και επεξεργάζεται δεδοµένα σε  Arc/Info πρότυπο και µπορεί να 
συνδεθεί µε προγράµµατα – επεκτάσεις (extensions) αυξάνοντας τις δυνατότητές του 
(Cad Reader για σύνδεση µε αρχεία AutoCad, Digitiser, Imagine Image, Database 
Themes για σύνδεση µε το πρόγραµµα Spatial Database Engine, Spatial Analyst, 
Network Analyst, 3D,κ.ά.) 

Στο ArcView όλες οι λειτουργίες εκτελούνται µέσα σε ένα project. Το project είναι 
µια συλλογή εγγράφων (documents), καθένα από τα οποία εµφανίζει τα δεδοµένα 
διαφορετικά και έχει δικά του menus, κουµπιά και εργαλεία.  

Οι προβολές (views) εµφανίζουν οµάδες γεωγραφικής πληροφορίας, που 
ονοµάζονται themes (συλλογές από οµοειδείς γεωγραφικές οντότητες µε τα 
περιγραφικά τους δεδοµένα), σαν διαδραστικούς χάρτες.  

Το theme αναπαριστά ένα σύνολο από πραγµατικά αντικείµενα ως οντότητες ενός 
χάρτη, συνοδευόµενα από τα περιγραφικά τους δεδοµένα. Το κάθε theme έχει ένα 
όνοµα, καθώς και ένα ή περισσότερα σύµβολα για να απεικονίσει τις οντότητες που 
περιλαµβάνει. Τα themes απεικονίζονται µέσα στις προβολές. Μπορούν να 
απεικονισθούν πολλά themes για την ίδια γεωγραφική περιοχή στην ίδια προβολή. 

Στο ArcView, ένας πίνακας (table) είναι µια αποθήκευση αλλά και απεικόνιση 
περιγραφικής πληροφορίας (attributes). Το ArcView επιτρέπει στον χρήστη να δει 
την περιγραφική πληροφορία για µια γεωγραφική οντότητα είτε από το view είτε από 
τον πίνακα. Ο πίνακας περιέχει γραµµές και στήλες: κάθε γραµµή είναι µια εγγραφή 
που αναπαριστά µια γεωγραφική οντότητα του theme και κάθε στήλη είναι ένα πεδίο 
που περιέχει όλες τις τιµές για ένα attribute. Στον πίνακα µπορεί να γίνει ενηµέρωση 
της περιγραφικής πληροφορίας και λογικές ερωτήσεις (query).  

Κάθε πεδίο ενός πίνακα µπορεί να έχει έναν από τους ακόλουθους τύπους: 
αριθµητικό (numeric), αλφαριθµητικό (string), λογικό (boolean), και ηµεροµηνία 
(date). 

Τα διαγράµµατα (charts) είναι γραφικές απεικονίσεις της περιγραφικής πληροφορίας. 
∆ηµιουργούνται µε στοιχείο εισόδου δεδοµένα (γραµµές και στήλες) από έναν 
πίνακα. 

Στο λογισµικό της ESRI υπάρχει η έννοια των επιπέδων (layouts) που είναι συνθέσεις 
από έγγραφα (πίνακες, διαγράµµατα, εικόνες, λεζάντες, υποµνήµατα κ.λπ.) πάνω σε 
µια επιφάνεια που αναπαριστά το φύλλο εκτύπωσης. ∆ηµιουργούνται µε απλές 
διαδικασίες και µπορούν έτσι να παραχθούν ποιοτικοί χάρτες παρουσίασης. Επιπλέον 
παρέχεται η δυνατότητα επιλογής γεωγραφικών οντοτήτων και η παρουσίασή τους ως 
ξεχωριστό επίπεδο. 

Επίσης, υποστηρίζονται ρουτίνες, που είναι scripts γραµµένα σε Avenue, µια 
εσωτερική γλώσσα προγραµµατισµού του λογισµικού. Η Avenue είναι δοµηµένη 
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αντικειµενοστραφής γλώσσα, δηλαδή κάθε λειτουργία της παράγεται από 
«αντικείµενα», αλλά και παράγει «αντικείµενα». Με την Avenue ο χρήστης µπορεί 
να δηµιουργήσει ή ακόµα και να επέµβει στα υπάρχοντα scripts, προσαρµόζοντας τα 
στις ανάγκες του.  

Τα shapefiles είναι µορφή αρχείων του ArcView, για την αποθήκευση χωρικών 
δεδοµένων και attributes (σώζονται σαν τουλάχιστον τρία αρχεία στο σκληρό δίσκο: 
filename.shp, filename.shx, filename.dbf). ∆ηµιουργούνται από µετατροπή από άλλες 
πηγές χωρικών δεδοµένων (Arc/Info Coverages), ή από σχήµατα που σχεδιάζονται σε 
themes, ή από δεδοµένα των πινάκων µε χωρική αναφορά. Τα αρχεία αυτά έχουν 
ορισµένα πλεονεκτήµατα χρήσης, όπως ότι εµφανίζονται γρηγορότερα σε µια 
προβολή από αρχεία άλλου τύπου και µπορούν εύκολα να υποστούν επεξεργασία.  

Το ArcView επιτρέπει τη δηµιουργία theme από πίνακες µε δεδοµένα που έχουν 
χωρική αναφορά: γεωγραφικές συντεταγµένες, διευθύνσεις ή χιλιοµετρικές θέσεις 
κατά µήκος ενός δικτύου. Το λογισµικό διαβάζει τις συντεταγµένες, που έχουν 
προέλθει από χάρτη, µετρήσεις ή GPS, από τα πεδία του πίνακα που ο χρήστης ορίζει 
και δηµιουργεί για κάθε ζευγάρι ένα σηµείο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής 
πινάκων από διαφορετικού τύπου αρχεία και ένωσής τους µε τα υπάρχοντα δεδοµένα. 

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα λογικών ερωτήσεων πάνω στα δεδοµένα µε τη χρήση 
λογικών τελεστών όπως οι AND και OR. 

Αυτές είναι µερικές µόνο και οι σηµαντικότερες από τις λειτουργίες που παρέχει το 
ArcView. Υπάρχουν ακόµα αρκετές δευτερεύουσες επιλογές ανάλογα µε την 
εκάστοτε εφαρµογή. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και πιο ολοκληρωµένα 
πακέτα GIS που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Εκτός από το ArcView υπάρχουν επίσης 
εκατοντάδες επιπλέον επιλογές για τους χρήστες των ΓΠΣ, µε τις πιο γνωστές να 
περιλαµβάνουν τα πακέτα MapInfo (MapInfo Corp.), GeoMedia (Intergraph), IDRISI 
(Clark Labs) και Autodesk GIS (Autodesk). 

1.8.2.2 Επιλογές στο πεδίο του λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

Ο όρος ανοικτός κώδικας αναφέρεται σε κάθε ελεύθερα διανεµόµενο λογισµικό, του 
οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι εκ προθέσεως διαθέσιµος στο κοινό για να τον 
µελετήσουν και να τον τροποποιήσουν. ∆ηµοφιλή παραδείγµατα είναι ο Mozilla και 
το Linux. 

Τα τελευταία χρόνια, µε την εξάπλωση της χρήσης των ΓΠΣ, η αγορά ανταποκρίθηκε 
στην αυξηµένη ζήτηση για γεωγραφικές και χαρτογραφικές λύσεις µε την ανάπτυξη 
πολλών εµπορικών πακέτων εφαρµογών που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις των χρηστών.  

Ταυτόχρονα, η κοινότητα ανοικτού κώδικα έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά και έχει 
αναπτύξει προϊόντα για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των χρηστών των ΓΠΣ. 
Επιπλέον, οι χρήστες των ΓΠΣ και οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη τους έχουν τώρα 
την πολυτέλεια της επιλογής από µια µεγάλη ποικιλία προγραµµάτων ανοικτού 
κώδικα για να δηµιουργήσουν τις δικές τους εφαρµογές. 

Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι ένα ισχυρό πακέτο, το 
GRASS (Geographical Resources Analysis Support System). Είναι ευρέως 
αναγνωρισµένο ότι το GRASS είναι το µεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο 
εγχείρηµα στο χώρο των ΓΠΣ ελεύθερου λογισµικού. Το GRASS είναι ένα  
raster/vector ΓΠΣ και περιλαµβάνει περισσότερα από 350 προγράµµατα και εργαλεία 
που µπορούν να δηµιουργήσουν, να διαχειριστούν και να αποθηκεύσουν γεωγραφικά 
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δεδοµένα. Για το πακέτο αυτό παρέχεται σηµαντική υποστήριξη από έγγραφα και 
εγχειρίδια, ενώ δίνει την δυνατότητα σε χρήστες µε βασικές γνώσεις 
προγραµµατισµού σε C να γράψουν τον δικό τους κώδικα και να επεκτείνουν ή να 
τροποποιήσουν το πακέτο. Οι δυνατότητες του πακέτου µπορούν να αξιοποιηθούν 
είτε µέσα από ένα γραφικό διαλογικό περιβάλλον είτε µέσω command line 
περιβάλλοντος. 

Το σύστηµα GRASS έχει περιορισµένη εσωτερική βάση δεδοµένων που επιτρέπει για 
κάθε αντικείµενο να αποθηκεύεται µια µόνο ιδιότητα. Στις πιο σύνθετες εφαρµογές 
το πρόβληµα αυτό µπορεί να ξεπεραστεί συνδέοντας το GRASS µε ένα εξωτερικό 
σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, όπως το PostgreSQL. Αυτή η προσέγγιση 
συγκρίνεται µε την κίνηση της ESRI να ενσωµατώσει τις δικές της δοµές δεδοµένων 
σε πιο ισχυρές βάσεις, όπως η Oracle. Η δυνατότητα συνεργασίας ανάµεσα στο 
GRASS και την PostgreSQL εξασφαλίζεται µε το πακέτο PostGIS. 

Από τη στιγµή που ο χρήστης δηµιουργεί µια εφαρµογή, το επόµενο βήµα είναι να 
την «δηµοσιεύσει» στο διαδίκτυο, ώστε να µπορούν να την χρησιµοποιήσουν οι 
ενδιαφερόµενοι. Εκτός από τα εµπορικά εργαλεία υπάρχει και µια σειρά από 
εργαλεία ανοικτού κώδικα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό 
όπως είναι το MapServer σε συνδυασµό µε κάποιον εξυπηρετητή (server) όπως ο 
Apache και βιβλιοθήκες όπως η GD για γραφικά, η FreeType για γραµµατοσειρές και 
οι libTIFF και libJPEG για υποστήριξη TIFF και JPEG εικόνων. 

1.8.3 ∆εδοµένα  

Το µεγαλύτερο µέρος της τεχνολογίας για την διαχείριση γεωγραφικών δεδοµένων 
ήταν διαθέσιµο από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, πέρασαν όµως αρκετά χρόνια 
µέχρι να χρησιµοποιηθεί ευρέως. Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι η 
ανάπτυξη εφαρµογών ΓΠΣ βασίζεται στην ύπαρξη ψηφιακών δεδοµένων. Παρ’ ότι οι 
σύγχρονες µέθοδοι χωροµέτρησης παράγουν τα αποτελέσµατά τους σε ψηφιακή 
µορφή, ο µεγάλος όγκος των διαθέσιµων δεδοµένων ήταν αποθηκευµένος µε τη 
µορφή συµβατικών χαρτών. Η µετατροπή των χαρτών σε ψηφιακή µορφή ήταν ένα 
σηµαντικό πρόβληµα για τις χαρτογραφικές υπηρεσίες και µόνο στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 ξεπεράστηκε µε την πρόοδο στον τοµέα των συσκευών 
ψηφιοποίησης. 

∆ιακρίνονται δύο τρόποι απόκτησης δεδοµένων: η άµεση απόκτηση όπου νέα 
δεδοµένα αποκτούνται µε χωροµετρικές µεθόδους, και η δευτερεύουσα απόκτηση 
δεδοµένων, όπου τα δεδοµένα προκύπτουν από την µετατροπή υπαρχόντων χαρτών 
σε ψηφιακή µορφή. 

1.8.3.1 ∆ευτερεύουσα απόκτηση δεδοµένων 

Υπάρχουν οι παρακάτω µέθοδοι για την µετατροπή ενός συµβατικού χάρτη σε 
ψηφιακή µορφή: 

• Ψηφιοποίηση υπαρχόντων χαρτών µε τη χρήση ψηφιοποιητή. Το πρώτο 
στάδιο σε αυτή την τεχνική είναι η προετοιµασία του χάρτη. Ο τονισµός των 
κυριοτέρων σηµείων του (π.χ. δρόµοι) µε διαφορετικά χρώµατα ή ακόµα και ο 
µερικός επανασχεδιασµός του µπορούν να γλιτώσουν έως και 50% από το 
κόστος της ψηφιοποίησης. Στην συνέχεια ακολουθεί το κύριο µέρος της 
ψηφιοποίησης. Ο χάρτης τοποθετείται σε έναν ψηφιοποιητή και γίνεται 
χειροκίνητη ψηφιοποίηση µε την επιλογή των επιθυµητών σηµείων και την 
µετατροπή των συντεταγµένων από συντεταγµένες του χάρτη σε ψηφιακές. 
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Επίσης η ψηφιοποίηση µπορεί να γίνει και µέσω υπολογιστή, µε τη χρήση 
ειδικών προγραµµάτων. Το τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει την επεξεργασία 
των δεδοµένων, δηλαδή την διόρθωση λαθών, την εισαγωγή δεδοµένων που 
λείπουν και την διαµόρφωση της τοπολογίας. 

• Σάρωση υπαρχόντων χαρτών. Οι χάρτες σαρώνονται για την απόκτηση 
ψηφιακών δεδοµένων µε τη µορφή εικόνας και για την µετατροπή των 
δεδοµένων σε διανυσµατικά δεδοµένα. Και πάλι απαιτείται προετοιµασία του 
χάρτη, αφού για την επιτυχηµένη σάρωση πρέπει ο χάρτης να είναι υψηλής 
χαρτογραφικής ποιότητας, µε καθαρά ορισµένες γραµµές, σύµβολα και 
κείµενο. Η διαδικασία περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο, αυτό της 
σάρωσης, παράγει ένα πλέγµα από pixels, καθένα από τα οποία έχει µια τιµή 
από το 0 έως το 255 ανάλογα µε την κλίµακα του γκρι που εκφράζει. Το 
δεύτερο στάδιο είναι η δυαδική κωδικοποίηση. Τα pixels που έχουν τιµή ίση ή 
µεγαλύτερη από 80 παίρνουν την τιµή 1 και αναπαριστούν γραµµές ενώ αυτά 
που έχουν µικρότερη τιµή από 80 παίρνουν την τιµή 0 και αναπαριστούν τις 
λευκές περιοχές του χάρτη. Με την τεχνική αυτή γίνεται δυνατή η συµπίεση 
των δεδοµένων έως και 90%. Και εδώ υπάρχει η φάση της επεξεργασίας των 
δεδοµένων µε την διάκριση τους σε τρεις κατηγορίες, σχήµατα, σύµβολα και 
θόρυβος, µε την διόρθωση λαθών, µε τη συµπλήρωση δεδοµένων που 
λείπουν, καθώς και την µετατροπή των δεδοµένων από raster σε vector. 

 
Σχήµα 1.13 Εικόνα που έχει προκύψει από τη σάρωση έντυπου χάρτη 

1.8.3.2 Άµεση απόκτηση δεδοµένων 

Όταν δεν υπάρχουν χάρτες για να παραχθούν ψηφιακά δεδοµένα πρέπει να βρεθούν 
άµεσες πηγές πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές 
χωροµέτρησης που παράγουν είτε ψηφιακά είτε αναλογικά δεδοµένα. 

• Βασισµένη στο έδαφος χωροµέτρηση (Ground – Based survey). Σε αυτού του 
είδους την χωροµέτρηση σκοπός είναι η συλλογή γενικής τοπογραφικής 
πληροφορίας, όπως η θέση δρόµων, ποταµών, κτηρίων, το είδος της 
βλάστησης, η γεωλογία του εδάφους κλπ. Παραδοσιακά η τεχνική αυτή 
διεξάγεται µε τη χρήση θεοδόλιχου για την µέτρηση των γωνιών και ταινιών 
για την µέτρηση αποστάσεων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα 
χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό χαρτών, οι οποίοι µε τη σειρά τους 
ψηφιοποιούνται για την παραγωγή των ψηφιακών δεδοµένων. Πλέον όλα 
αυτά τα χειροκίνητα εργαλεία έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές 
συσκευές που µετρούν τις γωνίες και τις αποστάσεις και έτσι τα δεδοµένα 
παράγονται κατευθείαν σε ψηφιακή µορφή.  
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Μια πολύ σηµαντική εξέλιξη στο πεδίο της χωροµέτρησης αποτέλεσε η 
εισαγωγή του GPS (Global Positioning System) που επιτρέπει την εύρεση της 
τοποθεσίας µε ακρίβεια από 100 µέτρα έως µερικά χιλιοστά, ανάλογα µε τον 
τρόπο που χρησιµοποιείται. Το σύστηµα εξαρτάται από ένα σύνολο 
δορυφόρων, που ονοµάζεται NAVSTAR, και που πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 24 για µια πλήρη υλοποίηση. Οι δορυφόροι διαθέτουν ρολόγια 
υψηλής ακρίβειας που χρησιµοποιούνται για την µετάδοση σηµάτων που 
λαµβάνονται από τους δέκτες GPS στο έδαφος. Ένας απλός δέκτης 
προσφέρει ακρίβεια 100 µέτρων, ενώ ένας διαφορικός ακρίβεια 3-5 µέτρων 
σε σχέση µε κάποιο σηµείο που πρέπει να έχει οριστεί ανεξάρτητα. 
Μεγαλύτερη ακρίβεια µπορεί να επιτευχθεί, µε µεγαλύτερο κόστος, 
χρησιµοποιώντας δύο δέκτες ταυτόχρονα, ο ένας από τους οποίους 
τοποθετείται πάνω από ένα σηµείο µε γνωστές συντεταγµένες, ενώ ο άλλος 
στο σηµείο µε τις άγνωστες συντεταγµένες. Οι συντεταγµένες του GPS 
µπορούν να υπολογιστούν και στις τρεις διαστάσεις. Όµως, η ακρίβεια στην 
κάθετη κατεύθυνση είναι µικρότερη από την ακρίβεια στις οριζόντιες 
διευθύνσεις. 

Τέλος, το σύστηµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην εύρεση της 
πορείας σε κάποιο µέσο µεταφοράς.  

• Remote sensing. Η τεχνική αυτή της εξαγωγής δεδοµένων µε τη βοήθεια 
δορυφόρων ξεκίνησε την δεκαετία του 1960, όταν οι δυνατότητες των 
δορυφόρων άρχισαν να συνδυάζονται µε την αυξηµένη ικανότητα των 
υπολογιστών να επεξεργάζονται µεγάλο πλήθος δεδοµένων. ∆ύο µοντέλα 
παρατήρησης εξελίχθηκαν: το παθητικό οπτικό (passive optical), το οποίο 
ασχολείται µε το ανακλώµενο ηλιακό φως και την επανεκπεµπόµενη θερµική 
ακτινοβολία, και το µικροκυµµατικό (microwave), το οποίο ασχολείται µε 
την µετάδοση και ανάκλαση της ενέργειας στο µικροκυµµατικό τµήµα του 
φάσµατος συχνοτήτων. Εκτός από τη διαφορετική φύση των φαινοµένων, οι 
δύο µέθοδοι έχουν και τεχνικές διαφορές. 

Σε γενικές γραµµές η λειτουργία των µεθόδων είναι η εξής: ένας δορυφόρος 
είναι εξοπλισµένος µε αισθητήρες που αντιλαµβάνονται την ανακλώµενη 
ηλιακή ενέργεια σαν ένα στιγµιότυπο της επιφάνειας της γης. Η οπτική 
περιοχή έχει χωριστεί σε υπο – περιοχές, καθεµία από τις οποίες ονοµάζεται 
φάσµα. Οι αισθητήρες αντιλαµβάνονται σε ποιο φάσµα ανήκει η 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Κατά την επανεκποµπή της ακτινοβολίας 
από τη γη υπάρχει εξασθένιση ή απορρόφησή της από τα στρώµατα της 
ατµόσφαιρας. Έτσι ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της λαµβανόµενης 
ακτινοβολίας δηµιουργείται µια εικόνα της επιφάνειας της γης. 

• Αεροφωτογραφίες και φωτογραµµετρία. Οι αεροφωτογραφίες είναι µια πολύ 
σηµαντική πηγή πληροφοριών. Η λεπτοµέρεια που µπορεί να επιτευχθεί από 
αυτές τις φωτογραφίες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το ύψος 
πτήσης του αεροσκάφους, η εστιακή απόσταση του φακού της φωτογραφικής 
µηχανής, οι ιδιότητες του φιλµ και για µετρήσεις της ανύψωσης του εδάφους, 
η επικάλυψη των διαδοχικών φωτογραφιών. 

Επειδή οι αεροφωτογραφίες λαµβάνονται από πάνω, όλα τα αντικείµενα σε 
αυτές φαίνονται από διάφορες κάθετες γωνίες. Γι’ αυτό οι αεροφωτογραφίες 
σχεδόν πάντα χρειάζονται ερµηνεία για να παράσχουν πληροφορία που θα 
χρησιµοποιηθεί στην χαρτογράφηση ή για να απεικονίσουν λεπτοµέρειες 
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όπως θα φαίνονταν από το έδαφος. Ο συνδυασµός των αεροφωτογραφιών και 
της ερµηνείας τους παρέχει πληροφορίες για σχετικά µεγάλες περιοχές χωρίς 
να χρειάζεται να γίνει χωροµέτρησή τους. ∆ρόµοι, λίµνες, ποτάµια, δάση και 
κτήρια είναι καθαρά ορατά στις αεροφωτογραφίες. Άλλα χαρακτηριστικά 
όπως το είδος της βλάστησης ή του εδάφους είναι πιο δύσκολο να 
ερµηνευθούν. Η ερµηνεία βασίζεται στην εξαγωγή πληροφορίας από το 
σχήµα, το µέγεθος, τη σκιά και το χρώµα των αντικειµένων.  

Οι αεροφωτογραφίες πάντα εισάγουν κάποια παραµόρφωση γιατί το σηµείο 
λήψης τους δεν είναι ποτέ ακριβώς κάθετο και γιατί το έδαφος δεν είναι 
σχεδόν ποτέ ακριβώς οριζόντιο. Συνεπώς, η πληροφορία από τις 
αεροφωτογραφίες πρέπει να µεταφερθεί σε ένα σύστηµα συντεταγµένων του 
εδάφους για τον υπολογισµό των αποστάσεων και των µηκών πριν εισαχθεί 
µε τη µορφή δεδοµένων στο ΓΠΣ. 

Ο όρος φωτογραµµετρία σηµαίνει µετρήσεις βασισµένες σε φωτογραφίες. 
Παρ’ ότι χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο Laussedat το 1851 
µόνο στο τέλος του 19ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται συστηµατικά, αφού 
µέχρι τότε η µη ακριβής φωτογραφική τεχνολογία δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο. 

Σήµερα, ο στερεοσκοπικός σχεδιαστής (stereo plotter) είναι το όργανο που 
χρησιµοποιείται για να µεταφέρει την πληροφορία των αεροφωτογραφιών σε 
τοπογραφικούς χάρτες, οι οποίοι αποτελούν τη βάση για διανυσµατικά 
δεδοµένα. Εκεί τοποθετούνται δύο επικαλυπτόµενες αεροφωτογραφίες που 
έχουν τραβηχτεί από διαφορετικά σηµεία και σχηµατίζεται µια τρισδιάστατη 
εικόνα. Μετακινώντας ένα σηµείο γύρω από την τρισδιάστατη εικόνα 
µπορούν µε ειδικό λογισµικό να σχεδιαστούν τα διάφορα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια, εφαρµόζονται γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί 
στα δεδοµένα, ώστε να αναπαρασταθούν στο επιθυµητό σύστηµα αναφοράς. 
Τέλος, ακολουθεί η χρονοβόρα διαδικασία της επεξεργασίας των δεδοµένων 
και της διόρθωσης πιθανών λαθών, ώστε να αντιστοιχούν στην επιθυµητή 
εικόνα χάρτη. 

 
Σχήµα 1.14 Επεξεργασία δεδοµένων µε τη µέθοδο της φωτογραµµετρίας 
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1.8.4 ∆εδοµένα για τις ιδιότητες 

Εκτός από τα καθαρά γεωγραφικά δεδοµένα σε ένα ΓΠΣ χρησιµοποιούνται και 
δεδοµένα - ιδιότητες που αντιστοιχίζονται σε κάθε αντικείµενο. Πηγές για αυτά τα 
δεδοµένα αποτελούν κυρίως έγγραφα, που ανήκουν συνήθως σε δηµόσιους 
οργανισµούς. Τα δεδοµένα είτε βρίσκονται ήδη ταξινοµηµένα σε µορφή πινάκων, 
οπότε είναι εύκολο να εισαχθούν στα ΓΠΣ, είτε είναι διάσπαρτα σε διάφορες 
εκθέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εξαχθεί η πληροφορία και να 
ταξινοµηθεί σε πίνακες, πριν γίνει η εισαγωγή της στα ΓΠΣ. 

 
Σχήµα 1.15 Αντιστοίχιση ιδιοτήτων σε αντικείµενα 

1.8.5 Η βάση δεδοµένων 

Στον κόσµο των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα αρχεία είναι η πιο συνηθισµένη 
µορφή αποθήκευσης των δεδοµένων. Όταν, όµως, ο όγκος τους γίνεται πολύ µεγάλος, 
ή όταν χρειάζεται πολλοί χρήστες να τα προσπελαύνουν ταυτόχρονα, είναι πιο 
επιθυµητό τα δεδοµένα να αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων. Η βάση 
δεδοµένων είναι ένα εργαλείο ικανό να αποθηκεύσει µεγάλη ποσότητα σύνθετης 
πληροφορίας µε ένα δοµηµένο τρόπο. Η πληροφορία σε µια βάση δεδοµένων είναι 
οργανωµένη σε εγγραφές, οι οποίες µπορούν να αποθηκευθούν, να συσχετιστούν, να 
δεικτοδοτηθούν και να γίνουν ερωτήσεις (queries) πάνω σε αυτές. Η αποθήκευση των 
δεδοµένων σε βάσεις είναι πιο αξιόπιστη και ασφαλής µέθοδος από την αποθήκευση 
τους απλά σε αρχεία. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βάσεων: οι σχεσιακές (relational) 
και οι αντικειµενοστραφείς (object – oriented). 

Η αποθήκευση πληροφορίας σε µια σχεσιακή βάση είναι αρκετά απλή υπόθεση. Οι 
εγγραφές οργανώνονται  σε γραµµές και στήλες, µε µια ξεχωριστή γραµµή για κάθε 
οντότητα και µια στήλη για κάθε ιδιότητα που έχει αποθηκευτεί για κάθε σύνολο 
οντοτήτων. Κάθε στήλη δέχεται συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων, όπως κείµενο, 
αριθµούς, ηµεροµηνίες κ.λπ. Πάνω σε αυτούς τους πίνακες µπορούν να γίνουν 
ερωτήµατα, µε τα οποία θα επιλεγούν οι εγγραφές που πληρούν συγκεκριµένα 
κριτήρια. Στις σχεσιακές βάσεις δεν επιτρέπονται διπλές εγγραφές, ενώ κάθε εγγραφή 
πρέπει να αναγνωρίζεται µοναδικά, ώστε να έχουν νόηµα τα ερωτήµατα. Μια ή 
περισσότερες από τις στήλες πρέπει να έχουν δηλαδή µοναδικές τιµές (primary key). 
Ο όρος σχεσιακός προέρχεται από το γεγονός ότι η πληροφορία οργανώνεται σε 
πίνακες και οι πίνακες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις. 

Οι αντικειµενοστραφείς βάσεις έχουν τις ρίζες τους στις βασικές αρχές των 
αντικειµενοστραφών γλωσσών προγραµµατισµού. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων 
αποθηκεύουν την πληροφορία µε πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι οι σχεσιακές. Τα 
δεδοµένα αντί να διαµοιράζονται ανάµεσα σε πίνακες, αποθηκεύονται σε συµπαγή 
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τµήµατα που ονοµάζονται αντικείµενα. Κάθε αντικείµενο ορίζεται µέσα σε µια 
ιεραρχία κλάσεων έτσι ώστε να κληρονοµεί τις ιδιότητες της πατρικής του κλάσης. 
Μέσα στο αντικείµενο µπορούν να οριστούν ξεχωριστές ιδιότητες, οι οποίες µπορούν 
να περιγράψουν από µόνες τους το δικό τους σύνολο ιδιοτήτων και τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορούν να γίνουν τα ερωτήµατα πάνω σε αυτές. Οι αντικειµενοστραφείς 
βάσεις κάνουν πιο εύκολη τη µοντελοποίηση φαινοµένων του πραγµατικού κόσµου 
µε µια λογική σειρά. 

Εκτός από αυτούς τους δύο κύριους τύπους βάσεων υπάρχει και ένας υβριδικός, η 
αντικειµενο – σχεσιακή (object – relational) βάση, που συνδυάζει στοιχεία και των 
δύο κατηγοριών.  

Όλοι οι µεγάλοι κατασκευαστές πακέτων ΓΠΣ παρέχουν εργαλεία που επιτρέπουν 
αποθήκευση σε βάση δεδοµένων. Επειδή η διαχείριση µιας βάσης µπορεί να είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση, φροντίζουν να παρέχουν και ένα γραφικό περιβάλλον 
παρόµοιο µε το περιβάλλον του ΓΠΣ. Τέτοια προϊόντα αναφέρονται συχνά ως 
middleware. Αυτά τα περιβάλλοντα είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν µε ένα µεγάλο 
εύρος δηµοφιλών βάσεων δεδοµένων, όπως η MS-Access, η SQL Server, η Oracle, η 
Sybase, η Ingres και η IBM. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, οι ίδιες οι εταιρείες 
δηµιουργίας λογισµικού βάσεων δεδοµένων παράγουν επεκτάσεις για τις βάσεις τους, 
ώστε να υποστηρίζουν την αποθήκευση και διαχείριση σύνθετων δεδοµένων, όπως οι 
γεωγραφικές συντεταγµένες και οι εικόνες raster. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο 
σηµαντικό ρόλο παίζουν τα ΓΠΣ για την τεχνολογία της πληροφορίας. 

1.8.6 Λειτουργίες των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Τα περισσότερα εµπορικά πακέτα GIS προσφέρουν ένα εύρος λειτουργιών που 
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες: 

• Απόκτηση δεδοµένων. Αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο ο 
σηµαντικός ρόλος των δεδοµένων και οι τρόποι απόκτησής τους, άµεσοι µε 
µετρήσεις και έµµεσοι από την ψηφιοποίηση χαρτών, από αεροφωτογραφίες 
και µε τη χρήση δορυφόρων. Τα ΓΠΣ συνήθως έχουν την δυνατότητα 
κατανόησης των δεδοµένων σε διάφορα πρότυπα, ακόµα και µε την µορφή 
εικόνων. Γενικά, η απόκτηση δεδοµένων είναι ένα κρίσιµο στάδιο, αφού είναι 
το πιο χρονοβόρο και έχει το µεγαλύτερο κόστος. Επίσης, σηµαντικό ρόλο 
παίζει ο καθορισµός των προδιαγραφών ποιότητας των δεδοµένων και η 
συσχέτιση της πληροφορίας µε πιθανά λάθη που παρουσιάζονται στα 
δεδοµένα.  

• Προκαταρκτική επεξεργασία δεδοµένων. Περιλαµβάνει την δηµιουργία 
τοπολογικά δοµηµένων δεδοµένων και ταξινόµηση των χαρακτηριστικών των 
δεδοµένων ανάλογα µε τα υπό µελέτη φαινόµενα. Επίσης δίνεται η 
δυνατότητα µετατροπής των δεδοµένων από το µοντέλο vector στο raster 
(rasterisation) και αντίστροφα (vectorisation). Άλλες αλλαγές που µπορούν 
να γίνουν στα δεδοµένα είναι η αλλαγή του συστήµατος συντεταγµένων, της 
προβολής του χάρτη (map projection) και άλλοι γεωµετρικοί 
µετασχηµατισµοί. 

• Αποθήκευση δεδοµένων και ανάκτησή τους. Σε προηγούµενη παράγραφο 
εξηγήθηκε γιατί είναι προτιµότερο να αποθηκεύονται τα δεδοµένα σε βάσεις 
δεδοµένων και όχι σε απλά αρχεία. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σχεσιακές 
ή αντικειµενοστραφείς βάσεις. Τα δεδοµένα µπορεί να είναι ένας 
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συνδυασµός vector και raster µοντέλου, ενώ αποθηκεύονται και πληροφορίες 
σχετικά µε τις ιδιότητες των αντικειµένων. Η ανάκτηση των δεδοµένων 
βασίζεται σε ερωτήµατα πάνω στην βάση και σε επιλογή εκείνων των 
δεδοµένων που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. 

• Χωρική αναζήτηση και ανάλυση. Η αναζήτηση πάνω σε γεωγραφικά 
δεδοµένα µπορεί να περιλαµβάνει απλές λειτουργίες, όπως η εύρεση των 
γεωγραφικών οντοτήτων εντός µιας συγκεκριµένης περιοχής, ή πιο σύνθετες 
όπως η εύρεση περιοχών στις οποίες εµφανίζεται συνδυασµός φαινοµένων. 
Για παράδειγµα, µπορεί γύρω από συγκεκριµένα σηµεία να δηµιουργηθούν 
ζώνες ενδιαφέροντος (buffers) και να συγκριθούν πλευρές του φαινοµένου 
εντός των ζωνών και στις υπόλοιπες περιοχές. Επίσης, µπορούν να βρεθούν 
οι περιοχές όπου εµφανίζεται ένας συνδυασµός φαινοµένων. Η επιλογή των 
γεωγραφικών χαρακτηριστικών για περαιτέρω µελέτη και ανάλυση γίνεται µε 
ερωτήµατα SQL. Σε αυτά είτε χρησιµοποιούνται τελεστές της λογικής 
άλγεβρας, είτε τελεστές της θεωρίας συνόλων, ανάλογα µε το µοντέλο που 
ακολουθείται.  

Από τη στιγµή που θα γίνει η  επιλογή των γεωγραφικών περιοχών, υπάρχουν 
πακέτα λογισµικού για την στατιστική ανάλυση των ιδιοτήτων τους, ενώ 
µπορούν να εφαρµοστούν και αλγόριθµοι και τεχνικές για εφαρµογές όπως η 
εύρεση της συντοµότερης διαδροµής. 

• Γραφική αναπαράσταση και αλληλεπίδραση. Στα ΓΠΣ υπάρχει ένα γραφικό 
περιβάλλον, που πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολα κατανοητό από τους 
χρήστες. Μέσα από αυτό το περιβάλλον ο χρήστης αλληλεπιδρά µε την 
εφαρµογή. Παρουσιάζονται τα δεδοµένα µε την µορφή χάρτη και δίνεται στον 
χρήστη η δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζονται. 
Μπορεί, επίσης, να διαλέξει ορισµένες µόνο από τις γεωγραφικές οντότητες 
και να τις προβάλει σε ξεχωριστό επίπεδο ή να συνδυάσει θεµατικά επίπεδα 
µεταξύ τους. Μέσα από διαλογικά παράθυρα δίνεται η δυνατότητα να 
προσπελάσει τα δεδοµένα και να τροποποιήσει τόσο αυτά όσο και τις 
ιδιότητές τους. 

1.9 Η γλώσσα GML (Geography Markup Language) 

Η GML είναι ένα πρότυπο βασισµένο σε XML για την κωδικοποίηση, την 
αναπαράσταση και την χρησιµοποίηση γεωγραφικών δεδοµένων. Ο κύριος στόχος 
της GML είναι να παράσχει ένα στάνταρ για την αναπαράσταση πληροφορίας 
σχετικά µε γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τις ιδιότητές τους και τις σχέσεις µεταξύ 
τους, σε ένα πρότυπο που θα είναι ανεξάρτητο της πλατφόρµας που χρησιµοποιείται. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν οντότητες του πραγµατικού κόσµου και είναι 
τα θεµελιώδη αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στη GML. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
µπορεί να είναι συµπαγή και χειροπιαστά, όπως δρόµοι και κτήρια, ή αφηρηµένα και 
νοητά, όπως τα πολιτικά σύνορα των κρατών ή η πυκνότητα των πληθυσµών. Τα 
χαρακτηριστικά της GML περιγράφονται ανάλογα µε τις ιδιότητές τους, που µπορεί 
να περιλαµβάνουν γεωµετρικά, τοπολογικά, χρονικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Για 
παράδειγµα η GML µπορεί να περιγράψει την τοποθεσία, το σχήµα και την έκταση 
των γεωγραφικών αντικειµένων, καθώς επίσης και ιδιότητες όπως το χρώµα, η 
ταχύτητα και η πυκνότητα, µερικές από τις οποίες µπορεί να εξαρτώνται από τον 
χρόνο.  
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Οι προδιαγραφές του προτύπου καθορίστηκαν από το Open Geospatial Consortium 
(OGC), µια βιοµηχανική κοινοπραξία περισσοτέρων από 250 εταιρειών, 
κυβερνητικών οργανισµών και πανεπιστηµίων που σκοπό έχει τη δηµιουργία 
προτύπων στον τοµέα των γεωγραφικών πληροφοριών. Η τρέχουσα έκδοση της GML 
είναι η 3.1 και προτάθηκε τον Ιανουάριο του 2004. 

Παρ’ ότι η GML είναι κατανοητή από τον άνθρωπο, συνήθως, εκτός από πολύ απλές 
περιπτώσεις παράγεται αυτόµατα από εξειδικευµένο λογισµικό. Η GML επιτρέπει 
στους χρήστες να εκµεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες της XML τεχνολογίας. 
Ειδικότερα, η XML «χτίζει» πάνω στις τεχνολογίες XML, XML Schema, XLink, και 
XPointer. Επίσης τα GML δεδοµένα µπορούν εύκολα να αναµιχθούν µε µη 
γεωγραφικά δεδοµένα.  

Στο παρακάτω σχήµα 1.16 φαίνεται πως λειτουργεί το GML framework. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην GML υπάρχει αυστηρός διαχωρισµός ανάµεσα στην περιγραφή των δεδοµένων 
και την παρουσίασή τους. Για την παρουσίαση χρησιµοποιούνται XSL style sheets σε 
συνδυασµό µε τα GML δεδοµένα και γίνεται µετατροπή σε XML τύπο γραφικών. 

 
Σχήµα 1.17 Συνδυασµός XSL style sheets και GML δεδοµένων 

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγµα κώδικα σε GML που ορίζει ένα απλό 
σηµείο: 

Feature 

Geometry XLinks Topology 

Temporal 

GML 

framework 

Schema1 Schema2 

import 

application 
framework 

Σχήµα 1.16  Το GML framework 
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<gml:location > 
<gml:Point gml:id =" point96 " srsName =" epsg:4326 "> 
<gml:coordinates >31:56:00S 115:50:00E </ gml:coordinates > 
</ gml:Point > 
</ gml:location > 
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Κεφάλαιο 2 – Κινητές συσκευές: εµφάνιση περιεχοµένου και 
περιορισµοί 

2.1 Κινητές συσκευές 
Τα τελευταία χρόνια τρεις ήταν οι υπηρεσίες που η εµφάνισή τους αποτέλεσε 
επανάσταση στον τοµέα της τεχνολογίας: i-services (υπηρεσίες πλοήγησης στο 
internet), e-services (υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου), και οι πιο πρόσφατες 
χρονολογικά m-services. Στην τελευταία κατηγορία περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες 
που προσφέρονται στους χρήστες κινητών συσκευών. 

Ο όρος κινητή συσκευή δηλώνει µια συσκευή που είναι ειδικά σχεδιασµένη να 
χρησιµοποιείται καθώς µετακινείται. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα κινητά 
τηλέφωνα, τα PDAs, τα Tablet PCs και τα smartphones. Ένας φορητός υπολογιστής 
(laptop) είναι σχεδιασµένος να είναι φορητός, αλλά ο χρήστης απαιτείται να καθίσει 
για να τον χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά και γι’ αυτό δεν περιλαµβάνεται σε αυτήν 
την κατηγορία. Τα Tablet PCs ξεπερνούν αυτό το πρόβληµα αντικαθιστώντας το 
πληκτρολόγιο µε ένα ειδικό interface που επιτρέπει την αλληλεπίδραση ενός στυλό 
µε µια οθόνη touch screen, εντούτοις παραµένουν αρκετά µεγαλύτερα από τις 
υπόλοιπες κινητές συσκευές. 

2.1.1 Personal Digital Assistance (PDA ή palmtop) 

Τα PDAs είναι κινητές συσκευές που ήταν αρχικά σχεδιασµένες να χρησιµοποιούνται 
ως προσωπικές ηλεκτρονικές ατζέντες, αλλά διαφοροποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό µε 
το πέρασµα των χρόνων. Ένα τυπικό PDA συνήθως περιλαµβάνει ρολόι, ηµερολόγιο, 
βιβλίο διευθύνσεων, λίστα εργασιών, σηµειωµατάριο και απλό αριθµητικό 
υπολογιστή. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των συσκευών αυτής της κατηγορίας είναι 
η ικανότητά τους για συγχρονισµό δεδοµένων µε άλλα PDAs καθώς και µε 
υπολογιστές γραφείου και φορητούς. 

 

 
Σχήµα 2.1 Το palmOne Tungsten T5 

Τα σύγχρονα PDAs έχουν τη δυνατότητα να  επιτρέπουν στους χρήστες να δέχονται 
e-mails και να συνδέονται στο Internet. Αρχικά είχαν ενσωµατωµένο modem για 
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ασύρµατη επικοινωνία, όµως σήµερα η σύνδεση µε το Internet επιτυγχάνεται µε 
κινητά τηλέφωνα, µε τα οποία επικοινωνούν µέσω Bluetooth. Αυτός είναι ένας 
τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της περιορισµένης σε έκταση κάλυψης που 
παρείχαν οι εταιρείες που διαχειρίζονταν δίκτυα κατάλληλα για τα ενσωµατωµένα 
modem. Πλέον χρησιµοποιούνται τα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. 

Τα PDAs έχουν εξελιχθεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τσέπης, καθώς έχουν 
αναπτυχθεί για αυτά λειτουργικά συστήµατα όπως το Palm OS της Palm Source, τα 
Windows CE  για Pocket PC από τη Microsoft, το Linux, το Blackberry από την 
Research in Motion και τη SymbianOS. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί ειδικοί browsers 
(φυλλοµετρητές) που λαµβάνουν υπόψη τους περιορισµούς που συνεπάγεται η χρήση 
της κινητής συσκευής. Επίσης, άλλες λειτουργίες που υποστηρίζονται είναι η 
αναπαραγωγή ήχου και βίντεο, η επεξεργασία κειµένου καθώς και φωνητικές 
υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του µοντέλου Tungsten T5 της Palm 
One: 

• 320x480 TFT οθόνη µε υποστήριξη για περισσότερα από 65000 χρώµατα 

• Επεξεργαστής Intel Xscale 416 MHz 

• 256 MB µνήµη 

• ∆ιαστάσεις 12.1cm x 7.8cm x 1.54cm 

• Λειτουργικό σύστηµα Palm OS 5.4 

• Υποστήριξη Bluetooth 

2.1.2 Κινητό τηλέφωνο 

Το κινητό τηλέφωνο είναι µια συσκευή που λειτουργεί ως κανονικό τηλέφωνο ενώ ο 
χρήστης της µπορεί να µετακινείται σε µια ευρεία περιοχή. Τα κινητά επιτρέπουν 
συνδέσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο συνήθως µε την απλή πληκτρολόγηση του αριθµού 
κλήσης σε ένα ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Τα περισσότερα σύγχρονα 
κινητά τηλέφωνα χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό µετάδοσης ραδιοκυµάτων και 
παραδοσιακής µεταγωγής τηλεφωνικών κυκλωµάτων, ενώ η µεταγωγή πακέτων 
χρησιµοποιείται ήδη σε ορισµένα τµήµατα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά 
για υπηρεσίες όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο και το WAP. 

 
Σχήµα 2.2 Το πρώτο κινητό τηλέφωνο από την Motorola 
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Σύντοµη ιστορία της κινητής τηλεφωνίας: 

1876 Ο Alexander Graham Bell ανακαλύπτει το τηλέφωνο. 

1906 Ο Reginald Fessenden ολοκληρώνει επιτυχώς ένα ασύρµατο 
τηλεφώνηµα σε απόσταση 11 µιλίων από το εργαστήριό του. 

1946 Το πρώτο εµπορικό κινητό ραδιοτηλέφωνο κάνει την εµφάνισή του. 

1977 Πειραµατικά κυψελικά συστήµατα εγκαθίστανται στην περιοχή του 
Σικάγο και της Ουάσιγκτον. 

1983 

 

Παρέχεται η Advanced Mobile Phone Service (AMPS) που 
χρησιµοποιεί την ζώνη συχνοτήτων ανάµεσα στα 800 και τα 900 
MHz και 30 kHz bandwidth για κάθε κανάλι ως η πρώτη πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. 

Η Motorola παρουσιάζει το DynaTAC, το πρώτο πραγµατικά 
«κινητό» ραδιοτηλέφωνο. 

Το πρώτο εµπορικό κυψελικό σύστηµα αρχίζει να λειτουργεί στο 
Σικάγο. 

1990 Οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας ξεπερνούν τα 5 εκ. 

1992 Στέλνεται το πρώτο εµπορικό µήνυµα κειµένου από υπαλλήλους της 
Logica CMG. 

1998 Ο µέσος καταναλωτής στις ΗΠΑ χρησιµοποιεί το κινητό του 
τηλέφωνο κατά µέσο όρο 122 λεπτά τον µήνα. 

Οι εταιρείες Ericsson, Motorola, Nokia και Unwired Planet 
δηµιουργούν το WAPForum. 

∆ηµοσιεύονται στο web τα χαρακτηριστικά του WAP 1.0. 

2000 Στην ιαπωνική αγορά κάνουν την εµφάνισή τους κινητά τηλέφωνα µε 
κάµερα για λήψη φωτογραφιών και βίντεο. 

2001 Ο µέσος καταναλωτής χρησιµοποιεί το κινητό του τηλέφωνο κατά 
µέσο όρο 320 λεπτά τον µήνα. 

2002 Παροχή δικτύων για ψηφιακά ασύρµατα δεδοµένα και ενισχυµένη 
φωνή (2.5G). 

2004 Παροχή 3G δικτύων. 

 

 
Σχήµα 2.3  Το µοντέλο X640  από τη Samsung 
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Τα κινητά τηλέφωνα είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν σε κυψελικά δίκτυα. Ο χώρος 
που καλύπτει ένα τέτοιο δίκτυο χωρίζεται σε κυψέλες (cells), όπου η κάθε κυψέλη 
εξυπηρετείται από τη δική της κεραία και τον δικό της σταθµό βάσης (base station). 
Σε κάθε σταθµό βάσης εκχωρείται ένα µέρος του συνολικού αριθµού καναλιών 
επικοινωνίας που είναι διαθέσιµα σε ολόκληρο το κυψελικό σύστηµα. 

Ο κάθε κινητός χρήστης έχει έναν ποµπό σχετικά χαµηλής ισχύος (έως 100 W) και 
µπορεί να ακουστεί σε µια µικρή γεωγραφική περιοχή. Ο χρήστης που ανήκει σε µια 
κυψέλη επικοινωνεί µε το υπόλοιπο δίκτυο µέσω του σταθµού βάσης της κυψέλης, 
δηλαδή (συνήθως) µέσω του σταθµού βάσης από τον οποίο έχει την καλύτερη λήψη ή 
το δυνατότερο σήµα. Το µέγεθος µια κυψέλης µπορεί να ποικίλει από µερικές 
εκατοντάδες µέτρα (στο κέντρο µιας πόλης) µέχρι µερικές δεκάδες χιλιόµετρα (σε 
αγροτικές περιοχές). Οι κυψέλες συχνά οργανώνονται έτσι ώστε γειτονικές κεραίες 
(σταθµοί βάσης) να είναι περίπου ισαπέχουσες. Το σχήµα των κυψελών που 
προκύπτει τότε είναι εξαγωνικό. Κάθε χρήστης «ανήκει» στην κυψέλη της οποίας το 
σήµα «ακούει» πιο δυνατά. Ο χρήστης καταλαβαίνει ότι άλλαξε κυψέλη όχι 
µετρώντας την θέση του σε σχέση µε κάποια νοητή γραµµή, αλλά µετρώντας την 
ισχύ που λαµβάνει από τους διάφορους σταθµούς βάσης. Για παράδειγµα, είναι 
πιθανό λόγω φυσικών ή άλλων εµποδίων η κεραία της οποίας το σήµα ένας χρήστης 
«ακούει» πιο δυνατά να µην είναι η πιο κοντινή σε αυτόν.  

Ένα σύστηµα κυψελικής τηλεφωνίας περιλαµβάνει και τα λεγόµενα Κέντρα Κινητής 
Μεταγωγής (Mobile Switching Centers ή MSC). Το MSC συντονίζει τις ενέργειες  
ενός συνόλου κυψελών και ασχολείται µε την διάθεση των καναλιών στις κυψέλες, 
την δροµολόγηση των κλήσεων, την διατήρηση και ενηµέρωση της πληροφορίας για 
την θέση των χρηστών, την ασφάλεια, την χρέωση, την διαχείριση της αλλαγής 
καναλιών (handoffs) και άλλα. Το MSC χρησιµεύει και ως η πύλη που συνδέει 
ολόκληρο το κυψελικό δίκτυο µε το δηµόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (public 
switched telephone network ή PSTN). 

Στο σχήµα 2.3 φαίνεται το µοντέλο X640 της Samsung, του οποίου τα 
χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά για τις δυνατότητες των σύγχρονων κινητών 
τηλεφώνων: 

• TFT οθόνη 128x160 pixels, 65536 χρώµατα 

• Ενσωµατωµένη VGA κάµερα  

• 1 MB µνήµη 

• WAP 2.0 browser 

• ∆ιαστάσεις 8.7cm x 4.7cm x 2.3cm 

2.1.3 Smartphone 

Ως smartphone θεωρείται γενικά κάθε κινητή συσκευή που ενσωµατώνει ικανότητες 
κινητού τηλεφώνου και διαχείρισης προσωπικής πληροφορίας στην ίδια συσκευή. 
Συχνά αυτό περιλαµβάνει την προσθήκη λειτουργιών τηλεφώνου σε PDAs ή 
λειτουργιών PDAs σε κινητά τηλέφωνα. Το χαρακτηριστικό-κλειδί των smartphones 
είναι πως µπορούν να εγκατασταθούν σε αυτά επιπρόσθετες εφαρµογές από τον 
κατασκευαστή, τον χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο που αναπτύσσει λογισµικό.  
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Για το 2004 τα smartphones αποτέλεσαν ένα ολοένα αυξανόµενο µεγάλο µέρος της 
αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Σε µερικά χρόνια το πιο πιθανό είναι όλα τα κινητά στην 
αγορά να είναι «έξυπνα». 

Τα πιο κοινά λειτουργικά συστήµατα για αυτήν την κατηγορία συσκευών είναι το 
Symbian (που αναπτύχθηκε από µια οµάδα εταιριών – ανάµεσά τους και η Nokia), τα 
Windows Mobile (από τη Microsoft), το Linux, το Palm OS και το BREW (τεχνικά 
πρόκειται για µια πλατφόρµα που αναπτύχθηκε από την Qualcomm). Οι προβλέψεις 
θέλουν το λειτουργικό Symbian να επικρατεί στην αγορά για την επόµενη πενταετία. 

Τα Smartphones στις ΗΠΑ τείνουν να είναι PDAs µε δυνατότητες κινητών 
τηλεφώνων, ενώ στην Ιαπωνία τείνουν να είναι κινητά τηλέφωνα µε δυνατότητες  
των PDAs. Στα χαρακτηριστικά τους περιλαµβάνεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
πρόσβαση σε email, λογισµικό ρύθµισης εργασιών, ενσωµατωµένη κάµερα, 
διαχείριση επαφών και περιστασιακά η ικανότητα ανάγνωσης εγγράφων διάφορων 
τύπων αρχείων, όπως έγγραφα του Word ή PDF αρχεία. Σε µερικές συσκευές ήδη 
παρουσιάζεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης προβολής τηλεόρασης. 

 
Σχήµα 2.4 Το smartphone 3620 της Nokia 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του smartphone 3620 της Nokia 
(σχήµα 2.4): 

• Οθόνη υψηλής ανάλυσης 176 x 208 pixels, 65536 χρώµατα 

• Λειτουργικό Symbian 

• WAP / XHTML browser 

• Ασύρµατο µόντεµ και υποστήριξη Bluetooth 

• Υποστήριξη Java MIDP 1.0 

• Ενσωµατωµένη VGA κάµερα 

• Υποστήριξη βίντεο – ενσωµατωµένος Real One player 

• ∆ιαστάσεις 13cm x 5.6cm x 2.54cm 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά αυτά µε του κινητού τηλεφώνου που 
παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο φαίνεται ότι πλέον τα όρια ανάµεσα 
σε κινητά τηλέφωνα και smartphones είναι δυσδιάκριτα και οι δύο κατηγορίες 
τείνουν να ενωποιηθούν σε µία. 
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2.1.4 Tablet PC 

Το Tablet PC είναι ένας υπολογιστής σχεδιασµένος σε µορφή σηµειωµατάριου όπου 
ο χρήστης µπορεί να γράψει µέσω οθόνης touch screen. Ο χρήστης µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ένα στυλό και δεν χρειάζεται να υπάρχει ποντίκι ή πληκτρολόγιο. 
Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που κατατάσσει το Tablet PC στις κινητές 
συσκευές, αφού ο χρήστης έχει την δυνατότητα να  το χρησιµοποιεί καθώς κινείται.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες Tablet PC: αυτά που έχουν ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο 
και µοιάζουν περισσότερο µε φορητούς και αυτά που έχουν µόνο οθόνη, αλλά 
υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου µέσω ασύρµατης ή USB σύνδεσης. 

Οι περισσότερες συσκευές αυτής της κατηγορίας τρέχουν λειτουργικό σύστηµα 
Windows XP Tablet Edition ή Linux. 

 
Σχήµα 2.5  Fujitsu ST5000 

Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας έχουν επεξεργαστές συχνότητας περίπου 1 GHz, 
µνήµη 512 MB, οθόνη περίπου 10 ιντσών και σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 
εκατοντάδων GB. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην αντιµετωπίζουν τα σηµαντικά 
προβλήµατα που θα αναλυθούν παρακάτω για τις κινητές συσκευές. Τα µεγαλύτερα 
µειονεκτήµατά τους είναι το σχετικά µεγάλο µέγεθος και το υψηλό κόστος, αφού 
µόλις πρόσφατα έκαναν την εµφάνισή τους στην αγορά. 

2.2 Περιορισµοί κινητών συσκευών 
Μια από τις σηµαντικότερες δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές συσκευές και 
που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Όµως, σε αντίθεση µε τους προσωπικούς υπολογιστές οι κινητές συσκευές 
αντιµετωπίζουν σηµαντικούς περιορισµούς που δυσκολεύουν την αλληλεπίδραση µε 
τον χρήστη κατά την πλοήγηση του στο Internet. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
σηµαντικότεροι από αυτούς τους περιορισµούς. 

• Μέγεθος της οθόνης: Το σχετικά µικρό µέγεθος της οθόνης είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα µειονεκτήµατα των κινητών συσκευών, όταν αυτές 
χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση περιεχοµένου. Το µέγεθος ποικίλει 
ανάλογα µε την κινητή συσκευή. Για παράδειγµα, στα κινητά τηλέφωνα µια 
οθόνη µπορεί να χωρά 2 έως 10 γραµµές κειµένου, ανάλογα µε το πόσο 
πρόσφατης τεχνολογίας είναι το κινητό τηλέφωνο. Το χαρακτηριστικό αυτό 
περιορίζει και την εµφάνιση γραφικών, που πρέπει αναγκαστικά να έχουν 
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µικρό µέγεθος, αλλά επίσης δυσκολεύει και την χρήση των συσκευών από 
συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού που πιθανόν να έχουν προβλήµατα όρασης. 

• Ανάλυση της οθόνης: Αντίστοιχα µε το µέγεθος της οθόνης, περιορισµοί 
υπάρχουν και για την ανάλυσή της, που βασίζονται στην τρέχουσα τεχνολογία 
και στους περιορισµούς του ανθρώπινου οπτικού συστήµατος. Οι τρέχουσες 
δυνατότητες των οθονών των κινητών συσκευών είναι  χαµηλές σε σχέση µε 
τις συµβατικές οθόνες και έτσι επηρεάζεται σηµαντικά η διαχείριση και η 
ποιότητα παρουσίασης των εικόνων. Χαρακτηριστικά, η ανάλυση της οθόνης 
κυµαίνεται από 180x80 έως 240x320 pixels ανάλογα µε την κινητή συσκευή.  
Πάντως, όπως ακριβώς έγινε και µε τις συµβατικές οθόνες, έτσι αναµένεται 
να αυξηθεί η ανάλυση των οθονών στις κινητές συσκευές τα επόµενα χρόνια. 

• Αριθµός χρωµάτων: Ο περιορισµός αυτός αναφέρεται κυρίως σε κινητές 
συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας. Οι πρώτες κινητές συσκευές είχαν οθόνες 
που απεικόνιζαν µόνο αποχρώσεις του γκρι, ενώ στην συνέχεια έκαναν την 
εµφάνισή τους τα χρώµατα. Σήµερα οι οθόνες υποστηρίζουν χιλιάδες 
χρώµατα, αλλά και πάλι υστερούν σε σχέση µε τις δυνατότητες των οθονών 
των σταθερών υπολογιστών. Παρ’ όλα αυτά οι δυνατότητες που προσφέρουν 
σε αυτόν τον τοµέα οι προηγµένες τεχνολογικά κινητές συσκευές κρίνονται 
επαρκείς, αν και αναµένεται να βελτιωθούν τα επόµενα χρόνια. 

• Υπολογιστική ισχύς: Η περιορισµένη υπολογιστική ισχύς που προσφέρουν οι 
κινητές συσκευές περιορίζει σηµαντικά τη χρήση διαδραστικών κινούµενων 
εικόνων πραγµατικού χρόνου και τη διαχείριση σύνθετων γραφικών. Ειδικά η 
δηµιουργία τρισδιάστατων κινούµενων γραφικών περιορίζεται αυτή τη στιγµή 
σηµαντικά από το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποστήριξη σε υλικό για κινητές 
συσκευές για τρισδιάστατο σχεδιασµό. Το µικρό µέγεθος των κινητών 
συσκευών δεν επιτρέπει την ενσωµάτωση υλικού µε παρόµοια απόδοση µε 
αυτή των σταθερών υπολογιστών. 

• Αποθηκευτικός χώρος: Οι κινητές συσκευές έχουν επίσης περιορισµένο 
προσωρινό και µόνιµο αποθηκευτικό χώρο. Αυτό σηµαίνει ότι οι σχεδιαστές 
σελίδων για κινητές συσκευές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα 
αυτόν και να σχεδιάζουν σελίδες µε µέγεθος που να µπορεί να διαχειριστεί η 
κινητή συσκευή. Και σε αυτή την περίπτωση το µέγεθος του αποθηκευτικού 
χώρου ποικίλει ανάλογα µε το πόσο προηγµένη τεχνολογικά είναι η συσκευή, 
αλλά και ανάλογα µε το είδος της συσκευής. Για παράδειγµα ένα κινητό 
τηλέφωνο έχει συνήθως µικρότερη χωρητικότητα από ένα PDA. Όσο 
εξελίσσεται όµως η τεχνολογία, τόσο θα αυξάνεται και ο αποθηκευτικός 
χώρος για τις συσκευές, πάντα όµως θα υπάρχει σηµαντική διαφορά σε σχέση 
µε τα σταθερά υπολογιστικά συστήµατα. 

• Τρόποι αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη: Εδώ παρατηρούνται σηµαντικές 
διαφορές σε σχέση µε τους σταθερούς υπολογιστές. Συνήθως δεν 
χρησιµοποιείται ποντίκι για την επιλογή των αντικειµένων στην οθόνη. 
Επίσης, το πληκτρολόγιο διαφέρει σηµαντικά από τα συµβατικά 
πληκτρολόγια. Σε κάποιες κινητές συσκευές µπορούν να συνδεθούν 
συµβατικά πληκτρολόγια. Στις περισσότερες, όµως, είτε δεν υπάρχει καθόλου 
πληκτρολόγιο (χρησιµοποιούνται έµµεσοι τρόποι εισαγωγής κειµένου) είτε 
λόγω του µικρού µεγέθους του είναι αρκετά δύσχρηστο και δεν διευκολύνει 
την εισαγωγή κειµένου από τον χρήστη. Υπάρχουν πάντως και άλλοι τρόποι 
αλληλεπίδρασης, όπως η γραφή µε ειδικό στυλό και η χρησιµοποίηση φωνής, 
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που όµως πρόκειται για τεχνολογίες που δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί 
επαρκώς και οι χρήστες δεν έχουν εξοικειωθεί µαζί τους. 

• Μεταφορά δεδοµένων: Περιορισµοί εµφανίζονται και στην µεταφορά 
δεδοµένων στις κινητές συσκευές. Εκτός από τις υπέρυθρες ακτίνες και το 
Bluetooth που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά δεδοµένων από µια 
συσκευή σε µια άλλη, για τη σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιµοποιούνται τα 
κινητά και ασύρµατα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Το κόστος 
µεταφοράς των δεδοµένων παραµένει υψηλό και αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για τη χρήση των κινητών συσκευών για πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
ενώ και οι ταχύτητες δεν κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Το πρόβληµα 
της ταχύτητας λύνεται επαρκώς από τα 3G δίκτυα που πρόσφατα έκαναν την 
εµφάνισή τους. Επιπλέον, συχνά εµφανίζονται προβλήµατα στη µεταφορά 
των δεδοµένων λόγω προσωρινής αδυναµίας σύνδεσης, καθώς ο χρήστης 
µετακινείται µε τη συσκευή, καθώς και προβλήµατα αστάθειας του δικτύου. 

• Ενέργεια: Οι κινητές συσκευές για να λειτουργήσουν απαιτούν ενέργεια που 
αντλούν από την µπαταρία τους η οποία πρέπει να φορτίζεται σε διαστήµατα 
που καθορίζονται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Καθώς η τεχνολογία 
αναπτύσσεται και βελτιώνει διάφορα χαρακτηριστικά του υλικού των κινητών 
συσκευών, αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια. Αντίθετα, η τεχνολογία 
διαχείρισης ενέργειας προοδεύει µε µικρότερους ρυθµούς. 

• Άλλοι περιορισµοί: Υπάρχουν και άλλοι περιορισµοί, όπως αυτός της 
ασφάλειας. Οι κινητές συσκευές χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα που 
αναπτύχθηκαν πρόσφατα και έτσι δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως για παραλείψεις 
στην ασφάλεια. 

• Επιπλέον, πολλές φορές η δυνατότητα αλληλεπίδρασης του χρήστη 
επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, ίσως να 
δυσκολεύεται να δει το περιεχόµενο της οθόνης όταν βρίσκεται κάτω από τον 
ήλιο, ή να ακούσει φωνητικές οδηγίες όταν βρίσκεται σε θορυβώδες 
περιβάλλον. 

2.3 ∆ίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

2.3.1 2G δίκτυα 

Πρόκειται για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς. Η µεγάλη καινοτοµία 
που εισήγαγαν είναι ότι τα δεδοµένα που επεξεργάζονται είναι ψηφιακά. Αυτό 
επέτρεψε µια σηµαντική βελτίωση στην ποιότητα της φωνής, καθώς η ψηφιακή 
πληροφορία δεν υπόκειται στις ίδιες παραµορφώσεις µε την αναλογική πληροφορία 
και επιπλέον η χωρητικότητα είναι αυξηµένη καθώς οι κλήσεις µπορούν να 
πολυπλεχθούν πιο αποτελεσµατικά. Τα δίκτυα δεύτερης γενιάς δεν µπορούν κανονικά 
να µεταφέρουν δεδοµένα, όπως email και λογισµικό, παρά µόνο την ψηφιακή φωνή 
και άλλα υποτυπώδη δεδοµένα, όπως η ηµεροµηνία και η ώρα. Εντούτοις, τα γραπτά 
µηνύµατα (SMS) µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µια µορφή µεταφοράς δεδοµένων. 

Οι 2G τεχνολογίες µπορούν να διακριθούν σε TDMA και CDMA ανάλογα µε τον 
τύπο της πολυπλεξίας που χρησιµοποιούν. Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο δεύτερης 
γενιάς είναι το GSM (Global System for Mobile Communications), που προέρχεται 
από την Ευρώπη αλλά χρησιµοποιείται παγκοσµίως. 
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Το GSM είναι το πιο δηµοφιλές πρότυπο για κινητά τηλέφωνα στον κόσµο. 
Υπολογίζεται ότι χρησιµοποιείται από περισσότερους από ένα δισεκατοµµύριο 
χρήστες σε περίπου 200 χώρες. Πρόκειται για ένα ανοικτό πρότυπο που 
αναπτύσσεται από το 3GPP. 

Από την πλευρά του καταναλωτή το µεγάλο πλεονέκτηµα των GSM συστηµάτων 
ήταν η υψηλότερη ποιότητα της ψηφιακής φωνής και οι εναλλακτικές, φθηνές λύσεις 
αντί για τις τηλεφωνικές κλήσεις, όπως τα γραπτά µηνύµατα. Το πλεονέκτηµα για τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν η δυνατότητα που έδωσε η παρουσία του 
προτύπου σε τόσες πολλές χώρες, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλον τον 
κόσµο. Επίσης, το γεγονός ότι το πρότυπο είναι ανοικτό έδωσε τη δυνατότητα 
εύκολης διαλειτουργικότητας. 

Το δίκτυο των GSM συστηµάτων µπορεί να διαιρεθεί στον παρακάτω αριθµό 
στοιχείων: 

• Το υποσύστηµα των σταθµών βάσης (οι σταθµοί βάσης και οι ελεγκτές τους) 

• Το υποσύστηµα δικτύου και µεταγωγής (το τµήµα το δικτύου  που µοιάζει 
περισσότερο µε ένα σταθερό δίκτυο) 

• Το GPRS δίκτυο (προαιρετικό τµήµα που αναβαθµίζει το δίκτυο σε 
τεχνολογία 2.5G) 

• Όλα τα στοιχεία του συστήµατος που συνδυάζονται για να προσφερθούν οι 
GSM υπηρεσίες. 

Η σχηµατική αναπαράσταση του δικτύου φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 
Σχήµα 2.6 Η δοµή ενός GSM δικτύου 

Ένα από τα χαρακτηριστικά κλειδιά του GSM είναι το Subscriber Identity Module 
(SIM), κοινώς γνωστό ως κάρτα SIM. Πρόκειται για µια έξυπνη κάρτα που περιέχει 
τα στοιχεία εγγραφής του χρήστη και τον τηλεφωνικό του κατάλογο. Αυτό επιτρέπει 
στον χρήστη να διατηρήσει την πληροφορία του αφού αλλάξει συσκευή. 
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Εναλλακτικά, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει πάροχο κινητής τηλεφωνίας απλά 
αλλάζοντας την κάρτα SIM. 

2.3.2 2.5G δίκτυα 

Η 2.5G τεχνολογία είναι το ενδιάµεσο σκαλοπάτι ανάµεσα στις τεχνολογίες κινητής 
τηλεφωνίας δεύτερης και τρίτης γενιάς. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει δίκτυα δεύτερης γενιάς που έχουν υλοποιήσει ένα τµήµα µε µεταγωγή 
πακέτου, εκτός από το τµήµα µεταγωγής κυκλώµατος. Η τεχνολογία αυτή παρέχει 
µερικά από τα προνόµια των 3G δικτύων και µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιες από 
τις υπάρχουσες υποδοµές των GSM και CDMA δικτύων.  

Η πιο γνωστή 2.5G τεχνική είναι το GPRS (General Packet Radio Service). Πρόκειται 
για µια κινητή υπηρεσία δεδοµένων διαθέσιµη στους χρήστες GSM κινητών 
τηλεφώνων. Παρέχει µέτρια ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων, αξιοποιώντας 
αχρησιµοποίητα TDMA κανάλια στο GSM δίκτυο. Αρχικά υπήρχε η σκέψη να 
επεκταθεί το GPRS για να καλύπτει και άλλα πρότυπα, αλλά αντί γι’ αυτό τα δίκτυα 
αυτά τροποποιούνται ώστε να χρησιµοποιούν το GSM πρότυπο, έτσι ώστε είναι το 
µόνο είδος δικτύου όπου το GPRS χρησιµοποιείται. 

Το GPRS χρησιµοποιεί µεταγωγή πακέτου, που σηµαίνει ότι πολλαπλοί χρήστες 
µοιράζονται το ίδιο κανάλι µετάδοσης, µεταδίδοντας µόνο όταν έχουν δεδοµένα προς 
αποστολή. Αυτό σηµαίνει ότι η συνολική χωρητικότητα µπορεί να αποδοθεί στους 
χρήστες που πραγµατικά στέλνουν κάτι σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, παρέχοντας 
υψηλότερη χρησιµοποίηση όπου οι χρήστες στέλνουν ή δέχονται δεδοµένα περιοδικά 
διακοπτόµενα. Η πλοήγηση στο web, η λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η 
υπηρεσία instant messaging είναι  υπηρεσίες που απαιτούν περιοδικά διακοπτόµενη 
µεταφορά δεδοµένων και που έχουν όφελος από τη διαµοίραση της διαθέσιµης 
χωρητικότητας. 

Συνήθως, τα GPRS δεδοµένα κοστολογούνται ανά kilobyte µεταφερόµενης 
πληροφορίας ενώ οι συνδέσεις µεταγωγής κυκλώµατος κοστολογούνται ανά 
δευτερόλεπτο. Αυτό το τελευταίο αντανακλά το γεγονός ότι ακόµα και κατά τη 
διάρκεια χρονικών περιόδων που δεν γίνεται µεταφορά δεδοµένων, η χωρητικότητα 
δεν είναι διαθέσιµη για άλλους χρήστες. 

Η µεταγωγή πακέτου στο GPRS επιτυγχάνεται αναθέτοντας αχρησιµοποίητη 
χωρητικότητα κυψέλης για την µεταφορά των δεδοµένων. Καθώς τα δεσµευµένα 
κανάλια φωνής (ή δεδοµένων) αρχικοποιούνται από τα τηλέφωνα, η διαθέσιµη 
χωρητικότητα για δεδοµένα µεταγωγής πακέτου µειώνεται. Ως εκ τούτου, τα 
δεδοµένα µεταγωγής πακέτου έχουν φτωχό ρυθµό µετάδοσης σε κατειληµµένες 
κυψέλες. Το θεωρητικό όριο για την µετάδοση δεδοµένων είναι 170 kbit/s. Μια πιο 
ρεαλιστική τιµή είναι µεταξύ 30 και 70 kbit/s. Οι µέγιστοι ρυθµοί δεδοµένων 
επιτυγχάνονται µόνο µε ανάθεση περισσότερων από µια χρονικών σχισµών στο 
TDMA πλαίσιο. Επίσης, όσο υψηλότερος είναι ο ρυθµός δεδοµένων τόσο µικρότερη 
είναι η ικανότητα διόρθωσης σφάλµατος. Γενικά, η ταχύτητα σύνδεσης µειώνεται 
λογαριθµικά µε την απόσταση από τον σταθµό βάσης. Αυτό δεν είναι πρόβληµα σε 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές µε υψηλή πυκνότητα κυψελών, αλλά µπορεί να 
προκαλέσει προβλήµατα σε αραιοκατοικηµένες περιοχές. 

Η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων εξαρτάται και από την κωδικοποίηση του 
καναλιού. Με µια κωδικοποίηση που πετυχαίνει κάλυψη της κυψέλης κατά 98% ο 
ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων είναι περίπου 9 kbit/s για κάθε χρονική σχισµή. 
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2.3.3 3G δίκτυα 

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη 3G τεχνολογία παρέχουν την ικανότητα 
µεταφοράς τόσο φωνητικών δεδοµένων (τηλεφωνικές κλήσεις) όσο µη φωνητικών 
(όπως το «κατέβασµα» πληροφορίας, η ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και 
η υπηρεσία instant messaging). Η πρώτη χώρα που εισήγαγε τη 3G τεχνολογία σε 
ευρεία εµπορική κλίµακα ήταν η Ιαπωνία. Το 2005 το 40% των συνδροµητών στην 
Ιαπωνία χρησιµοποιούν 3G δίκτυα µόνο. Αναµένεται ότι κατά το 2006 θα 
ολοκληρωθεί η µετάβαση από τα δίκτυα δεύτερης γενιάς σε αυτά της τρίτης. 

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που υλοποιούν τη 3G τεχνολογία, µε τα πιο διαδεδοµένα 
να είναι το UMTS που είναι βασισµένο στη W-CDMA τεχνολογία και υιοθετήθηκε 
κυρίως από τις χώρες που χρησιµοποιούσαν το GSM, και το CDMA2000. Τα δίκτυα 
τρίτης γενιάς επιτυγχάνουν ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων έως 3 Mbit/s. 

2.4 Υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο 
Έχει αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια συντελέστηκε µια πραγµατική επανάσταση 
στο χώρο των κινητών συσκευών και κυρίως των κινητών τηλεφώνων µε την 
προσθήκη της δυνατότητας πλοήγησης στο Internet. Τα κινητά τηλέφωνα 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε ποιο τρόπο συνδέονται στο διαδίκτυο: 
στα WAP – enabled τηλέφωνα και στα τηλέφωνα που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες i-
mode. 

2.4.1 WAP (Wireless Application Protocol) 

Το WAP είναι ένα ανοιχτό, διεθνές πρότυπο για εφαρµογές που χρησιµοποιούν 
ασύρµατη επικοινωνία, όπως για παράδειγµα πρόσβαση στο διαδίκτυο από κινητό 
τηλέφωνο. Το WAP σχεδιάστηκε για να παρέχει υπηρεσίες ισοδύναµες µε αυτές που 
προσφέρει ένας browser µε κάποιες προσθήκες προσανατολισµένες στις κινητές 
συσκευές, και σχεδιάστηκε ειδικά για να αντιµετωπίσει τους περιορισµούς που 
αντιµετωπίζουν αυτές οι συσκευές. Όµως, κατά την πρώτη περίοδο χρήσης του 
αντιµετωπίστηκε αρνητικά από το κοινό και ασκήθηκε έντονη κριτική για τις 
σχεδιαστικές επιλογές και τους περιορισµούς που ακολουθεί. 

Το WAP είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα που δηµιουργήθηκε για κινητές 
συσκευές, όπως PDAs και κινητά τηλέφωνα, µε σκοπό να δώσει στους χρήστες τη 
δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω των συσκευών τους. Πριν την 
εµφάνιση του WAP ήταν σχεδόν αδύνατον να σχεδιαστούν διαδραστικές εφαρµογές 
δεδοµένων, που θα επέτρεπαν για παράδειγµα στο χρήστη να διαχειριστεί τα e-mail 
του ή να παρακολουθήσει τους τίτλους ειδήσεων από την κινητή συσκευή του. 
Στόχος του WAP ήταν να κάνει δυνατή τη δηµιουργία τέτοιων εφαρµογών. Στο 
παρελθόν, εταιρείες όπως οι Nokia, Ericsson και Openwave είχαν δηµιουργήσει 
κάποιες πλατφόρµες για τον ίδιο σκοπό. Για να βελτιώσουν όµως τις επαγγελµατικές 
τους ευκαιρίες, οι κατασκευαστές αποφάσισαν να ενώσουν της δυνάµεις τους και να 
δηµιουργήσουν ένα κοινό πρότυπο για κινητές εφαρµογές δεδοµένων. Αποτέλεσµα 
αυτής της προσπάθειας ήταν το WAP Forum, που στα τέλη της δεκαετίας του 90 
λάνσαρε το WAP 1.0. 

2.4.1.1 Αρχιτεκτονική του WAP 1.0 

Το WAP Forum πρότεινε ένα σύνολο από πρωτόκολλα που θα επέτρεπαν τη 
διαλειτουργικότητα  του εξοπλισµού και του λογισµικού µε πολλές διαφορετικές 
τεχνολογίες δικτύων. Το λογικό ήταν να δηµιουργηθεί µια πλατφόρµα που να 
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συνεργάζεται µε τις πιο διαδεδοµένες ανταγωνιστικές τεχνολογίες δικτύων, τα δίκτυα 
GSM και CDMA. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας του WAP 1.0. 

 
Σχήµα 2.7  Ο τρόπος λειτουργίας του WAP 1.0 

Είναι αντιληπτό ότι χρησιµοποιείται proxy τεχνολογία για την επικοινωνία ανάµεσα 
στην συσκευή και τον εξυπηρετητή του ιστού. Ο proxy εξυπηρετητής αποτελείται 
από µια πύλη (gateway) και κωδικοποιητές (encoders) και αποκωδικοποιητές 
(decoders). Η πύλη µεταφράζει τις αιτήσεις από τη στοίβα του πρωτοκόλλου WAP 
(WAP protocol stack), έτσι ώστε να µπορούν να υποβληθούν στους εξυπηρετητές του 
ιστού. Οι κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές µετατρέπουν το WAP περιεχόµενο σε 
συµπιεσµένη µορφή, ώστε να µειωθεί η ποσότητα πληροφορίας που πρέπει να σταλεί 
µέσω των ασύρµατων δικτύων χαµηλού εύρους ζώνης. Το εύρος ζώνης και οι 
καθυστερήσεις των ασύρµατων δικτύων έχουν ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
υποστηριχθούν τα χρονοβόρα πρότυπα του διαδικτύου, όπως τα HTML, HTTP, IP, 
TCP και TLS που είναι ανεπαρκή για τέτοιου είδους δίκτυα. Για παράδειγµα το 
πρωτόκολλο HTTP στέλνει τις επικεφαλίδες του σε µορφή κειµένου αντί για 
συµπιεσµένη δυαδική µορφή. 

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η επικοινωνία µεταξύ της WAP gateway και της 
συσκευής του χρήστη καθορίζεται από την στοίβα πρωτοκόλλων WAP (WAP 
protocol stack) που παρουσιάζεται παρακάτω. 

 
Σχήµα 2.8 Η στοίβα πρωτοκόλλων του WAP 



 51 

 

 

WAE  

Στο επίπεδο του Wireless Application Environment βρίσκονται όλα τα εργαλεία που 
είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη περιεχοµένου για WAP, όπως η γλώσσα WML 
και η WMLScript. 

WSP 

Στο επίπεδο Wireless Session Protocol καθορίζεται το είδος της σύνδεσης µεταξύ της 
συσκευής του χρήστη και του δικτύου. Υπάρχουν δύο είδη συνδέσεων. Connection – 
oriented και connectionless. Στην πρώτη περίπτωση, δεδοµένα αποστέλλονται τόσο 
από την πλευρά του δικτύου όσο και από την πλευρά του χρήστη. Στην περίπτωση 
αυτή το WSP στέλνει τα πακέτα δεδοµένων στο Wireless Transaction Protocol. Στην 
δεύτερη περίπτωση, η οποία χρησιµοποιείται συνήθως όταν κοινή πληροφορία 
µεταδίδεται σε όλους τους χρήστες (broadcasting), τα πακέτα κατευθύνονται στο 
επίπεδο Wireless Datagram Protocol. 

WTP 

Το επίπεδο Wireless Transaction Protocol είναι υπεύθυνο για την οµαλή και 
φυσιολογική ροή των δεδοµένων. Επίσης καθορίζει την κατηγορία της σύνδεσης για 
κάθε συναλλαγή: 

• Αµφίδροµα αξιόπιστη 

• Μονόδροµα αξιόπιστη 

• Μονόδροµα αναξιόπιστη 

Τα επίπεδα WSP και WTP µπορούν να αντιστοιχηθούν στο Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) του TCP/IP. 

WTLS  

Το επίπεδο Wireless Transport Layer Security προσφέρει παρόµοιες λειτουργίες µε 
αυτές του Transport Layer Security (TLS) του TCP/IP. Οι σηµαντικότερες από αυτές 
είναι η ακεραιότητα των δεδοµένων (κώδικες για ανίχνευση και διόρθωση 
σφαλµάτων), η κρυπτογράφηση των δεδοµένων καθώς και η πιστοποίηση του πελάτη 
(client) και του εξυπηρετητή. 

WDP 

Το επίπεδο Wireless Datagram Protocol λειτουργεί σε συνδυασµό µε το επίπεδο 
δικτύου. Το WDP διευκολύνει την λειτουργία του WAP σε µια ποικιλία 
διαφορετικών δικτύων και υποδοµών καθώς λειτουργεί ως ο µεσολαβητής µεταξύ 
των παραπάνω επιπέδων και του δικτύου του κάθε παρόχου. 

Επίπεδο δικτύου (network layer) 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, το επίπεδο δικτύου αναφέρεται στην τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται για την µετάδοση της πληροφορίας από τον εξυπηρετητή στον 
χρήστη. 

2.4.1.2 Αίτια της αποτυχίας του WAP 1.0 

Αναφέρθηκε ότι το WAP 1.0 δεν έτυχε της αναµενόµενης αποδοχής από το 
καταναλωτικό κοινό και µάλιστα δέχτηκε σκληρή κριτική. Ένας από τους λόγους της 
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αποτυχίας ήταν η γλώσσα που υποστήριζε, η WML. Οι σελίδες του WAP 1.0 έπρεπε 
να είναι γραµµένες σε αυτή τη γλώσσα, που όµως ήταν αρκετά δύσχρηστη. Οι 
προγραµµατιστές που ήταν συνηθισµένοι να σχεδιάζουν τις σελίδες σε HTML έπρεπε 
να µάθουν µια εντελώς νέα γλώσσα µε διαφορετική φιλοσοφία. Επιπλέον ο τεράστιος 
όγκος δεδοµένων που βρίσκονται στις σελίδες του διαδικτύου δεν ήταν δυνατό να 
αξιοποιηθεί και έτσι οι ενδιαφερόµενοι έπρεπε να σχεδιάσουν τις σελίδες τους από 
την αρχή. Επιπρόσθετα, υπήρχε απουσία ενός προτύπου για τον σχεδιασµό αυτών 
των σελίδων, όπως και έλλειψη εργαλείων σχεδιασµού. Ακόµα ένας λόγος για την 
αποτυχία του WAP 1.0 ήταν οι ελλιπείς τεχνολογικές υποδοµές: ασπρόµαυρες και 
µικρές οθόνες, πολύ χαµηλές ταχύτητες. Όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν το WAP 
Forum στη δηµιουργία του WAP 2.0. 

2.4.2 WAP 2.0 

Εξέλιξη του WAP 1.0 αποτελεί το WAP 2.0, το οποίο σχεδιάστηκε για να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στο WAP 1.0 και να κερδίσει την 
αγορά. Το γενικό µοντέλο στο οποίο βασίζεται το WAP 2.0 δεν διαφέρει ιδιαίτερα 
από το κλασικό µοντέλο στο οποίο βασίζεται το διαδίκτυο. 

 
Σχήµα 2.9  Το γενικό µοντέλο του WAP 2.0 

Παρατηρεί κανείς ότι εκτός από τη συνηθισµένη αρχιτεκτονική (pull), δηλαδή αίτηση 
από τον πελάτη και απάντηση από τον εξυπηρετητή, έχει ενσωµατωθεί και µία 
επιπλέον. Η αρχιτεκτονική αυτή ονοµάζεται push. Στην αρχιτεκτονική αυτή ο 
εξυπηρετητής µπορεί µε δική του πρωτοβουλία να στείλει δεδοµένα στον πελάτη. 

Στην περίπτωση του WAP ήταν απαραίτητη η ύπαρξη της WAP gateway. Αυτό δεν 
είναι πλέον απαραίτητο καθώς η επικοινωνία client – server γίνεται µε την χρήση 
HTTP/1.1. Παρόλα αυτά, χρησιµοποιώντας έναν proxy εξυπηρετητή είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί καλύτερη απόδοση καθώς και παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην 
αρχιτεκτονική push. Στην περίπτωση αυτή το βασικό σχήµα µετασχηµατίζεται στο 
ακόλουθο: 

 
Σχήµα 2.10  Μετασχηµατισµένο µοντέλο του WAP 2.0 
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Μερικές από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες που ενσωµατώνονται στο WAP 2.0 είναι: 

WAP Push: Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε εφαρµογές που βρίσκονται στον 
εξυπηρετητή, να στείλουν (push) περιεχόµενο στον πελάτη, µε την µεσολάβηση ενός 
push proxy. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη σε εφαρµογές πραγµατικού 
χρόνου που πρέπει να στέλνουν ειδοποιήσεις στους χρήστες. Τέτοιες εφαρµογές 
µπορεί να είναι εφαρµογές χρηµατιστηρίου ή εφαρµογές που στέλνουν ειδοποιήσεις 
για την κίνηση στους δρόµους µιας πόλης. Χωρίς την ύπαρξη της υπηρεσίας push, σε 
αυτές της εφαρµογές, η συσκευή του χρήστη θα έπρεπε να κάνει συνεχείς 
περιοδικούς ελέγχους ώστε ο χρήστης να έχει την σωστή πληροφορία την σωστή 
στιγµή. Κάτι τέτοιο όµως σε κινητές συσκευές θα προκαλούσε υπερβολική και 
άσκοπη χρήση των διαθέσιµων πόρων. 

User Agent Profile (UAProf): Η υπηρεσία αυτή προσφέρει ένα µηχανισµό 
περιγραφής των δυνατοτήτων του πελάτη και των προτιµήσεων του χρήστη στην 
εφαρµογή που τρέχει στον εξυπηρετητή. Η πληροφορία αυτή αποστέλλεται στον 
εξυπηρετητή µε το πρώτο request. Έτσι ο εξυπηρετητής έχει την δυνατότητα να 
προσαρµόσει το περιεχόµενο του ανάλογα µε τον χρήστη. Το ίδιο µοντέλο θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και από ένα proxy εξυπηρετητή ώστε µε την ίδια λογική 
να προσφέρει ποιοτικότερο περιεχόµενο στους χρήστες. Φυσικά η πληροφορία που 
αποστέλλεται περιέχει προσωπικά δεδοµένα, για αυτό το λόγο ελέγχεται από τον 
χρήστη. 

Wireless Telephony Application (WTA): Η υπηρεσία αυτή προσφέρει εργαλεία που 
δίνουν την δυνατότητα παροχής προηγµένων υπηρεσιών φωνής µέσω του 
περιβάλλοντος και των εφαρµογών που παραδοσιακά προσφέρουν υπηρεσίες 
δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό, το να απαντήσει κανείς µια κλήση, να βάλει τον 
συνοµιλητή του στην αναµονή ή να τον εκτρέψει σε άλλον αριθµό µπορούν πλέον να 
συνδυαστούν και µε υπηρεσίες δεδοµένων. Αυτό προσφέρει την δυνατότητα να 
µπορούν να αντιµετωπιστούν οι συσκευές µε υποστήριξη WAP 2.0, σαν πλατφόρµες 
που ενσωµατώνουν πλήρως το Internet και τις υπηρεσίες φωνής. 

External Functionality Interface (EFI): Η υπηρεσία αυτή καθορίζει το interface 
µεταξύ του WAP και εξωτερικών εφαρµογών. Στην ουσία δίνει την δυνατότητα 
συνεργασίας των WAP 2.0 συσκευών µε άλλες, όπως έξυπνες κάρτες, συσκευές GPS, 
ιατρικές συσκευές και ψηφιακές κάµερες. 

Persistent Storage Interface: Η δυνατότητα αυτή καθορίζει ένα interface για την 
οργάνωση, την πρόσβαση, την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδοµένων που έχουν 
αποθηκευτεί σε κινητές συσκευές ή άλλα αποθηκευτικά µέσα. 

Data Synchronization: Το WAP 2.0 έχει υιοθετήσει την SyncML ως την γλώσσα που 
χρησιµοποιείται για να προσφέρει λύσεις σε προβλήµατα synchronization που 
παρουσιάζονται στις κινητές συσκευές. Τα απαιτούµενα µηνύµατα της SyncML 
µπορούν να µεταφερθούν τόσο από το WSP όσο και από το HTTP/1.1 πρωτόκολλο. 

2.4.3 i-mode 

Το i-mode είναι το σύστηµα πρόσβασης στο διαδίκτυο για κινητές συσκευές που 
εισήγαγε στην αγορά η γιαπωνέζικη εταιρεία NTT DoCoMo, για πρώτη φορά τον 
Φεβρουάριο του 1999. Από τη στιγµή που έκανε την εµφάνισή του, το i-mode έτυχε 
ευρείας αποδοχής στην Ιαπωνία. Το ∆εκέµβριο του 2004 υπολογιζόταν ότι στη χώρα 
αυτή υπήρχαν περίπου 43 εκατοµµύρια συνδροµητές. Τα τελευταία χρόνια το i-mode 
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άρχισε να διαδίδεται και σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Ταϊβάν, και πολλές 
ευρωπαϊκές,  ανάµεσα στις οποίες και η Ελλάδα. 

 
Σχήµα 2.11 Γραφική αναπαράσταση της αύξησης των χρηστών i-mode την Ιαπωνία 

Για να χρησιµοποιήσει κανείς το i-mode πρέπει να έχει ένα i-mode τηλέφωνο, που 
έχει ένα ειδικό πλήκτρο σύνδεσης. Πατώντας το πλήκτρο γίνεται έναρξη της 
υπηρεσίας και εµφάνιση του ειδικού µενού. Μπορεί να το χρησιµοποιήσει κανείς για 
να κάνει κρατήσεις εισιτηρίων, να ελέγξει τον τραπεζικό του λογαριασµό, να λάβει 
πληροφορίες για τον καιρό κ.α. Ο χρήστης µπορεί επίσης να στείλει και να λάβει e-
mails. 

 
Σχήµα 2.12 ∆υνατότητες χρήσης  που προσφέρει το i-mode 
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Εκτός από τις προκαθορισµένες επιλογές µπορεί κανείς να εισάγει το URL της 
σελίδας που θέλει να επισκεφθεί. 

Υπάρχουν δύο είδη παρόχων περιεχοµένου i-mode: 

• Επίσηµοι πάροχοι. Πρόκειται για αναγνωρισµένους από τις εταιρείες που 
προσφέρουν i-mode παρόχους, που είναι απευθείας συνδεδεµένοι στον  i-
mode εξυπηρετητή. Αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα δεν µεταφέρονται πάνω 
από το διαδίκτυο κατά την αποστολή τους στον χρήστη. Βρίσκονται στο 
µενού i-mode, µπορούν εύκολα να προσπελαστούν και χρεώνουν την 
προσπέλαση των σελίδων τους. 

• Ανεπίσηµοι πάροχοι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλοι όσοι σχεδιάζουν 
σελίδες χρησιµοποιώντας τη γλώσσα που χρησιµοποιεί το i-mode, την 
iHTML. Μπορούν να προσπελαστούν µέσω του διαδικτύου. Ο i-mode 
εξυπηρετητής επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο αναµεταδίδοντας 
επικοινωνίες ανάµεσα στο δίκτυο πακέτων της εταιρείας παροχής i-mode και 
στο ανοικτό δίκτυο του Internet. 

 
Σχήµα 2.13 Πάροχοι περιεχοµένου για τηλέφωνα i-mode 

Τεχνικά το i-mode επικάθεται πάνω στο συνηθισµένο σύστηµα µετάδοσης φωνής που 
χρησιµοποιεί η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία. Ενώ, όµως, το σύστηµα 
µετάδοσης φωνής είναι circuit – switched (µεταγωγή κυκλώµατος - δηλαδή κάθε 
φορά χρειάζεται να συνδεθείς για να το χρησιµοποιήσεις), το i-mode είναι packet – 
switched (µεταγωγή πακέτου). Αυτό σηµαίνει ότι το i-mode είναι συνεχώς 
ενεργοποιηµένο, µε την προϋπόθεση ότι η συσκευή βρίσκεται εντός περιοχής που 
παρέχεται η υπηρεσία. Έτσι, όταν ο χρήστης ζητήσει κάποια πληροφορία, τα 
δεδοµένα στέλνονται αµέσως, χωρίς να µεσολαβεί καθυστέρηση για την 
εγκατάσταση σύνδεσης. Η καθυστέρηση που υπάρχει είναι αυτή που αντιµετωπίζουν 
και οι χρήστες του διαδικτύου από σταθερούς υπολογιστές, όταν ζητούν να 
κατεβάσουν δεδοµένα. Επίσης, µπορεί να υπάρξουν και άλλες καθυστερήσεις εάν ο 
όγκος των δεδοµένων είναι αρκετά µεγάλος ή αν το δίκτυο είναι υπερφορτωµένο. Οι 
ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων είναι 28.8 kbps για 2G MOVA δίκτυα και τυπικά 200 
kbps για 3G FOMA δίκτυα (στην πραγµατικότητα 64 kbps για την αποστολή 
δεδοµένων και 384 kbps για την λήψη δεδοµένων). Στο µέλλον αναµένεται οι ρυθµοί 
µετάδοσης δεδοµένων να φτάσουν τα 10 Mbps. Προς το παρόν, και µέχρι να 
βελτιωθούν οι ταχύτητες που προσφέρουν τα δίκτυα και οι δυνατότητες των 
συσκευών, υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί, µε τον σηµαντικότερο να είναι το µέγεθος 
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µιας i-mode σελίδας που δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 10 Kb. Οι περιορισµοί αυτοί 
σύντοµα αναµένεται να ξεπεραστούν.  

Η γλώσσα που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη σελίδων i-mode είναι η iHTML, 
που είναι βασισµένη στην cHTML. Για την υπηρεσία i-mode χρησιµοποιείται µια 
ποικιλία από άλλα πρότυπα. Η µεταφορά δεδοµένων παρέχεται µέσω ενός i-mode 
εξυπηρετητή µε HTTP πάνω σε TCP/IP πρωτόκολλα. Ουσιαστικά χρησιµοποιείται 
µια έκδοση του TCP, το WTCP (wireless – prolified TCP) που παρέχει 
βελτιστοποιηµένη ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων. Το WTCP υιοθετήθηκε και από 
το WAP Forum και ενσωµατώθηκε στο WAP 2.0. Η πύλη στο δίκτυο της εταιρείας 
παροχής της i-mode υπηρεσίας µεταφράζει το WTCP σε TCP. Υπάρχουν πολλαπλές 
πύλες που πραγµατοποιούν µετάδοση πακέτων µηνυµάτων, συνδέονται σε κάθε i-
mode εξυπηρετητή και κάνουν την µετατροπή ανάµεσα στα δύο πρωτόκολλα. 

 
Σχήµα 2.14 Αρχιτεκτονική του i-mode 

Για την ασφάλεια χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο SSL. Σε 3G τηλέφωνα µπορεί να 
σταλούν αρχεία βίντεο και ήχου που ακολουθούν το πρότυπο MPEG4, ενώ 
φωτογραφίες υποστηρίζονται µόνο σε GIF πρότυπο. 

2.4.4 Σύγκριση WAP και  i-mode 

Το WAP είναι προϊόν µιας διεθνούς εταιρικής συνεργασίας και είναι κυρίως 
διαδεδοµένο στην Ευρώπη. Το i-mode αναπτύχθηκε από µία µόνο εταιρεία και έχει 
γνωρίσει µεγάλη διάδοση κυρίως στην Ιαπωνία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει 
να εισχωρεί και σε ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι δύο αυτές υπηρεσίες είχαν µεγάλες διαφορές κυρίως τα πρώτα χρόνια της 
ανάπτυξής τους, όταν το πρότυπο WAP ήταν το WAP 1.0.  

Η βασικότερη διαφορά ήταν η υλοποίηση τους σε επίπεδο δικτύου. Το WAP 
χρησιµοποιούσε τεχνικές µεταγωγής κυκλώµατος ενώ το i-mode τεχνικές µεταγωγής 
πακέτου. Η µεταγωγή πακέτου χρησιµοποιείται συνήθως για την µεταφορά 



 57 

δεδοµένων. Αυτό πρακτικά σήµαινε πως αν ένας χρήστης WAP ήθελε να πάρει 
κάποια πληροφορία από το δίκτυο έπρεπε να καλέσει έναν αριθµό, να γίνει η 
µεταφορά της πληροφορίας µέσω αυτής της σύνδεσης και τέλος να τερµατιστεί η 
σύνδεση. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβανόταν κάθε φορά που ο χρήστης ήθελε να 
επικοινωνήσει µε το δίκτυο. Αντίθετα, στο i-mode, ο χρήστης είναι always on. Αυτό 
έχει αντίκτυπο και στην µέθοδο της χρέωσης της υπηρεσίας. Στο WAP ίσχυε 
χρονοχρέωση ενώ στο i-mode ογκοχρέωση. 

∆εύτερη θεµελιώδης διαφορά ήταν η γλώσσα που χρησιµοποιείτο. Στο WAP 1.0 η 
γλώσσα ήταν η WML ενώ στο i-mode ένα υποσύνολο της HTML, η iHTML, που 
χρησιµοποιείται ακόµα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να απαιτείτο ειδικό software για 
το hosting WAP σελίδων. Αντίθετα οι iHTML σελίδες µπορούν να φιλοξενηθούν σε 
κάθε εξυπηρετητή και το σηµαντικότερο, είναι προσβάσιµες από κάθε συσκευή. 
Αυτό άλλωστε αποτελεί και απώτερο στόχο του World Wide Web Consortium. Για το 
σκοπό αυτό έχει δηµιουργήσει και το Mobile Web Initiative στο οποίο συµµετέχουν 
µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κινητής 
τηλεφωνίας (Ericsson, Nokia, HP, NTT DoCoMo, Vodafone, Opera Software και 
άλλες). 

Όταν, όµως, εµφανίστηκε το WAP 2.0 οι οµοιότητες έγιναν περισσότερες από τις 
διαφορές. Πλέον για το WAP δεν χρησιµοποιείται η µεταγωγή κυκλώµατος και έτσι 
εφαρµόζεται και εδώ ογκοχρέωση. Εκτός από την WML, που παρέµεινε για λόγους 
συµβατότητας, γλώσσα που χρησιµοποιείται πλέον είναι η XHTML. Η γλώσσα του i-
mode, η iHTML είναι υποσύνολο της XHTML κάτι που σηµαίνει πως οι i-mode 
σελίδες είναι προσβάσιµες από WAP τηλέφωνα. 

Η εντύπωση που επικρατεί είναι πως τα επόµενα χρόνια οι δύο υπηρεσίες θα 
πλησιάζουν ολοένα η µία την άλλη και κάποια στιγµή θα συγχωνευτούν σε µία ενιαία 
υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

2.5 Γλώσσες για την ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές 

2.5.1 HDML 

Το 1994 η Openwave (Unwired Planet τότε) έκανε την πρώτη προσπάθεια να φέρει 
το Internet στις κινητές συσκευές. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν η 
δηµιουργία της HDML (Handheld Device Mark-up Language) µιας γλώσσας 
βασισµένης στην HTML που ενσωµάτωνε και λειτουργίες χρήσιµες για κινητές 
συσκευές όπως η υποστήριξη αριθµητικού πληκτρολογίου κ.α. 

Κάρτες 

Η θεµελιώδης δοµή για παρουσίαση περιεχοµένου στην HDML είναι οι κάρτες. Ο 
browser της συσκευής παρουσιάζει και επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά µε τις 
κάρτες. Στην ουσία ο χρήστης πλοηγείται µέσω µιας αλληλουχίας καρτών, διαβάζει 
το περιεχόµενο της κάθε µιας, συµπληρώνει πεδία, κάνει επιλογές και µετακινείται 
στην επόµενη ή επιστέφει στην προηγούµενη κάρτα. Οι κάρτες εµφανίζονται σε µία 
από τις παρακάτω τέσσερις µορφές: 

• Εισόδου (entry) 

• Εµφανίσιµες (display) 

• Επιλογής (choice) 
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• Μη εµφανίσιµες (nodisplay) 

Οι τρεις πρώτες περιέχουν κείµενο ή και αναφορές σε εικόνες και εµφανίζονται στον 
χρήστη. Οι κάρτες επιλογής επιτρέπουν στο χρήστη να διαλέξει από µια λίστα 
δυνατών επιλογών και οι κάρτες εισόδου επιτρέπουν στον χρήστη να εισάγει κείµενο. 

Όπως είναι φυσικό, µερικές κάρτες µπορεί να περιέχουν πληροφορία που δεν χωρά 
στην οθόνη της κινητής συσκευής. Στην περίπτωση αυτή ο browser πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα κύλισης (scrolling) στην υπόλοιπη πληροφορία. 

Decks 

Οι HDML κάρτες οµαδοποιούνται σε decks. Ένα deck είναι παρόµοιο µε µια HTML 
σελίδα  που προσδιορίζεται από ένα URL και είναι η µονάδα περιεχοµένου που 
ζητείται από τον εξυπηρετητή και αποθηκεύεται προσωρινά στον πελάτη. 

Οι ανεξάρτητες κάρτες µέσα σε ένα deck προσδιορίζονται από ένα µοναδικό όνοµα 
και µπορούν να προσπελαστούν κατευθείαν από το URL. Για παράδειγµα το URL της 
κάρτας µε όνοµα “card1” που περιέχεται στο deck http://www.my.com/myDeck.hdml 
είναι http://www.my.com/myDeck.hdml#card1. 

Η πρώτη κάρτα σε κάθε deck έχει το ίδιο URL µε το deck. Εποµένως, δεν είναι 
απαραίτητο να της δοθεί κάποιο όνοµα, εκτός και αν κάποια άλλη κάρτα την έχει ως 
προορισµό. 

Ο browser µπορεί να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των decks στην τοπική 
µνήµη. Αν αυτό ισχύει τα decks πρέπει να προσδιορίζουν και τον χρόνο ζωής τους 
(time to live, TTL) στην προσωρινή µνήµη. Τέλος, τα decks µπορούν να 
προσδιορίζουν κάποιες εξ ορισµού δράσεις (actions) για τις κάρτες που περιέχουν. 

Actions 

Όταν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει την αλληλεπίδραση µε µια κάρτα µπορεί να 
διαλέξει µια από τις παρακάτω actions: 

Accept Ολοκλήρωση εισόδου κειµένου, µετάβαση στην επόµενη 
κάρτα, εκκίνηση ή ολοκλήρωση µιας διαδικασίας. 

Prev Μετάβαση στην προηγούµενη κάρτα 

Soft1 – soft8 Ορίζονται από την εφαρµογή 

Help Εµφάνιση µιας κάρτας βοήθειας στο χρήστη 

Οι actions που ορίζονται στην HDML είναι γενικές και επαφίεται στον κάθε browser 
πως θα τις χρησιµοποιήσει. 

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγµα HDML κώδικα και το αποτέλεσµά του: 

<HDML VERSION=3.0> 
    <DISPLAY> 
        <WRAP>Hello HDML World! 
    </DISPLAY> 
</HDML> 
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2.5.2 WML 

Η WML (Wireless Markup Language) είναι η πρώτη πραγµατικά παγκόσµια γλώσσα 
για κινητές συσκευές και γι’ αυτό παραµένει ακόµα το ίδιο διάσηµη όπως και όταν 
πρωτοεµφανίστηκε το 1999. Πρόκειται για την γλώσσα του WAP 1.0 και 
αναπτύχθηκε από το WAP Forum. Ενσωµατώνει σχεδόν όλες τις δυνατότητες της 
HDML και φυσικά έχει και αρκετά νέα στοιχεία όπως χρονοδιακόπτες (timers). Η 
WML βασίζεται στην XML, εποµένως η σύνταξή της είναι αρκετά αυστηρή. Για 
παράδειγµα όλες οι ετικέτες (tags) είναι case sensitive. Έτσι το <wml> δεν είναι το 
ίδιο µε το <WML>. Επίσης, όλες οι ετικέτες πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν µε 
την σωστή σειρά. Επιπλέον, η WML είναι µια γλώσσα που προορίζεται για την 
παρουσίαση κειµένου. Το µόνο πρότυπο για την παρουσίαση εικόνων είναι το wbmp 
(Wireless BitMap) το οποίο και επιτρέπει µόνο ασπρόµαυρες εικόνες.  

Όπως και στην HDML, έτσι και στην WML υπάρχει η έννοια των decks που 
αποτελούνται από cards, καθώς και η έννοια των actions. Παρακάτω ακολουθεί ο 
κώδικας που παράγει το ίδιο αποτέλεσµα µε το παράδειγµα που παρουσιάστηκε για 
την HDML: 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"  
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 
<wml> 
      <card> 

<p> 
Hello HDML World! 

</p> 
</card> 

</wml>  

Το σηµαντικότερο νέο χαρακτηριστικό της WML είναι οι χρονοδιακόπτες. Η µονάδα 
χρόνου των timers είναι 1/10sec. Η λειτουργία τους κατανοείται εύκολα µε το 
παρακάτω παράδειγµα: 

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"  
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 
<wml> 

<card ontimer="test.wml"> 
<timer value="30"/> 

<p>Some Message</p> 
</card> 

</wml>  

Στο παράδειγµα αυτό θα εµφανιστεί το µήνυµα “Some Message” για 30 * 1/10 = 3 
sec και στην συνέχεια ο χρήστης θα µεταφερθεί αυτόµατα στο αρχείο “test.wml”. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η WML σχεδιάστηκε να είναι πιο περιγραφική από 
διαδικαστική, και έτσι είναι δυνατόν να παρουσιαστούν WML δεδοµένα σε διάφορες 
συσκευές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες µε µικρές αλλαγές στη 
γλώσσα. Όµως, µικρές αλλαγές στη λειτουργικότητα των συσκευών και διαφορετικές 
µεταφράσεις των προδιαγραφών έκαναν δύσκολο για τους προγραµµατιστές σε WML 
να δηµιουργήσουν περιεχόµενο που να λειτουργεί σε ένα µεγάλο εύρος συσκευών. 

2.5.3 WMLScript 

Η WMLScript είναι η γλώσσα που συµπληρώνει την WML δίνοντάς της client – side 
scripting δυνατότητες. Προέρχεται από την ECMAScript και µοιάζει µε την 



 60 

JavaScript. Η WMLScript δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας συναρτήσεων που 
µπορούν να αναφερθούν από την WML και από άλλα WMLScript προγράµµατα. 
Χρησιµοποιείται για να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες των συσκευών, να ξεπεράσει 
κάποιους από τους περιορισµούς της WML και να βελτιώσει το interface 
αλληλεπίδρασης του χρήστη. 

2.5.4 cHTML 

Το µεγάλο βήµα για την ενοποίηση του mobile και του κλασικού Internet έγινε µε την 
βοήθεια της compact HTML. Η cHTML είναι ένα καλά ορισµένο υποσύνολο της 
HTML και χρησιµοποιείται για τον σχεδιασµό σελίδων για κινητές συσκευές. Η πιο 
γνωστή εµπορική υλοποίηση της cHTML είναι η iHTML η οποία παρουσιάζεται 
παρακάτω. 

2.5.4.1 iHTML 

Η iHTML είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται για την δηµιουργία i-mode σελίδων. 
Είναι υποσύνολο της HTML και χρησιµοποιεί αρκετές από τις ετικέτες της αλλά 
φυσικά όχι όλες. Το γεγονός αυτό καθιστά αρκετά εύκολη υπόθεση για κάποιον 
σχεδιαστή µε εµπειρία στη δηµιουργία web σελίδων να δηµιουργήσει i-mode σελίδες. 
Επίσης, το περιεχόµενο αυτών των σελίδων µπορεί να προσπελαστεί από 
οποιονδήποτε browser υποστηρίζει HTML. 

Από τη στιγµή που η HTML είναι ευρέως διαδεδοµένη, θα παρουσιαστούν µόνο 
ορισµένες ετικέτες της iHTML που ενσωµατώνουν κάποιες ειδικές λειτουργίες των 
κινητών συσκευών. 

<a> 

Η χρήση της συγκεκριµένης ετικέτας είναι η ίδια µε την κανονική HTML. 
∆ηµιουργεί έναν σύνδεσµο από την τρέχουσα σελίδα σε κάποια άλλη. Το ενδιαφέρον 
βρίσκεται σε κάποιες επιπλέον ιδιότητες που υπάρχουν  για αυτή την ετικέτα και που 
παρουσιάζονται µε το ακόλουθο παράδειγµα κώδικα: 

<html> 
<head> 
<title>A</title> 
</head> 
<body> 
<div align=”center”>For information</div> 
<hr> 
<div align=”center”>By area</div> 
<a href="http://www.xxx.gr/tko.htm" accesskey="1">A thens</a><br> 
<a href="http://www.xxx.gr/kngw.htm" accesskey="2"> Patra</a><br> 
<a href="http://www.xxx.gr/chb.htm" accesskey="3">X ania</a><br> 
<a href="#toiawase" accesskey="4">Other areas</a><b r> 
<a name=”toiawase”></a> 
Areas other than the above<br>To phone<a href=”tel: 6977777777”> 
Here</a> 
To Mail<a href=”mailto:webmst@www.xxx.gr”>Here</a> 
To SMS<a href=”sms:09012345678”>Here</a>For informa tion 
</body> 
</html>  

Ο κώδικας θα παράγει το αποτέλεσµα που φαίνεται στο επόµενο σχήµα. 
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Σχήµα 2.15 Παράδειγµα σελίδας iHTML 

Συγκεκριµένα βλέπει κανείς πως µε τη χρήση της ιδιότητας accesskey στην οθόνη 
του χρήστη δίπλα από τον αντίστοιχο σύνδεσµο εµφανίζεται ένας αριθµός. Έτσι αν ο 
χρήστης για παράδειγµα πατήσει το πλήκτρο 3 θα µεταφερθεί στο URL 
http://www.xxx.gr/chb.htm. ∆ηλαδή, η ιδιότητα accesskey επιτρέπει στον χρήστη να 
ακολουθήσει κάποιον σύνδεσµο απλά πατώντας κάποιο πλήκτρο της συσκευής του. 
Επίσης, µε την χρήση των ιδιοτήτων tel και sms ο χρήστης µπορεί να τηλεφωνήσει ή 
να στείλει SMS αντίστοιχα σε προκαθορισµένο αριθµό. 

Ο χρήστης µπορεί ακόµα να αποθηκεύσει έναν αριθµό στον τηλεφωνικό κατάλογο 
του. Αυτό γίνεται µε την χρήση των ιδιοτήτων telbook και email στην ετικέτα <a>. 
Έτσι, για να αποθηκευτεί το νούµερο 2610999111 στο κινητό του χρήστη, ο iHTML 
κώδικας θα ήταν ο εξής: 

<a href=”2610999111” telbook= ”Hospital” email= ”in fo@hospital.gr”>  

Το µέγεθος του πεδίου telbook µπορεί να είναι έως 20 bytes ενώ το πεδίο email 
µπορεί να έχει µέγεθος 50 bytes. 

Με την ίδια λογική µπορεί να υπάρχει έτοιµο ένα SMS για τον επισκέπτη της 
σελίδας. Αν για παράδειγµα ο σχεδιαστής της σελίδας επιθυµεί ο χρήστης να µπορεί 
να στείλει απευθείας SMS στο 6971234567 µε κείµενο “Hello world” αρκεί να 
εισάγει την παρακάτω γραµµή στον iHTML κώδικα της σελίδας: 

<a href=”sms:6971234567?body=”Hello world”>  

Γραφικά 

Όσον αφορά τα γραφικά υποστηρίζονται µόνο GIF και animated GIF εικόνες. Τέλος, 
επιτρέπεται η χρήση κάποιων ειδικών χαρακτήρων – εικόνων. Με τον τρόπο αυτό 
µπορεί να εµπλουτιστεί µια σελίδα µε γραφικά χωρίς να αυξηθεί ιδιαίτερα το µέγεθός 
της. Για να χρησιµοποιηθεί κάποιος από αυτούς τους χαρακτήρες αρκεί να αναφερθεί 
ως “&#xxx” όπου xxx είναι ο τριψήφιος κωδικός κάθε χαρακτήρα. Αυτή τη στιγµή 
υπάρχουν διαθέσιµοι περίπου διακόσιοι τέτοιοι χαρακτήρες. 
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2.5.5 XHTML Mobile Profile 

Η πλειοψηφία των σελίδων στο web σήµερα είναι γραµµένες σε HTML. Το ερώτηµα 
όµως είναι σε ποια HTML; Αυτή τη στιγµή η τελευταία επίσηµη έκδοση της HTML 
είναι η HTML 4.01. Οι περισσότεροι προγραµµατιστές όµως χρησιµοποιούν µια 
HTML που είναι µίξη διάφορων ετικετών και το αποτέλεσµα λειτουργεί 
ικανοποιητικά µε τους δηµοφιλέστερους browsers. Φυσικά µια τέτοια γλώσσα δεν 
µπορεί να είναι αποδεκτή για την εµφάνιση περιεχοµένου σε κινητές συσκευές. Την 
ίδια περίοδο µια άλλη γλώσσα, η XML (Extensible Markup Language), κυριαρχεί 
στην οργάνωση της πληροφορίας. Στις αρχές του 2000 ο συνδυασµός της HTML 
4.0.1 και της XML οδηγεί στην δηµιουργία της XHTML 1.0. Μιας γλώσσας που 
κληρονοµεί τους αυστηρούς κανόνες δόµησης της xml χωρίς να χάνει την απλότητα 
της HTML. Το επόµενο βήµα για το World Wide Web Consortium (W3C) ήταν να 
χωρίσει τα στοιχεία της XHTML σε βολικά και αποδοτικά υποσύνολα 
(modularization). Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν να προετοιµάσει την γλώσσα 
για µελλοντικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις. Ένα από τα αποτελέσµατα αυτής της 
προσπάθειας ήταν και η δηµιουργία της XHTML basic, στην ουσία ένα υποσύνολο 
της XHTML 1.0. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σελίδα του W3C, η 
XHTML basic είναι σχεδιασµένη για web clients που δεν µπορούν να υποστηρίξουν 
πλήρως τις δυνατότητες της XHTML 1.0, όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs, συστήµατα 
πλοήγησης οχηµάτων, «έξυπνα» ρολόγια και άλλα. Παρόλα αυτά η γλώσσα είναι 
αρκετά πλούσια για την συγγραφή και παρουσίαση περιεχοµένου. Στην πράξη, στην 
XHTML basic δεν είναι δυνατή η χρήση frames, εµφωλευµένων πινάκων, CSS, 
πολύπλοκων φορµών και scripting (JavaScript). 

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν το τότε WAP Forum, Open Mobile Alliance σήµερα, 
στην επιλογή της XHTML basic ως αρχή για την δηµιουργία της επόµενης γλώσσας 
για παρουσίαση περιεχοµένου στα κινητά. Το WAP Forum πρόσθεσε στην XHTML 
basic λειτουργίες για καλύτερη µορφοποίηση και παρουσίαση του κειµένου. 
Συγκεκριµένα υιοθετήθηκαν ετικέτες της XHTML 1.0 (<hr>, <b>, <i>, <big> και 
<small>) καθώς και την ενσωµάτωση των WCSS (WAP Cascading Style Sheets). Το 
WCSS είναι η mobile έκδοση των CSS που χρησιµοποιούνται στο web. Αποτελούν 
υποσύνολο των CSS2 και ενσωµατώνουν µερικές λειτουργίες απαραίτητες για 
κινητές συσκευές. 

 

 Σχήµα 2.16 Συσχέτιση XHTML εγγράφου µε CSS style sheet 

Καρπός της όλης προσπάθειας ήταν η δηµιουργία της Extensible HyperText Markup 
Language - Mobile Profile (XHTML – MP) (Οκτώβριος 2001) η οποία αποτελεί και 
την γλώσσα για την παρουσίαση περιεχοµένου σε WAP 2.0. 

Η XHTML – MP έχει δανειστεί αρκετά στοιχεία από την XML. Έτσι, για να είναι ένα 
έγγραφο XHTML – MP έγκυρο, πρέπει να είναι «καλά δοµηµένο». Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί τους εξής κανόνες: 

• Να περιέχει ένα στοιχείο ως ρίζα (root). 
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• Όλα τα άλλα στοιχεία είναι παιδιά του στοιχείου root. 

• Όλες οι ετικέτες πρέπει να είναι σωστά εµφωλευµένες. 

• Όλα τα ονόµατα των ετικετών και των ιδιοτήτων πρέπει να είναι µε πεζά 
γράµµατα. 

• Οι τιµές των ιδιοτήτων πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών. 

• Η ιδιότητα “id” αντικαθιστά την ιδιότητα “name”. 

• Όλες οι ετικέτες πρέπει να κλείνουν, δηλαδή να σχηµατίζουν ζευγάρια. 

Ο τελευταίος κανόνας έχει ως συνέπεια οι ετικέτες που στην HTML είναι εξ ορισµού 
κενές να πρέπει να αλλάξουν τρόπο γραφής. Για παράδειγµα η ετικέτα που δηλώνει 
µία αλλαγή γραµµής, στην HTML είναι η <br>. Στην XHTML πρέπει να γίνει <br />. 

Η απαίτηση για σωστά εµφωλευµένες ετικέτες θα χαρακτηρίσει ως µη έγκυρο τον 
παρακάτω κώδικα: 

<b><i>This text is bold and italic</b></i>  

Στην XHTML για να προκύψει το ίδιο αποτέλεσµα ο κώδικας είναι: 

<b><i>This text is bold and italic</i></b>  

Ένα τυπικό αρχείο σε XHTML – MP είναι το παρακάτω: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobil e 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Title goes here</title> 
</head> 
<body> 
Body text goes here 
</body> 
</html>  

2.5.6 Java 2 Micro Edition 

Η J2ME είναι η συνεισφορά της Sun Microsystems στο πεδίο των κινητών συσκευών. 
Εντούτοις η J2ME δεν είναι σχεδιασµένη αποκλειστικά για ασύρµατες εφαρµογές. Η 
Sun τη διαφηµίζει σαν µια πλατφόρµα για όλα τα είδη των ενσωµατωµένων 
(embedded) συσκευών. 

Όπως συµβαίνει και µε την συνηθισµένη Java, οι J2ME εφαρµογές είναι φορητές και 
εποµένως διαθέσιµες σε οποιαδήποτε συσκευή τρέχει εικονική µηχανή Java (Java 
Virtual Machine). Ενώ οι XHTML και cHTML είναι markup γλώσσες που απαιτούν 
browser λογισµικό στην µεριά του πελάτη, η J2ME παρέχει ένα πλήρες 
προγραµµατιστικό πλαίσιο εργασίας για εφαρµογές κινητών συσκευών. Ένας 
browser, όπως αυτοί που χρησιµοποιούνται στο WAP και στο i-mode είναι 
κατάλληλος για την πρόσβαση σε στατικό περιεχόµενο, αλλά δεν επαρκεί για την 
αλληλεπίδραση µε τους χρήστες. Η J2ME δίνει στους χρήστες έλεγχο για το interface 
τους και απ’ ευθείας πρόσβαση στην πλατφόρµα του υλικού τους, µε ενσωµατωµένες 
ασφαλείς δικτυακές δυνατότητες και προσαρµοζόµενα χαρακτηριστικά εισόδου. 

Η J2ME χρησιµοποιείται σε κινητές συσκευές µέσω της λειτουργικότητας του Mobile 
Information Device Profile. Σύµφωνα µε τη Sun, το MIDP είναι το Java runtime 
περιβάλλον για τις σηµερινές κινητές πληροφοριακές συσκευές. Το MIDP επιτρέπει 
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στους προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν µικρές εφαρµογές, που ονοµάζονται 
Midlets, που περιλαµβάνουν παιχνίδια, e-mail, οικονοµικές εφαρµογές και άλλες 
υπηρεσίες. Τα J2ME Midlets είναι για το πεδίο του wireless ότι τα applets για το web. 
Επιτρέπουν στον χρήστη να αναπτύξει πλουσιότερες, πιο αλληλεπιδραστικές 
εφαρµογές, που είναι φορητές, εύρωστες και µπορούν να µεταφερθούν στις κινητές 
συσκευές. Το µειονέκτηµά τους είναι ότι, όπως και τα applets, καταναλώνουν  
σηµαντικό αποθηκευτικό χώρο και πόρους µνήµης, ενώ απαιτείται και αρκετός 
χρόνος για να γίνουν download. 

2.5.7 Voice XML 

Η VoiceXML είναι ένα πρότυπο αναγνωρισµένο από το W3C, που διαχειρίζεται το 
VoiceXML Forum, µια οµάδα που ιδρύθηκε από τις εταιρείες Motorola, AT&T, IBM 
και Lucent. Η VoiceXML σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους προγραµµατιστές τη 
δηµιουργία web περιεχοµένου και εφαρµογών που είναι προσβάσιµα µέσω φωνής και 
τηλεφώνου. 

Τα συστήµατα VoiceXML επιτρέπουν την χρήση οποιουδήποτε τηλεφώνου ή 
συσκευής, εξοπλισµένη µε ακουστικό και µικρόφωνο. Με ένα interface φωνής στο 
διαδίκτυο, αυτή η γλώσσα επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών ενώ ο χρήστης οδηγεί, ή 
από οποιοδήποτε τηλέφωνο, συµπεριλαµβανοµένων και των κινητών. 

Το περιβάλλον του χρήστη για τις φωνητικές υπηρεσίες απαιτεί και παρουσιάζει 
πληροφορία χρησιµοποιώντας αλληλεπιδραστικούς διάλογους ανάµεσα στον χρήστη, 
ένα VoiceXML σύστηµα και την εφαρµογή. Η υποδοµή της VoiceXML λειτουργεί µε 
παρόµοιο τρόπο µε το WAP. Υπάρχει µια VoiceXML πύλη ώστε το σύστηµα να 
κατανοεί και συνθέτει την οµιλία. Η πύλη αυτή είναι συνδεδεµένη σε ένα τυπικό 
τηλεφωνικό δίκτυο φωνής και σε ένα IP δίκτυο. Το VoiceXML περιεχόµενο 
µεταφέρεται ανάµεσα στην πύλη και τους εξυπηρετητές ιστού µε τον ίδιο τρόπο που 
µεταφέρεται και το HTML περιεχόµενο ανάµεσα στους web browsers και τους 
εξυπηρετητές του ιστού, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα. 

 
Σχήµα 2.17 Ένα VoiceXML σύστηµα 

Αντίθετα µε το WAP τα πρωτόκολλα ανάµεσα στην συσκευή και την πύλη δεν 
καθορίζονται από το πρότυπο, αφού γενικά χρησιµοποιείται audio ανθρώπινης 
φωνής. Στην πύλη µπορεί να χρησιµοποιούνται συστήµατα αναγνώρισης και 
σύνθεσης φωνής. Οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος φαίνονται παρακάτω: 

• Έξοδος λόγου που έχει συντεθεί (text to speech) 

• Έξοδος ηχογραφηµένων αρχείων ήχου 

• Αναγνώριση οµιλίας ως είσοδο 

• Αναγνώριση DTMF εισόδου 
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• Ηχογράφηση οµιλίας 

• Ενσωµατωµένα τηλεφωνικά χαρακτηριστικά, όπως η µεταφορά κλήσης και η 
αποσύνδεση 

Η βασική δοµή ενός VoiceXML εγγράφου είναι ένα <vxml> στοιχείο που περιέχει 
έναν ή περισσότερους διάλογους. Ένας διάλογος περιέχεται είτε σε ένα στοιχείο 
<form> είτε σε ένα <menu>. Ένας διάλογος µπορεί να είναι πληροφοριακός (έξοδος 
µόνο) ή αλληλεπιδραστικός (περιλαµβάνει και είσοδο από τον χρήστη). Παρακάτω 
φαίνεται ένα απλό παράδειγµα σε VoiceXML: 

<vxml> 
<form> 

<block> 
<audio>Hello World!</audio> 
<goto next+”_home”/> 

</block> 
</form> 

</vxml>  

Τα στοιχεία – παιδιά ενός <block> εκτελούνται. Έτσι, στο παράδειγµά µας αφού 
ακουστεί το µήνυµα “Hello World!” θα µεταφερθεί στην ειδική τοποθεσία “home” 
της υπηρεσίας που χρησιµοποιείται. 

2.6 Σχεδιασµός σελίδων για κινητές συσκευές 
Λόγω της φύσης των κινητών συσκευών και των περιορισµών που αντιµετωπίζουν, 
κατά τον σχεδιασµό περιεχοµένου για τέτοιες συσκευές, οι σχεδιαστές πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες που θα τους οδηγήσουν σε 
περιεχόµενο πιο κατανοητό για τους κινητούς χρήστες: 

• Καλό είναι να µην χρησιµοποιούνται πολλά διαφορετικά styles σε µια σελίδα. 
Μια τέτοια πρακτική µπορεί να µπερδέψει τον χρήστη. Ένα ή δύο styles είναι 
αρκετά. Η συνέπεια έχει ως αποτέλεσµα οι χρήστες να µαθαίνουν πιο εύκολα 
την εφαρµογή. 

•  Κάθε σελίδα καλό είναι να χωρίζεται σε διακριτά µέρη: την επικεφαλίδα που 
εµφανίζεται στην κορυφή, το τµήµα πλοήγησης (navigation), την κυρίως 
σελίδα µε την πληροφορία, το τµήµα µε τους συνδέσµους, και τέλος το κάτω 
τµήµα της σελίδας όπου συνήθως τοποθετείται πληροφορία σχετικά µε το 
copyright ή επιπλέον επιλογές πλοήγησης (για παράδειγµα η τρέχουσα σελίδα 
είναι η πρώτη από τρεις σελίδες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα) 

• Επειδή στις κινητές συσκευές οι οθόνες είναι σχετικά µικρές και επειδή 
πολλοί browsers επιτρέπουν µόνο κάθετη κύλιση (vertical scrolling), πρέπει 
σε κάθε σελίδα να τοποθετείται µόνο η απαραίτητη πληροφορία ώστε να 
διατηρείται το µέγεθος της (ως προς την κύλιση) µικρό. Επίσης, καλό είναι να 
αποφεύγονται οι κενές γραµµές που αυξάνουν το scrolling. Πάντως, δεν 
υπάρχει κανόνας για το µέγεθος της σελίδας. Όταν πρόκειται για κείµενο, 
ακόµα και 20 οθόνες κειµένου στην ίδια σελίδα δεν αποτρέπουν το χρήστη 
από το να τις διαβάσει. 

• Το κείµενο είναι το ίδιο τόσο για mobile όσο και για PC browsing. Υπάρχουν 
όµως και κάποια σηµεία κλειδιά. Για παράδειγµα, είναι καλύτερα να 
χρησιµοποιείται κείµενο παρά γραφικά για τις επικεφαλίδες. Επίσης το 
περιεχόµενο πρέπει να χωρίζεται σε τµήµατα ανάλογα µε τις νοηµατικές 
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ενότητες. Επιπλέον µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι µέσα στην ίδια 
σελίδα που βοηθούν την ανάγνωσή της και µειώνουν το scrolling. 

• Frames, Pop-up windows και flash εφαρµογές πρέπει να αποφεύγονται, αφού 
υποστηρίζονται µόνο από έναν περιορισµένο αριθµό συσκευών. 

• Οι εικόνες είναι πολύ σηµαντικές γιατί µπορούν να πουν το ίδιο πράγµα µε το 
κείµενο σε µικρότερο χώρο, ενώ σπάνε και την µονοτονία από συνεχόµενα 
πολλά τµήµατα κειµένου. Όµως, πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή 
γιατί µπορεί να µειώσουν την χρηστικότητα της εφαρµογής, ενώ ίσως να µην 
υποστηρίζονται από την συσκευή, λόγω µεγέθους ή τύπου αρχείου. Επίσης 
προσθέτουν στο κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης λόγω του 
µεγέθους τους. 

• Όσον αφορά την πλοήγηση, φαίνεται ότι µια ρηχή δοµή είναι πιο εύκολο να 
γίνει κατανοητή από µια δοµή µε µεγάλο βάθος. Οι σύνδεσµοι µπορούν να 
βοηθήσουν σηµαντικά στην πλοήγηση του χρήστη αρκεί να έχουν το σωστό, 
περιγραφικό όνοµα και να βρίσκονται στην κατάλληλη θέση. Επειδή στις 
κινητές συσκευές δεν υπάρχει χώρος για να παρουσιαστεί η δοµή των σελίδων  
(αυτό που στο PC browsing ονοµάζεται navigation bar), πρέπει αυτή να είναι 
τέτοια που να µπορεί ο χρήστης να την φέρνει εύκολα στο µυαλό του. Οι 
περισσότεροι χρήστες φαίνεται ότι µπορούν να θυµούνται µέχρι τέσσερα 
επίπεδα ιεραρχίας. Μετά η δοµή χάνεται από το µυαλό τους.  

Βοηθητικό ρόλο παίζουν και οι επικεφαλίδες των σελίδων, καθώς και η 
συνέπεια από τη µία σελίδα στην άλλη 

• Όταν χρησιµοποιούνται accesskeys πρέπει να γίνεται αµέσως φανερό ότι 
πατώντας κάποιο πλήκτρο στη συσκευή ενεργοποιείται ο αντίστοιχος 
σύνδεσµος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας δίπλα από τον σύνδεσµο 
τον αριθµό του πλήκτρου που το ενεργοποιεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
χρήστης δεν θα καταλάβει αυτή την λειτουργία και έτσι η χρησιµότητα των 
accesskeys χάνεται. 

• Η επιλογή της αναζήτησης χρησιµοποιείται κυρίως από έµπειρους χρήστες. Οι 
αρχάριοι χρήστες προτιµούν µια καλά δοµηµένη πλοήγηση. Σε κάθε σελίδα η 
επιλογή της αναζήτησης πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση. Επίσης ο 
χρήστης καλό είναι να µπορεί να κάνει αναζήτηση µε διάφορα κριτήρια. Τα 
αποτελέσµατα της αναζήτησης πρέπει να εµφανίζονται ταξινοµηµένα ώστε ο 
χρήστης να επιλέξει αυτό που πραγµατικά τον ενδιαφέρει και να µην χάνει 
άσκοπα χρόνο. Επίσης πρέπει να πληροφορείται για τον αριθµό των 
αποτελεσµάτων που ταιριάζουν µε τα κριτήρια της αναζήτησης και να βλέπει 
έναν συγκεκριµένο αριθµό από αυτά σε κάθε σελίδα (π.χ. 15).  

• Οι φόρµες χρησιµοποιούνται για να εισάγει ο χρήστης δεδοµένα και να κάνει 
διάφορες επιλογές. Οι περισσότεροι χρήστες ξεχνούν τα δεδοµένα που 
συµπλήρωσαν αν η φόρµα είναι µεγαλύτερη από δύο οθόνες. Γι’ αυτό οι 
φόρµες πρέπει να είναι όσο πιο συµπαγείς γίνεται. Πρέπει σε κάθε σελίδα να 
υπάρχει ένα µόνο submit κουµπί. Επίσης, πρέπει να δίνεται στον χρήστη η 
δυνατότητα να δει την πληροφορία που έχει συµπληρώσει στα πεδία στις 
φόρµες σε µια ξεχωριστή σελίδα. Τέλος, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ο 
χρήστης να ακυρώσει την επιλογή του και να επιστρέψει στη σελίδα της 
φόρµας. 
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• Η εισαγωγή δεδοµένων στα πεδία µιας φόρµας είναι µια απαιτητική εργασία 
για τους χρήστες των κινητών συσκευών λόγω των περιορισµών των 
µηχανισµών εισόδου της κινητής συσκευής. Η συµπλήρωση των πεδίων είναι 
από µόνη της µια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, οπότε η εφαρµογή 
πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο που να µην επιβαρύνει επιπλέον τον 
χρήστη. Αν είναι δυνατόν είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται λίστες αντί 
για πεδία προς συµπλήρωση. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται 
ειδικοί χαρακτήρες που ίσως δεν υποστηρίζονται από το πληκτρολόγιο της 
συσκευής (π.χ. το @ σε ένα email µπορεί να υπάρχει εκ των προτέρων). 
Επιπροσθέτως δεν πρέπει να ζητείται από τον χρήστη να συµπληρώνει στο 
ίδιο πεδίο γράµµατα και αριθµούς. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται 
περισσότερος χρόνος για την συµπλήρωση του πεδίου. Τέλος, πρέπει ο 
χρήστης να πληροφορείται για το είδος του αλφαριθµητικού µε το οποίο 
πρέπει να συµπληρώσει το πεδίο, ώστε να αποφεύγονται λάθη που έχουν ως 
αποτέλεσµα τη σπατάλη χρόνου. 

2.7 Microbrowsers 
Ένας microbrowser (συχνά αναφέρεται και ως minibrowser ή mobile browser) είναι 
ένας φυλλοµετρητής ιστού σχεδιασµένος για χρήση σε µια κινητή συσκευή, όπως ένα 
PDA ή ένα κινητό τηλέφωνο. Οι microbrowsers είναι βελτιστοποιηµένοι ώστε να 
παρουσιάζουν το περιεχόµενο του διαδικτύου πιο αποτελεσµατικά στις µικρές οθόνες 
των φορητών συσκευών και έχουν µικρό µέγεθος  για να συµβαδίζουν µε τις χαµηλές 
δυνατότητες µνήµης και τα low-bandwidth δίκτυα των ασύρµατων κινητών 
συσκευών. 

Οι συσκευές που προσφέρουν σύνδεση στο διαδίκτυο έχουν ενσωµατωµένο 
microbrowser από την κατασκευάστρια εταιρεία. Υπάρχουν όµως και microbrowsers 
άλλων εταιρειών που µπορούν να γίνουν download, είτε δωρεάν είτε µε κάποια 
χρέωση, και να εγκατασταθούν στην συσκευή. Οι πιο γνωστές εταιρείες που 
αναπτύσσουν microbrowsers είναι οι Opera, Microsoft, Access, Fusion, Oenwave 
Systems και NexGen Software. 

Η ανάπτυξη των microbrowsers γίνεται µε πολύ ταχείς ρυθµούς. Η τρέχουσα τάση 
είναι τα χαρακτηριστικά τους να τείνουν να πλησιάσουν εκείνα των συνηθισµένων 
browsers των σταθερών υπολογιστών. Αρχικά υποστήριζαν µόνο τη γλώσσα WML, 
αφού το διαδεδοµένο πρότυπο ήταν το WAP 1.0. Σήµερα υποστηρίζεται επιπλέον 
τόσο η cHTML (δηλαδή σελίδες i-mode), όσο και η XHTML MP (σελίδες WAP 2.0) 
καθώς και WAP CSS. Οι εταιρείες πάντως προσπαθούν να δηµιουργήσουν 
microbrowsers που να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι. Έτσι οι περισσότεροι από 
αυτούς κατανοούν και µπορούν να παρουσιάσουν σελίδες που είναι γραµµένες σε 
HTML 4.0.1, ή ακόµα και σε µη έγκυρη HTML – µε εξαίρεση ορισµένες ετικέτες. 
Αυτό σηµαίνει ότι προσφέρουν πρόσβαση σε κανονικές σελίδες του web, εφόσον τα 
χαρακτηριστικά της συσκευής και των σελίδων το επιτρέπουν. 

Οι microbrowsers χρησιµοποιούν και κάποιες ενδιαφέρουσες τεχνικές για την 
καλύτερη παρουσίαση των ιστοσελίδων στις κινητές συσκευές: 

Original και Narrow layout 

Αρκετοί mobile browsers παρέχουν σήµερα τη δυνατότητα για δύο διαφορετικούς 
τρόπους προβολής µιας σελίδας: original και narrow layout. Το original layout δείχνει 
τη σελίδα όπως ήταν αρχικά σχεδιασµένη. Αυτή η επιλογή όµως µπορεί να είναι 
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προβληµατική, γιατί η ανάγνωση µακριών γραµµών κειµένου είναι κουραστική όταν 
ο χρήστης πρέπει να επανέρχεται µπρος – πίσω µε οριζόντια κύλιση. Επίσης εάν 
υπάρχουν µεγάλες περιοχές στη σελίδα χωρίς περιεχόµενο, ο χρήστης µπορεί να 
χαθεί. 

Στο narrow layout το περιεχόµενο των δύο διαστάσεων µετατρέπεται σε περιεχόµενο 
για µια διάσταση. Όλες οι περιοχές της σελίδας παρουσιάζονται η µία µετά την άλλη 
σε µία µοναδική στήλη, που σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται οριζόντιο scrolling. Η 
απλότητα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της επιλογής. Εντούτοις, 
υπάρχουν µερικά βασικά προβλήµατα: 

• Η στήλη µπορεί να έχει υπερβολικά µεγάλο µήκος και να χρειάζεται 
εκτεταµένη κατακόρυφη κύλιση. 

• Το πάνω µέρος της σελίδας είναι συνήθως ακριβώς το ίδιο σε όλες τις σελίδες 
ενός site µε αποτέλεσµα η πρώτη οθόνη να φαίνεται πάντα η ίδια σε µια µικρή 
οθόνη. Ο χρήστης δεν ξέρει αν η σελίδα άλλαξε καθόλου. 

• Οι εικόνες που έχουν µεγαλύτερο πλάτος από την οθόνη της συσκευής 
αλλάζουν µέγεθος για να χωράνε στην οθόνη. Εποµένως, υποβαθµίζεται η 
ποιότητά τους και αυτό µπορεί να είναι σηµαντικό πρόβληµα εάν υπάρχει 
κείµενο µέσα στην εικόνα. 

Μπορεί κανείς να διευκολύνει το narrow layout δίνοντας προτεραιότητα σε στοιχεία 
του web που είναι βέλτιστα για narrow layout browsing. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι 
ο χρήστης παίρνει το πιο σχετικό περιεχόµενο στην αρχή, αµέσως µετά την 
επικεφαλίδα. 
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Σχήµα 2.18 Παράδειγµα original και narrow  layout 

Small Screen Rendering 

Πρόκειται για µια τεχνική που εφαρµόζει ο microbrowser της Opera και είναι ένα 
είδος υλοποίησης της επιλογής για narrow layout. Από τη στιγµή που τα περισσότερα 
sites είναι σχεδιασµένα για πρόσβαση από σταθερό υπολογιστή, ήταν µια πρόκληση 
να βρεθεί ένας τρόπος να είναι δυνατή η πρόσβαση και από κινητές συσκευές. Η 
τεχνολογία αυτή της Opera έχει αυτό ακριβώς το αποτέλεσµα, µετατρέπει δηλαδή 
οποιοδήποτε site σε µορφή που να χωρά στην οθόνη του κινητού κατά πλάτος, χωρίς 
να χρειάζεται οριζόντια κύλιση. 
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Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εµφάνιση οποιουδήποτε site στην µικρή οθόνη µιας 
κινητής συσκευής. Για παράδειγµα, τα περισσότερα ειδησεογραφικά sites έχουν το 
κύριο άρθρο των ειδήσεων σε µια κεντρική στήλη. Έτσι για να το διαβάσει κανείς µε 
τον browser µιας κινητής συσκευής είναι αναγκασµένος να κάνει συνεχώς οριζόντιο 
scrolling, αν δεν χρησιµοποιήσει την τεχνολογία SSR. Όλο το περιεχόµενο της 
σελίδας παραµένει αναλλοίωτο. Αυτό που αλλάζει είναι η διάταξη των στοιχείων της. 

  
Σχήµα 2.19 Παράδειγµα εφαρµογής της τεχνικής Small Screen Rendering 

Incremental page rendering 

Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη σταδιακή εµφάνιση της σελίδας κατά τµήµατα, ακόµα 
και εάν δεν έχει τελειώσει η φόρτωσή της. Έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
περιµένει για να φορτώσει ολόκληρη η σελίδα και στη συνέχεια να παρουσιαστεί σε 
αυτόν, αλλά εµφανίζονται σταδιακά τα διάφορα τµήµατα της. 

2.8 Αλγόριθµοι για τον εντοπισµό περιεχοµένου για κινητές συσκευές 
Εκτός από τις τεχνικές που υλοποιούν οι microbrowsers και που επιτρέπουν την 
πρόσβαση στις υπάρχουσες ιστοσελίδες (εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες της 
συσκευής), έχουν προταθεί και κάποιοι αλγόριθµοι για τον εντοπισµό του 
ενδιαφέροντος περιεχοµένου της ιστοσελίδας και την προβολή του στην κινητή 
συσκευή. Οι αλγόριθµοι αυτοί χρησιµοποιούν κάποιον proxy εξυπηρετητή στον 
οποίο γίνεται η επεξεργασία στον κώδικα της σελίδας. Ο τροποποιηµένος κώδικας 
στη συνέχεια µεταφέρεται στην κινητή συσκευή και προβάλλεται στον microbrowser 
της. 

 
Σχήµα 2.20 Χρήση proxy για την µεταφορά περιεχοµένου του διαδικτύου σε κινητές συσκευές 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους αλγορίθµους µπορούν να εφαρµοστούν και στην 
πλευρά του χρήστη (client – side), µε τον κώδικα της σελίδας να παραδίδεται στο 
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πρόγραµµα πλοήγησης και αυτό να αποφασίζει για το περιεχόµενο που θα 
παρουσιαστεί στον χρήστη. Βέβαια στην client – side πλοήγηση γίνεται µεγαλύτερη 
χρήση του διαθέσιµου bandwidth καθώς και µεγαλύτερο υπολογιστικό φορτίο για την 
κινητή συσκευή µε ότι αυτό συνεπάγεται (αυξηµένη χρήση µνήµης, µεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας). 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά µερικοί από τους πιο διαδεδοµένους 
αλγορίθµους για τον εντοπισµό περιεχοµένου και προβολής του σε κινητές συσκευές. 

2.8.1 Αλγόριθµος εύρεσης του σηµαντικότερου τµήµατος µιας ιστοσελίδας 

Με την βοήθεια του αλγορίθµου που παρουσιάζεται παρακάτω, µπορεί να 
δηµιουργηθεί σύστηµα το οποίο µετατρέπει web περιεχόµενο σε κατάλληλη µορφή 
για παρουσίαση σε κινητές συσκευές. 

Η βασική τεχνολογία που χρησιµοποιείται σε αυτή την προσέγγιση είναι ένας 
αλγόριθµος κατάταξης (ranking algorithm) για κάθε στοιχείο σε µια ιστοσελίδα. Η 
ιδέα στην οποία βασίζεται ο ranking αλγόριθµος είναι ότι πρώτα πρέπει να 
αναπαρασταθεί η ιστοσελίδα ως γράφος και στην συνέχεια να αξιοποιηθεί η δοµή του 
γράφου ώστε να καταταχθούν (rank) τα στοιχεία. Για να κατασκευαστεί ο γράφος, 
αρχικά η ιστοσελίδα χωρίζεται σε αδιαίρετα βασικά στοιχεία. Ο αλγόριθµος δέχεται 
ότι ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα µέσω ενός συνδέσµου που έχει 
ακολουθήσει µόλις πριν. Με βάση τον τύπο, το µέγεθος, την φυσική θέση και το 
σχήµα του συνδέσµου, δίνεται σε κάθε βασικό στοιχείο µία αρχική τιµή κατάταξης. 
Χρησιµοποιούνται ακµές µε βάρη για να αναπαρασταθούν οι σχέσεις µεταξύ δύο 
βασικών στοιχείων. Τα βάρη στην ουσία είναι µία συνάρτηση που έχει ως όρισµα 
ιδιότητες των δύο στοιχείων όπως η γλωσσική οµοιότητα (παρόµοιο κείµενο) και η 
φυσική γειτνίαση των στοιχείων µέσα στη σελίδα. 

Ο γράφος για µία απλή ιστοσελίδα µπορεί να αποτελείται από εκατοντάδες βασικά 
στοιχεία τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε αρκετά πολύπλοκο τρόπο. Μια τέτοια 
δοµή είναι παρόµοια µε την εικόνα που παρουσιάζει ολόκληρο το web. Ο πιο 
επιτυχηµένος αλγόριθµος κατάταξης είναι ο Page rank που χρησιµοποιείται στην 
µηχανή αναζήτησης του Google. Το web θεωρείται σαν γράφος στον οποίο οι 
χρήστες κινούνται τυχαία από κόµβο σε κόµβο ακολουθώντας τους συνδέσµους κάθε 
σελίδας. Η κατάταξη κάθε σελίδας είναι ο αναµενόµενος αριθµός χρηστών που θα 
επισκεφθούν την σελίδα. 

Ο αλγόριθµος υποθέτει ότι ο τρόπος µε τον οποίο ένας χρήστης διαβάζει µια 
ιστοσελίδα είναι παρόµοιος µε τον τρόπο που ένας χρήστης πλοηγείται στο δίκτυο. Ο 
χρήστης φτάνει στην σελίδα µέσω ενός συνδέσµου και εστιάζει την προσοχή του στα 
στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε το κείµενο του συνδέσµου που ακολούθησε και 
βρίσκονται στο κέντρο περίπου της σελίδας. Αφού ο χρήστης διαβάσει ένα στοιχείο 
µετακινείται στο επόµενο στοιχείο µε το µεγαλύτερο βαθµό κατάταξης. Θέτοντας τα 
βάρη κάθε ακµής µε βάση την οµοιότητα των στοιχείων, χρησιµοποιείται ένα 
απλούστερο µοντέλο για την µετακίνηση της προσοχής των χρηστών στην 
ιστοσελίδα. Στην συνέχεια κατατάσσονται τα στοιχεία µε βάση τον αναµενόµενο 
αριθµό αναγνωστών που διαβάζουν κάθε στοιχείο µία τυχαία χρονική στιγµή. Με 
βάση την κατάταξη, επιλέγεται ένα ορθογώνιο που περιέχει όλα τα σηµαντικά 
στοιχεία της ιστοσελίδας και  το ορθογώνιο αυτό αποστέλλεται στο χρήστη. 
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Σχήµα 2.21 Παράδειγµα λειτουργίας του αλγορίθµου εύρεσης του σηµαντικότερου τµήµατος µιας 

ιστοσελίδας 

2.8.2 Προεπισκόπηση ολόκληρης της σελίδας και επιλεγµένη εστίαση  

Η βασική ιδέα στην προσέγγιση αυτή είναι ότι ο χρήστης αρχικά έχει διαθέσιµη την 
συνολική εικόνα µιας ιστοσελίδας και στην συνέχεια µπορεί να εστιάσει στην 
περιοχή που τον ενδιαφέρει. Η αρχική εικόνα είναι το ανάλογο του πίνακα 
περιεχοµένων ενός εγγράφου µε την διαφορά φυσικά ότι ο χρήστης έχει τα 
πλεονεκτήµατα του οπτικού αποτελέσµατος. Στην συνέχεια η σελίδα χωρίζεται σε 
σηµασιολογικά ενιαία τµήµατα τα οποία, αν ο χρήστης εστιάσει, µετατρέπονται 
κατάλληλα, ώστε να παρουσιαστούν σωστά στις µικρές οθόνες των κινητών 
συσκευών. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του 
αλγορίθµου. 

 
Σχήµα 2.22 Ο αλγόριθµος προεπισκόπησης ολόκληρης της σελίδας και επιλεγµένης εστίασης 

2.8.3 Text summarization 

Οι αλγόριθµοι text summarization χρησιµοποιούνται κυρίως στην περίπτωση που ο 
χρήστης, αφού έχει πλοηγηθεί στο web, έχει εντοπίσει µια συγκεκριµένη σελίδα, την 
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οποία θέλει να εξετάσει σε λεπτοµέρεια. Αρχικά στον χρήστη εµφανίζεται µία 
προεπισκόπηση της σελίδας και στην συνέχεια του δίνεται η δυνατότητα να εστιάσει 
στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Μία τέτοια προσέγγιση εµφανίζεται στο σχήµα 
2.23. 

 
Σχήµα 2.23 Ο αλγόριθµος text summarization 

2.8.4 Συνδυασµός text summarization και επιλεγµένης εστίασης 

Πρόσφατα προτάθηκε µία προσέγγιση η οποία συνδυάζει την τεχνική του text 
summarization και της επιλεγµένης εστίασης, που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Όπως 
και στη µέθοδο της επιλεγµένης εστίασης, έτσι και εδώ ο χρήστης αρχικά βλέπει µια 
µικρογραφία ολόκληρης της σελίδας, ώστε να έχει µία εικόνα της συνολικής δοµής 
της. Η διαφορά µε την κλασική µέθοδο είναι ότι ο χρήστης όταν βρίσκεται στο πρώτο 
επίπεδο δεν βλέπει όλο το κείµενο της ιστοσελίδας. Άλλωστε η κλίµακα της αρχικής 
µικρογραφίας δεν µπορεί να προσφέρει την δυνατότητα απεικόνισης του κειµένου σε 
κατανοητή µορφή. Αντίθετα, για κάθε τµήµα εµφανίζεται µία περίληψη, συνήθως µια 
φράση, του κειµένου που πραγµατικά βρίσκεται στο τµήµα. Με τον τρόπο αυτό ο 
χρήστης µπορεί να καταλάβει αν όντως ένα τµήµα περιέχει την πληροφορία που τον 
ενδιαφέρει. Φυσικά, όταν ο χρήστης επιλέξει µια περιοχή το κείµενο εµφανίζεται 
κανονικά. Στις εικόνες που ακολουθούν εµφανίζονται τόσο η σελίδα µε την αρχική 
µέθοδο όσο και η σελίδα µε τον συνδυασµό των δύο µεθόδων. 
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Σχήµα 2.24 Σύγκριση των αλγορίθµων text summarization και text summarization σε συνδυασµό µε 

επιλεγµένη εστίαση 
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Κεφάλαιο 3 - Κινητές γεωπληροφοριακές υπηρεσίες (Mobile 
geoinformation services) 

3.1 Εισαγωγή 
Η έννοια της τοποθεσίας είναι θεµελιώδης για τους ανθρώπους στην προσπάθειά τους 
να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον πραγµατικό κόσµο. Με την ταχεία ανάπτυξη 
της οικονοµίας, την επιτάχυνση των ρυθµών ζωής των ανθρώπων και τις συχνές 
χωρικές και χρονικές αλλαγές, οι άνθρωποι επιθυµούν η σχετική µε την τοποθεσία 
πληροφορία να είναι διαθέσιµη οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Η εξέλιξη των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών, των βάσεων δεδοµένων, των 
γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων, των συστηµάτων GPS και των κινητών 
συσκευών έδωσε τη δυνατότητα αυτή η απαίτηση να γίνει πραγµατικότητα. Χάρη 
στην τεχνολογική δυνατότητα και την ζήτηση της αγοράς πολλοί ακαδηµαϊκοί και µη 
οργανισµοί δραστηριοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Το αποτέλεσµα ήταν η 
αλµατώδης ανάπτυξη στον τοµέα των κινητών γεωπληροφοριακών υπηρεσιών 
(Mobile geoinformation services – MGS).  

Παρόλα αυτά, συχνά χρησιµοποιούνται διαφορετικοί όροι για να περιγράψουν τις 
MGS ή ο ίδιος όρος για διαφορετικές έννοιες. Για παράδειγµα οι όροι mobile GIS, 
location-based service, GPS/GIS integrated system, mobile positioning service, 
spatial information mobile service κ.λπ. 

3.2 ∆ραστηριότητες των κινούµενων χρηστών 
Ένας κινούµενος χρήστης συµµετέχει σε µια γενικότερη δραστηριότητα εκτός από το 
να χρησιµοποιεί γεωγραφική πληροφορία. Η χρήση γεωπληροφοριακών υπηρεσιών 
είναι συνήθως µόνο ένα τµήµα της δραστηριότητας αυτής. Οι δραστηριότητες κατά 
τη διάρκεια της κίνησης ενός χρήστη συχνά εµπεριέχουν πράξεις που σχετίζονται µε 
την έννοια του χώρου και της τοποθεσίας. Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζονται οι βασικές 
πράξεις ενός κινητού χρήστη που σχετίζονται µε τη γεωπληροφορία: εντοπισµός 
θέσης, πλοήγηση, αναζήτηση, ταυτοποίηση και έλεγχος. Υπάρχει ολόκληρη θεωρία 
γύρω από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η δραστηριότητα είναι µια ακολουθία από 
πράξεις που αποσκοπούν στην εκπλήρωση κάποιου στόχου. Οι πράξεις αποτελούνται 
από µια ή περισσότερες λειτουργίες ή χειρισµούς και σχεδιάζονται από τους 
ανθρώπους για να αλλάξουν µια κατάσταση. 

 

Σχήµα 3.1 ∆ραστηριότητες κινούµενων χρηστών 
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Οι εργασίες και ανάγκες των χρηστών κινητών συσκευών που σχετίζονται µε τις 
γεωπληροφοριακές υπηρεσίες διαφέρουν από αυτές που εµφανίζονται σε ένα σταθερό 
περιβάλλον. Βασικά, µπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις κύριες οµάδες: 

• Εντοπισµός 

• Εγγύτητα 

• Πλοήγηση 

• Γεγονότα 

Αυτές οι εργασίες αντιπροσωπεύουν εργασίες σε ένα υψηλό επίπεδο, που µπορούν να 
διαχωριστούν σε χαµηλότερου επιπέδου δραστηριότητες. Οι εργασίες εντοπισµού 
αφορούν ερωτήσεις του τύπου πού είµαι, που είναι; Η εγγύτητα αφορά εργασίες 
εύρεσης της κοντινότερης στάσης λεωφορείου ή αστυνοµικού τµήµατος. Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγµα πλοήγησης είναι η εύρεση της διαδροµής για κάποιο 
όχηµα. Εργασίες που αφορούν γεγονότα περιλαµβάνουν την εύρεση του τι γίνεται σε 
µια περιοχή ή τι συνθήκες επικρατούν εκεί. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του χρήστη και θα εκπληρωθούν 
οι στόχοι των εργασιών εξαρτάται από το περιβάλλον. Για παράδειγµα, σε ένα 
σύστηµα πλοήγησης οχήµατος ο πιο κατάλληλος τρόπος να δοθούν οδηγίες είναι η 
οµιλία. Αντίθετα, στην περίπτωση ενός πεζού χρήστη η γραφική αναπαράσταση, 
δηλαδή ένας χάρτης, είναι πιο κατάλληλη λύση. 

3.3 Η έννοια των κινητών γεωπληροφοριακών υπηρεσιών 
Όπως αναφέρθηκε, είναι απαραίτητο να µπορούν οι χρήστες των συστηµάτων και 
των υπηρεσιών να προσπελαύνουν γεωγραφική πληροφορία όπου κι αν βρίσκονται 
και όποτε την χρειάζονται. Ένα µεγάλο ποσοστό της διαθέσιµης πληροφορίας 
σχετίζεται µε την έννοια της τοποθεσίας σε τοµείς όπως η διαχείριση πόρων, η 
κοινωνικοοικονοµική δραστηριότητα και η καθηµερινή ζωή. Υπάρχουν ενδείξεις πως 
ο σχεδιασµός χαρτών προηγήθηκε της ανάπτυξης γραπτής γλώσσας σε πολλές 
πρωτόγονες κοινωνίες. Οι χάρτες ήταν και θα είναι πάντα η καλύτερη «γλώσσα» για 
την επικοινωνία των ανθρώπων και ένα χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση του 
κόσµου. Η τοποθεσία όπως αναπαρίσταται στον χάρτη είναι απαραίτητη ώστε ο 
χρήστης του να κατανοήσει που είναι, που θέλει να πάει και πώς να το επιτύχει µε τον 
πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Παραδοσιακά η τοποθεσία καταγράφεται και παρουσιάζεται σε στατικούς χάρτες. 
Όµως οι στατικές γεωπληροφοριακές υπηρεσίες, όπως τα συνηθισµένα γεωγραφικά 
πληροφοριακά συστήµατα, δεν αρκούν για να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες και 
απαιτήσεις των χρηστών. Αρχικά, πολλά από τα αντικείµενα των οποίων είναι 
επιθυµητός ο προσδιορισµός της θέσης δεν είναι στατικά, αλλά κινούνται συνεχώς, 
και είναι σηµαντική η γνώση του πότε, πως, προς ποια κατεύθυνση και πόσο γρήγορα 
κινούνται. Οχήµατα διανοµής, µέσα µαζικής µεταφοράς, οχήµατα έκτακτης ανάγκης, 
άγρια ζώα, ασθένειες, όλα κινούνται και η δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης 
σε πραγµατικό χρόνο είναι πολύτιµη. Επίσης, οι ίδιοι οι χρήστες των συστηµάτων 
βρίσκονται σε κίνηση όταν έχουν ανάγκη τη γεωγραφική πληροφορία. Για 
παράδειγµα χρειάζεται να ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο για εναλλακτικούς 
δρόµους σε περίπτωση κίνησης ή ατυχήµατος, κατά την µετακίνηση µε αυτοκίνητο 
και όχι εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων. 



 77 

Από τεχνολογική σκοπιά, τεχνολογίες όπως οι κινητές τηλεπικοινωνίες, ασύρµατη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, κινητές συσκευές, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα 
και τεχνολογίες εντοπισµού θέσης έχουν παρουσιάσει µια εντυπωσιακή εξέλιξη που 
επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιήσουν τις γεωπληροφοριακές υπηρεσίες όπου 
και όταν τις χρειάζονται. 

Τι είναι λοιπόν οι κινητές γεωπληροφοριακές υπηρεσίες (mobile geoinformation 
services – MGS); Οι MGS είναι γεωγραφικά – χωρικά συστήµατα που παρέχουν 
υπηρεσίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειάζεται. Ορίζουν ένα αλληλεπιδραστικό 
µοντέλο ανάµεσα στον χρήστη και τον πραγµατικό κόσµο, που µπορεί να προσφέρει 
δυναµικά διαφορετικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών σε 
διαφορετικούς τόπους και χρονικές στιγµές. Όταν ο ίδιος κινητός χρήστης 
αλληλεπιδρά µε το µοντέλο, η άποψή του θα αλλάξει ανάλογα µε τον ρόλο του και το 
περιβάλλον. Γενικά, MGS είναι όλες εκείνες οι εφαρµογές GIS που συνδυάζονται µε 
τις εύχρηστες κινητές συσκευές για να παρασχεθούν οι πληροφορίες οπουδήποτε και 
όποτε απαιτείται. Για παράδειγµα, τέτοιες εφαρµογές είναι οι εφαρµογές πλοήγησης 
για οχήµατα, εφαρµογές διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τουριστικές 
υπηρεσίες και άλλες που παρέχουν χωρικές πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο. 

Ως είδος κινητής πληροφοριακής υπηρεσίας, οι MGS έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: κινητικότητα, υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου και ποικιλία κινητών 
τερµατικών. 

3.4 Σχετικοί όροι 
Οι MGS περιλαµβάνουν πολλούς διαφορετικούς τοµείς και υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί ορισµοί, αλλά και διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά µε αυτές τις 
υπηρεσίες ή µε παραπλήσιες. Μερικοί τέτοιοι όροι είναι: κινητά γεωγραφικά 
πληροφοριακά συστήµατα (mobile GIS), location-based services (LBS), κινητή 
χαρτογραφία, mobile location services, mobile positioning services κ.α. Όλοι οι 
παραπάνω όροι έχουν πολλά κοινά στοιχεία µε τις κινητές γεωπληροφοριακές 
υπηρεσίες. Στον ακόλουθο πίνακα συγκρίνονται οι διαφορετικοί ορισµοί που 
χρησιµοποιούνται για αυτό το είδος των υπηρεσιών. 

 
Σχήµα 3.2 ∆ιαφορετικοί όροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις MGS 

3.5 Τεχνολογία και εφαρµογή 
Όσον αφορά την τεχνολογική δοµή, οι κινητές γεωπληροφοριακές υπηρεσίες 
περιλαµβάνουν µια ποικιλία από τεχνολογικά πεδία, όπως οι κινητές τηλεπικοινωνίες, 
τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα, οι κινητές συσκευές, οι βάσεις δεδοµένων, 
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ο εντοπισµός θέσης και η ανάπτυξη ενσωµατωµένου λογισµικού. Μετά από τόσα 
χρόνια ανάπτυξης, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σε όλους αυτούς τους 
τεχνολογικούς τοµείς. Όµως, ακόµα  υπάρχουν αρκετοί περιοριστικοί παράγοντες. 
Επιπροσθέτως, αφού για κάθε τεχνολογικό πεδίο υπάρχει µια πληθώρα λύσεων και 
επιλογών, ένα από τα προβλήµατα στο σχεδιασµό αυτών των υπηρεσιών είναι ότι 
υπάρχει µεγάλος αριθµός λύσεων που µπορεί να επιλέξει ο σχεδιαστής. 

Ανάλογα µε τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ενσωµατώνουν, οι MGS µπορούν 
να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες: offline υπηρεσίες, online υπηρεσίες βασισµένες 
σε WAP τηλέφωνα, online υπηρεσίες µέσω SMS και τεχνολογίες εύρεσης θέσης 
βασισµένες στο δίκτυο,  online υπηρεσίες βασισµένες σε SMS και τεχνολογία GPS 
και online υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου βασισµένες σε SHD (smart handheld 
devices). Οι κατηγορίες αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

3.5.1 Offline υπηρεσίες 

Σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών οι χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν µεγάλη 
ποσότητα γεωγραφικών δεδοµένων (για παράδειγµα τον χάρτη µιας πόλης) σε µια 
κινητή συσκευή. Η µέθοδος αυτή δεν προσφέρεται τόσο για κινητά τηλέφωνα, αλλά 
κυρίως για κινητές συσκευές που παρέχουν µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και 
µνήµη, όπως τα PDAs. Εκµεταλλευόµενες τις δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι 
κινητές συσκευές, οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας προσφέρουν δυνατότητες όπως 
η εξερεύνηση του χάρτη, η ανάλυση ερωτηµάτων του χρήστη για την εξαγωγή 
πληροφορίας και η πλοήγηση. Χρησιµοποιούνται ευρέως σε αυτόµατα συστήµατα 
θέσης των οχηµάτων (automatic vehicle location – AVL), σε κινητά  πληροφοριακά 
συστήµατα πόλεων και σε άλλες εξειδικευµένες εφαρµογές όπως η χαρτογράφηση 
και επισκόπηση δασικών εκτάσεων. 

Τα µειονεκτήµατα των υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας είναι:  

• Όταν ο χρήστης µετακινείται σε άλλη περιοχή τα δεδοµένα πρέπει να 
αποθηκευτούν ξανά στη συσκευή του. 

• Οι αλλαγές στην πληροφορία που συµβαίνουν σε πραγµατικό χρόνο δεν 
µπορούν να παρουσιαστούν στον χρήστη άµεσα (για παράδειγµα πληροφορία 
σχετικά µε την κίνηση των αυτοκινήτων στους δρόµους). 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα είναι ότι δεν απαιτείται συχνή επικοινωνία του 
συστήµατος µε τον εξυπηρετητή. 

Στο σχήµα 3.3 που ακολουθεί φαίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής που ανήκει στην 
κατηγορία αυτή. 

 
Σχήµα 3.3 Παράδειγµα Offline MGS 
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3.5.2 Online υπηρεσίες βασισµένες σε WAP τηλέφωνα 

Για τις υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιείται ένας εξυπηρετητής δικτύου 
που υποστηρίζει την λειτουργία της υπηρεσίας χάρτη και συνήθως αποτελείται από 
τη βάση δεδοµένων του χάρτη, έναν Web εξυπηρετητή και µια πύλη WAP. Μέσω της 
WAP πύλης είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφορίας ανάµεσα στην κινητή συσκευή 
και τον εξυπηρετητή µέσω του πρωτοκόλλου WAP και λειτουργιών κωδικοποίησης 
και αποκωδικοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να παρουσιαστεί ο χάρτης καθώς 
και πληροφορία µε τη µορφή κειµένου στον browser του κινητού τηλεφώνου. 

Για να εξασφαλιστεί η σχετικότητα της γεωγραφικής πληροφορίας είναι απαραίτητο 
να χρησιµοποιηθούν τεχνικές εύρεσης της θέσης του κινητού χρήστη βασισµένες στο 
δίκτυο επικοινωνίας. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα των υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας είναι ότι προσφέρουν 
σηµαντικές δυνατότητες για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Από την άλλη 
υπάρχουν και κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα: 

• Οι ταχύτητες των κινητών δικτύων µόλις τελευταία άρχισαν να φτάνουν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. 

• Οι οθόνες των κινητών τηλεφώνων, παρά τη σηµαντική εξέλιξή τους τα 
τελευταία χρόνια, δεν εξυπηρετούν την προβολή χάρτη. 

• Η υπολογιστική ισχύς που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα θεωρείται ακόµα 
χαµηλή. 

3.5.3 Online υπηρεσίες µέσω SMS και τεχνολογίες εύρεσης θέσης βασισµένες 
στο δίκτυο 

Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας εκµεταλλεύονται την τεχνολογία εύρεσης θέσης 
µέσω του δικτύου για την ανάκτηση πληροφορίας σχετικά µε την τοποθεσία του 
χρήστη σε πραγµατικό χρόνο. Μέσω SMS επιτυγχάνεται η ασύρµατη επικοινωνία 
ανάµεσα στον χρήστη και τον εξυπηρετητή. Οι χρήστες µπορούν εύκολα να 
καθορίσουν τις αλληλεπιδραστικές λειτουργίες για την γεωγραφική πληροφορία στο 
κινητό τηλέφωνο µε τη χρήση της STK (SIM card Tool Kit) τεχνολογίας και του 
προγραµµατισµού σε Java. Η κατηγορία αυτή επιτυγχάνει εύκολη και σταθερή  
κινητή υπηρεσία απ’ ευθείας στο κινητό τηλέφωνο. Όµως, κάθε SMS µπορεί να 
µεταδίδει µόνο µέχρι 160 χαρακτήρες κάθε φορά, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα 
µετάδοσης γραφικών. Χρησιµοποιείται µόνο κείµενο για την προβολή της 
γεωγραφικής πληροφορίας. 

3.5.4 Online υπηρεσίες βασισµένες σε SMS και τεχνολογία GPS 

Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας αποτελούν το ενιαίο GPS/GIS/GSM σύστηµα και 
χαρακτηριστική εφαρµογή τους είναι τα συστήµατα παρακολούθησης οχηµάτων 
(vehicle monitoring systems). Η τεχνική που ακολουθείται συνήθως είναι η εξής: 
Αρχικά µέσω του GPS λαµβάνεται η θέση του οχήµατος, αποστέλλεται στο κέντρο 
ελέγχου και στη συνέχεια γίνεται επικοινωνία ανάµεσα στο κέντρο και τον οδηγό 
µέσω SMS. Η επεξεργασία της γεωγραφικής πληροφορίας γίνεται από GIS σε 
σταθερό υπολογιστή στο κέντρο ελέγχου. Οι υπηρεσίες αυτές βρίσκουν εφαρµογή σε 
τοµείς όπως η δηµόσια ασφάλεια και η διαχείριση µέσων µαζικής µεταφοράς. Στο 
επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η λειτουργία των υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας. 
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Σχήµα 3.4 Online υπηρεσίες βασισµένες σε SMS και τεχνολογία GPS 

3.5.5 Online υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου βασισµένες σε SHD (smart 
handheld devices) 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες των παραπάνω τεσσάρων 
κατηγοριών, είναι προφανές ότι τα GPS/GIS/GSM συστήµατα παρέχουν µεγαλύτερες 
δυνατότητες όσον αφορά τις ασύρµατες επικοινωνίες. Από την άποψη της 
τεχνολογίας προσδιορισµού θέσης, το GPS προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια από την 
τεχνολογία προσδιορισµού θέσης µέσω του δικτύου. Από την άποψη της 
παρουσίασης και της επεξεργασίας των χωρικών πληροφοριών, τα PDAs  υπερτερούν 
των κινητών τηλεφώνων. Συνεπώς, το ασύρµατο GIS απαιτεί ένα τέτοιο κινητό 
τερµατικό που να είναι µια ολοκλήρωση GPS/GIS/GSM συστήµατος, GPS και PDA 
µε µια υψηλότερη αναλογία ποιότητα - τιµής. Τέτοιες συσκευές είναι οι Smart 
Handheld Devices. Οι συσκευές αυτές έκαναν την εµφάνισή τους πρόσφατα και 
συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των κινητών τηλεφώνων και των PDAs. Έτσι, αυτές 
οι συσκευές παρέχουν µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, µεγαλύτερες και έγχρωµες 
οθόνες, περισσότερη µνήµη, ενώ παραµένουν εύχρηστες και µικρές σε µέγεθος. 
Πλέον η αλληλεπίδραση των χρηστών για την ανάκτηση των γεωγραφικών 
πληροφοριών µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες των συσκευών αυτών 
σε συνδυασµό µε τα πλεονεκτήµατα του µοντέλου που παρουσιάστηκε στην 
προηγούµενη κατηγορία. 

3.6 Το πλαίσιο εργασίας για τον καθορισµό της θέσης στις 
γεωπληροφοριακές υπηρεσίες 
Ένα πλαίσιο εργασίας υψηλού επιπέδου έχει προκύψει για τις γεωπληροφοριακές 
υπηρεσίες και αποτελείται από τέσσερα στοιχεία που το καθένα βασίζεται στην 
λειτουργικότητα την οποία προσφέρει το προηγούµενο. 
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Σχήµα 3.5  Το πλαίσιο εργασίας για τον καθορισµό της θέσης στις γεωπληροφοριακές υπηρεσίες 

• Οι λύσεις για τον καθορισµό της θέσης (positioning solutions) αναφέρονται 
σε εργαλεία που µπορούν να εντοπίσουν τη θέση µιας κινητής συσκευής. Η 
εργασία που επιτελούν είναι να εντοπίζουν την τοποθεσία που βρίσκεται η 
συσκευή και να τη µετατρέπουν σε καθοριζόµενη από τη θέση, σηµαντική 
πληροφορία. 

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περιεχοµένου (content products & services) 
αναφέρονται στον όγκο της σχετικής πληροφορίας που απαιτείται για την 
υποστήριξη µιας γεωπληροφοριακής υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
χαρτών, πληροφορίας που αφορά διευθύνσεις, µοντέλων δροµολόγησης, 
σηµείων ενδιαφέροντος και πληροφορίας πραγµατικού χρόνου. Μια 
σηµαντική ποσότητα γεωγραφικής πληροφορίας πρέπει να αποκτηθεί, να 
ελεγχθεί και να µορφοποιηθεί. Πρόκειται για µια διαδικασία που δεν γίνεται 
µόνο µια φορά, αλλά είναι συνεχής. 

• Η πλατφόρµα υλικού και λογισµικού βασισµένη στην τοποθεσία (location 
based middleware platform) αλληλεπιδρά µε το περιεχόµενο της XY θέσης 
και τα γεωγραφικά συστήµατα για να παράσχει ένα πλούσιο API που 
επιτρέπει στους δηµιουργούς των εφαρµογών να κάνουν τις εφαρµογές τους 
«ευαίσθητες» στην τοποθεσία εύκολα και γρήγορα. Η πλατφόρµα 
αναλαµβάνει µια ευρεία ποικιλία από σύνθετες εργασίες που περιλαµβάνουν: 

o Geocoding: Η δυνατότητα να δέχεται µερική πληροφορία σχετική µε 
διευθύνσεις και να επιστρέφει την πληροφορία της θέσης λαµβάνοντας 
υπόψη τις συµβάσεις και τα ανθρώπινα σφάλµατα. 

o Reverse Geocoding: Η δυνατότητα να δέχεται την πληροφορία της 
θέσης και να επιστρέφει µια περιγραφή αυτής της τοποθεσίας, µαζί µε 
όλα τα γειτονικά σηµεία ενδιαφέροντος. 

o Location Refinement: Η δυνατότητα να δέχεται πληροφορία θέσης και 
να επιστρέφει µια περιγραφή της τοποθεσίας µαζί µε µια επιπρόσθετη 
λίστα από επιλεγµένα σηµεία, ώστε να επιλέξει ο χρήστης την 
τοποθεσία του µε ακρίβεια. 

o Spatial Searches: Μια γεωγραφική µηχανή ικανή να υποστηρίζει 
ερωτήµατα για σηµεία ενδιαφέροντος, βασισµένα σε χαρακτηριστικά 
όπως η εγγύτητα, το όνοµα, ο τύπος κ.λπ. 

o Route Directions: Η δυνατότητα να παράγει βήµα προς βήµα οδηγίες 
πλοήγησης και χάρτες δροµολόγησης λαµβάνοντας υπόψη το µέσο 
µεταφοράς, την κίνηση, τη σηµατοδότηση των δρόµων κ.α. 
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o Map Rendering: Η δυνατότητα να επιστρέφει γεωγραφική πληροφορία 
µε τη µορφή ενός βέλτιστου χάρτη για µια δεδοµένη τοποθεσία, 
κλίµακα, αριθµό χρωµάτων, τύπο χάρτη και είδος πληροφορίας. 

3.7 Τεχνολογία εντοπισµού θέσης 
Οι τεχνολογίες για τον εντοπισµό της θέσης µιας κινητής συσκευής µπορούν να 
διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Βασισµένες στην τηλεφωνική συσκευή 

• Βασισµένες στην τηλεφωνική συσκευή, µε τη βοήθεια του δικτύου  

• Βασισµένες στο δίκτυο 

• Βασισµένες στο δίκτυο, µε τη βοήθεια της συσκευής 

Στις τεχνολογίες της πρώτης κατηγορίας η ίδια η συσκευή χρησιµοποιείται για τον 
εντοπισµό της θέσης της και όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται εξολοκλήρου 
από αυτή. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις τεχνολογίες που ακολουθούν ακριβώς 
την αντίθετη φιλοσοφία. Όλοι οι υπολογισµοί εκτελούνται σε µια µονάδα που 
αποτελεί µέρος του δικτύου. Οι εναποµείναντες κατηγορίες είναι ένας συνδυασµός 
αυτών που αναφέρθηκαν. Είτε το δίκτυο υπολογίζει τη θέση µε τη βοήθεια µιας 
χονδρικής εκτίµησης από τη συσκευή ή το αντίθετο. Η εφαρµογή αυτών των 
τεχνικών απαιτεί διάφορες τροποποιήσεις στο υλικό ή / και στο λογισµικό, είτε στη 
συσκευή είτε στο δίκτυο ή και στα δύο. Στην περίπτωση του δικτύου, µονάδες 
υπολογισµού της θέσης πρέπει να ενσωµατωθούν σε αυτό, καθώς επίσης και 
πρωτόκολλα για την ανταλλαγή πληροφορίας θέσης µε τη συσκευή. Οι λύσεις που 
βασίζονται αποκλειστικά στην συσκευή σχετίζονται µε γεωγραφική λογική που 
αποθηκεύεται είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στην κάρτα SIM. Εποµένως απαιτούνται 
αλλαγές στην συσκευή ή στην κάρτα SIM, ή και στις δύο. Στον πίνακα του παρακάτω 
σχήµατος παρατίθενται οι τεχνικές που θα αναλυθούν και παρουσιάζεται σε ποια από 
τις τέσσερις κατηγορίες τεχνολογιών ανήκουν. 

 
Σχήµα 3.6 Τεχνικές εύρεσης θέσης 
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3.7.1 Cell of Origin (COO) / Cell-ID (CID) 

Ο πιο απλός τρόπος για να εντοπιστεί η θέση ενός κινητού τηλεφώνου είναι να βρεθεί 
η κυψέλη στην οποία το τηλέφωνο χρησιµοποιείται. Η θέση της κεραίας µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της θέσης του χρήστη. Εφόσον αυτή η πληροφορία 
είναι διαθέσιµη στα κυψελικά συστήµατα, η µέθοδος αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
άµεσα. Στο σχήµα 3.7 παρουσιάζεται µια γραφική απεικόνιση της µεθόδου. 

 
Σχήµα 3.7 Η τεχνική Cell of Origin (COO) / Cell-ID (CID) 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα της τεχνικής είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει καµία 
τροποποίηση στο κινητό ή στο δίκτυο, µε αποτέλεσµα το κόστος να είναι πολύ 
χαµηλό. Επίσης, λόγω του ότι δεν χρειάζονται σύνθετοι υπολογισµοί η θέση της 
συσκευής µπορεί να υπολογιστεί πολύ γρήγορα. Υπάρχει, όµως, ένα πολύ σηµαντικό 
µειονέκτηµα. Η ακρίβεια της µεθόδου εξαρτάται από την ακτίνα της κυψέλης, η 
οποία ποικίλει από 50 µέτρα µέσα στα κτήρια, σε 150 µέτρα σε αστικές περιοχές και 
έως 30000 µέτρα σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, η κυψέλη που εξυπηρετεί την κλήση 
του χρήστη δεν είναι πάντα η κοντινότερη σε αυτόν, γεγονός που υποβαθµίζει ακόµα 
περισσότερο την ακρίβεια των αποτελεσµάτων που δίνει η µέθοδος. 

3.7.2 Signal Level 

Αυτή η τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι το ποσό ενέργειας του σήµατος µειώνεται 
σηµαντικά όταν η απόσταση ανάµεσα στο κινητό τηλέφωνο και την κεραία 
αυξάνεται. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, τα σχήµατα του επιπέδου του σήµατος γύρω 
από την κεραία είναι τέλειοι κύκλοι. Εάν είναι γνωστή η σχέση ανάµεσα στο επίπεδο 
του σήµατος και την απόσταση, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό 
της απόστασης του χρήστη από µια συγκεκριµένη κεραία. Αφού µετρηθεί η ισχύς των 
σηµάτων τριών διαφορετικών κεραιών, η θέση της συσκευής µπορεί να εντοπιστεί ως 
το σηµείο τοµής των κύκλων των τριών σηµάτων. Η µέθοδος φαίνεται σχηµατικά στο 
σχήµα 3.8. 

 
Σχήµα 3.8 

Η τεχνική Signal Level 
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Στην πραγµατικότητα, όµως, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την ιδανική, 
και ως εκ τούτου τα επίπεδα των σηµάτων γύρω από µια κεραία δεν είναι τέλειοι 
κύκλοι. Αυτό οφείλεται στην αντανάκλαση των σηµάτων πάνω σε αντικείµενα, στην 
παρεµβολή άλλων σηµάτων και στο πέρασµα των σηµάτων µέσα από επιφάνειες 
όπως τοίχοι, µεταλλικά αντικείµενα και γυαλί. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να το 
παρατηρήσει οποιοσδήποτε χρήστης κινητού τηλεφώνου, που βλέπει το επίπεδο του 
σήµατος να µεταβάλλεται ακόµα και όταν είναι ακίνητος. Επειδή όλες αυτές οι 
επιδράσεις δεν µπορούν να προβλεφθούν η τεχνική αυτή είναι η  πιο αναξιόπιστη και 
πρακτικά δεν χρησιµοποιείται. 

3.7.3 Angle of Arrival (AOA) 

Αυτή η τεχνική βασίζεται στον υπολογισµό της γωνίας µε την οποία το σήµα φθάνει 
σε ένα σταθµό βάσης. ∆ύο τουλάχιστον σταθµοί βάσης απαιτούνται για να 
καθοριστεί η θέση του κινητού τηλεφώνου, που βρίσκεται στην τοµή αυτών των 
γραµµών. Για µεγαλύτερη ακρίβεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι από 
δύο σταθµούς. Μια σύνθετη παράταξη από κεραίες χρειάζεται σε κάθε σηµείο που 
λαµβάνεται το σήµα για να µετρηθεί η γωνία µε την οποία φθάνει. Η τεχνική 
παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα. 

 
Σχήµα 3.9 Η µέθοδος Angle of Arrival 

Ακόµα και σε µια παράταξη από κεραίες που απέχουν µεταξύ τους µερικά µόνο 
εκατοστά υπάρχει µικρή, αλλά µετρήσιµη διαφορά στους χρόνους άφιξης και την 
φάση των σηµάτων που λαµβάνουν οι κεραίες. Οι διαφορές αυτές συγκρίνονται 
προκειµένου να εκτιµηθεί η διεύθυνση από την οποία προέρχεται το εκπεµπόµενο 
σήµα.  

Οι υπολογισµοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν τόσο σε ένα σταθµό βάσης όσο και 
σε ένα κινητό σταθµό. Επειδή, όµως, είναι δύσκολη η υλοποίηση της κεραίας που 
εντοπίζει την κατεύθυνση του σήµατος σε µικρές κινητές συσκευές, η τεχνική αυτή 
εφαρµόζεται µόνο στους σταθµούς βάσης. 

Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου περιλαµβάνεται το γεγονός ότι µόνο δύο κυψέλες 
είναι αρκετές για τον εντοπισµό της θέσης του χρήστη, ενώ δεν χρειάζεται κάποιο 
ρολόι αφού ο χρόνος δεν παίρνει µέρος στους υπολογισµούς. Επίσης δεν χρειάζεται 
τροποποίηση των συσκευών. Ακόµα, αφού αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο δίκτυο, 
το σύστηµα είναι πάντα σε λειτουργία, επιτρέποντας συνεχή εντοπισµό της θέσης του 
χρήστη. Επιπλέον, είναι εύκολη η αναβάθµιση των υπηρεσιών εντοπισµού, αφού µια 
αλλαγή στο δίκτυο αυτόµατα έχει ως συνέπεια αναβάθµιση της υπηρεσίας για όλους 
τους συνδροµητές. 

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν και κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα. Καθώς η 
απόσταση ανάµεσα στον χρήστη και την κεραία αυξάνεται ο ρυθµός του σφάλµατος 
πολλαπλασιάζεται. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε ειδικές, έξυπνες 
κεραίες. Το κόστος για την εγκατάσταση των κεραιών σε κάθε κυψέλη είναι 
σηµαντικά µεγάλο. Επιπροσθέτως, η τεχνική αυτή είναι ευάλωτη σε παρεµβολές, που 
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προέρχονται από την αντανάκλαση του σήµατος σε διάφορα αντικείµενα και 
επιφάνειες. Αυτό αποτελεί πρόβληµα από τη στιγµή που για τη µετάδοση του 
σήµατος η µέθοδος θεωρεί άµεση οπτική επαφή ανάµεσα στους σταθµούς βάσης. Γι’ 
αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά σε πυκνοκατοικηµένες αστικές 
περιοχές. Επίσης υπάρχουν και ζητήµατα προσωπικών δεδοµένων, αφού η θέση του 
χρήστη παρακολουθείται συνεχώς. 

3.7.4 Time of Arrival (TOA) 

Τα ραδιοκύµατα ταξιδεύουν µε την ταχύτητα του φωτός, που είναι περίπου 300.000 
χµ το δευτερόλεπτο, ή περίπου 300 µέτρα ανά µικροδευτερόλεπτο. Η µέθοδος TOA 
βασίζεται στην µέτρηση της απόλυτης χρονοδιαφοράς του σήµατος ανάµεσα στο 
κινητό τηλέφωνο και πολλαπλούς σταθµούς βάσης. Σε αυτή την τεχνική απαιτείται 
να είναι γνωστός ο αρχικός χρόνος µετάδοσης και όλοι οι σταθµοί βάσης να είναι 
συγχρονισµένοι µε ακρίβεια, για παράδειγµα µε ένα ατοµικό ρολόι. Ο συγχρονισµός 
πρέπει να είναι τόσο ακριβής γιατί µια διαφορά ενός µικροδευτερολέπτου µπορεί να 
παράγει ένα σφάλµα 300 µέτρων. Όλοι οι σταθµοί βάσης είναι εξοπλισµένοι µε 
µονάδες υπολογισµού της θέσης, που υπολογίζουν την απόσταση µε το κινητό 
τηλέφωνο διαιρώντας τον χρόνο που χρειάστηκε το σήµα για να διανύσει την 
απόσταση δια δύο και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα µε την ταχύτητα του 
φωτός. Κάθε υπολογισµός τοποθετεί την θέση του κινητού τηλεφώνου πάνω σε έναν 
κύκλο γύρο από το σταθµό βάσης. Εάν χρησιµοποιηθούν τρεις κεραίες µπορεί να 
βρεθεί η θέση του κινητού στο σηµείο τοµής των τριών κύκλων, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω σχηµατική αναπαράσταση. 

 
Σχήµα 3.10 Η µέθοδος Time of Arrival 

Το GPS σύστηµα, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, είναι ένα παράδειγµα µεθόδου 
TOA. Πάντως και αυτή η τεχνική, παρόλο που είναι εύκολα εφαρµόσιµη στα 
υπάρχοντα δίκτυα, παρέχει σχετικά χαµηλή ακρίβεια. 

3.7.5 Time Difference of Arrival (TDOA) 

Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιεί σχετικές µετρήσεις χρόνου αντί για απόλυτες όπως η 
TOA. Μια εκποµπή σήµατος, άγνωστου αρχικού χρόνου, λαµβάνεται σε διάφορες 
κεραίες σε διαφορετικούς χρόνους. Μια τεχνική γνωστή ως τριπλευροποίηση 
χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό της θέσης του τηλεφώνου: οι χρόνοι από ζεύγη 
κεραιών λήψης αφαιρούνται για να υπολογιστεί ο σχετικός χρόνος. Κάθε χρονική 
διαφορά από κάθε ζεύγος κεραιών τοποθετεί τον εκποµπό σε µια υπερβολική 
καµπύλη. Η θέση του κινητού τηλεφώνου µπορεί να προσδιοριστεί από την τοµή δύο 
υπερβολικών καµπυλών. Η ακρίβεια του συστήµατος είναι συνάρτηση των 
γεωµετρικών θέσεων των σταθµών βάσης. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται 
η σχηµατική αναπαράσταση της τεχνικής TDOA. 
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Σχήµα 3.11 Η µέθοδος Time Difference of Arrival 

Στα σηµερινά GSM δίκτυα η µέθοδος παρέχει ακρίβεια περίπου 60 µέτρων σε 
αγροτικές και στην χειρότερη περίπτωση 200 µέτρων σε αστικές περιοχές. Υπάρχουν 
δύο τρόποι υλοποίησης: 

• Βασισµένη στη συσκευή και βοηθούµενη από το δίκτυο, όπου το κινητό 
τερµατικό µετρά τις χρονικές διαφορές και υπολογίζει τη θέση του. Το δίκτυο 
πρέπει να παρέχει στο τερµατικό επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως οι 
συντεταγµένες των σταθµών βάσης. 

• Βασισµένη στο δίκτυο και βοηθούµενη από τη συσκευή, όπου το τερµατικό 
µετρά τις χρονικές διαφορές και αναφέρει τις µετρήσεις του στο δίκτυο που 
στη συνέχεια υπολογίζει τη θέση του κινητού. 

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση στο 
κινητό τερµατικό, γίνεται συνεχής εντοπισµός της θέσης του, ενώ είναι και εύκολη η 
αναβάθµιση της υπηρεσίας. Υπάρχουν όµως σηµαντικά µειονεκτήµατα. Το κόστος 
υποδοµής για την εγκατάσταση κεραιών είναι αρκετά υψηλό. ∆εν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε ορισµένα περιβάλλοντα, όπως αγροτικές περιοχές όπου οι 
κυψέλες έχουν µεγάλη ακτίνα ή σε κάποιες αστικές περιοχές εξ’ αιτίας των 
παρεµβολών από άλλα σήµατα και των απορροφήσεων και ανακλάσεων του σήµατος 
σε διάφορες επιφάνειες. 

3.7.6 Global Positioning System (GPS) 

Το GPS αποτελείται από έναν αστερισµό 24 δορυφόρων και ανήκει στο υπουργείο 
άµυνας των Η.Π.Α. Το ύψος της τροχιάς είναι τέτοιο που οι δορυφόροι 
επαναλαµβάνουν την ίδια διαδροµή και περνούν πάνω από το ίδιο σηµείο περίπου 
κάθε 24 ώρες. Υπάρχουν έξι τροχιακές στάθµες µε τέσσερις δορυφόρους σε κάθε 
στάθµη. Αυτή η διάταξη παρέχει στους χρήστες πέντε έως οκτώ δορυφόρους, 
ορατούς από κάθε σηµείο της γης. Αυτοί οι δορυφόροι είναι εξοπλισµένοι µε ένα 
ατοµικό ρολόι, υπολογιστή και ραδιοποµπό και υπολογίζουν συνεχώς και µεταδίδουν 
τη θέση τους. Στο έδαφος GPS δέκτες επεξεργάζονται τα σήµατα των δορυφόρων και 
υπολογίζουν τη θέση τους (τρεις δορυφόροι) και την ταχύτητά τους (τέσσερις 
δορυφόροι) χρησιµοποιώντας τριγωνοποίηση. Έτσι, αυτοί οι υπολογισµοί έχουν ως 
αποτέλεσµα µια τρισδιάστατη τοποθεσία: γεωγραφικό µήκος, πλάτος, ύψος και 
χρόνος. Ένα σύστηµα σταθµών ανίχνευσης εγκατεστηµένων σε διάφορα σηµεία του 
πλανήτη µετρούν τα σήµατα των δορυφόρων και τα ενσωµατώνουν σε τροχιακά 
µοντέλα. Αυτά τα µοντέλα υπολογίζουν ακριβή τροχιακά δεδοµένα και διορθώσεις 
του ρολογιού για κάθε δορυφόρο. Το κέντρο ελέγχου στην βάση Schriever των 
Η.Π.Α. ενηµερώνει περιοδικά µε αυτά τα δεδοµένα τους δορυφόρους. 
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Σχήµα 3.12 Το σύστηµα των δορυφόρων GPS 

Το GPS σύστηµα παρέχει δύο ειδών υπηρεσίες: 

• Precise Positioning Service (PPS): η υπηρεσία αυτή προσφέρει 22 µέτρα 
οριζόντια και 27.7 µέτρα κάθετη ακρίβεια. Είναι διαθέσιµη µόνο για 
εξουσιοδοτηµένους από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. χρήστες µε τα κατάλληλα 
κρυπτογραφικά κλειδιά. 

• Standard Positioning Service (SPS): η υπηρεσία αυτή προσφέρει 100 µέτρα 
οριζόντια και 156 µέτρα κάθετη ακρίβεια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς 
χρέωση από οποιονδήποτε χρήστη. 

Η προσέγγιση που βασίζεται σε κινητά τηλέφωνα εξοπλισµένα µε έναν GPS δέκτη 
είναι ελκυστική εφόσον σε ανοικτές περιοχές µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική 
ακρίβεια. Επίσης, ο χρήστης καθορίζει πότε θα εντοπιστεί η θέση του, ενώ δεν 
χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις στο δίκτυο. Σε κλειστούς χώρους, όπως µεγάλα 
και ψηλά κτήρια το σήµα του δορυφόρου εξασθενεί και έτσι η τεχνική αυτή είναι 
δύσκολο να εφαρµοστεί (canyon effect). Επίσης, ένα ακόµα µειονέκτηµα είναι ότι 
πρέπει να τροποποιηθεί η κινητή συσκευή µε την προσθήκη του GPS δέκτη, που και 
το µέγεθος και το βάρος της αυξάνει, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας. 

3.7.7 Differential GPS (DGPS) 

Εξ’ αιτίας µεταβολών στις ατµοσφαιρικές συνθήκες και αποκλίσεων του ρολογιού 
των δορυφόρων εισάγονται σφάλµατα στους υπολογισµούς των θέσεων, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική θέση και αυτή που 
υπολογίζεται από το σύστηµα. Σταθεροί σταθµοί αναφοράς, εξοπλισµένοι µε GPS 
δέκτες, των οποίων η ακριβής θέση είναι γνωστή, µπορούν να συγκρίνουν συνεχώς 
την πραγµατική τους θέση µε αυτή που υπολογίζεται από το GPS σύστηµα. Η ιδέα 
του διαφορικού GPS συστήµατος βασίζεται στην αρχή ότι αυτό το σφάλµα ισχύει για 
την θέση του συγκεκριµένου σταθµού, αλλά ισχύει επίσης και σε ένα µεγάλο εύρος 
(εκατοντάδων χιλιοµέτρων) γύρω από τον σταθµό. Άλλοι GPS χρήστες µέσα σε αυτό 
το εύρος µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτή την πληροφορία για το σφάλµα για να 
βελτιώσουν την ακρίβεια των υπολογισµών τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
πληροφορία για το σφάλµα χάνει την ισχύ της, γιατί το σφάλµα αλλάζει διαρκώς 
καθώς κινείται ο δορυφόρος και καθώς αλλάζουν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες. 
Εποµένως η συχνή ανανέωση της πληροφορίας είναι ζωτική για την σωστή 
λειτουργία του συστήµατος. Η ακρίβεια που µπορεί να επιτευχθεί ποικίλει από πέντε 
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έως ένα µέτρο. Με τη χρήση πολλαπλών σταθµών αναφοράς και υψηλής ποιότητας 
δεκτών µπορεί να προσδιοριστεί η τοποθεσία ακόµα και µε ακρίβεια εκατοστών. 

3.7.8 Assisted GPS (AGPS) 

Καθώς οι GPS κεραίες και οι πλακέτες γίνονται µικρότερες και φθηνότερες, σύντοµα 
θα είναι εφικτό να ενσωµατωθεί GPS υλικό στα κινητά τηλέφωνα. Το AGPS είναι 
µια υλοποίηση του διαφορικού GPS όπου η συσκευή είναι ένα τηλέφωνο µε 
ενσωµατωµένο GPS δέκτη και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας χρησιµοποιείται για να 
µεταφέρονται δεδοµένα διόρθωσης των σφαλµάτων στη συσκευή. Το AGPS είναι 
στην πραγµατικότητα συνδυασµός των παρακάτω τεχνικών: 

• Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όπως το GSM. 

• Κινητά τηλέφωνα εξοπλισµένα µε GPS δέκτη. 

• Ένα δίκτυο διαφορικού GPS για διορθωτικούς σκοπούς. 

• Εξυπηρετητής τοποθεσίας. 

 

 
Σχήµα 3.13 Η τεχνική Assisted GPS 

∆ιάφοροι DGPS σταθµοί αναφοράς είναι συνδεδεµένοι µε κυψελικούς σταθµούς 
βάσης του τηλεφωνικού δικτύου µέσω ενός εξυπηρετητή τοποθεσίας. Κατά την 
αίτηση ενός κινητού τηλεφώνου ή µιας γεωπληροφοριακής υπηρεσίας, τα δεδοµένα 
διόρθωσης που προέρχονται από το GPS δίκτυο αναφοράς µεταδίδονται στον κινητό 
GPS δέκτη για να βοηθήσουν την γρήγορη αρχικοποίηση. Ο χρόνος απόκτησης 
µειώνεται από λεπτά σε δευτερόλεπτα, επειδή ο χώρος αναζήτησης έχει προβλεφθεί 
από τον δέκτη αναφοράς και το δίκτυο. Το AGPS παρέχει ακρίβεια 10 µέτρων σε 
εξωτερικούς και 50 µέτρων σε εσωτερικούς χώρους, αλλά είναι µια σχετικά ακριβή 
λύση αφού απαιτεί τροποποιήσεις τόσο στην κινητή συσκευή όσο και στο κινητό 
δίκτυο. Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι για την υλοποίηση του συστήµατος: 

• Βασισµένη στο δίκτυο και βοηθούµενη από τη συσκευή: Η συσκευή είναι 
εξοπλισµένη µε έναν GPS αισθητήρα (όχι δέκτη), που δεν µπορεί να 
λειτουργήσει πλήρως όπως ο δέκτης. Το δίκτυο µεταδίδει ένα σύντοµο 
µήνυµα στη συσκευή, µε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που µαζί µε τη 
µέτρηση του αισθητήρα θα επιτρέψουν στο κινητό να κάνει τις κατάλληλες 
µετρήσεις. Τα δεδοµένα που προκύπτουν αποστέλλονται εκ νέου στο δίκτυο 
που υπολογίζει τη θέση της συσκευής. 

• Βασισµένη στη συσκευή και βοηθούµενη από το δίκτυο: Σε αυτή την 
περίπτωση η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα GPS δέκτη και όλοι οι 
υπολογισµοί γίνονται σε αυτή. Το δίκτυο στέλνει όλα τα βοηθητικά δεδοµένα 
στη συσκευή για τον υπολογισµό της θέσης της. 
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3.7.9 Σύγκριση των τεχνολογιών εντοπισµού θέσης 

Τάση CELL ID TDOA AGPS 

Επιδόσεις Η ακρίβεια της 
µεθόδου ποικίλει 
σηµαντικά και 
συχνά είναι πολύ 
χαµηλή 

Παρέχει καλή 
κάλυψη 

Παρέχει 
βελτιωµένη 
ακρίβεια σε σχέση 
µε το CELL ID. 

Εµφανίζει 
προβλήµατα 
κάλυψης σε 
περιοχές µε 
περιορισµένο 
αριθµό σταθµών 
βάσεων 

Παρέχει τη 
βέλτιστη ακρίβεια 
σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες τεχνικές 

Παρουσιάζει 
προβλήµατα 
κάλυψης βαθιά 
µέσα στα κτήρια 

Τάσεις υλοποίησης Εύκολο να 
υλοποιηθεί 

∆εν χρειάζεται 
αλλαγή στη 
συσκευή 

Μπορεί να 
υποστηριχθεί χωρίς 
µεγάλες αλλαγές 
στις υποδοµές του 
δικτύου 

∆ύσκολο να 
υλοποιηθεί 

Απαιτεί αλλαγές 
στη συσκευή 

Απαιτεί ειδικές 
µονάδες µέτρησης 
της θέσης 

Εύκολο να 
υλοποιηθεί 

Απαιτεί αλλαγές 
στη συσκευή 

∆εν απαιτεί 
µεγάλες αλλαγές 
στις υποδοµές 

Εκτίµηση 
συνολικού κόστους 

Χαµηλό αρχικό 
κόστος 

Χαµηλό κόστος 
συντήρησης 

Χαµηλή επιστροφή 
της επένδυσης 

Υψηλό αρχικό 
κόστος 

Υψηλό κόστος 
συντήρησης 

Χαµηλή επιστροφή 
της επένδυσης 

Το αρχικό κόστος 
εξαρτάται από το 
κόστος της 
συσκευής 

Το κόστος 
συντήρησης 
θεωρείται 
αµελητέο 

Ικανοποιητική 
επιστροφή της 
επένδυσης 

Υποστηριζόµενο 
πρότυπο 

GSM, GPRS και  
WCDMA 

GSM ή WCDMA 
ανάλογα µε την 
υλοποίηση 

GSM, GPRS και  
WCDMA 

3.8 Εφαρµογές των MGS 
Η µεγάλη ποικιλία των εφαρµογών των MGS µπορεί να ταξινοµηθεί σε τρεις 
κατηγορίες: υπηρεσίες που αποσκοπούν σε τοπική πληροφορία, υπηρεσίες 
εντοπισµού οχηµάτων και κυκλοφορίας και γενικές υπηρεσίες. Οι χρήστες που 
βρίσκονται σε ένα συγκεκριµένο τόπο κυρίως χρησιµοποιούν υπηρεσίες βασισµένες 
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σε πληροφορία της γειτονικής τους περιοχής. Οι χρήστες που κινούνται συνήθως 
ενδιαφέρονται για πληροφορία εντοπισµού και κυκλοφορίας. Οι γενικές υπηρεσίες 
δεν παρέχουν πληροφορία στον χρήστη, αλλά κυρίως χρησιµοποιούν την πληροφορία 
της θέσης του χρήστη. Οι υπηρεσίες αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών είναι ένα 
παράδειγµα γενικών υπηρεσιών. 

Ένα γνωστό παράδειγµα υπηρεσιών που αποσκοπούν σε τοπική πληροφορία είναι οι 
υπηρεσίες εύρεσης, όπως για παράδειγµα η εύρεση του κοντινότερου εστιατορίου. 
Επίσης µια άλλη περίπτωση είναι η εύρεση ανθρώπων. Επιπλέον συχνά αναφέρονται 
υπηρεσίες διαφήµισης σε συνδυασµό µε την πληροφορία για τη θέση του χρήστη. Για 
παράδειγµα, περνώντας ο χρήστης από ένα σούπερ µάρκετ έρχεται µήνυµα στο 
κινητό του µε την προσφορά της ηµέρας. Σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών ανήκουν 
και οι τουριστικοί οδηγοί. Στη συνέχεια παρουσιάζονται µερικά παραδείγµατα 
υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας. 

Στην εφαρµογή Yahoo!mobile υπάρχει η επιλογή “local info” όπου οι χρήστες 
µπορούν να δώσουν την τοποθεσία τους στις λίστες του Yahoo (χρυσός οδηγός, λίστα 
εστιατορίων, εκδηλώσεων, οδηγός ταξιδιών κλπ.) που είναι γεωκωδικοποιηµένες και 
να βρουν την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει µε χαρακτηριστικό αναζήτησης την 
εγγύτητα. 

 
Σχήµα 3.14 Η εφαρµογή Yahoo! LOCAL 

Ένα άλλο παράδειγµα είναι η εφαρµογή της NTT DoCoMo, Mobile Info Search στην 
Ιαπωνία.  Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες των κινητών τηλεφώνων να έχουν 
πρόσβαση σε περιεχόµενο του διαδικτύου, όπως χρυσοί οδηγοί, πληροφορίες για 
εστιατόρια και χάρτες. Οι χρήστες µπορούν να ψάξουν τα πλησιέστερα καταστήµατα, 
ξενοδοχεία, στάσεις λεωφορείων κλπ. Εάν η συσκευή του χρήστη διαθέτει µονάδα 
GPS η εφαρµογή ανιχνεύει αυτόµατα την θέση του χρήστη. 
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Σχήµα 3.15 Η εφαρµογή Mobile Info Search της NTT DoCoMo 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται και οι υπηρεσίες κράτησης θέσεων, για 
παράδειγµα σε κάποιο ξενοδοχείο. Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται ένα 
screenshot από την εφαρµογή http://www.hotelguide.com/mobile/ 

 
Σχήµα 3.16 Η εφαρµογή hotel guide 

Στην κατηγορία των υπηρεσιών εντοπισµού οχηµάτων και κυκλοφορίας διακρίνονται 
οι υπηρεσίες ενηµέρωσης για την κίνηση και οι υπηρεσίες εντοπισµού οχηµάτων. Οι 
πληροφορίες σχετικά µε την κίνηση στους δρόµους µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο 
σχεδιασµό της διαδροµής που πρέπει να ακολουθηθεί για να αποφύγει ο χρήστης την 
κίνηση και να φτάσει γρήγορα στον προορισµό του. Ο εντοπισµός οχηµάτων γίνεται 
για λόγους ασφαλείας. Για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την αστυνοµία 
για την παρακολούθηση υπόπτων για εγκληµατικές ενέργειες. 

Παραδείγµατα υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας είναι οι εφαρµογές Traffic Connect 
και Directions Connect της εταιρείας Autodesk. Η πρώτη εφαρµογή δίνει 
ενηµερωµένες πληροφορίες στους κινητούς χρήστες για την κίνηση στους δρόµους 
είτε µέσω SMS είτε µέσω WAP. 
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Σχήµα 3.17 Η εφαρµογή  Traffic Connect της Autodesk 

Η δεύτερη δίνει στους χρήστες οδηγίες για το πώς θα µεταβούν από µια τοποθεσία σε 
µια άλλη. Και πάλι η πληροφορία είναι προσβάσιµη µέσω SMS ή WAP. Ας 
αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιµες και σε σταθερό υπολογιστή µέσω 
HTML. 

   
Σχήµα 3.18 Η εφαρµογή Directions Connect της Autodesk 

Στην τρίτη κατηγορία, αυτή των γενικών υπηρεσιών, περιλαµβάνονται κυρίως 
υπηρεσίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στις Η.Π.Α. ήδη 
λειτουργεί η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911. Όλες οι κλήσεις προς το νούµερο 911 
εντοπίζουν την τοποθεσία του χρήστη που καλεί, ώστε να είναι δυνατή η πιο άµεση 
επέµβαση των αρχών. Και εάν για τις κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο είναι εύκολο 
να εντοπιστεί ο χρήστης, για να γίνει το ίδιο και µε τους χρήστες των κινητών 
τηλεφώνων οι εταιρείες κινητής τηλεπικοινωνίας αναγκάστηκαν να κάνουν αλλαγές 
στην υποδοµή των δικτύων τους. 

3.9 Τεχνολογικά προβλήµατα 
Η δηµιουργία ενός MGS συστήµατος είναι µια δύσκολη τεχνολογικά υπόθεση, που 
εµπλέκει πολλές νέες τεχνολογίες από τα πεδία των γεωγραφικών πληροφοριακών 
συστηµάτων και των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές 
εξελίσσονται ακόµα και δεν έχουν αποκτήσει την τελική τους µορφή. Υπάρχουν 
ακόµα αρκετά προβλήµατα που περιορίζουν την ανάπτυξη των κινητών 
γεωπληροφοριακών υπηρεσιών. 

Ένα από αυτά τα προβλήµατα είναι οι περιορισµοί που αντιµετωπίζουν οι κινητές 
συσκευές. Για την παροχή MGS απαιτείται σηµαντική υπολογιστική ισχύς, µεγάλη 
οθόνη παρουσίασης, σύστηµα εντοπισµού θέσης και ασύρµατη επικοινωνία. Όπως 
αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι κινητές συσκευές δεν πληρούν αρκετές από 
τις παραπάνω απαιτήσεις. Συνήθως η υπολογιστική ισχύς που παρέχουν είναι 
χαµηλή, οι οθόνες µικρές και συχνά χωρίς πολλά χρώµατα. Επίσης για κάποιες 
κινητές συσκευές, όπως τα PDAs χρειάζεται εξωτερικό modem και GPS δέκτης για 
να χρησιµοποιήσουν τέτοιες υπηρεσίες. Γενικά, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
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πίνακα, κάθε είδος κινητής συσκευής πληροί µερικές µόνο από τις προϋποθέσεις, 
αλλά ακόµα όχι όλες. 

 Κινητό 
τηλέφωνο 

PDA Tablet PC 

Υπολογιστική 
ισχύς 

CPU Αδύναµη Μέτρια (400 
MHz) 

Ισχυρή (1800 
MHz) 

Μνήµη 32 MB (κάρτα 
µνήµης) 

64 MB 256 MB 

∆υνατότητες 
οθόνης 

Μέγεθος 140x160 240x320 1024x768 

Χρώµατα Έγχρωµη Έγχρωµη έγχρωµη 

Ευκολία στη 
φορητότητα 

Όγκος Μικρός Μέτριος Μεγάλος 

Βάρος Ελαφρύ Μέτριο Βαρύ 

Ασύρµατη επικοινωνία Βολική Μη βολική (µε 
προσθήκη 
modem) 

Μη βολική (µε 
προσθήκη 
modem) 

Εύρεση θέσης Χαµηλής 
ακρίβειας (µέσω 

δικτύου) 

Μη βολική 
(προσθήκη 

GPS) 

Μη διαθέσιµη 

Κόστος Χαµηλό Μέτριο Υψηλό 

Ακόµα ένα πρόβληµα στην ανάπτυξη και διάδοση των κινητών γεωπληροφοριακών 
υπηρεσιών είναι η χαµηλή ακρίβεια που προσφέρουν οι τεχνικές εύρεσης θέσης που 
χρησιµοποιούνται. Η επίτευξη µεγαλύτερης ακρίβειας έχει ως συνέπεια τη σηµαντική 
αύξηση του κόστους. 

Τέλος, ακόµα ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι οι µειωµένες ταχύτητες 
µεταφοράς δεδοµένων που προσφέρουν τα υπάρχοντα δίκτυα ασύρµατης 
επικοινωνίας (2.5G). Πάντως µε τα νέα δίκτυα τρίτης γενιάς, το πρόβληµα αυτό 
αναµένεται να ξεπεραστεί. 

3.10 Κινητή χαρτογραφία 
Οι εκτυπωµένοι χάρτες µπορεί να προσφέρουν σηµαντική γεωγραφική πληροφορία 
και να είναι κινητοί, αλλά δεν είναι δυναµικοί και δεν µπορούν να προσαρµοστούν 
στις απαιτήσεις του χρήστη και στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι ψηφιακοί χάρτες σε CD-ROM και οι web χάρτες 
έγιναν δηµοφιλείς χάρη στην εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών και του 
Internet. Αυτές οι τεχνολογίες χαρτογραφίας επιτρέπουν προσαρµογή και 
εξατοµίκευση, µπορεί να είναι αλληλεπιδραστικές, αλλά δεν είναι κινητές. Στον 
πίνακα του σχήµατος που ακολουθεί γίνεται σύγκριση των έντυπων χαρτών και των 
ψηφιακών. 
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Σχήµα 3.19 Πίνακας σύγκρισης των διαφορετικών ειδών χαρτών 

Η ανάπτυξη των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών και των κινητών συσκευών προσέφερε 
µια σειρά από νέες δυνατότητες στην κινητή χαρτογραφία. Οι κινητές συσκευές 
µπορούν να παρουσιάσουν ενηµερωµένη πληροφορία µε έναν ευέλικτο, δυναµικό και 
προσωπικό τρόπο, καθώς ο χρήστης κινείται. Μπορούν να παρέχουν στους χρήστες 
τη σωστή πληροφορία, την κατάλληλη στιγµή, στο κατάλληλο µέρος. Σε σχέση 
βέβαια µε τις άλλες µορφές χαρτογραφίας, η κινητή χαρτογραφία περιορίζεται από 
παράγοντες όπως το µέγεθος της οθόνης της συσκευής, ο αριθµός των χρωµάτων και 
η ανάλυση που υποστηρίζεται κ.λπ. Λαµβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισµούς, 
οι τεχνολογίες κινητής χαρτογραφίας πρέπει να επικεντρωθούν στις δυνατότητες που 
µπορούν να προσφέρουν οι κινητές συσκευές: ενσωµάτωση του περιβάλλοντος, 
προσαρµοστικότητα, εξατοµίκευση, ευελιξία και δυναµικό περιεχόµενο. 

Οι χάρτες σχετίζονται στενά µε καταστάσεις όπου ο χρήστης προσπαθεί να βρει το 
δρόµο του σε ένα µη οικείο περιβάλλον. Φαίνεται πως υπάρχει καθαρή ανάγκη για 
ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης στα συστήµατα 
κινητής χαρτογραφίας. Η θέση του χρήστη είναι η πιο φανερή πληροφορία που 
χρειάζεται, αλλά και διάφορα άλλα στοιχεία του περιβάλλοντός του είναι σχετικά µε 
τη χρήση χαρτών σε κινητές συσκευές. Στο σχήµα 3.20 παρουσιάζονται τα στοιχεία 
αυτά. 
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Σχήµα 3.20 Στοιχεία του περιβάλλοντος του χρήστη 

Στο κέντρο βρίσκεται ο χρήστης: Ποιος είναι; Τι µέσο µεταφοράς χρησιµοποιεί; Τι 
ηλικία έχει; Ο σκοπός της χρήσης είναι επίσης σηµαντικός: Τριγυρίζει απλά για 
διασκέδαση ή εργάζεται; Η θέση του, η κατεύθυνση της κίνησής του και το φυσικό 
περιβάλλον είναι επίσης σχετικά: Τι καιρικές συνθήκες επικρατούν; Σε τι είδους 
πολιτιστικό περιβάλλον βρίσκεται; Ποια η κοινωνική του θέση; Τι είδους κινητή 
συσκευή χρησιµοποιεί; Το γειτονικό περιβάλλον καθορίζει το είδος του χάρτη που ο 
χρήστης χρειάζεται. Ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον κατάλληλο χάρτη 
όταν τον χρειάζεται, στην κατάλληλη κλίµακα και ο χάρτης πρέπει να παρέχει 
λεπτοµερείς πληροφορίες που να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο 
χρησιµοποιείται. Ακόµα και µια µικρή αλλαγή στο περιεχόµενο του χάρτη, ανάλογα 
µε την προσαρµογή στο περιβάλλον του χρήστη µπορεί να ικανοποιήσει τον χρήστη 
και να βελτιώσει την ευχρηστία του χάρτη. 

Στο σχήµα 3.21 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της προσαρµοσµένης 
χαρτογραφίας. Με τον όρο απόδοση προσαρµοσµένου χάρτη εννοούµε τη 
δυνατότητα της τεχνικής σχηµατισµού της εικόνας του χάρτη να προσαρµόζεται σε 
έναν συγκεκριµένο χρήστη και το περιβάλλον του. Όπως αναφέρθηκε το περιβάλλον 
επηρεάζει τη ζήτηση της πληροφορίας από τον χρήστη. Αυτή η ζήτηση µπορεί να 
εκφραστεί µε αναλυτικά ερωτήµατα (queries) σε εξυπηρετητές χαρτών και 
γεωγραφικών δεδοµένων, ή push και pull τεχνολογία. Ο χρήστης και το περιβάλλον 
καθορίζουν την ποσότητα και την λεπτοµέρεια της πληροφορίας που ανακτάται από 
τους εξυπηρετητές και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η πληροφορία παρουσιάζεται. Τα 
σύµβολα επιλέγονται δυναµικά και οι γενικεύσεις γίνονται on the fly. Αυτό σηµαίνει 
ότι για την ίδια τοποθεσία, διαφορετικές παρουσιάσεις µπορούν να προκύψουν για 
διαφορετικούς χρήστες. Και για τον ίδιο χρήστη διαφορετικοί χάρτες µπορεί να 
παρουσιαστούν για διαφορετικά περιβάλλοντα.  
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Σχήµα 3.21Βασικές αρχές της προσαρµοσµένης χαρτογραφίας 

3.11 cGML 
Σε προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η GML, µια XML γλώσσα που σκοπό έχει 
να αναπαραστήσει και να περιγράψει γεωγραφική πληροφορία σε µια µορφή που να 
είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρµα που χρησιµοποιείται. 

Η GML δεν σχεδιάστηκε, όµως, για την επεξεργασία και παρουσίαση δεδοµένων σε 
κινητές συσκευές γιατί δεν λαµβάνει υπόψη της τους περιορισµούς που αυτές 
αντιµετωπίζουν. Για παράδειγµα, η επεξεργασία και αποθήκευση των GML 
δεδοµένων απαιτεί σηµαντική υπολογιστική ισχύ και µνήµη. Επίσης, τα GML 
έγγραφα έχουν αρκετά µεγάλο µέγεθος (µερικές εκατοντάδες kilobytes) και εποµένως 
η αποστολή τους µέσω των ασύρµατων δικτύων είναι χρονοβόρα και ακριβή 
διαδικασία. Θα µπορούσε, βέβαια, να γίνει συµπίεσή τους, αλλά η διαδικασία της 
αποσυµπίεσης απαιτεί και µνήµη και υπολογιστική ισχύ που οι κινητές συσκευές δεν 
διαθέτουν.  

Για αυτό τον λόγο ορίστηκε η cGML (compact GML). Όπως µαρτυρά και η λέξη 
compact πρόκειται για µια συµπαγή έκδοση της GML. Χρησιµοποιεί µόνο τα 
κυριότερα και πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της GML και περιορίζει τον αριθµό των 
ιδιοτήτων που µπορούν να τους αποδοθούν. Επίσης, χρησιµοποιεί µικρότερα σε 
µήκος ονόµατα για τα διάφορα στοιχεία, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα κατανόησης 
των εγγράφων από τους ανθρώπους. Το αποτέλεσµα είναι µια γλώσσα που επιτρέπει 
την αποθήκευση και επεξεργασία των γεωγραφικών δεδοµένων σε µια µορφή που να 
υποστηρίζεται και από τις κινητές συσκευές. 
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Κεφάλαιο 4 – Τεχνική περιγραφή της υλοποίησης 

4.1 Συνοπτική παρουσίαση της υλοποίησης 
Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή που χωρίζεται σε δύο 
εργαλεία – µέρη. Ο όρος διαδικτυακός σηµαίνει ότι µπορεί να προσπελαστεί µέσω 
του διαδικτύου µε τη χρήση ενός browser. Σκοπός της εφαρµογής είναι η προσθήκη 
πληροφορίας για διάφορες περιοχές η οποία θα είναι προσπελάσιµη από κινητές 
συσκευές. 

Το πρώτο µέρος της εφαρµογής είναι ένα εργαλείο για τον διαχειριστή του 
συστήµατος. Του δίνει τη δυνατότητα να εισάγει στο σύστηµα πόλεις, τις οποίες 
µπορεί να διαγράφει και να τροποποιεί τα στοιχεία τους, και πληροφορίες σχετικά µε 
αυτές. Η εφαρµογή εκµεταλλεύεται ψηφιακά γεωγραφικά δεδοµένα που ο 
διαχειριστής έχει στη διάθεσή του για το σχεδιασµό διαδραστικών χαρτών των 
πόλεων.  

Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας, τροποποίησης και διαγραφής κατηγοριών για τα 
σηµεία ενδιαφέροντος. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ενός σηµείου 
ενδιαφέροντος µε ένα πάτηµα του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο σηµείο του χάρτη. 
Επίσης, µπορούν να εµφανιστούν τα σηµεία που ανήκουν σε κάθε κατηγορία και µε 
ένα πάτηµα του ποντικιού πάνω σε αυτά να προβληθούν τα στοιχεία τους ή να 
διαγραφούν. Φυσικά ο χάρτης µπορεί να αλλάξει µέγεθος, µε αλλαγή της κλίµακάς 
του. 

Το δεύτερο µέρος της εφαρµογής απευθύνεται στους χρήστες κινητών συσκευών που 
έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Μπορεί να προσπελαστεί από 
οποιονδήποτε browser, ακόµα  και από desktop υπολογιστή, αλλά είναι ειδικά 
σχεδιασµένο ώστε να ανταποκρίνεται στους περιορισµούς που αντιµετωπίζουν οι 
κινητές συσκευές. 

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στην πληροφορία που έχει 
εισάγει ο διαχειριστής στο σύστηµα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µιας από τις 
πόλεις που είναι καταχωρηµένες. Στην συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να διαβάσει 
γενικές πληροφορίες για την πόλη ή να διαλέξει ανάµεσα σε τρεις επιλογές.  

Η πρώτη είναι να πλοηγηθεί στον χάρτη. Αυτή τη φορά ο χάρτης είναι µικρότερος, 
ώστε να µπορεί να προβληθεί στην οθόνη των κινητών συσκευών, αλλά υπάρχει η 
δυνατότητα αλλαγής τόσο του µεγέθους όσο και του επιπέδου µεγέθυνσης. 

Η δεύτερη επιλογή είναι να αναζητήσει είτε όλα τα σηµεία που ανήκουν σε κάποια 
κατηγορία, είτε ένα συγκεκριµένο σηµείο και να µεταφερθεί στην αντίστοιχη θέση 
στον χάρτη. 

Η τρίτη και τελευταία επιλογή είναι να κάνει αναζήτηση µιας συγκεκριµένης οδού. 

Πρόκειται για µια εφαρµογή η οποία δίνει τη δυνατότητα µε σχετικά απλό τρόπο να 
εισαχθεί σηµαντική πληροφορία για κάποια πόλη και στη συνέχεια η πληροφορία 
αυτή να προσπελαστεί µε εξίσου απλό τρόπο από κάποια κινητή συσκευή. Είναι 
φανερό ότι µπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλές χρήσεις και να λειτουργήσει 
ως τουριστικός οδηγός, επαγγελµατικός οδηγός κ.λπ. 
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4.2 Απαιτήσεις 
Για την εφαρµογή χρειάζεται ένας HTTP εξυπηρετητής. Ο εξυπηρετητής που 
χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή είναι ο Apache 1.3.33. Ως γλώσσα διαδικτυακού 
προγραµµατισµού χρησιµοποιείται η PHP. Η έκδοση στην οποία αναπτύχθηκε η 
εφαρµογή είναι η 5.0.4, ενώ πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η βιβλιοθήκη GD 
(χρησιµοποιήθηκε η ενσωµατωµένη έκδοση 2.0.28). Επίσης, πρέπει να υπάρχει 
εγκατεστηµένη η βάση δεδοµένων MySQL. Η έκδοση που χρησιµοποιήθηκε είναι η 
4.1.10a-nt - extension : mysqli. Τέλος, απαιτείται και ένας FTP εξυπηρετητής. Αυτός 
που χρησιµοποιήθηκε είναι ο BulletProof FTP Server v2.4.0.31.  

Η εφαρµογή για τον διαχειριστή δοκιµάστηκε µε επιτυχία στον Mozilla Firefox 1.0.4. 
Το τµήµα της εφαρµογής που απευθύνεται σε κινητές συσκευές δοκιµάστηκε µε τον 
Openwave v7 Simulator. 

4.3 PHP 
Η PHP είναι µια γλώσσα για την δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων. Ο κώδικας της 
ενσωµατώνεται σε αυτόν της HTML µε ειδικές ετικέτες. Υπάρχει ένας 
προεπεξεργαστής που αναλαµβάνει να ερµηνεύσει το τµήµα του κώδικα που είναι 
µέσα στις ετικέτες. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται προεπεξεργασία. Υπάρχουν και 
άλλες γλώσσες που λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος αντίπαλος της PHP 
είναι το ASP.NET framework της Microsoft, που είναι ένα πλαίσιο εργασίας για την 
ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου. Η επιλογή της PHP για την εφαρµογή που 
υλοποιήθηκε έγινε λαµβάνοντας υπόψη τα θετικά και αρνητικά του κάθε εργαλείου 
και κάνοντας την σύγκριση µεταξύ τους. 

Το ASP.NET έχει την ευελιξία ότι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν 
από αρκετές γλώσσες αυτή που θα χρησιµοποιήσουν. Υποστηρίζονται τόσο scripted 
γλώσσες όπως οι VBScript, JScript, Perlscript και Python, όσο και compiled γλώσσες 
όπως οι VB, C#, C, Cobol, Smalltalk και Lisp. Επίσης, ένα πολύ δυνατό του 
χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που παρέχει πραγµατικές 
δυνατότητες αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Οι δυνατότητες αυτές 
υποστηρίζονται από µια βιβλιοθήκη κλάσεων που περιλαµβάνει κλάσεις για πολλές 
εφαρµογές, όπως για XML εφαρµογές και για τη διαχείριση εικόνων. Ακόµα ένα 
σηµαντικό σηµείο είναι η δυνατότητα ενσωµάτωσης πολλών βάσεων δεδοµένων και 
η ύπαρξη συναρτήσεων για την προσπέλαση αυτών των βάσεων. Επίσης, σηµαντικό 
πλεονέκτηµα είναι και τα περιβάλλοντα υλοποίησης που έχουν αναπτυχθεί για το 
ASP.NET. Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στα Microsoft Visual Studio, 
WebMatrix, ή διάφορα εργαλεία Borland, όπως τα Delphi και C++ Builder. 
Πρόκειται για εργαλεία που προσφέρουν στους χρήστες πολλές ευκολίες και 
δυνατότητες.  

Ότι κερδίζουν, όµως, οι χρήστες σε δυνατότητες το χάνουν σε αποτελεσµατικότητα. 
Το ASP.NET έχει µεγάλο κόστος σε χρήση µνήµης και χρόνο εκτέλεσης. Σε 
εφαρµογές διαδικτύου, που µπορεί να τις χρησιµοποιούν ταυτόχρονα εκατοντάδες 
χρήστες, τόσο ο χρόνος εκτέλεσης όσο και η χρησιµοποιούµενη µνήµη στον 
εξυπηρετητή αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την επιτυχία ή την αποτυχία της 
εφαρµογής. 

Η PHP είναι µια γλώσσα που η εκµάθησή της δεν δηµιουργεί προβλήµατα σε όσους 
έχουν ασχοληθεί µε προγραµµατισµό σε Perl, C και Java. Πρόκειται για λογισµικό 
ανοικτού κώδικα. Αυτό σηµαίνει ότι για να την χρησιµοποιήσει κανείς δεν χρειάζεται 
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να πληρώσει. Επίσης µπορεί κανείς να τροποποιήσει κάποια από τις βιβλιοθήκες της 
ώστε να καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες του. Το γεγονός ότι υπάρχει µια τεράστια 
κοινότητα χρηστών που χρησιµοποιούν την PHP έχει ως αποτέλεσµα την συνεχή 
ανάπτυξη και βελτίωσή της, καθώς και την ύπαρξη πλήρους τεκµηρίωσής της µέσα 
από έγγραφα και παραδείγµατα. Ο χαρακτήρας ανοιχτού κώδικα της PHP της παρέχει 
µεγάλη ευελιξία στην εύρεση και διόρθωση λαθών. Αυτό είναι µεγάλο πλεονέκτηµα 
σε σχέση µε την πλατφόρµα της Microsoft, όπου πρέπει να ακολουθηθεί µια 
γραφειοκρατική διαδικασία από τη στιγµή που θα βρεθεί ένα λάθος µέχρι να 
διορθωθεί. 

Σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων, η PHP υποστηρίζει σχεδόν όλες τις βάσεις 
δεδοµένων, για τις οποίες υπάρχουν ειδικές βιβλιοθήκες συναρτήσεων, αλλά ειδικά 
για τις MySQL, Oracle, Postgres οι συναρτήσεις είναι ενσωµατωµένες. 

Η PHP µπορεί να µεταφραστεί ως τµήµα του Apache, γεγονός που της δίνει την 
δυνατότητα να τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα, είτε πρόκειται για Windows, 
Linux, Solaris ή άλλη πλατφόρµα Unix. Το γεγονός αυτό προσδίδει σε ασφάλεια σε 
σχέση µε το ASP.NET που χρειάζεται IIS για να τρέξει και που δεν φηµίζεται για την 
ασφάλεια που παρέχει. Επιπλέον, η PHP κάνει πιο αποτελεσµατική διαχείριση 
µνήµης και οι εφαρµογές της έχουν µικρότερο χρόνο εκτέλεσης. 

Για το περιβάλλον ανάπτυξης, αν και δεν υπάρχει τόσο µεγάλη ποικιλία επιλογής, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα αποτελεσµατικό και αξιόπιστο εργαλείο, το Zend 
Studio από την Zend Technologies που προσφέρει εξουδετέρωση σφαλµάτων και 
άλλες δυνατότητες. Η ίδια εταιρεία έχει αναπτύξει και άλλα εργαλεία για την 
βελτιστοποίηση του κώδικα µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης. 

Στην έκδοση 4 της PHP δύο ήταν τα σηµαντικά µειονεκτήµατα. Το πρώτο ήταν η 
έλλειψη διαχείρισης εξαιρέσεων (exception handling). Το δεύτερο ήταν ότι παρ’ όλο 
που υπήρχε υποστήριξη κλάσεων και άλλων χαρακτηριστικών του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, δεν ήταν µια ισχυρή γλώσσα που θα 
µπορούσε να κυριαρχήσει στο πεδίο του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. 
Και τα δύο αυτά µειονεκτήµατα αντιµετωπίσθηκαν στην έκδοση 5. 

Έτσι, όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα έναντι του ASP.NET καθώς και η προηγούµενη 
προγραµµατιστική εµπειρία σε PHP, την κατέστησαν το κατάλληλο εργαλείο για την 
ανάπτυξη της εφαρµογής. 

4.4 Η βιβλιοθήκη γραφικών GD (Graphics Draw) 
Η GD είναι µια ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη γραφικών για την δυναµική δηµιουργία 
εικόνων. Επιτρέπει στον κώδικα να σχεδιάζει γρήγορα πλήρεις εικόνες µε γραµµές, 
τόξα, κείµενο, πολλαπλά χρώµατα, µε λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και 
επικόλλησης και να αποθηκεύει την έξοδο σαν εικόνες τύπου PNG, JPEG ή GIF. 
Αυτό είναι πολύ χρήσιµο σε εφαρµογές διαδικτύου όπου τα πρότυπα αυτά είναι 
κατανοητά από τους περισσότερους browsers.  

4.5 MySQL 
Ανάµεσα από ένα µεγάλο εύρος βάσεων δεδοµένων που συνεργάζονται 
ικανοποιητικά µε την PHP και για τις οποίες υπάρχει επαρκής υποστήριξη, 
επιλέχθηκε η MySQL. Η MySQL χαρακτηρίζεται ως µια γρήγορη, αξιόπιστη 
σχεσιακή βάση δεδοµένων ανοικτού κώδικα που διανέµεται δωρεάν. Έχει µια ενεργή 
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οµάδα ανάπτυξης και από έκδοση σε έκδοση εµφανίζει νέες δυνατότητες. Είναι µια 
από τις πιο δηµοφιλείς σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 

Πρόκειται για µια βάση δεδοµένων που είναι πιο γρήγορη από την PostgreSQL σε 
συστήµατα Linux και από την Access σε συστήµατα Windows. Παρέχει αρκετή 
ασφάλεια. Είναι εύκολη τόσο στην εκµάθηση όσο και στην εγκατάσταση. Επίσης, 
µπορεί να συνεργαστεί µε πολλές πλατφόρµες, προσφέροντας ανεξαρτησία στις 
εφαρµογές. 

Πάντως, δεν έχει τις ισχυρές δυνατότητες ούτε της άλλης ανοιχτού κώδικα βάσης, της 
PostgreSQL, ούτε της Oracle που, αν και εµπορική, είναι το ισχυρότερο εργαλείο στο 
χώρο των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Για την εφαρµογή όµως που αναπτύχθηκε, 
χωρίς τις µεγάλες απαιτήσεις, και λόγω προηγούµενης εµπειρίας, είναι η πιο 
κατάλληλη επιλογή. 

4.6 Γλώσσα για την ανάπτυξη της εφαρµογής για τις κινητές συσκευές 
Η επιλογή της γλώσσας που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρµογής για 
τις κινητές συσκευές ήταν µια σχετικά εύκολη υπόθεση. Από τη στιγµή που η WML 
έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί, έπρεπε να επιλεγεί είτε η cHTML είτε η XHTML MP. 
Από τη στιγµή που η πρώτη αποτελεί υποσύνολο της δεύτερης (µε συνέπεια όλες οι 
cHTML σελίδες να µπορούν να παρουσιαστούν σε XHTML browser) και αφού η 
δεύτερη αποτελεί πρότυπο που έχει προταθεί από το W3C, η XHTML MP ήταν αυτή 
που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της εφαρµογής. 

4.7 Αρχεία δεδοµένων 
Τα γεωγραφικά δεδοµένα που υπηρχαν διαθέσιµα ήταν µε τη µορφή ψηφιακών 
δεδοµένων, αποθηκευµένων σε αρχεία shapefiles. Τα shapefiles είναι αρχεία που 
χρησιµοποιούνται από τα πακέτα ΓΠΣ της εταιρείας ESRI. Στην ουσία δεν είναι ένα 
µόνο αρχείο, αλλά τρία, το κυρίως αρχείο, ένα αρχείο δεικτοδότησης, και ένα αρχείο 
που περιέχει έναν πίνακα dBASE. Επειδή τα αρχεία αυτά είναι δυαδικά (δεν είναι 
έτσι κατανοητά αν ανοιχθούν µε έναν επεξεργαστή κειµένου) καταλαµβάνουν 
λιγότερο χώρο. Επίσης, η επεξεργασία τους µπορεί να γίνει γρηγορότερα. Για να 
γραφεί κώδικας που να διαβάζει τα αρχεία αυτά πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες 
της τεχνικής αναφοράς της ESRI για τα shapefiles.  

Επειδή, όµως, τα δεδοµένα είναι σε δυαδική µορφή και συνεπώς δεν είναι άµεσα 
κατανοητά από τον άνθρωπο, η σχέση χρονικού κόστους προς όφελος θα ήταν µικρή 
αν γραφόταν κώδικας κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής που να διαβάζει τα 
shapefiles και να σχεδιάζει τα δεδοµένα σε χάρτη. Έπρεπε, λοιπόν, να γίνει 
µετατροπή των δεδοµένων σε κάποιο άλλο τύπο αρχείων, πιο εύκολα κατανοητό, 
όπως µε την µορφή απλού κειµένου. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ο MapInfo 
Universal Translator, ένα εργαλείο που µπορεί να µετατρέπει τα δεδοµένα σε 
διαφορετικά πρότυπα. 

∆ύο ήταν οι τύποι των δηµοφιλών αρχείων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µας: 
τα αρχεία mif (MapInfo Data Interchange Format) που υποστηρίζονται από την 
εταιρεία MapInfo, και τα αρχεία e00 (Arc Export File Format), και πάλι από την 
εταιρεία ESRI. ∆ιαβάζοντας τις τεχνικές περιγραφές για τους δύο αυτούς τύπους 
αρχείων, αλλά και ανοίγοντας το ίδιο αρχείο στα δύο διαφορετικά πρότυπα µε έναν 
text editor, γίνεται αµέσως κατανοητό ότι τα αρχεία mif είναι πιο κατανοητά και 
µπορούν πιο εύκολα να χρησιµοποιηθούν. Έτσι, η εφαρµογή που αναπτύχθηκε 
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αποφασίστηκε να παίρνει ως είσοδο αρχεία τύπου MapInfo, αν και υπάρχει 
βιβλιοθήκη της PHP και για τα αρχεία e00. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν θεωρήθηκε απαραίτητο τα ψηφιακά δεδοµένα να 
αποθηκευθούν σε βάση δεδοµένων, αλλά η προσπέλασή τους γίνεται κατευθείαν από 
τα αρχεία. 

4.8 Χάρτης: vector ή raster γραφικά 
Σε προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα µοντέλα γραφικών raster και vector. 
Έπρεπε λοιπόν να αποφασιστεί σε ποιο από τα δύο πρότυπα θα σχεδιάζονται οι 
χάρτες της εφαρµογής. Προφανώς πρέπει να ακολουθηθεί το ίδιο πρότυπο τόσο στην 
εφαρµογή για τον διαχειριστή, όσο και στην εφαρµογή για τις κινητές συσκευές. Σε 
διαφορετική περίπτωση απαιτείται πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερος 
χρόνος για να γραφούν δύο τµήµατα κώδικα, που παράγουν την ίδια έξοδο µε 
διαφορετικό τρόπο. Η επιλογή του µοντέλου γραφικών είναι λογικό λοιπόν να 
επηρεαστεί κυρίως από τη συµπεριφορά τους στο περιβάλλον των κινητών 
συσκευών, αφού αυτές εµφανίζουν σηµαντικούς περιορισµούς σε σχέση µε τους 
προσωπικούς υπολογιστές.   

Από την στιγµή της εµφάνισης των γραφικών στους υπολογιστές, το πρότυπο που 
ακολουθήθηκε ήταν αυτό των raster γραφικών. Γι΄ αυτό και υπάρχουν περισσότερα 
από ένα πρότυπα που είναι κατάλληλα για διαδικτυακές εφαρµογές, όπως οι εικόνες 
τύπου JPEG, GIF και PNG. Αντίθετα, τα vector γραφικά µόλις πρόσφατα έκαναν την 
εµφάνισή τους.  

Τα πρότυπο που ακολουθούνται στα vector γραφικά είναι το SVG (Scalable Vector 
Graphics) και το SWF του Macromedia Flash, το οποίο όµως δεν υποστηρίζεται από 
κινητές συσκευές και έτσι δεν θα µας απασχολήσει. Το πρότυπο SVG είναι µια 
γλώσσα XML που περιγράφει γραφικά δύο διαστάσεων. Ο όρος scalable (βαθµωτός) 
σηµαίνει ότι µπορεί να αυξάνεται και να µειώνεται οµοιόµορφα. Στην περίπτωση του 
SVG προτύπου αυτό σηµαίνει ότι τα γραφικά µπορούν να προβληθούν σε 
οποιαδήποτε ανάλυση, στο ίδιο µέγεθος, χωρίς να αλλοιωθούν οι λεπτοµέρειες. Αυτό 
είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του προτύπου αυτού. Σε όποιον βαθµό και αν γίνει 
µεγέθυνση σε µια εικόνα δεν αλλοιώνεται η ποιότητά της.  

Το πρότυπο αυτό είναι κατάλληλο για desktop ή φορητούς υπολογιστές, όχι όµως και 
για κινητές συσκευές, λόγω των περιορισµών που αυτές παρουσιάζουν. Για τον λόγο 
αυτό αναπτύχθηκαν δύο ακόµα πρότυπα, το SVG Tiny για κινητά τηλέφωνα και το 
SVG basic για PDAs. Τα τρία πρότυπα σχηµατίζουν µια πυραµίδα, στην κορυφή της 
οποίας βρίσκεται το SVG Tiny. Εποµένως κάθε εφαρµογή για SVG Tiny µπορεί να 
λειτουργήσει και για τα άλλα πρότυπα.  

Συγκρίνοντας τα vector γραφικά µε τα raster παρατηρεί κανείς ότι εκτός από τη 
µεγέθυνση, ακόµα ένα πλεονέκτηµα του διανυσµατικού µοντέλου είναι το µικρότερο 
µέγεθος των παραγόµενων εικόνων, αφού δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν όλα τα 
pixels της εικόνας, αλλά µόνο τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων. Επειδή, όµως, το 
πρότυπο SVG είναι XML γραµµατική δεν ισχύει η παραπάνω διαπίστωση. Επιπλέον, 
στο µοντέλο raster µπορούν να εφαρµοστούν αλγόριθµοι συµπίεσης για την 
αποθήκευσή τους και έτσι µειώνεται σηµαντικά το µέγεθος των αρχείων. Επίσης, τα 
SVG γραφικά απαιτούν περισσότερο χρόνο και κόστος για να επεξεργαστούν και να 
προβληθούν στην οθόνη.  
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Το σηµαντικότερο, όµως, µειονέκτηµα που οδήγησε στην απόρριψη, σε αυτή τη 
φάση, της λύσης SVG είναι το γεγονός ότι ακόµα δεν παρέχεται πλήρης υποστήριξη 
στην αγορά. ∆ηλαδή, για να δει κανείς SVG εικόνες σε browsers όπως ο Firefox ή ο 
Explorer πρέπει να εγκαταστήσει το plugin κάποιου SVG viewer. Μόνο ο Opera έχει 
ενσωµατωµένη υποστήριξη για SVG γραφικά. Το ίδιο συµβαίνει και σε αρκετές 
κινητές συσκευές. Μόλις πρόσφατα οι εταιρείες άρχισαν να ενσωµατώνουν το 
πρότυπο στους microbrowsers. Ήδη ο browser της Openwave το υποστηρίζει. 
Πάντως, το πρότυπο SVG φαίνεται να έχει µέλλον στο πεδίο των κινητών συσκευών 
λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει και αν η αγορά το αποδεχτεί, ίσως σε λίγα 
χρόνια να κυριαρχήσει επί των εικόνων raster. 

Όσον αφορά την κατηγορία των raster γραφικών τρία είναι τα ευρέως διαδεδοµένα 
πρότυπα για διαδικτυακές εφαρµογές. Και τα τρία έχουν το χαρακτηριστικό ότι 
κάνουν συµπίεση ώστε το αρχείο να καταλαµβάνει µικρότερο χώρο και να 
µεταδίδεται µέσω του δικτύου σε µικρότερο χρόνο. 

• JPEG (Join Photographic Experts Group): Ο τύπος αυτός εικόνων κάνει 
συµπίεση που βασίζεται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να 
ξεχωρίσει τα εκατοµµύρια χρώµατα που µπορεί να υπάρχουν σε µια εικόνα. 
Λόγω της συµπίεσης χάνεται λεπτοµέρεια και το αποτέλεσµα ίσως εµφανιστεί 
λίγο παραµορφωµένο. Είναι ιδανικό για πραγµατικές φωτογραφίες. Στην 
εφαρµογή µας, όµως, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί λόγω της υποβάθµισης 
της λεπτοµέρειας, αλλά και γιατί τα αρχεία που προκύπτουν µε την 
βιβλιοθήκη GD της PHP έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο µέγεθος από τα PNG 
και GIF αρχεία. 

• GIF (Graphics Interchange Format): Πρόκειται για έναν τύπο εικόνων 
κατάλληλο για µικρότερες εικόνες ή σχέδια και όχι για πραγµατικές 
φωτογραφίες. Η συµπίεση που κάνει βασίζεται στον LZW αλγόριθµο και 
χαρακτηρίζεται ως lossless, δηλαδή δεν χάνονται δεδοµένα όπως στο JPEG 
και έτσι δεν επηρεάζεται η ποιότητα. Ένα βασικό µειονέκτηµα είναι ότι 
προσφέρεται για εικόνες µε έως 256 χρώµατα. Για εικόνες µε περισσότερα 
χρώµατα γίνεται πρώτα µείωση στα 256 και έπειτα εφαρµόζεται ο αλγόριθµος 
συµπίεσης. Το πρόβληµα αυτό δεν θα παρουσιαστεί όµως στην εφαρµογή 
αφού ο χάρτης δεν αναµένεται να έχει περισσότερα από πέντε ή έξι χρώµατα. 
Ακόµα ένα µειονέκτηµα είναι ότι ο αλγόριθµος LZW ήταν πατενταρισµένος 
και έτσι οι χρήστες έπρεπε να πληρώσουν για να χρησιµοποιήσουν αρχεία 
τύπου GIF. Οι πατέντες αυτές όµως έληξαν ενώ και η τελευταία που είναι 
στην πράξη ανενεργή λήγει το 2006. Τέλος, να αναφερθεί ότι οι GIF εικόνες 
υποστηρίζονται από όλους τους browsers, ακόµα και από παλιές εκδόσεις 
τους. 

• PNG (Portable Network Graphics): Ο τύπος αυτός raster εικόνων 
αναπτύχθηκε ως εναλλακτική λύση στις GIF εικόνες όσο αυτές ήταν 
πατενταρισµένες. Το πρότυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα. Η 
συµπίεση που εφαρµόζει δεν προκαλεί απώλεια σε δεδοµένα,  µε αποτέλεσµα 
να µην επηρεάζεται η ποιότητα. Το µεγάλο πλεονέκτηµα είναι ότι δεν 
περιορίζεται στα 256 χρώµατα αλλά στα 24-bit. Παρ’ ότι τεχνικά υπερτερεί 
των GIF αρχείων δεν έχει διαδοθεί όσο θα περίµενε κανείς. Επίσης, δεν 
υποστηρίζεται από παλαιότερες εκδόσεις browsers. Το µέγεθος των αρχείων 
PNG είναι µικρότερο από των αρχείων GIF. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι µια 
24-bit εικόνα PNG θα είναι µικρότερη από την αντίστοιχη GIF µε 256 
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χρώµατα. Όµως για δύο ίδιες εικόνες µε 256 χρώµατα καλύτερη συµπίεση 
γίνεται στο πρότυπο PNG. 

∆οκιµάζοντας πάντως και τους δύο τελευταίους τύπους εικόνων µε την GD 
βιβλιοθήκη της PHP παρατηρεί κανείς ότι η εικόνα του χάρτη σε GIF τύπο έχει 
µικρότερο µέγεθος από ότι σε PNG. Έτσι από τους δύο τύπους γραφικών, αν και 
θεωρητικά υστερεί, επιλέχθηκε τελικά το πρότυπο GIF. 
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Κεφάλαιο 5 - Πλήρης περιγραφή και παρουσίαση της 
υλοποίησης 

5.1 Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης. Θα 
παρουσιαστεί τόσο η ακριβής λειτουργία της εφαρµογής όσο και τα πιο σηµαντικά 
και χαρακτηριστικά τµήµατα κώδικα. ∆εν θα παρουσιαστεί όλος ο κώδικας, αφού 
πολλά τµήµατα επαναλαµβάνονται. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάµεσα στο τµήµα 
κώδικα που παρουσιάζεται βρίσκεται κώδικας HTML ή PHP που απλά χρησιµεύει 
για την καλύτερη αισθητική παρουσίαση και γι’ αυτό παραλείπεται. 

5.2 Η βάση δεδοµένων της εφαρµογής 
Αρχικά, πριν την ανάλυση του κώδικα και των σελίδων της εφαρµογής, θα 
παρουσιαστούν οι πίνακες της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για να 
αποθηκεύονται οι διάφορες πληροφορίες και οι οντότητες. Ταυτόχρονα, 
παρουσιάζεται το διάγραµµα E-R, το σχεσιακό µοντέλο και ο κώδικας σε MySQL για 
τη δηµιουργία των πινάκων. 

5.2.1 ∆ιάγραµµα E-R 

city

category

point

startpoint

user

passwd

uname

has

has

has

id

name

name

id

idname

city_id

pointx

pointy

title

id

x

y

address phone

description

 

Σχήµα 5.1 Το διάγραµµα E-R της βάσης δεδοµένων 
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5.2.2 Σχεσιακό µοντέλο 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο της βάσης δεδοµένων. 

User Uname Passwd 
   

 
City Id  Name Info 
    

 
Category Id Name 
   

 
Point Id x y Title Address Phone Description 
        

 
Startpoint Id City_id Pointx Pointy Name 
      

 
City_cat City_id Cat_id 
   

 
Cat_point Catid Pointid 
   

5.2.3 Κώδικας MySQL 
create table user 
(uname varchar(10) not null, 
passwd varchar(10) not null, 
primary key(uname)) 
type = BDB 
 
create table city 
(id int not null auto_increment, 
name varchar(50) not null, 
info text, 
primary key(id)) 
type = BDB; 
 
create table category 
(id int not null auto_increment, 
name varchar(150) not null, 
primary key(id)) 
type = BDB; 
 
create table point 
(id int not null auto_increment, 
x double(12,5) not null, 
y double(12,5) not null, 
title varchar(150) not null, 
address varchar(100), 
phone char(10), 
description text, 
primary key(id)) 
type = BDB;  
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create table startpoint 
(id not null auto_increment, 
city_id int not null, 
pointx double(12,5) not null, 
pointy double(12,5) not null, 
name varchar(150) not null, 
primary key(id)) 
type = BDB; 
 
create table city_cat 
(city_id int not null, 
cat_id int not null, 
primary key(city_id,cat_id)) 
type = BDB; 
 
create table cat_point 
(catid int not null, 
pointid int not null, 
primary key(catid,pointid)) 
type = BDB;  

5.3 Εργαλείο διαχειριστή 
Το πρώτο µέρος της υλοποίησης είναι µια εφαρµογή που απευθύνεται στον 
διαχειριστή του συστήµατος και του δίνει τη δυνατότητα αλληλεπιδρώντας µε τους 
χάρτες να εισάγει την πληροφορία που θα προσπελάσουν οι χρήστες µε την 
εφαρµογή που αντιστοιχεί στο δεύτερο µέρος της υλοποίησης. Τα αρχεία 
τοποθετούνται σε έναν φάκελο µε το όνοµα admin, ο οποίος βρίσκεται στο root 
directory. Εκεί υπάρχει ακόµα ένας φάκελος µε το όνοµα data όπου τοποθετούνται τα 
αρχεία των δεδοµένων και ένας φάκελος µε το όνοµα mobile όπου βρίσκονται τα 
αρχεία για το δεύτερο µέρος της υλοποίησης. 

5.3.1 Αρχική σελίδα 

Στην αρχική σελίδα (index.php) γίνεται έλεγχος αν ο χρήστης έχει συνδεθεί στο 
σύστηµα. Αν όχι, του ζητείται όνοµα χρήστη και κωδικός (σχήµα 5.2). Αν ναι, 
εµφανίζεται η αρχική σελίδα της εφαρµογής (σχήµα 5.3).  

<?php session_start(); 
    
if(session_is_registered('logged_in')) 
{ 
   include('connect.php'); 
   query = 'select name,id from city ORDER BY name' ; 
   $city = mysql_query($query) or die('error'); 
   mysql_close($link); 
 
   $num_city = mysql_num_rows($city); 
 
   if($num_city==0) 
      echo ' ∆εν έχετε καταχωρήσει καµία πόλη'; 
   else 
   { 
      echo ' Επιλέξτε µια από τις παρακάτω πόλεις:'; 
?> 
      <form action="index_city.php" method="post"> 
      <select name="city_id"> 
<?php 
      for($i=0;$i<$num_city;$i++) 
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      { 
?> 
         <option value="<?php echo mysql_result($ci ty,$i,'id');?> 
"><?php echo mysql_result($city,$i,'name');?></opti on> 
<? 
      } 
?> 
      </select> 
      <input type="submit" value=" Επιλογή" /> 
      </form> 
<?php 
   } 
} 
else 
{ 
?> 
   <form method="post" action="login.php"> 
   <table border="0" cellspacing="1" style="border- collapse: 
collapse; color:#000000" bordercolor="#111111" widt h="32%"> 
   <tr> 
      <td width="42%"> Όνοµα χρήστη</td> 
      <td width="58%"> <input type="text" name="una me" 
size="10"></td> 
   </tr> 
   <tr> 
      <td width="42%"> Συνθηµατικό</td> 
      <td width="58%"><input type="password" name=" passwd" 
size="10"></td> 
   </tr> 
   <tr> 
      <td width="42%">&nbsp;</td> 
      <td width="58%"><input type="submit" value=" Είσοδος" name="B1" 
></td> 
   </tr> 
   </table> 
   </form> 
 
<?php 
} 
?> 

Αρχικά, ξεκινά ένα καινούριο session (σύνοδος) και ελέγχεται αν η session 
µεταβλητή logged_in έχει δηλωθεί. Αυτό γίνεται στο αρχείο login.php και σηµαίνει 
ότι ο χρήστης έδωσε σωστό όνοµα και κωδικό. Αν όχι, εµφανίζεται µια φόρµα όπου 
συµπληρώνει το όνοµα και τον κωδικό, τα οποία στέλνονται µε µέθοδο post στο 
αρχείο login.php. Αν έχει γίνει σωστά η επαλήθευση των στοιχείων εµφανίζεται µια 
φόρµα που επιτρέπει την επιλογή µιας από τις διαθέσιµες πόλεις. Επιλέγοντας µια 
πόλη, το id της στέλνεται µε µέθοδο post στο αρχείο index_city.php. Επίσης, στην 
οθόνη εµφανίζεται και ένα µενού µε τους ακόλουθους συνδέσµους: 

<a href="newcity_h.php" title=" Εισαγωγή πόλης"><b> Εισαγωγή πόλης 
</b></a> 
<a href="changecity1_h.php" title=" Τροποποίηση πόλης"><b> Τροποποίηση 
πόλης</b></a> 
<a href="delcity_h.php" title=" ∆ιαγραφή πόλης"><b> ∆ιαγραφή πόλης 
</b></a> 
<a href="logout.php" title=" Αποσύνδεση"><b> Αποσύνδεση</b></a>  
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Σχήµα 5.2 Οθόνη εισαγωγής του χρήστη στο σύστηµα 

 
Σχήµα 5.3 Αρχική οθόνη για τον χρήστη που έχει εισαχθεί στο σύστηµα 

Στο αρχείο connect.php, το οποίο περιλαµβάνεται στον κώδικα µε τη λέξη include, 
γίνεται απλά η σύνδεση µε τη MySQL και η επιλογή της βάσης για την εφαρµογή. 

Στο αρχείο login.php, αρχικά γίνεται έλεγχος αν συµπληρώθηκε το όνοµα χρήστη. 
Στη συνέχεια, µε το παρακάτω ερώτηµα (query) ελέγχεται αν υπάρχει χρήστης µε 
αυτό το όνοµα και το συνθηµατικό καταχωρηµένος στη βάση: 

$query = “select * from user where uname = ‘”.$_REQ UEST[‘uname’].”’ 
AND passwd = ‘”.$_REQUEST[‘passwd’].”’ «;  
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Εάν δεν υπάρχει χρήστης στον οποίο να αντιστοιχούν το όνοµα και ο κωδικός δίνεται 
η δυνατότητα επιστροφής στην αρχική φόρµα για να συµπληρωθούν ξανά τα πεδία. 
Εάν, όµως, το ερώτηµα επιστρέψει αποτέλεσµα δηµιουργείται µια µεταβλητή τύπου 
session που χρησιµοποιείται για να αναγνωρίζεται ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί στο 
σύστηµα επιτυχώς. 

session_start(); 
session_register('logged_in'); 
$HTTP_SESSION_VARS['logged_in'] = $_REQUEST['uname' ]; 

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής ανακατευθύνεται στην αρχική σελίδα. 

Η αποσύνδεση από το σύστηµα γίνεται στο αρχείο logout.php. Εκεί καταστρέφονται 
όλα τα δεδοµένα που έχουν συσχετιστεί µε το τρέχων session, άρα και η µεταβλητή 
logged_in: 

session_start(); 
session_destroy();  

5.3.2 Εισαγωγή πόλης 

Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής δίνεται η δυνατότητα για εισαγωγή στο σύστηµα 
µιας νέας πόλης. Κάνοντας αυτή την επιλογή ο χρήστης µεταφέρεται στη σελίδα 
newcity_h.php, όπου υπάρχει µια φόρµα για την συµπλήρωση του ονόµατος της 
πόλης, των βασικών πληροφοριών και την επιλογή των αρχείων για τα δεδοµένα και 
το λογότυπο (κάθε πόλη µπορεί να έχει το δικό της και όχι το γενικό της εφαρµογής), 
όπως φαίνεται στο σχήµα 5.4. 

<form enctype="multipart/form-data" method="post" 
action="newcity.php?postsent=YES"> 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="20 97152" /> 
<input type="hidden" name="postexpected" value="1"/ > 
Όνοµα: 
<br/><br/> 
<input type="text" name="city_name" size="20" maxle ngth="50"<?php 
echo 'value="'.$_REQUEST['city_name'].'"';?>/>* 
<br/><br/> 
Πληροφορίες: 
<br/><br/> 
<textarea name="info" cols="50" rows="20"><?php ech o 
$_REQUEST['info'];?></textarea> 
<br/><br/> 
Αρχείο οικοδοµικών τετραγώνων (mif): 
<br/><br/> 
<input type="file" name="userfile[]" size="20"/>* 
<br/><br/> 
Αρχείο δρόµων (mif): 
<br/><br/> 
<input type="file" name="userfile[]" size="20"/>* 
<br/><br/> 
Αρχείο χαρακτηριστικών δρόµων (mid): 
<br/><br/> 
<input type="file" name="userfile[]" size="20"/>* 
<br/><br/> 
Logo: 
<br/><br/> 
<input type="file" name="userfile[]" size="20"/> 
<br/><br/> 
<input type="submit" value=" Καταχώρηση" /> <input type="reset" 
value="reset" /></form> 
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Σχήµα 5.4 Σελίδα εισαγωγής πόλης 

Η γραµµή enctype="multipart/form-data" χρησιµοποιείται πάντα όταν µεταφέρονται 
αρχεία στον εξυπηρετητή. Τα δεδοµένα στέλνονται µε µέθοδο post στο αρχείο 
newcity.php. Ορίζεται ως κρυφή (hidden) µεταβλητή το µέγιστο µέγεθος αρχείου. 
Γενικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ρυθµίσεις στο αρχείο php.ini του εξυπηρετητή 
για να γίνει σωστή αποστολή των δεδοµένων. Η µεταβλητή max_execution_time 
καθορίζει τον µέγιστο χρόνο εκτέλεσης του κώδικα και αν έχει πολύ µικρή τιµή, ίσως 
τα δεδοµένα να µην προλάβουν να αποσταλούν. Επίσης, η µεταβλητή memory_limit 
καθορίζει το µέγιστο µέγεθος µνήµης που ένα script µπορεί να χρησιµοποιήσει. Η 
προκαθορισµένη τιµή της είναι 8MB και για την εφαρµογή µας είναι αρκετά. Η 
µεταβλητή post_max_size δηλώνει το µέγιστο µέγεθος των δεδοµένων που µπορούν 
να σταλούν µε µέθοδο post. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα έχουν µεγαλύτερο 
µέγεθος δεν θα σταλούν µε µέθοδο post. Γι’ αυτό, στον κώδικα, στέλνεται µε µέθοδο 
post η κρυφή µεταβλητή postexpected και µε µέθοδο get (από το URL) η µεταβλητή 
postsent. Αν στην επόµενη σελίδα υπάρχει µόνο η postsent µεταβλητή και όχι και η 
postexpected σηµαίνει ότι ενώ η µέθοδος get εκτελέστηκε κανονικά, η post δεν 
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εκτελέστηκε. Άρα, πιθανότατα ο χρήστης υπερέβη το όριο που ορίζεται στο php.ini 
για τη µεταβλητή post_max_size. Επίσης, η µεταβλητή file_uploads πρέπει να έχει 
τεθεί στο on για να επιτραπεί η αποστολή των αρχείων, ενώ η µεταβλητή 
upload_max_filesize καθορίζει το µέγιστο µέγεθος του αρχείου που µπορεί 
µεταφερθεί στον εξυπηρετητή. 

Σε όλα σχεδόν τα αρχεία της εφαρµογής του διαχειριστή συµπεριλαµβάνεται το 
αρχείο control.php. Αυτό χρησιµεύει για να γίνει έλεγχος αν ο χρήστης έχει εισαχθεί 
στο σύστηµα, ώστε να µην µπορεί κάποιος να προσπελάσει σελίδες για τις οποίες δεν 
έχει εξουσιοδότηση. Ο έλεγχος γίνεται ως εξής: 

<?php session_start(); 
 
if(!session_is_registered('logged_in')) 
{ 
?> 
…html κώδικας……………………………………………… 
   <meta HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="2;URL=index. php"> 
<?php 
exit; 
}  

Η διαχείριση των δεδοµένων που στέλνονται µε µέθοδο post γίνεται στο αρχείο 
newcity.php. Εκεί γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, από το αν συµπληρώθηκαν 
όλα τα υποχρεωτικά πεδία έως το αν τα αρχεία που στάλθηκαν πληρούν 
συγκεκριµένα κριτήρια. 

<?php include('control.php'); 
 
function error($filename,$file_error) 
{ 
$error = array( 
    0=>' Το αρχείο '.$filename.' µεταφέρθηκε επιτυχώς', 
    1=>' Το αρχείο '.$filename.' έχει µέγεθος µεγαλύτερο από τη 
µεταβλητή upload_max_filesize στο php.ini(default 2M)', 
    2=>' Το αρχείο '.$filename.' έχει µέγεθος µεγαλύτερο από τη 
µεταβλητή MAX_FILE_SIZE(2 Μ) στη φόρµα της προηγούµενης σελίδας', 
    3=>' Το αρχείο '.$filename.' δεν µεταφέρθηκε ολόκληρο', 
    4=>' ∆εν επιλέχθηκε αρχείο '.$filename.'', 
    6=>' Λείπει ο φάκελος tmp' 
); 
 
echo $error[$file_error]; 
}  

Η παραπάνω συνάρτηση χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει τυχόν σφάλµα κατά τη 
διαδικασία µεταφοράς των αρχείων στον εξυπηρετητή. Όταν ένα αρχείο µεταφερθεί 
στον εξυπηρετητή αποθηκεύεται προσωρινά στον φάκελο tmp. Επίσης, δηµιουργείται 
ένας πίνακας $_FILES που περιέχει µεταβλητές µε πληροφορίες όπως το όνοµα, ο 
τύπος, το µέγεθος, το προσωρινό όνοµα του αρχείου καθώς και ένας αριθµός που 
δείχνει αν έγινε σφάλµα ή όχι, καθώς και τι είδους σφάλµα είναι αυτό. Η συνάρτηση 
error χρησιµοποιεί αυτούς ακριβώς τους αριθµούς. 

$maxlogosize=102400;  

Παρακάτω γίνεται έλεγχος αν τα δεδοµένα έγιναν στάλθηκαν µε µέθοδο post. 

if(!$_POST['postexpected'] AND $_GET['postsent']) 
{ 
   echo ' Τα δεδοµένα δεν έγιναν post στη σελίδα. Κατά πάσα πιθανότητα 
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ξεπεράσατε το µέγεθος της µεταβλητής post_max_size'; 
   echo ' στο αρχείο php.ini. Τα αρχεία που στείλατε δεν πρέπει να 
έχουν µέγεθος συνολικά µεγαλύτερο από την τιµή της µεταβλητής 
αυτής(default 8M).'; 
   echo ' Επίσης δεν πρέπει να έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από την τιµή 
της µεταβλητής upload_file_size (default 2M).'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
}  

Στη συνέχεια, ακολουθούν έλεγχοι, για το εάν συµπληρώθηκε το πεδίο όνοµα και αν 
υπάρχει ήδη καταχωρηµένη στο σύστηµα πόλη µε το ίδιο όνοµα. 

if(!$_REQUEST['city_name']) 
{ 
   echo ' Συµπληρώστε το πεδίο όνοµα'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?info=<?php echo 
$_REQUEST['info'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
include('connect.php'); 
 
$query = "select name from city where name = 
'".$_REQUEST['city_name']."'"; 
$city = mysql_query($query) or die('error'); 
 
mysql_close($link); 
 
if(mysql_num_rows($city)!=0) 
{ 
   echo ' Υπάρχει ήδη πόλη µε το όνοµα '.$_REQUEST['city_name']; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
}  

Έπειτα, ελέγχεται αν έχουν επιλεγεί όλα τα απαραίτητα αρχεία από τα οποία θα 
σχεδιαστεί ο χάρτης. Πρόκειται για ένα αρχείο µε τα οικοδοµικά τετράγωνα, ένα µε 
τους δρόµους και ένα µε τις ιδιότητες των δρόµων. 

if(strlen($_FILES['userfile']['name'][0])<1) 
{ 
   echo ' Επιλέξτε αρχείο οικοδοµικών τετραγώνων'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
   <?php 
   exit; 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][1])<1) 
{ 
   echo ' Επιλέξτε αρχείο δρόµων'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
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$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][2])<1) 
{ 
   echo ' Επιλέξτε αρχείο χαρακτηριστικών δρόµων'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
}  

Στη συνέχεια, ελέγχεται αν οι καταλήξεις αυτών των αρχείων είναι οι σωστές. 
Βέβαια, µπορεί κάποιος να έχει µετονοµάσει ένα αρχείο για να του δώσει κατάληξη 
mif ή mid, αλλά δεν µπορεί να γίνει έλεγχος µε βάση τον τύπο των αρχείων. 

$suffix = explode('.',$_FILES['userfile']['name'][0 ]); 
if(strtoupper($suffix[1])!='MIF') 
{ 
   echo ' Το αρχείο οικοδοµικών τετραγώνων πρέπει να είναι .mif 
αρχείο'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
$suffix = explode('.',$_FILES['userfile']['name'][1 ]); 
if(strtoupper($suffix[1])!='MIF') 
{ 
   echo ' Το αρχείο δρόµων πρέπει να είναι .mif αρχείο'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
$suffix = explode('.',$_FILES['userfile']['name'][2 ]); 
if(strtoupper($suffix[1])!='MID') 
{ 
   echo ' Το αρχείο χαρακτηριστικών δρόµων πρέπει να είναι .mid 
αρχείο'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
}  

Για το αρχείο του λογότυπου(αν έχει καθοριστεί) επιτρέπονται µόνο εικόνες τύπου 
JPEG ή GIF. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τον τύπο του αρχείου 
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που µεταφέρθηκε στον εξυπηρετητή. Ακολούθως, γίνεται έλεγχος για το µέγεθος του 
αρχείου που δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα 100KB. 

if((strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) AND 
($_FILES['userfile']['type'][3]!='image/gif' AND 
$_FILES['userfile']['type'][3]!='image/jpeg' AND 
$_FILES['userfile']['type'][3]!='image/pjpeg')) 
{ 
   echo ' Το logo πρέπει να είναι jpeg ή gif εικόνα'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if((strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) AND 
($_FILES['userfile']['size'][3]>$maxlogosize)) 
{ 
   echo ' Το logo πρέπει να είναι µικρότερο από 100 Κ'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
}  

Εν συνεχεία, ελέγχεται αν συνέβη κάποιο σφάλµα κατά τη µεταφορά των αρχείων 
στον εξυπηρετητή. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης ενηµερώνεται από την συνάρτηση 
error. 

if($_FILES['userfile']['error'][0]!=0) 
{ 
   error(' οικοδοµικών τετραγώνων',$_FILES['userfile']['error'][0]); 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if($_FILES['userfile']['error'][1]!=0) 
{ 
   error(' δρόµων',$_FILES['userfile']['error'][1]); 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if($_FILES['userfile']['error'][2]!=0) 
{ 
   error(' χαρακτηριστικών δρόµων',$_FILES['userfile']['error'][2]); 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
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∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if((strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) AND 
$_FILES['userfile']['error'][3]!=0) 
{ 
   echo error('logo',$_FILES['userfile']['error'][2 ]); 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
}  

Πλέον, µπορεί να πραγµατοποιηθεί σύνδεση µε τον FTP εξυπηρετητή. ∆εν γίνεται 
χρήση εντολών τύπου filesystem για την µεταφορά των αρχείων στον επιθυµητό 
φάκελο γιατί δεν πρέπει ο χρήστης να έχει δικαιώµατα εγγραφής, παρά µόνο σε έναν 
φάκελο. Για την FTP σύνδεση χρησιµοποιείται το αρχείο ftp_connect.php. 

include('ftp_connect.php'); 
ftp_pasv($conn_id,TRUE);  

Έπειτα, γίνεται προσπάθεια να δηµιουργηθεί στον φάκελο data ένας υποφάκελος µε 
το όνοµα της πόλης, όπου θα τοποθετηθούν τα αρχεία των δεδοµένων. 

if(ftp_mkdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']) == fa lse) 
{ 
   echo " Σφάλµα κατά τη δηµιουργία του καταλόγου data/". 
$_REQUEST['city_name'].""; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   ftp_quit($conn_id); 
   exit; 
} 
 
ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']);  

Στη συνέχεια, τα αρχεία µεταφέρονται από τον προσωρινό φάκελο tmp στον φάκελο 
που δηµιουργήθηκε, παίρνοντας χαρακτηριστικά ονόµατα που θα χρησιµοποιηθούν 
και αργότερα, όταν θα χρειαστεί να διαβαστούν τα αρχεία για να σχεδιαστούν οι 
χάρτες. Σε περίπτωση που συµβεί κάποιο σφάλµα κατά την µεταφορά κάποιου 
αρχείου, διαγράφονται όσα αρχεία έχουν ήδη µεταφερθεί, καθώς και ο φάκελος και η 
διαδικασία εισαγωγής της πόλης ακυρώνεται. 

if(!ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_build ings.mif',$_FILES[
'userfile']['tmp_name'][0],FTP_BINARY)) 
{ 
   ftp_cdup($conn_id); 
   ftp_rmdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
   ftp_quit($conn_id); 
   echo ' Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την αντιγραφή του αρχείου 
οικοδοµικών τετραγώνων'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
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∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if(!ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_stree ts.mif',$_FILES['u
serfile']['tmp_name'][1],FTP_BINARY)) 
{ 
   ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_bui ldings.mif'); 
   ftp_cdup($conn_id); 
   ftp_rmdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
   ftp_quit($conn_id); 
   echo ' Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την αντιγραφή του αρχείου δρόµων'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if(!ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_stree ts.mid',$_FILES['u
serfile']['tmp_name'][2],FTP_BINARY)) 
{ 
   ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_bui ldings.mif'); 
   ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_str eets.mif'); 
   ftp_cdup($conn_id); 
   ftp_rmdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
   ftp_quit($conn_id); 
   echo ' Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την αντιγραφή του αρχείου 
χαρακτηριστικών δρόµων'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php?city_name=<?php e cho 
$_REQUEST['city_name'];?>&info=<?php echo $_REQUEST ['info'];?>"> 
∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
         
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) 
{                         
   if($_FILES['userfile']['type'][3]=='image/jpeg' OR 
$_FILES['userfile']['type'][2]=='image/pjpeg') 
      $suffix='jpg'; 
   elseif($_FILES['userfile']['type'][3]=='image/gi f') 
      $suffix='gif'; 
 
   if(!ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name']."_lo go".$suffix, 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][3],FTP_BINARY)) 
   { 
      echo ' Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την αντιγραφή του logo'; 
   } 
} 
ftp_quit($conn_id); 
 
include('connect.php');  

Τέλος, εισάγονται τα στοιχεία της πόλης στη βάση δεδοµένων και ο χρήστης, αφού 
ενηµερωθεί ότι η εισαγωγή της πόλης έγινε επιτυχώς, µεταφέρεται στην αρχική 
σελίδα. 
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$query = "insert into city values('','".$_REQUEST[' city_name']."', 
'".$_REQUEST['info']."')"; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
mysql_close($link); 
 
echo Η εισαγωγή της πόλης έγινε επιτυχώς. Σε 2 δευτερόλεπτα θα 
µεταφερθείτε στην αρχική σελίδα'; 
?> 

5.3.3 ∆ιαγραφή πόλης 

 
Σχήµα 5.5 Σελίδα  διαγραφής  πόλης 

Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής υπάρχει και η επιλογή για τη διαγραφή µιας 
πόλης από το σύστηµα (σχήµα 5.5). Επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσµο ο χρήστης 
µεταφέρεται στη σελίδα delcity_h.php, όπου από µια φόρµα επιλέγει την πόλη που 
θέλει να διαγράψει: 

<?php 
include('control.php'); 
include('connect.php'); 
$query = 'select name,id from city ORDER BY name'; 
$city = mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
 
$num_city = mysql_num_rows($city); 
if($num_city==0) 
   echo ' ∆εν έχετε καταχωρήσει τα στοιχεία καµίας πόλης'; 
else 
{ 
   echo ' Επιλέξτε την πόλη που θέλετε να διαγράψετε:'; 
?> 
   <form action="delcity.php" method="post"> 
   <select name="city_id"> 
<?php 
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   for($i=0;$i<$num_city;$i++) 
   { 
?> 
      <option value="<?php echo mysql_result($city, $i,'id');?>"><?php 
echo mysql_result($city,$i,'name');?></option> 
<?php 
   } 
?> 
   </select> 
   <input type="submit" value=" ∆ιαγραφή" /> 
   </form> 
<?php 
} 
?> 

Μέσα από την φόρµα αυτή στέλνεται στην σελίδα delcity.php το id της πόλης που 
πρόκειται να διαγραφεί. Αφού πρώτα ανακτηθεί το όνοµά της από τη βάση, 
διαγράφεται και µαζί διαγράφονται και τα αρχεία και ο φάκελος όπου έχουν 
αποθηκευτεί τα αρχεία µε τα δεδοµένα. Επίσης, διαγράφονται και οι κατηγορίες αλλά 
και τα σηµεία και τα startpoints (αρχικά σηµεία από τα οποία ξεκινά η περιήγηση στο 
χάρτη) που ανήκουν σε αυτήν την πόλη. Αρχικά, βρίσκεται το id των κατηγοριών που 
ανήκουν στην πόλη από τον πίνακα city_cat, και έπειτα το id των σηµείων που 
ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες από τον πίνακα cat_point. Με βάση αυτά τα id 
γίνονται στη συνέχεια οι διαγραφές. 

<?php 
include('control.php'); 
include('connect.php'); 
 
$query = "select name from city where id=".$_REQUES T['city_id'].""; 
$city_name = mysql_query($query) or die('error'); 
 
$query = "select cat_id from city_cat where city_id  = 
".$_REQUEST['city_id'].""; 
$cat_id = mysql_query($query) or die('error'); 
 
$num_cat_id = mysql_num_rows($cat_id); 
for($i=0;$i<$num_cat_id;$i++) 
{ 
   $query = "select pointid from cat_point where ca tid = 
".mysql_result($cat_id,$i,'cat_id').""; 
   $point_id[]= mysql_query($query) or die('error') ; 
} 
 
$query = 'begin'; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
$query = "delete from city where id = ".$_REQUEST[' city_id'].""; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
$query = "delete from startpoint where city_id = 
".$_REQUEST['city_id'].""; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
$query = "delete from city_cat where city_id = 
".$_REQUEST['city_id'].""; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
for($i=0;$i<$num_cat_id;$i++) 
{ 
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   $query = "delete from category where id = 
".mysql_result($cat_id,$i,'cat_id').""; 
   mysql_query($query) or die('error'); 
 
   $query="delete from cat_point where catid = 
".mysql_result($cat_id,$i,'cat_id').""; 
   mysql_query($query) or die('error'); 
} 
 
for($i=0;count($point_id);$i++) 
{        
   for($j=0;$j<mysql_num_rows($point_id[$i]);$j++) 
   { 
      $query = "delete from point where id = 
".mysql_result($point_id[$i],$j,'pointid').""; 
      mysql_query($query) or die('error'); 
   } 
} 
 
$query = 'commit'; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
mysql_close($link); 
 
include('ftp_connect.php'); 
 
ftp_pasv($conn_id,TRUE); 
ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city_name,0,'name' )); 
 
ftp_delete($conn_id,mysql_result($city_name,0,'name ').'_buildings.mif
'); 
ftp_delete($conn_id,mysql_result($city_name,0,'name ').'_streets.mif')
; 
ftp_delete($conn_id,mysql_result($city_name,0,'name ').'_streets.mid')
; 
 
if(file_exists('../data/'.mysql_result($city_name,0 ,'name').'/'.mysql
_result($city_name,0,'name').'_logo.jpg')) 
  ftp_delete($conn_id,mysql_result($city_name,0,'na me').'_logo.jpg'); 
 
if(file_exists('../data/'.mysql_result($city_name,0 ,'name').'/'.mysql
_result($city_name,0,'name').'_logo.gif')) 
  ftp_delete($conn_id,mysql_result($city_name,0,'na me').'_logo.gif'); 
 
ftp_cdup($conn_id); 
ftp_rmdir($conn_id,mysql_result($city_name,0,'name' )); 
 
ftp_quit($conn_id); 
 
echo ' Η διαγραφή της πόλης '.mysql_result($city_name,0,'name').' 
έγινε επιτυχώς. Σε 2 δευτερόλεπτα θα µεταφερθείτε στην αρχική 
σελίδα'; 
?> 
<meta http-equiv="refresh" content="2;url=index.php ">  

5.3.4 Τροποποίηση πόλης 

Ακόµα µια επιλογή που δίνεται από την αρχική σελίδα της εφαρµογής είναι η 
τροποποίηση των στοιχείων µιας πόλης, είτε πρόκειται για το όνοµα ή τις γενικές 
πληροφορίες, είτε πρόκειται για κάποιο από τα αρχεία µε τα γεωγραφικά δεδοµένα. 
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Επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσµο ο χρήστης µεταφέρεται στη σελίδα 
changecity1_h.php (σχήµα 5.6), όπου επιλέγει την πόλη που θέλει να τροποποιήσει. 
Για τον σκοπό αυτό υπάρχει η ίδια φόρµα, όπως και στην επιλογή της πόλης για 
διαγραφή, που στέλνει στην επόµενη σελίδα, την changecity_h.php (σχήµα 5.7) το id 
της πόλης που επιλέχθηκε. Εκεί εµφανίζεται η ίδια φόρµα όπως και στην περίπτωση 
της εισαγωγής της πόλης που επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει στην πόλη όνοµα, το 
κείµενο των πληροφοριών, καθώς και ένα ή περισσότερα από τα αρχεία δεδοµένων ή 
το λογότυπο. Μέσω της φόρµας στέλνεται µε µέθοδο get και το id της πόλης που θα 
τροποποιηθεί. Όλα όσα αναφέρθηκαν για τη διαδικασία µεταφοράς των αρχείων στον 
εξυπηρετητή ισχύουν και εδώ. Οι αλλαγές γίνονται στο αρχείο changecity.php. 
Αρχικά, γίνονται οι γνωστοί έλεγχοι για το αν έχει δοθεί όνοµα και αν υπάρχει πόλη 
µε το ίδιο όνοµα. Σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί κάποια νέα αρχεία, ελέγχεται το 
εάν έχουν µεταφερθεί επιτυχώς και αν έχουν σωστή κατάληξη ή είναι σωστός ο τύπος 
τους. 

 
Σχήµα 5.6 Ο χρήστης επιλέγει την πόλη που θέλει να τροποποιήσει 
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Σχήµα 5.7 Η σελίδα τροποποίησης των στοιχείων της επιλεγµένης πόλης 

<?php include('control.php'); 
 
function error($filename,$file_error) 
{ 
   $error = array( 
        0=>' Το αρχείο '.$filename.' µεταφέρθηκε επιτυχώς', 
        1=>' Το αρχείο '.$filename.' έχει µέγεθος µεγαλύτερο από τη 
µεταβλητή upload_max_filesize στο php.ini(default 2M)', 
        2=>' Το αρχείο '.$filename.' έχει µέγεθος µεγαλύτερο από τη 
µεταβλητή MAX_FILE_SIZE(2 Μ) στη φόρµα της προηγούµενης σελίδας', 
        3=>' Το αρχείο '.$filename.' δεν µεταφέρθηκε ολόκληρο', 
        4=>' ∆εν επιλέχθηκε αρχείο '.$filename.'', 
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        6=>' Λείπει ο φάκελος tmp' 
); 
 
echo $error[$file_error]; 
} 
 
$maxlogosize=102400; 
 
if(!$_POST['postexpected'] AND $_GET['postsent']) 
{ 
   echo ' Τα δεδοµένα δεν έγιναν post στη σελίδα. Κατά πάσα πιθανότητα 
ξεπεράσατε το µέγεθος της µεταβλητής post_max_size'; 
   echo ' στο αρχείο php.ini. Τα αρχεία που στείλατε δεν πρέπει να 
έχουν µέγεθος συνολικά µεγαλύτερο από την τιµή της µεταβλητής 
αυτής(default 8M).'; 
   echo ' Επίσης δεν πρέπει να έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από την τιµή 
της µεταβλητής upload_file_size (default 2M).'; 
?> 
   <br><br><a href="newcity_h.php"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if(!$_REQUEST['city_name']) 
{ 
   echo ' Συµπληρώστε το πεδίο όνοµα'; 
?> 
   <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
include('connect.php'); 
 
$query = "select name from city where id=".$_REQUES T['city_id'].""; 
$city = mysql_query($query) or die('error');  
 
$query = "select name from city where name = 
'".$_REQUEST['city_name']."'"; 
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
 
mysql_close($link); 
 
if($_REQUEST['city_name']!=mysql_result($city,0,'na me') AND 
mysql_num_rows($result)!=0 ) 
{ 
   echo ' Υπάρχει ήδη άλλη πόλη µε αυτό το όνοµα'; 
?> 
   <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
   exit; 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][0])>=1) 
{ 
   $suffix = explode('.',$_FILES['userfile']['name' ][0]); 
   if(strtoupper($suffix[1])!='MIF') 
   { 
      echo ' Το αρχείο οικοδοµικών τετραγώνων πρέπει να είναι .mif 
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αρχείο'; 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
   } 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][1])>=1) 
{ 
   $suffix = explode('.',$_FILES['userfile']['name' ][1]); 
   if(strtoupper($suffix[1])!='MIF') 
   { 
      echo ' Το αρχείο δρόµων πρέπει να είναι .mif αρχείο'; 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
   } 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][2])>=1) 
{ 
   $suffix = explode('.',$_FILES['userfile']['name' ][2]); 
   if(strtoupper($suffix[1])!='MID') 
   { 
      echo ' Το αρχείο χαρακτηριστικών δρόµων πρέπει να είναι .mid 
αρχείο'; 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
    } 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) 
{ 
   if($_FILES['userfile']['type'][3]!='image/gif' A ND 
$_FILES['userfile']['type'][3]!='image/jpeg' AND 
$_FILES['userfile']['type'][3]!='image/pjpeg') 
   { 
      echo ' Το logo πρέπει να είναι jpeg ή gif εικόνα'; 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
   } 
                                 
   if($_FILES['userfile']['size'][3]>$maxlogosize) 
   { 
      echo ' Το logo πρέπει να είναι µικρότερο από 100 Κ'; 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
    } 
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} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][0])>=1) 
{ 
   if($_FILES['userfile']['error'][0]!=0) 
   { 
      error(' οικοδοµικών τετραγώνων', 
$_FILES['userfile']['error'][0]); 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
    } 
}    
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][1])>=1) 
{ 
   if($_FILES['userfile']['error'][1]!=0) 
   { 
      error(' δρόµων',$_FILES['userfile']['error'][1]); 
?> 
   <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
   } 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][2])>=1) 
{ 
   if($_FILES['userfile']['error'][2]!=0) 
   { 
      error(' χαρακτηριστικών δρόµων', 
$_FILES['userfile']['error'][2]); 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
   } 
} 
 
if(strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) 
{ 
   if($_FILES['userfile']['error'][3]!=0) 
   { 
      error('logo',$_FILES['userfile']['error'][3]) ; 
?> 
      <br><br><a href="changecity_h.php?city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a> 
<?php 
      exit; 
   } 
} 
 
include('ftp_connect.php'); 
ftp_pasv($conn_id,TRUE);  

Στην περίπτωση που δεν αλλάζει το όνοµα της πόλης, αν έχουν επιλεγεί νέα αρχεία, 
σβήνονται τα παλιά και µεταφέρονται στον κατάλληλο φάκελο τα καινούρια. Εάν, 
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όµως, αλλάζει το όνοµα, δηµιουργείται ένας νέος φάκελος που το όνοµά του 
εξαρτάται από το νέο όνοµα της πόλης. Τα παλιά αρχεία µεταφέρονται, 
µετονοµασµένα καταλλήλως σε αυτόν τον φάκελο, ενώ τυχόν καινούρια παίρνουν το 
σωστό όνοµα και αντιγράφονται από το tmp φάκελο στον νέο φάκελο, ενώ 
παράλληλα ο παλιός φάκελος διαγράφεται. 

if($_REQUEST['city_name']==mysql_result($city,0,'na me'))/* διατηρείται 
τι παλιό όνοµα*/ 
{ 
   ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][0])>=1) 
   {     
      ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_ buildings.mif'); 
      ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_bui ldings.mif' 
,$_FILES['userfile']['tmp_name'][0],FTP_BINARY); 
   } 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][1])>=1) 
   {                
      ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_ streets.mif'); 
      ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_str eets.mif', 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][1],FTP_BINARY); 
   } 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][2])>=1) 
   {                

ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_street s.mid'); 
      ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_str eets.mid', 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][2],FTP_BINARY); 
   } 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) 
   { 
      if(file_exists('../data/'.$_REQUEST['city_nam e'].'/'. 
$_REQUEST['city_name'].'_logo.gif'))                        
         ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_logo.g if');               
      elseif(file_exists('../data/'.$_REQUEST['city _name'].'/'. 
$_REQUEST['city_name'].'_logo.jpg'))                        

ftp_delete($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_logo.j pg'); 
                                                                 
         if($_FILES['userfile']['size'][3]=='i mage/gif')                       
            ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'] .'_logo.gif', 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][3],FTP_BINARY); 
            else                 

ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_logo.jpg' , 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][3],FTP_BINARY); 
   } 
} 
else// αλλάζει όνοµα 
{ 
   ftp_mkdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][0])>=1) 
   { 
      ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name ')); 
      ftp_delete($conn_id,mysql_result($city,0,'nam e'). 
'_buildings.mif'); 
      ftp_cdup($conn_id); 
      ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
      ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_bui ldings.mif', 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][0],FTP_BINARY); 
      ftp_cdup($conn_id); 
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   } 
   else 
   { 
      ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name ')); 
      ftp_rename($conn_id,mysql_result($city,0,'nam e'). 
'_buildings.mif','../'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$ _REQUEST['city_nam
e'].'_buildings.mif'); 
      ftp_cdup($conn_id); 
   } 
 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][1])>=1) 
   { 
      ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name ')); 
      ftp_delete($conn_id,mysql_result($city,0,'nam e'). 
'_streets.mif'); 
      ftp_cdup($conn_id); 
      ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
      ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_str eets.mif', 
$_FILES['userfile']['tmp_name'][1],FTP_BINARY); 
      ftp_cdup($conn_id); 
   } 
   else 
   { 
      ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name ')); 
      ftp_rename($conn_id,mysql_result($city,0,'nam e'). 
'_streets.mif','../'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$_R EQUEST['city_name]
.'_streets.mif'); 
      ftp_cdup($conn_id); 
   } 
                                 
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][2])>=1) 
   { 
      ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name ')); 
      ftp_delete($conn_id,mysql_result($city,0,'nam e').'_streets. 
mid'); 
      ftp_cdup($conn_id); 
      ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']); 
      ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_str eets.mid',$_FILES 
['userfile']['tmp_name'][2],FTP_BINARY); 
      ftp_cdup($conn_id); 
   } 
   else 
   { 
      ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name ')); 
      ftp_rename($conn_id,mysql_result($city,0,'nam e').'_streets. 
mid','../'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$_REQUEST['ci ty_name'].'_street
s.mid'); 
      ftp_cdup($conn_id); 
   }                                
   if(strlen($_FILES['userfile']['name'][3])>=1) 
   {                 
      if(file_exists('../data/'.mysql_result($city, 0,'name').'/'. 
mysql_result($city,0,'name').'_logo.gif')) 
      {                         
         ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'n ame')); 
         ftp_delete($conn_id,mysql_result($city,0,' name'). 
'_logo.gif'); 
         ftp_cdup($conn_id); 
      }                 
      elseif(file_exists('../data/'.mysql_result($c ity,0,'name').'/'. 
mysql_result($city,0,'name').'_logo.jpg')) 
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      {                          
         ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'n ame')); 
         ftp_delete($conn_id,mysql_result($city,0,' name').'_logo. 
jpg'); 
         ftp_cdup($conn_id); 
      } 
                                                                 
      if($_FILES['userfile']['size'][3]=='image/gif ') 
      { 
         ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']) ; 
         ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_ logo.gif',$_FILES 
['userfile']['tmp_name'][3],FTP_BINARY); 
         ftp_cdup($conn_id); 
      } 
      else 
      { 
         ftp_chdir($conn_id,$_REQUEST['city_name']) ; 
         ftp_put($conn_id,$_REQUEST['city_name'].'_ logo.jpg',$_FILES 
['userfile']['tmp_name'][3],FTP_BINARY); 
         ftp_cdup($conn_id); 
      } 
   } 
   else 
   { 
      if(file_exists('../data/'.mysql_result($city, 0,'name').'/'. 
mysql_result($city,0,'name').'_logo.gif')) 
      {                      
         ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'n ame')); 
         ftp_rename($conn_id,mysql_result($city,0,' name').'_logo. 
gif','../'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$_REQUEST['ci ty_name'].'_logo. 
gif'); 
         ftp_cdup($conn_id); 
      }                

elseif(file_exists('../data/'.mysql_result($city,0, 'name').'/'.
mysql_result($city,0,'name').'_logo.jpg')) 

      { 
         ftp_chdir($conn_id,mysql_result($city,0,'n ame')); 
         ftp_rename($conn_id,mysql_result($city,0,' name').'_logo. 
jpg','../'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$_REQUEST['ci ty_name'].'_logo. 
jpg'); 
         ftp_cdup($conn_id); 
      } 
   } 
                                 
   ftp_rmdir($conn_id,mysql_result($city,0,'name')) ; 
} 
ftp_quit($conn_id); 
 
include('connect.php'); 
$query = "update city set name='".$_REQUEST['city_n ame']."' where 
id=".$_REQUEST['city_id'].""; 
mysql_query($query) or die('error'); 
 
$query = "update city set info='".$_REQUEST['info'] ."' where 
id=".$_REQUEST['city_id'].""; 
mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
echo ' Η τροποποίηση της πόλης '.mysql_result($city,0,'name').' Έγινε 
επιτυχώς. Σε 2 δευτερόλεπτα θα µεταφερθείτε στην αρχική σελίδα'; 
?> 
<meta http-equiv="refresh" content="2;url=index.php ">  
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5.3.5 Αρχική σελίδα πόλης 

 
Σχήµα 5.8 Η αρχική σελίδα για την επιλεγµένη πόλη 

Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής αναφέρθηκε πως ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
µια από τις πόλεις που έχουν καταχωρηθεί. Τότε µεταφέρεται στην αρχική σελίδα της 
πόλης, την index_city.php, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.8. Μαζί στέλνεται και το id 
της πόλης για να αναγνωρίζεται η πόλη που έχει επιλεγεί. Στο κέντρο της σελίδας 
αυτής εµφανίζεται ο χάρτης της πόλης, ο οποίος προκύπτει από τα αρχεία 
γεωγραφικών δεδοµένων και ιδιοτήτων. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το µέγεθος του 
χάρτη, καθώς και να εµφανίσει τα σηµεία ενδιαφέροντος (αν υπάρχουν) τα οποία 
ανήκουν στις κατηγορίες που είναι καταχωρηµένες στο σύστηµα για αυτή την πόλη, 
ή να τα αποκρύψει. Αν πατήσει πάνω σε κάποιο από τα σηµεία αυτά θα ανοίξει ένα 
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καινούριο παράθυρο µε πληροφορίες για το σηµείο αυτό και µε επιλογές για την 
επεξεργασία του. 

Στο αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχει ένα µενού µε τις παρακάτω επιλογές: 

<a href="category_tools.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&scale=<?php echo $scale;?>"  title=" Εργαλεία 
διαχείρισης κατηγοριών"><b> Εργαλεία διαχείρισης κατηγοριών</b></a>  
 
<a href="newpoint1_h.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&scale=<?php echo $scale;?>"  title=" Εισαγωγή 
νέου σηµείου"><b> Εισαγωγή νέου σηµείου</b></a> 
 
<a href="startpoint_tools.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&scale=<?php echo $scale;?>"  title=" Εργαλεία 
διαχείρισης startpoits"><b> Εργαλεία διαχείρισης startpoits</b></a> 
 
<a href="index.php" title=" Επιστροφή στην αρχική σελίδα"><b> Επιστροφή 
στην αρχική σελίδα</b></a> 
 
<a href="logout.php" title=" Αποσύνδεση"><b> Αποσύνδεση</b></a>  

Οι πρώτοι τρεις σύνδεσµοι που αφορούν την συγκεκριµένη πόλη περιέχουν στο URL 
το id της πόλης και µια µεταβλητή scale που χρησιµοποιείται για το µέγεθος του 
χάρτη. Γενικά, όλοι οι σύνδεσµοι µε τους οποίους πλοηγείται ο χρήστης «εντός» µιας 
πόλης περιέχουν αυτές τις δύο µεταβλητές, ώστε να αναγνωρίζεται η πόλη και να 
εµφανίζεται ο χάρτης µε το ίδιο µέγεθος, χωρίς να χρειάζεται να το αλλάζει εκ νέου ο 
διαχειριστής. 

Στη συνέχεια, γίνεται επεξήγηση του κώδικα της σελίδας, καθώς και των αρχείων που 
χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό του χάρτη. 

<?php 
include('control.php'); 
include('connect.php'); 
 
$query = "select name from city where id=".$_REQUES T['city_id'].""; 
$city = mysql_query($query) or die('error'); 
?> 
 
<script language="Javascript"> 
function ValidateForm(form) 
{ 
   var input=0; 
   input=document.form.scale.value; 
   if(isNaN(document.form.scale.value)|| document.f orm.scale.value == 
"" || document.form.scale.value==0) 
   { 
      alert(' Παρακαλώ εισάγετε έγκυρο αριθµό για την κλίµακα'); 
      return false; 
   } 
   else 
      return true; 
} 
 
function open_w(url,param) 
{ 
   window.open(url, '',param); 
} 
 
</script>  
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Η πρώτη από τις παραπάνω JavaScript συναρτήσεις χρησιµοποιείται για να ελεγχθεί 
το εάν στην φόρµα που αλλάζει το µέγεθος του χάρτη, έχει εισαχθεί έγκυρος, µη 
κενός και µη µηδενικός αριθµός. ∆έχεται σαν είσοδο το όνοµα της φόρµας και 
ελέγχει τη µεταβλητή µε το όνοµα scale. Αν ο αριθµός είναι έγκυρος επιστρέφει true, 
αλλιώς επιστρέφει false και εµφανίζει προειδοποιητικό µήνυµα. 

Η δεύτερη συνάρτηση απλά ανοίγει τη σελίδα που ορίζεται από το URL σε νέο 
παράθυρο, τα χαρακτηριστικά του οποίου εξαρτώνται από τις παραµέτρους που 
ορίζει η µεταβλητή param. 

Το αρχείο gis_functions.php περιέχει συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται στον 
υπολογισµό του µεγέθους του χάρτη και στον σχεδιασµό του. Θα παρουσιαστούν 
αργότερα, όταν αναλυθέι διεξοδικά η διαδικασία δηµιουργίας του χάρτη. 

<?php 
include('gis_functions.php'); 
if(!isset($_REQUEST['scale'])) 
{ 
   if (isset($_REQUEST['width']) AND isset($_REQUES T['height'])) 
   { 
   } 
   else 
   { 
      echo "<script language=\"javascript\">\n"; 
      echo "  location.href=\"index_city.php"."?cit y_id=". 
$_REQUEST['city_id']."&width=\" + screen.width + \" &height=\" + 
screen.height;\n"; 
      echo "</script>\n"; 
   } 
}  

Το παραπάνω τµήµα κώδικα έχει την εξής χρησιµότητα: µέσω της PHP δηµιουργείται 
κώδικας σε JavaScript, αν δεν έχει τεθεί η µεταβλητή scale, κάτι το οποίο σηµαίνει 
ότι είναι η πρώτη φορά που φθάνει ο χρήστης στην αρχική σελίδα της πόλης. Τότε, 
µέσω JavaScript ανακτάται το ύψος και το πλάτος της οθόνης και ξαναφορτώνεται η 
σελίδα µαζί µε την επιπλέον αυτή πληροφορία. Τη δεύτερη φορά, επειδή έχουν τεθεί 
οι µεταβλητές width και height, ο κώδικας συνεχίζει χωρίς να δηµιουργήσει ξανά τον 
κώδικα JavaScript. Εάν ο χρήστης επανέρχεται στην αρχική σελίδα της πόλης ύστερα 
από πλοήγηση, το πιο πάνω τµήµα κώδικα δεν εκτελείται καθόλου, επειδή έχει τεθεί 
ήδη η µεταβλητή scale. 

Έτσι, αν δεν έχει οριστεί το µέγεθος του χάρτη µέσω της µεταβλητής scale από 
προηγούµενη πλοήγηση, τότε αυτή υπολογίζεται ώστε η επιφάνεια του χάρτη να 
καλύπτει το 1/4 του παραθύρου. Αυτό γίνεται στο παρακάτω κοµµάτι κώδικα (Η 
συνάρτηση minmaxcoordfrommif βρίσκεται στο αρχείο gis_functions.php και θα 
παρουσιαστεί µαζί µε τις υπόλοιπες): 

$min_max_coord = 
minmaxcoordfrommif('../data/'.mysql_result($city,0, 'name').'/'.mysql_
result($city,0,'name').'_streets.mif'); 
 
if(isset($_REQUEST['scale'])) 
{ 
   $scale = $_REQUEST['scale']; 
} 
else 
{ 
   $scale = sqrt((($min_max_coord['maxx']-$min_max_ coord['minx'])* 
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($min_max_coord['maxy'] -$min_max_coord['miny']))/( 0.25*$_REQUEST 
['width']*$_REQUEST['height'])); 
} 
 
?> 

Στη συνέχεια επιλέγονται από τη βάση δεδοµένων όλες οι κατηγορίες που ανήκουν 
στην συγκεκριµένη πόλη. Αν βρεθεί κάποια, δηµιουργείται µια φόρµα µέσω της 
οποίας επιλέγεται η κατηγορία της οποίας τα σηµεία εµφανίζονται στον χάρτη. Αν 
θελήσει ο χρήστης να εµφανίσει τα σηµεία µιας κατηγορίας, η σελίδα 
ξαναφορτώνεται µέσα από τη φόρµα και µε µέθοδο post στέλνεται το cat_id που είναι 
το id της κατηγορίας. Οπότε, αν έχει τεθεί η µεταβλητή cat_id στέλνεται και αυτή 
µέσω URL (µέθοδος get) στο αρχείο που σχεδιάζει τον χάρτη. Αν πάλι θέλει να 
αποκρύψει τα σηµεία της κατηγορίας µπορεί να το κάνει πατώντας το αντίστοιχο 
κουµπί. Με αυτό τον τρόπο ξαναφορτώνεται η σελίδα µε όλες τις απαραίτητες 
παραµέτρους, χωρίς όµως την µεταβλητή cat_id. 

<?php 
$query = 'select category.name,category.id from cat egory,city_cat 
where category.id = city_cat.cat_id AND 
city_cat.city_id='.$_REQUEST['city_id'].' ORDER BY category.name' ; 
$category = mysql_query($query) or die('Error'); 
 
if(mysql_num_rows($category)!=0) 
{ 
?> 
   <p align="center"> 
   Εµφάνιση των σηµείων της κατηγορίας: 
   <br> 
   <form action="index_city.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&scale=<?echo $scale;?>" met hod="post"> 
   <table align="center" cols="3" rows="1"> 
   <td> 
   <select name="cat_id"> 
<?php 
   $num_result = mysql_num_rows($category); 
   for($i = 0;$i < $num_result;$i++) 
   { 
      echo "<option value=\"". 
mysql_result($category,$i,'category.id')."\">".mysq l_result($category
,$i,'category.name')."</option>"; 
   } 
?> 
   </select> 
   </td> 
   <td> 
   <input type="submit" value=" Εµφάνιση" name="B1"> 
   </td> 
   </form> 
<?php 
   if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
   { 
?> 
      <form action="index_city.php?city_id=<?php ec ho 
$_REQUEST['city_id'];?>&scale=<?echo $scale;?>" met hod="post"> 
      <td> 
      <input type="submit" value=" Απόκρυψη" name="B1"> 
      </td> 
      </form> 
<?php 
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   } 
?> 
   </table> 
   </p> 
<?php 
} 
?> 

Το παρακάτω img στοιχείο της HTML αντιστοιχεί στην εικόνα µε τον χάρτη της 
πόλης. Σχεδιάζεται από το αρχείο gis.php µε τη βοήθεια των κατάλληλων 
παραµέτρων. Υπάρχει, επίσης, το στοιχείο map. Αυτό στην HTML σηµαίνει ότι η 
εικόνα είναι ένας χάρτης, όπου έχουν οριστεί κάποιες συντεταγµένες. Πατώντας µε το 
ποντίκι πάνω στα σχήµατα που σχηµατίζουν οµάδες συντεταγµένων, αυτά 
λειτουργούν σαν σύνδεσµοι. Στην περίπτωση της εφαρµογής, εάν έχει τεθεί η 
µεταβλητή cat_id, οπότε ο χρήστης θέλει να εµφανιστούν τα σηµεία κάποιας 
κατηγορίας, τα σηµεία που ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία ανακτώνται από τη 
βάση. Έπειτα, οι πραγµατικές συντεταγµένες τους µετατρέπονται σε συντεταγµένες 
εικόνας. Γύρω από τις συντεταγµένες αυτές ορίζεται ένα τετράγωνο, πατώντας πάνω 
στο οποίο ανοίγει ένα νέο παράθυρο µέσω της JavaScript συνάρτησης open_w που 
παρουσιάστηκε στην αρχή της παραγράφου µε τα στοιχεία του σηµείου που 
επιλέχθηκε και µε διάφορες άλλες επιλογές. 

<p align="center"> 
<img border="0" align="center" hspace="15" vspace=" 15" src="gis.php? 
city_name=<?php echo mysql_result($city,0,'name');? >&scale=<?php echo 
$scale; 
if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
   echo "&cat_id=".$_REQUEST['cat_id']; 
?>" usemap ="#map"/> 
<map id ="map" name="map"> 
<?php 
if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
{ 
   $query = "select pointid from cat_point where ca tid=". 
$_REQUEST['cat_id']." "; 
   $result2 = mysql_query($query) or die('Error'); 
 
   for($i=0;$i<mysql_num_rows($result2);$i++) 
      { 
         $query = "select * from point where id = " .mysql_result 
($result2,$i,'pointid')." "; 
         $result3 = mysql_query($query) or die('Err or'); 
 
         $x = mysql_result($result3,0,'x'); 
         $y = mysql_result($result3,0,'y'); 
 
         $x = ($x - $min_max_coord['minx'])/$scale;  
         $y = ($min_max_coord['maxy']-$y)/$scale; 
 
        $offset = mini(($min_max_coord['maxx']-$min _max_coord['minx'] 
)/$scale,($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['mi ny'])/$scale)/400; 
 
?> 
         <area shape="rect" coords="<?php echo $x-$ offset;?>,<?php 
echo $y-$offset;?>,<?php echo $x+$offset;?>,<?php e cho $y+$offset;?>" 
href="javascript:open_w('viewpoint.php?pointid=<?ph p echo 
mysql_result($result3,0,'id');?>&city_id=<?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>','width=600, height=600, lo cation=no, 
menubar=no, status=no, toolbar=no, scrollbars=no, r esizable=yes')" /> 
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<?php 
      } 
   } 
mysql_close($link); 
?> 
</map> 
</p>  

Με την παρακάτω φόρµα µπορεί να αλλάξει η τιµή της µεταβλητής scale που 
καθορίζει το µέγεθος της εικόνας του χάρτη. Καταχωρώντας τη νέα τιµή γίνεται 
έλεγχος από τη JavaScript συνάρτηση που παρουσιάστηκε στην αρχή της 
παραγράφου και µόνο εάν επιστραφεί true, δηλαδή όταν ο αριθµός που δόθηκε είναι 
έγκυρος, µη κενός και µη µηδενικός, τότε αλλάζει η τιµή της µεταβλητής. 

<form name="form" method="POST" action=" 
<?php 
if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
{ 
?> 
   index_city.php?city_id=<?php echo $_REQUEST['cit y_id'];?>&cat_id= 
<?php echo $_REQUEST['cat_id'];?> 
<?php 
} 
?>" onSubmit="javascript:return ValidateForm(this.f orm)"> 
   <p align="center"> 
   <input type="text" name="scale" size="22"></p> 
   <p align="center"> 
   <input type="submit" value=" Αλλαγή κλίµακας" name="B1"></p> 
</form> 
<p align="center"> Τρέχουσα κλίµακα: <?echo $scale;?></p>  

Στην παράγραφο που ακολουθεί θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάζεται 
η εικόνα µε τον χάρτη. 

5.3.6 Σχεδίαση χάρτη 

Πριν εξηγηθεί πως ακριβώς σχεδιάζεται ο χάρτης θα πρέπει να αναλυθεί πως ακριβώς 
είναι δοµηµένα τα δεδοµένα στα αρχεία τύπου MapInfo που χρησιµοποιούνται. 
Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των αρχείων τύπου MIF (MapInfo Interchange 
Format). 

Τα δεδοµένα για κάθε αρχείο του MapInfo βρίσκονται σε δύο αρχεία. Το .mif αρχείο 
για τα γραφικά και το .mid για δεδοµένα κειµένου. Τα δεδοµένα κειµένου είναι 
κείµενο που χωρίζεται από κάποιον χαρακτήρα τέλους, όπως ο χαρακτήρας tab ή το 
ερωτηµατικό ή κάποιο άλλο σύµβολο. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µια εγγραφή. Τα 
αρχεία γραφικών χωρίζονται σε δύο τµήµατα, την επικεφαλίδα (header) και τα 
δεδοµένα (data). 

Ακολουθεί µια περιγραφή της επικεφαλίδας των .mif αρχείων µε την προαιρετική 
πληροφορία σε αγκύλες. 

VERSION n 
Charset ” characterSetName” 
[ DELIMITER ”<c>” ] 
[ UNIQUE n,n.. ] 
[ INDEX n,n.. ] 
[ COORDSYS...] 
[ TRANSFORM...] 
COLUMNS n 
<name> <type> 
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<name> <type> 
. 
. 
DATA 

Η πληροφορία που περιέχεται στην επικεφαλίδα δεν είναι χρήσιµη για την εφαρµογή, 
οπότε δεν θα αναλυθεί περαιτέρω. Κατά την ανάγνωση του .mif αρχείου τα 
περιεχόµενα της επικεφαλίδας αγνοούνται. 

Το τµήµα του αρχείου που περιέχει τα δεδοµένα ξεκινάει µε τη λέξη DATA σε µια 
ξεχωριστή γραµµή. Το τµήµα αυτό µπορεί να έχει οποιοδήποτε αριθµό γραφικών 
στοιχείων, ένα για κάθε γραφικό αντικείµενο. Το πρώτο γραφικό αντικείµενο 
αντιστοιχίζεται µε την πρώτη γραµµή στο .mid αρχείο, το δεύτερο µε τη δεύτερη 
γραµµή και ούτω καθ’ εξής. Όταν σε µια γραµµή του .mid αρχείου δεν αντιστοιχεί 
κανένα γραφικό αντικείµενο, στην αντίστοιχη θέση του .mif αρχείου υπάρχει η λέξη 
NONE. Τα γραφικά αντικείµενα που υποστηρίζονται είναι τα παρακάτω: 

• Point 

• Line 

• Polyline 

• Region 

• Arc 

• Text 

• Rectangle 

• Rounded rectangle 

• Ellipse 

• Multipoint 

• Collection 

Η εφαρµογή µπορεί και σχεδιάζει µόνο τα τέσσερα πρώτα αντικείµενα, αφού τα 
αρχεία που χρησιµοποιήθηκαν περιελάµβαναν µόνο αυτά. Για το λόγο αυτό, στη 
συνέχεια θα παρουσιαστούν µόνο αυτά τα τέσσερα αντικείµενα. 

Το αντικείµενο Point παίρνει δύο παραµέτρους, τις συντεταγµένες x και y. 

POINT x y 
[ SYMBOL ( shape, color, size)]  

Γενικά, σε όλες τις περιπτώσεις που θα αναλυθούν, οι προαιρετικές επιλογές που 
βρίσκονται ανάµεσα σε αγκύλες αφορούν τον τρόπο παρουσίασης των αντικειµένων 
από το πρόγραµµα MapInfo, δηλαδή χρώµα, µέγεθος, σύµβολο κ.α. Ο parser των 
αρχείων αγνοεί αυτές τις σειρές. 

Το αντικείµενο Line παίρνει τέσσερις παραµέτρους, ένα ζεύγος συντεταγµένων x και 
y για κάθε τελικό σηµείο της γραµµής. 

LINE x1 y1 x2 y2 
[ PEN ( width, pattern, color)]  

Το αντικείµενο Polyline αποτελείται από ένα ή περισσότερα τµήµατα (sections). Εάν 
αποτελείται από περισσότερα από ένα τµήµατα, τότε περιλαµβάνεται η λέξη multiple 
ακολουθούµενη από τον αριθµό των τµηµάτων. Για κάθε τµήµα ορίζεται µια 
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παράµετρος numpts (που καθορίζει τον αριθµό των κόµβων σε αυτό το τµήµα), 
ακολουθούµενη από ένα ζεύγος συντεταγµένων x και y για κάθε κόµβο. 

PLINE [ MULTIPLE numsections ] 
numpts1 
x1 y1 
x2 y2 
: 
[ numpts2 
x1 y1 
x2 y2 ] 
: 
[ PEN ( width, pattern, color)] 
[ SMOOTH ]  

Ένα αντικείµενο Region αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύγωνα. Ο αριθµός 
των πολυγώνων καθορίζεται από την παράµετρο numpolygons (αµέσως µετά τη λέξη 
κλειδί REGION). Για κάθε πολύγωνο υπάρχει µια παράµετρος numpts (που δείχνει 
τον αριθµό των κόµβων σε αυτό το πολύγωνο) ακολουθούµενη από ένα ζεύγος 
συντεταγµένων x και y για κάθε κόµβο. 

REGION numpolygons 
numpts1 
x1 y1 
x2 y2 
: 
[ numpts2 
x1 y1 
x2 y2 ] 
: 
[ PEN ( width, pattern, color)] 
[ BRUSH ( pattern, forecolor, backcolor)] 
[ CENTER x y ]  

Ανοίγοντας τα γεωγραφικά αρχεία που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή, παρατηρεί 
κανείς ότι οι συντεταγµένες είναι αριθµοί µε άγνωστο αρχικό σηµείο αναφοράς. Πριν 
χρησιµοποιηθούν πρέπει να υποστούν ορισµένους µετασχηµατισµούς. Αρχικά πρέπει 
να γίνει µια µεταφορά της αρχής των αξόνων, ώστε και καλύτερη εποπτική αντίληψη 
των συντεταγµένων να υπάρχει, αλλά και µικρότεροι αριθµοί να προκύψουν. 

Xmin

Ymin

Y

X

(0,0)

 
Σχήµα 5.9 Μεταφορά της αρχής των αξόνων 
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Στο παραπάνω σχήµα, το σκιασµένο µέρος είναι η  περιοχή που καλύπτουν οι 
συντεταγµένες των αρχείων. Βρίσκοντας την ελάχιστη τετµηµένη και την ελάχιστη 
τεταγµένη αυτής της περιοχής και αφαιρώντας αυτές από κάθε τετµηµένη και 
τεταγµένη, αντίστοιχα, του σκιασµένου τµήµατος, γίνεται η µεταφορά των αξόνων 
που φαίνεται στο σχήµα. Αν x και y είναι οι συντεταγµένες ενός σηµείου στο 
σκιασµένο τµήµα, τότε µετά τον µετασχηµατισµό οι νέες συντεταγµένες είναι: 

x’ = x – xmin 

y’ = y – ymin 

Στην συνέχεια, πρέπει να γίνει νέος µετασχηµατισµός ώστε οι συντεταγµένες που 
αφορούν σηµεία του πραγµατικού κόσµου να µετατραπούν σε συντεταγµένες µέσα 
στην εικόνα, δηλαδή σε συντεταγµένες - pixels. Ένα σηµαντικό σηµείο είναι ότι 
στους υπολογιστές, η αρχή των αξόνων στην οθόνη ή σε µια εικόνα δεν βρίσκεται 
κάτω αριστερά αλλά πάνω αριστερά. Εάν βρεθεί για την σκιασµένη περιοχή (περιοχή 
ενδιαφέροντος) η µέγιστη τετµηµένη xmax και η µέγιστη τεταγµένη ymax, ως προς 
το αρχικό σύστηµα αναφοράς, η νέα αρχή των αξόνων θα είναι το σηµείο 
(xmin,ymin) στο αρχικό και πάλι σύστηµα αναφοράς. Η εικόνα για να περιλάβει όλο 
το σκιασµένο µέρος πρέπει να έχει πλάτος xmax-xmin και ύψος ymax-ymin, αν 
θεωρηθεί ότι µονάδα µέτρησης είναι το pixel. 

(xmin,ymin)

(0,0) '

xmax

ymax

x ' = x-xmin

y ' = y-ymin

 
Σχήµα 5.10 Μετασχηµατισµοί των συντεταγµένων 

Θεωρώντας λοιπόν ως αρχή των αξόνων το πάνω αριστερό άκρο οι νέες 
συντεταγµένες ενός σηµείου (x,y), που αυτή τη φορά δεν αντιστοιχούν στον 
πραγµατικό κόσµο αλλά στην εικόνα, είναι: 

x’’ = x’ = x – xmin  

y’’ = (ymax – ymin) – y’ = ymax – ymin – (y – ymin) = ymax – ymin – y + ymin = 
ymax – y  

Η εικόνα του χάρτη σχεδιάζεται στο αρχείο gis.php. Απαραίτητες παράµετροι είναι το 
όνοµα της πόλης city_name και η µεταβλητή scale που καθορίζει το µέγεθος της 
εικόνας. Προαιρετικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι µεταβλητές cat_id για την 
εµφάνιση των σηµείων της κατηγορίας ή startpoint για την εµφάνιση των startpoints. 
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<?php 
include('gis_functions.php'); 
 
$file = 
'../data/'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$_REQUEST['ci ty_name'].'_buildi
ngs.mif'; 
$mid_file = 
'../data/'.$_REQUEST['city_name'].'/'.$_REQUEST['ci ty_name'].'_street
s.mid'; 
 
$min_max_coord = 
minmaxcoordfrommif('../data/'.$_REQUEST['city_name' ].'/'.$_REQUEST['c
ity_name'].'_streets.mif'); 
 
$scale = $_REQUEST['scale']; 
 
$image = imagecreate(($min_max_coord['maxx']-
$min_max_coord['minx'])/$scale,($min_max_coord['max y']-
$min_max_coord['miny'])/$scale); 
$bg  = imagecolorallocate($image, 221, 221, 221);// δηµιουργείται το 
background της εικόνας 
 
$image = drawmapfrommif($file,$image,$scale,$min_ma x_coord); 
$image = drawtextfrommid($mid_file,$image,$scale,$m in_max_coord); 
 
if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
   $image = drawcatpoints($image,$_REQUEST['cat_id' ],$scale, 
$min_max_coord); 
 
if(isset($_REQUEST['startpoint']))         
   $image = drawstartpoints($image,$_REQUEST['city_ name'],$scale, 
$min_max_coord); 
 
header('Content-type: Image/gif'); 
imagegif($image); 
imagedestroy($image); 
 
?> 

Όλες οι συναρτήσεις για τη δηµιουργία του χάρτη βρίσκονται στο αρχείο 
gis_functions.php. Οι συναρτήσεις αυτές λειτουργούν µε την λογική των επιπέδων 
(layers). Υπάρχει διαφορετική συνάρτηση που σχεδιάζει το επίπεδο των οικοδοµικών 
τετραγώνων, διαφορετική για το επίπεδο των δρόµων και άλλη για το επίπεδο µε τα 
σηµεία. ∆ηµιουργείται ένα αναγνωριστικό (identifier) για την εικόνα, ο οποίος 
δίνεται ως όρισµα σε κάθε συνάρτηση. Κάθε συνάρτηση σχεδιάζει το δικό της 
επίπεδο στην εικόνα και επιστρέφει το αναγνωριστικό. Αφού σχεδιαστούν όλα τα 
επίπεδα, το αρχείο gis.php δηµιουργεί την εικόνα τύπου GIF που απεικονίζει τον 
χάρτη. Παρακάτω αναλύονται οι συναρτήσεις που βρίσκονται στο αρχείο 
gis_functions.php. 

Η συνάρτηση minmaxcoordfrommif παίρνει σαν είσοδο ένα .mif αρχείο και βρίσκει 
τις ελάχιστες και µέγιστες συντεταγµένες που περιέχονται σε αυτό. Πρόκειται για τις 
συντεταγµένες που αποτελούν τα όρια της σκιασµένης επιφάνειας στις προηγούµενες 
εικόνες. 

function minmaxcoordfrommif($file) 
{ 
 $fp = fopen($file,'r'); 
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 $in_data = false; 
 $minx = 20000000;// Πολύ µεγάλος ακέραιος, παίζει τον ρόλο του 
MAX_INT 
 $miny = 20000000; 
 $maxx = 0; 
 $maxy = 0; 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
 
/* Αρχίζουµε να διαβάζουµε γραµµή – γραµµή τα περιεχόµενα του αρχείου, 
αγνοώντας την επικεφαλίδα µέχρι να βρούµε τη γραµµή που σηµατοδοτεί 
την αρχή του τµήµατος που περιέχει τα δεδοµένα*/ 
  if(substr($line,0,4) == 'DATA') 
   { 
    $in_data = true; 
   } 
   elseif($in_data)/* Είµαστε στο τµήµα του αρχείου που περιέχει τα 
δεδοµένα. Στη συνέχεια βρίσκουµε τα γραφικά αντικείµενα*/ 
   { 
    if(substr($line,0,6) == 'REGION')/*Region: Μια περιοχή που 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύγωνα*/ 
    { 
// ∆ιαβάζουµε πόσα πολύγωνα έχει το Region 
     $num_pol = explode(" ",$line); 
 
     for($i = 0 ; $i < $num_pol[1] ; $i++) 
     { 
// Βρίσκουµε από πόσους κόµβους αποτελείται το πολύγωνο 
$num_points = fgets($fp,1024); 
 
      for($j = 0 ; $j < $num_points ; $j++) 
      { 
// Για κάθε σηµείο διαβάζουµε τη γραµµή µε τις συντεταγµένες του 
       $line =  fgets($fp,1024); 
       $coord = explode(" ",$line);// Χωρίζουµε x και y 
/* Συγκρίνουµε τις συντεταγµένες µε τις µέγιστες και ελάχιστες που 
έχουµε βρει µέχρι τώρα. Οι συναρτήσεις mini και maxi απλά επιστρέφουν 
τον µικρότερο και τον µεγαλύτερο αντίστοιχα από δύο αριθµούς*/ 
       $minx = mini($coord[0],$minx); 
       $maxx = maxi($coord[0],$maxx); 
       $miny = mini($coord[1],$miny); 
       $maxy = maxi($coord[1],$maxy); 
      } 
     } 
    } 
    elseif(substr($line,0,5) == 'POINT')// Απλό σηµείο 
    { 
     $coord = explode(" ",$line);// ∆ιαχωρίζουµε τις x και y 
/* Συγκρίνουµε τις συντεταγµένες µε τις µέγιστες και ελάχιστες που 
έχουµε βρει µέχρι τώρα*/ 
     $minx = mini($coord[1],$minx); 
     $maxx = maxi($coord[1],$maxx); 
     $miny = mini($coord[2],$miny); 
     $maxy = maxi($coord[2],$maxy); 
    } 
    elseif(substr($line,0,4) == 'LINE')// Γραµµή µεταξύ δύο σηµείων 
    { 
     $coord = explode(" ",$line);/* ∆ιαχωρίζουµε τις x και y. Αυτή τη 
φορά έχουµε δύο ζεύγη*/ 
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/* Συγκρίνουµε τις συντεταγµένες µε τις µέγιστες και ελάχιστες που 
έχουµε βρει µέχρι τώρα*/ 
     $minx = mini($minx,mini($coord[1],$coord[3]));  
     $maxx = maxi($maxx,maxi($coord[1],$coord[3]));  
     $miny = mini($miny,mini($coord[2],$coord[4]));  
     $maxy = maxi($maxy,maxi($coord[2],$coord[4]));  
    } 
    elseif(substr($line,0,5) == 'PLINE')/* Γραµµή που ενώνει πολλά 
σηµεία πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο µε τη σειρά που εµφανίζονται*/ 
    { 
     $num_points = explode(" ",$line);// ∆ιαβάζουµε το πλήθος των 
κόµβων 
 
     for($i = 0 ; $i < $num_points[1] ; $i++) 
     { 
      $line =  fgets($fp,1024);// ∆ιαβάζουµε τις συντεταγµένες 
      $coord = explode(" ",$line);// ∆ιαχωρίζουµε τις x και y 
/* Συγκρίνουµε τις συντεταγµένες µε τις µέγιστες και ελάχιστες που 
έχουµε βρει µέχρι τώρα*/ 
      $minx = mini($coord[0],$minx); 
      $maxx = maxi($coord[0],$maxx); 
      $miny = mini($coord[1],$miny); 
      $maxy = maxi($coord[1],$maxy); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 
  fclose($fp); 
 
  $array['minx'] = $minx; 
  $array['miny'] = $miny; 
  $array['maxx'] = $maxx; 
  $array['maxy'] = $maxy; 
/* Ο πίνακας $array περιέχει τις ελάχιστες και µέγιστες συντεταγµένες 
και επιστρέφεται από τη συνάρτηση*/ 
  return $array; 
 }  

Η συνάρτηση drawmapfrommif σχεδιάζει τα οικοδοµικά τετράγωνα στον χάρτη. 
Παίρνει ως είσοδο το αρχείο των οικοδοµικών τετραγώνων, τον identifier της 
εικόνας, την µεταβλητή scale και τον πίνακα µε τις ελάχιστες και µέγιστες 
συντεταγµένες. Το parsing των δεδοµένων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην 
προηγούµενη συνάρτηση, µόνο που τώρα οι συντεταγµένες υπόκεινται στους 
µετασχηµατισµούς που έχουν περιγραφεί και στη συνέχεια χρησιµοποιούνται από τις 
συναρτήσεις της βιβλιοθήκης GD για να σχεδιαστούν τα αντίστοιχα σχήµατα. Η 
µεταβλητή $scale είναι ένας αριθµός µε τον οποίο διαιρούνται όλες οι συντεταγµένες. 
Όταν scale = 1, θεωρείται ως µονάδα µέτρησης για τα δεδοµένα το ένα pixel. Όσο 
µικραίνει η τιµή αυτής της µεταβλητής τόσο µεγαλύτερα φαίνονται τα σχήµατα και 
τόσο µεγαλύτερη γίνεται η εικόνα. Παίζει δηλαδή κάποιο ρόλο κλίµακας, αλλά όχι µε 
την συνηθισµένη έννοια. 

function drawmapfrommif($file,$image,$scale,$min_ma x_coord) 
{ 
 $color = imagecolorallocate($image, 224, 128, 64);  
 $color2 = imagecolorallocate($image, 100, 50, 60);  
 
 $fp = fopen($file,'r'); 
 $in_data = false; 
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 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
/* Αρχίζουµε να διαβάζουµε γραµµή – γραµµή τα περιεχόµενα του αρχείου, 
αγνοώντας την επικεφαλίδα µέχρι να βρούµε τη γραµµή που σηµατοδοτεί 
την αρχή του τµήµατος που περιέχει τα δεδοµένα*/ 
  if(substr($line,0,4) == "DATA") 
  { 
   $in_data = true; 
  } 
  else if($in_data) )/* Είµαστε στο τµήµα του αρχείου που περιέχει τα 
δεδοµένα. Στη συνέχεια βρίσκουµε τα γραφικά αντικείµενα*/ 
  { 
   if(substr($line,0,6) == 'REGION') /*Region: Μια περιοχή που 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύγωνα*/ 
   { 
// ∆ιαβάζουµε πόσα πολύγωνα έχει το Region 
    $num_pol = explode(" ",$line); 
 
    for($i = 0 ; $i < $num_pol[1] ; $i++) 
    { 
// Βρίσκουµε από πόσους κόµβους αποτελείται το πολύγωνο 
     $num_points = fgets($fp,1024); 
     $polygon = array(); 
 
     for($j = 0 ; $j < $num_points ; $j++) 
     { 
// Για κάθε σηµείο διαβάζουµε τη γραµµή µε τις συντεταγµένες του 
      $line =  fgets($fp,1024); 
      $coord = explode(" ",$line);// ∆ιαχωρίζουµε τις x και y 
/* Εφαρµόζουµε στις συντεταγµένες τους απαραίτητους µετασχηµατισµούς 
ώστε αυτές να µετατραπούν σε συντεταγµένες οθόνης*/ 
      $polygon[] = ($coord[0] - $min_max_coord["min x"])/$scale; 
      $polygon[] = ($min_max_coord["maxy"]-$min_max _coord["miny"]-
($coord[1] - $min_max_coord["miny"]))/$scale; 
     } 
// Σχεδιάζουµε το πολύγωνο 
     imagefilledpolygon($image, $polygon, $num_poin ts, $color); 
     unset($polygon); 
    } 
   } 
   elseif(substr($line,0,5) == 'POINT')// Απλό σηµείο 
   { 
// ∆ιαβάζουµε τις συντεταγµένες του σηµείου 
    $coord = explode(" ",$line); 
 
    $offset=mini(($min_max_coord['maxx']-
$min_max_coord['minx'])/$scale,($min_max_coord['max y']-
$min_max_coord['miny'])/$scale)/150; 
 
// Σχεδιάζουµε το σηµείο 
    imagefilledrectangle($image,($coord[1] - 
$min_max_coord['minx'])/$scale - $offset,($min_max_ coord['maxy']-
$min_max_coord['miny']-($coord[2] - $min_max_coord[ 'miny']))/$scale-
$offset,($coord[1] - $min_max_coord['minx'])/$scale  + $offset, 
($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny']-($co ord[2] - 
$min_max_coord['miny']))/$scale + $offset,$color2);  
    } 
    elseif(substr($line,0,4) == 'LINE')// Γραµµή µεταξύ δύο σηµείων 
    { 
     $coord = explode(" ",$line);/* ∆ιαχωρίζουµε τις x και y. Αυτή τη 
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φορά έχουµε δύο ζεύγη*/ 
/* Σχεδιάζουµε τη γραµµή*/ 
     imageline($image,($coord[1] - $min_max_coord[' minx'])/$scale, 
($min_max_coord['maxy'] - $min_max_coord['miny'] - ($coord[2] - 
$min_max_coord['miny']))/$scale, ($coord[3] - 
$min_max_coord['minx'])/$scale, ($min_max_coord['ma xy']-
$min_max_coord['miny'] - ($coord[4] - 
$min_max_coord['miny']))/$scale,$color); 
    } 
    elseif(substr($line,0,5) == 'PLINE')/* Γραµµή που ενώνει πολλά 
σηµεία πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο µε τη σειρά που εµφανίζονται*/ 
    { 
     $num_points = explode(" ",$line); // ∆ιαβάζουµε το πλήθος των 
κόµβων 
 
/* Σχεδιάζουµε κάθε φορά µια γραµµή από το ένα σηµείο στο επόµενο µε 
βάση τη σειρά που εµφανίζονται στο αρχείο*/ 
     $line =  fgets($fp,1024); 
     $pointa = explode(" ",$line); 
 
     for($i = 0 ; $i < $num_points[1]-1 ; $i++) 
     { 
      $line =  fgets($fp,1024); 
      $pointb = explode(" ",$line); 
      imageline($image,($pointa[0] - $min_max_coord ['minx'])/$scale, 
($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny']-($po inta[1] - 
$min_max_coord['miny']))/$scale,($pointb[0] - 
$min_max_coord['minx'])/$scale, ($min_max_coord['ma xy']-
$min_max_coord['miny']-($pointb[1] - 
$min_max_coord['miny']))/$scale,$color); 
      $pointa = $pointb; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 
  fclose($fp); 
  return $image; 
}  

Η συνάρτηση drawtextfrommid σχεδιάζει τα ονόµατα των δρόµων στο χάρτη. Για 
κάθε Line ή Polyline στο .mif αρχείο διαβάζει την αντίστοιχη γραµµή στο .mid 
αρχείο, που είναι το αρχείο µε τις ιδιότητες. Κάθε οδός αποτελείται από περισσότερα 
από ένα τµήµατα. Για κάθε οδό βρίσκει το µεγαλύτερο τµήµα, παίρνει τις 
συντεταγµένες του και σχεδιάζει το όνοµα του δρόµου µε αρχή το σηµείο αρχή του 
τµήµατος και µε γωνία ίση µε την κλίση αυτού του τµήµατος. 

function drawtextfrommid($mid_file,$image,$scale,$m in_max_coord) 
{ 
 $temp = explode(".",$mid_file); 
 $temp_size = sizeof($temp); 
 
 for($i = 0;$i < $temp_size-1;$i++) 
 { 
  $mif_file = $mif_file.'.'.$temp[$i]; 
 } 
 $mif_file = $mif_file.'.mif'; 
 
 $textcolor = imagecolorallocate($image, 36, 64, 11 5); 
 
 $odoi = array(); 
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 $length = array(); 
 $discrete_length = array(); 
 $index = array(); 
 $x1 = array(); 
 $x2 = array(); 
 $y1 = array(); 
 $y2 = array(); 
/* Αρχικά διαβάζουµε τα περιεχόµενα του .mid αρχείου. Στην περίπτωση 
των δεδοµένων που έχουµε στη διάθεσή µας οι ιδιότητες χωρίζονται σε 
οκτώ στήλες από τις οποίες µας ενδιαφέρουν η πέµπτη µε το µήκος του 
τµήµατος και η όγδοη µε το όνοµα της οδού στην οποία ανήκει το τµήµα. 
 $fp = fopen($mid_file,'r'); 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = fgets($fp,1024); 
  $attr = explode(",",$line); 
/* Υπάρχει περίπτωση να µην γνωρίζουµε την οδό για όλα τα τµήµατα που 
υπάρχουν*/ 
  if((trim($attr[7]))!="") 
  { 
// Αποθηκεύουµε το µήκος και το όνοµα του δρόµου για κάθε τµήµα 
   $odoi[] = $attr[7]; 
   $length[] = $attr[4]; 
  } 
  else 
  { 
   $odoi[] = 0; 
   $length[] = 0; 
  } 
 } 
 
 fclose($fp); 
/* Ο παρακάτω πίνακας έχει τα ονόµατα όλων των οδών, µε την καθεµία να 
εµφανίζεται µία µόνο φορά όµως*/  
 $discrete_odoi = array_keys(array_count_values($od oi)); 
 $num_discrete_odoi = count($discrete_odoi); 
 for($i=0;$i<$num_discrete_odoi;$i++) 
 { 
  $discrete_length[$i] = 0; 
 } 
/* Τώρα διαβάζουµε το αρχείο mif για τους δρόµους. Το parsing γίνεται 
όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις. Αποθηκεύουµε τις 
συντεταγµένες για κάθε line και για κάθε polyline εκείνα τα δύο ζεύγη 
που σχηµατίζουν τη γραµµή µε το µεγαλύτερο µήκος*/ 
 $fp = fopen($mif_file,'r'); 
 $counter = 0; 
 $in_data = false; 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
  if(substr($line,0,4) == 'DATA') 
  { 
   $in_data = true; 
  } 
  elseif($in_data) 
  { 
   if(substr($line,0,4) == 'LINE') 
   { 
    $coord = explode(" ",$line); 
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    $x1[$counter] = ($coord[1] - $min_max_coord['mi nx'])/$scale; 
    $y1[$counter] = ($min_max_coord['maxy']-$min_ma x_coord['miny']-
($coord[2] - $min_max_coord['miny']))/$scale; 
    $x2[$counter] = ($coord[3] - $min_max_coord['mi nx'])/$scale; 
    $y2[$counter] = ($min_max_coord["maxy"]-$min_ma x_coord["miny"]-
($coord[4] - $min_max_coord["miny"]))/$scale; 
 
    $counter++; 
   } 
   elseif(substr($line,0,5) == 'PLINE') 
   { 
    $num_points = explode(" ",$line); 
    $line =  fgets($fp,1024); 
    $dist1 = 0; 
    $dist2 = 0; 
    $pointa = explode(" ",$line); 
    for($i = 0 ; $i < $num_points[1]-1 ; $i++) 
    { 
     $line =  fgets($fp,1024); 
     $pointb = explode(" ",$line); 
     $dist2 = sqrt(($pointa[0]-$pointb[0])*($pointa [0]-$pointb[0]) + 
($pointa[1]-$pointb[1])*($pointa[1]-$pointb[1])); 
     if($dist2>=$dist1) 
     { 
      $x1[$counter] = ($pointa[0] - $min_max_coord[ 'minx'])/$scale; 
      $y1[$counter] = ($min_max_coord['maxy']-$min_ max_coord['miny']-
($pointa[1] - $min_max_coord['miny']))/$scale; 
      $x2[$counter] = ($pointb[0] - $min_max_coord[ 'minx'])/$scale; 
      $y2[$counter] = ($min_max_coord['maxy']-$min_ max_coord['miny']-
($pointb[1] - $min_max_coord['miny']))/$scale; 
     } 
     $dist1 = $dist2; 
     $pointa = $pointb; 
    } 
    $counter++; 
   } 
  } 
 } 
/* Για κάθε οδό βρίσκουµε εκείνο το ευθύγραµµο τµήµα που έχει το 
µεγαλύτερο µήκος*/  
 $num_odoi = count($odoi); 
 for($i=0;$i<$num_discrete_odoi;$i++) 
 { 
  for($j=0;$j<$num_odoi;$j++) 
  { 
   if(($discrete_odoi[$i]==$odoi[$j]) && $discrete_ odoi[$i]!="0") 
   { 
    if($length[$j]>$discrete_length[$i]) 
    { 
     $discrete_length[$i]= $length[$j]; 
     $index[$i] = $j; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 $fontsize = ($min_max_coord['maxx']-$min_max_coord ['minx']) 
*($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny'])/($ scale*200000); 
 
/* Για κάθε µια από τις οδούς λαµβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς 
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συνδυασµούς σχετικά µε τη σειρά που εµφανίζονται τα σηµεία αρχής και 
τέλους για το αντίστοιχο ευθύγραµµο τµήµα και υπολογίζοντας την γωνία 
της κλίσης του τµήµατος, σχεδιάζουµε το όνοµα στον χάρτη*/ 
 for($i=0;$i<$num_discrete_odoi;$i++) 
 { 
  if($discrete_odoi[$i]!="0") 
  { 
   if($x2[$index[$i]]<=$x1[$index[$i]] && $y2[$inde x[$i]] >=  
$y1[$index[$i]]) 
   { 
    if($x1[$index[$i]]==$x2[$index[$i]]) 
    { 
     $angle = 90; 
    } 
    else 
    { 
     $angle_tan = ($y2[$index[$i]]-$y1[$index[$i]]) /($x1[$index[$i]]-
$x2[$index[$i]]); 
     $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
    } 
    imagettftext($image,$fontsize,$angle,$x2[$index [$i]], 
$y2[$index[$i]],$textcolor,'HTIMESP.ttf',$odoi[$ind ex[$i]]); 
   } 
   elseif($x2[$index[$i]]>=$x1[$index[$i]] && $y2[$ index[$i]] >= 
$y1[$index[$i]]) 
   { 
    if($x1[$index[$i]]==$x2[$index[$i]]) 
    { 
     $angle = 90; 
    } 
    else 
    { 
     $angle_tan = ($y2[$index[$i]]-$y1[$index[$i]]) /($x2[$index[$i]]-
$x1[$index[$i]]); 
     $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
    } 
    imagettftext($image,$fontsize,-
$angle,$x1[$index[$i]],$y1[$index[$i]],$textcolor,' HTIMESP.ttf',$odoi
[$index[$i]]); 
   } 
   elseif($x2[$index[$i]]>=$x1[$index[$i]] && $y2[$ index[$i]] <= 
$y1[$index[$i]]) 
   { 
    if($x1[$index[$i]]==$x2[$index[$i]]) 
    { 
     $angle = 90; 
    } 
    else 
    { 
     $angle_tan = ($y1[$index[$i]]-$y2[$index[$i]]) /($x2[$index[$i]]-
$x1[$index[$i]]); 
     $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
    } 
     imagettftext($image,$fontsize,$angle,$x1[$inde x[$i]], 
$y1[$index[$i]],$textcolor,'HTIMESP.ttf',$odoi[$ind ex[$i]]); 
   } 
   elseif($x2[$index[$i]]<=$x1[$index[$i]] && $y2[$ index[$i]] <= 
$y1[$index[$i]]) 
   { 
    if($x1[$index[$i]]==$x2[$index[$i]]) 
    { 
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     $angle = 90; 
    } 
    else 
    { 
     $angle_tan = ($y1[$index[$i]]-$y2[$index[$i]]) /($x1[$index[$i]]-
$x2[$index[$i]]); 
     $angle =  rad2deg(atan($angle_tan)); 
    } 
    imagettftext($image,$fontsize,-$angle,$x2[$inde x[$i]], 
$y2[$index[$i]],$textcolor,'HTIMESP.ttf',$odoi[$ind ex[$i]]); 
   } 
  } 
 } 
 
 fclose($fp); 
 
 return $image; 
}  

Η συνάρτηση drawcatpoints βρίσκει τα σηµεία που ανήκουν στην κατηγορία µε το 
συγκεκριµένο cat_id και χρησιµοποιεί τις συντεταγµένες τους για να τα εµφανίσει 
στον χάρτη µαζί µε την ονοµασία τους. 

function drawcatpoints($image,$cat_id,$scale,$min_m ax_coord) 
{ 
   $color = imagecolorallocate($image, 100, 50, 60) ; 
   $fontsize = ($min_max_coord['maxx']-$min_max_coo rd['minx'])* 
($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny'])/($s cale*200000); 
         
   $link = mysql_connect("localhost", "", ""); 
   mysql_select_db('gis') or die('Could not select database'); 
         
   $query = "select pointid from cat_point where ca tid=".$cat_id." "; 
   $result2 = mysql_query($query) or die('Error'); 
 
   $offset=mini(($min_max_coord['maxx']-$min_max_co ord['minx'])/ 
$scale,($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny '])/$scale)/150; 
   $num_result2 = mysql_num_rows($result2); 
   for($i=0;$i< $num_result2;$i++) 
   { 
      $query = "select * from point where id=".mysq l_result($result2, 
$i,'pointid')." "; 
      $result3 = mysql_query($query) or die('Error' ); 
                         
      $x = mysql_result($result3,0,'x'); 
      $y = mysql_result($result3,0,'y'); 
                         
      $x = ($x - $min_max_coord['minx'])/$scale; 
      $y = ($min_max_coord['maxy']-$y)/$scale; 
                         
      imagefilledrectangle($image,$x-$offset,$y-$of fset,$x+$offset, 
$y+$offset,$color); 
      imagettftext($image,$fontsize,0,$x+$offset,$y ,$color, 
'HTIMESP.ttf',strtoupper(mysql_result($result3,0,'t itle'))); 
   } 
         
   mysql_close($link); 
         
   return $image; 
}  
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Η συνάρτηση drawstartpoints χρησιµοποιείται για να σχεδιάσει τα startpoints που έχει 
ορίσει ο διαχειριστής. Αφού ανακτήσει από τη βάση τα startpoints για την 
συγκεκριµένη πόλη, σχεδιάζει τα σηµεία στις αντίστοιχες συντεταγµένες και 
εµφανίζει στον χάρτη την ονοµασία τους. 

function drawstartpoints($image,$city_name,$scale,$ min_max_coord) 
{ 
   $color = imagecolorallocate($image, 100, 50, 60) ; 
   $fontsize = ($min_max_coord['maxx']-$min_max_coo rd['minx'])* 
($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny'])/($s cale*200000); 
 
   $link = mysql_connect("localhost", "", ""); 
   mysql_select_db('gis') or die('Could not select database'); 
 
   $query = "select id from city where name='".$cit y_name."'"; 
   $city = mysql_query($query) or die('Error'); 
 
   $query = "select name,pointx,pointy from startpo int where city_id 
=".mysql_result($city,0,'id').""; 
   $startpoint = mysql_query($query) or die('Error' ); 
 
   $offset=mini(($min_max_coord['maxx']-$min_max_co ord['minx'])/ 
$scale,($min_max_coord['maxy']-$min_max_coord['miny '])/$scale)/150; 
 
   $num_startpoint = mysql_num_rows($startpoint); 
   for($i=0;$i<$num_startpoint;$i++) 
   { 
      $x = mysql_result($startpoint,$i,'pointx'); 
      $y = mysql_result($startpoint,$i,'pointy'); 
 
      $x = ($x - $min_max_coord['minx'])/$scale; 
      $y = ($min_max_coord['maxy']-$y)/$scale; 
 
      imagefilledrectangle($image,$x-$offset,$y-$of fset,$x+$offset, 
$y+$offset, $color); 
      imagettftext($image,$fontsize,0,$x+$offset,$y ,$color, 
'HTIMESP.ttf', strtoupper(mysql_result($startpoint, $i,'name'))); 
   } 
 
   mysql_close($link); 
   return $image; 
}  

5.3.7 Εργαλεία διαχείρισης κατηγοριών 

Επιλέγοντας από την αρχική σελίδα κάθε πόλης την επιλογή «εργαλεία διαχείρισης 
κατηγοριών», ο διαχειριστής µεταφέρεται στη σελίδα category_tools.php (σχήµα 
5.11), όπου υπάρχει ένα µενού µε τους ακόλουθους συνδέσµους που επιτρέπουν την 
διαχείριση των κατηγοριών: 

<a href="newcategory_h.php?scale=<?php echo $_REQUE ST['scale'];?> 
&city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>" title= " ∆ηµιουργία νέας 
κατηγορίας"><b> ∆ηµιουργία νέας κατηγορίας</b></a> 
 
<a href="delcategory_h.php?scale=<?php echo $_REQUE ST['scale'];?> 
&city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>"  title =" ∆ιαγραφή 
κατηγορίας"><b> ∆ιαγραφή κατηγορίας</b></a> 
 
<a href="change_category_h.php?scale=<?php echo $_R EQUEST['scale'];?> 
&city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>" title= " Τροποποίηση 
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κατηγορίας"><b> Τροποποίηση κατηγορίας</b></a> 
 
<a href="index_city.php?scale=<?php echo $_REQUEST[ 'scale'];?> 
&city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>" title= " Επιστροφή στην 
αρχική σελίδα της πόλης <?php echo mysql_result($city,0,'name');?>"> 
<b>Επιστροφή στην αρχική σελίδα της πόλης <?php echo 
mysql_result($city,0,'name');?></b></a> 
 

<a href="index.php" title=" Επιστροφή στην αρχική σελίδα της 
εφαρµογής"><b> Επιστροφή στην αρχική σελίδα της εφαρµογής</b></a>  

 
Σχήµα 5.11 Η σελίδα µε τα εργαλεία διαχείρισης κατηγοριών 

5.3.8 ∆ηµιουργία νέας κατηγορίας 

Στη σελίδα για τη δηµιουργία µιας κατηγορίας (newcategory_h.php – σχήµα 5.12) 
εκτός από το µενού για την επιστροφή σε προηγούµενες σελίδες, υπάρχει µια φόρµα 
όπου ο χρήστης συµπληρώνει το όνοµα της κατηγορίας που θέλει να καταχωρήσει: 

<form method="POST" action="newcategory.php?scale=< ?echo 
$_REQUEST['scale'];?>&city_id=<?php echo $_REQUEST[ 'city_id'];?>"> 
<input type="text" name="name" size="18" maxlength= "150">  
<input type="submit" value=" Καταχώρηση" name="B1"></p> 
</form>  
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Σχήµα 5.12 Η σελίδα δηµιουργίας νέας κατηγορίας 

 
Σχήµα 5.13 Επιτυχής δηµιουργία νέας σελίδας 

 

Η καταχώρηση της κατηγορίας γίνεται στη σελίδα newcategory.php. Αφού γίνουν οι 
απαραίτητοι έλεγχοι, σχετικά µε το αν συµπληρώθηκε το πεδίο όνοµα της κατηγορίας 
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και εάν υπάρχει άλλη κατηγορία µε το ίδιο όνοµα, καταχωρείται η νέα κατηγορία στη 
βάση δεδοµένων. Ένα παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 5.13. 

<?php 
include('control.php'); 
include('connect.php'); 
 
if(!$_REQUEST['name']) 
{ 
?> 
   <br> Συµπληρώστε το πεδίο όνοµα<br><br><a href="newcategory_h.php? 
scale=<?php echo $_REQUEST['scale'];?> &city_id=<?p hp echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a><br> 
<?php 
} 
else 
{ 
   $query = "select category.name from category,cit y_cat where 
city_cat.city_id = ".$_REQUEST['city_id'].""; 
   $result = mysql_query($query) or die('Error'); 
   $num_result = mysql_num_rows($result); 
   for($i = 0;$i < $num_result;$i++) 
   { 
      if($_REQUEST['name'] == mysql_result($result, $i,"name")) 
 { 
?> 
         <br> Υπάρχει ήδη κατηγορία µε αυτό το όνοµα<br><br><a href= 
"newcategory_h.php?scale=<?php echo $_REQUEST['scal e'];?>&city_id= 
<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a><br> 
<?php 
         mysql_close($link); 
         exit; 
      } 
   } 
   $query = 'begin'; 
   mysql_query($query) or die("Error"); 
 
   $query = "insert into category values('', '".$_R EQUEST['name']. 
"')"; 
   mysql_query($query) or die("Error"); 
 
   $query = "select LAST_INSERT_ID()"; 
   $last_inserted_id = mysql_query($query) or die(" error"); 
 
   $query = "insert into city_cat values(".$_REQUES T['city_id'].", 
".mysql_result($last_inserted_id,0,"last_insert_id( )").")"; 
  mysql_query($query) or die("Error"); 
 
   $query = 'commit'; 
   mysql_query($query) or die("Error"); 
 
   mysql_close($link); 
 
   echo "<br> Η κατηγορία ".$_REQUEST['name']." Καταχωρήθηκε 
επιτυχώς!";?><br> 
} 

?> 
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5.3.9 ∆ιαγραφή κατηγορίας 

Επιλέγοντας αυτή την δυνατότητα, ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µια από τις 
κατηγορίες που είναι καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων για την συγκεκριµένη 
πόλη. Στη σελίδα delcategory_h.php (σχήµα 5.14) εµφανίζεται µια λίστα των 
κατηγοριών που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριµένη πόλη και ο χρήστης µπορεί 
να επιλέξει ποια θα διαγράψει. Για τη διαγραφή στέλνεται στην επόµενη σελίδα το id 
της πόλης και της κατηγορίας. 

 
Σχήµα 5.14 Η σελίδα διαγραφής κατηγορίας 

<?php 
include('control.php'); 
include('connect.php'); 
 
$query = 'select category.name,category.id from cat egory,city_cat 
where category.id = city_cat.cat_id AND city_cat.ci ty_id='. 
$_REQUEST['city_id'].' ORDER BY category.name' ; 
$category = mysql_query($query) or die('Error'); 
 
mysql_close($link); 
if(mysql_num_rows($category)==0) 
   echo "<br> ∆εν υπάρχει καµία κατηγορία καταχωρηµένη στο σύστηµα"; 
else 
{ 
?> 
   <form action="delcategory.php?scale=<?echo $_REQ UEST['scale'];?> 
&city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>" method ="POST"> 
   Επιλέξτε κατηγορία για διαγραφή: 
   <br><br> 
   <select name="cat_id"> 
<?php 
   $num_result = mysql_num_rows($category); 
   for($i = 0;$i < $num_result;$i++) 
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   { 
      echo "<option value=\"".mysql_result($categor y,$i, 
'category.id')."\">".mysql_result($category,$i,'cat egory.name')."</op
tion>"; 
   } 
?> 
   </select> 
   <input type="submit" value=" ∆ιαγραφή" name="B1"> 
   </form> 
<?php 
} 
?> 

Κατά τη διαγραφή, η οποία γίνεται στη σελίδα delcategory.php, σβήνονται τόσο η 
κατηγορία µε το συγκεκριµένο id, όσο και τα σηµεία που ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή. 

<?php 
include('control.php'); 
include('connect.php'); 
 
$query = "select pointid from cat_point where 
catid=".$_REQUEST['cat_id']." "; 
$pointid = mysql_query($query) or die('error'); 
 
$query = "begin"; 
mysql_query($query) or die('ERROR'); 
 
$query = "delete from city_cat where cat_id=".$_REQ UEST['cat_id']." 
"; 
mysql_query($query) or die("error"); 
 
$query = "delete from category where id=".$_REQUEST ['cat_id']." "; 
mysql_query($query) or die("error"); 
 
$query = "delete from cat_point where catid=".$_REQ UEST['cat_id']." 
"; 
mysql_query($query) or die("error"); 
 
$num_pointid = mysql_num_rows($pointid); 
 
for($i = 0; $i < $num_pointid; $i++) 
{ 
   $query = "delete from point where id = ".mysql_r esult($pointid,$i, 
'pointid')." "; 
   mysql_query($query) or die('error'); 
} 
$query = "commit"; 
mysql_query($query) or die('ERROR'); 
 
mysql_close($link); 
 
echo " Η διαγραφή της κατηγορίας ".$_REQUEST['name']." Έγινε 
επιτυχώς"; 
?> 

5.3.10 Τροποποίηση κατηγορίας 

Με αυτή την επιλογή ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το όνοµα µιας κατηγορίας. Στη 
σελίδα change_category_h.php, όπως φαίνεται και στο σχήµα 5.15, εµφανίζεται η 
ίδια λίστα, όπως και στη διαγραφή κατηγορίας, από την οποία ο χρήστης διαλέγει την 
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κατηγορία που θα τροποποιήσει. Η τροποποίηση γίνεται στη σελίδα 
change_category.php, όπου αφού γίνει ο ίδιος έλεγχος, για το αν έχει δοθεί νέο όνοµα 
ή αν υπάρχει άλλη κατηγορία µε αυτό το όνοµα, όπως και κατά τη δηµιουργία µιας 
κατηγορίας, γίνεται η ανανέωση των στοιχείων της κατηγορίας µε το ακόλουθο 
ερώτηµα: 

$query = "update category set name='".$_REQUEST['ne w_name']."' where 
id=".$_REQUEST['cat_id']." "; 

 
Σχήµα 5.15 Η σελίδα τροποποίησης της επιλεγµένης κατηγορίας 

5.3.11 Εισαγωγή νέου σηµείου 

Στη σελίδα newpoint1_h.php (σχήµα 5.16) εµφανίζεται και πάλι ο χάρτης της πόλης. 
Η εµφάνισή του γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στην αρχική σελίδα της 
πόλης, ενώ υπάρχει και εκεί η επιλογή για αλλαγή της κλίµακας. Η διαφορά 
βρίσκεται στο ότι αυτή τη φορά χρησιµοποιείται για την εικόνα η ετικέτα <input 
type=image> της HTML. Αυτό σηµαίνει πως πατώντας πάνω σε ένα σηµείο της 
εικόνας, στην επόµενη σελίδα στέλνονται µε µέθοδο post οι συντεταγµένες x και y 
του σηµείου. 

<form action="newpoint_h.php?scale=<?echo $_REQUEST ['scale'];?> 
&city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id'];?>" method ="post"> 
<p align="center"> 
<input 
   type=image 
   align="center" hspace="15" vspace="15" 
   src="gis.php?city_name=<?php echo mysql_result($ city,0,'name');?> 
&scale=<?echo $_REQUEST['scale'];?>" 
   border=0 
> 
</p> 
</form>  



 153 

 
Σχήµα 5.16 Η σελίδα εισαγωγής νέου σηµείου 

Στην επόµενη σελίδα (newpoint_h.php – σχήµα 5.17) εµφανίζεται µια φόρµα µε τα 
πεδία που µπορεί να συµπληρώσει ο χρήστης για να καταχωρηθεί το σηµείο, όπως η 
κατηγορία στην οποία ανήκει, ο τίτλος του, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και κάποια 
σχόλια. Η καταχώρηση του σηµείου γίνεται στη σελίδα newpoint.php. Εκεί, αφού 
γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι για την συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων, 
χρησιµοποιείται η συνάρτηση minmaxcoordfrommif και οι συντεταγµένες του 
σηµείου που επέλεξε ο χρήστης για τη µετατροπή τους σε συντεταγµένες στο ίδιο 
σύστηµα αναφοράς µε αυτές που εµφανίζονται στα αρχεία, εκτελώντας τους 
αντίστροφους µετασχηµατισµούς αυτών που παρουσιάστηκαν µερικές παραγράφους 
νωρίτερα. Έπειτα, το σηµείο καταχωρείται στη βάση. 

include ('gis_functions.php'); 
$file = 
'../data/'.mysql_result($city,0,'name').'/'.mysql_r esult($city,0, 
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'name').'_streets.mif'; 
$min_max_coord = minmaxcoordfrommif($file); 
 
$x = $_REQUEST['x']*$_REQUEST['scale'] + $min_max_c oord['minx']; 
$y = $min_max_coord['maxy'] - $_REQUEST['y']*$_REQU EST['scale']; 
 
include('connect.php'); 
$query = "begin"; 
mysql_query($query) or die("error"); 
 
$query = "insert into point values('',".$x.",".$y." , 
'".$_REQUEST['title']."','".$_REQUEST['address']."' ,'".$_REQUEST['pho
ne']."','".$_REQUEST['sxolia']."')"; 
mysql_query($query) or die("error"); 
 
$query = "select LAST_INSERT_ID()"; 
$last_inserted_id = mysql_query($query) or die("err or"); 
$query = "insert into cat_point 
values(".$_REQUEST['cat_id'].",".mysql_result($last _inserted_id,0, 
"last_insert_id()").")"; 
 
mysql_query($query) or die("error"); 
$query = "commit"; 
mysql_query($query) or die("error"); 
mysql_close($link);  

 

Σχήµα 5.17 Η φόρµα µε τα πεδία του νέου σηµείου 
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5.3.12 Προβολή σηµείου 

 
Σχήµα 5.18 Παράδειγµα εµφάνισης σηµείου στον χάρτη 

Εάν στην αρχική σελίδα µιας πόλης ο χρήστης εµφανίσει στον χάρτη τα σηµεία µιας 
κατηγορίας, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.18, πατώντας πάνω σε κάποιο από αυτά 
µπορεί να δεί τις πληροφορίες σχετικά µε αυτό. Ανοίγει τότε σε ένα νέο παράθυρο η 
σελίδα viewpoint.php (σχήµα 5.19) µε παράµετρο το id του σηµείου. Ταυτόχρονα, 
ανακτάται από τη βάση δεδοµένων η πληροφορία που έχει καταχωρηθεί για το 
σηµείο και παρουσιάζεται στον χρήστη. Το ερώτηµα που γίνεται στη βάση είναι πολύ 
απλό: 

$query = "select * from point where id=".$_REQUEST[ 'pointid']." "; 

Επίσης, εµφανίζονται οι επιλογές «διαγραφή σηµείου» και «τροποποίηση σηµείου». 



 156 

 
Σχήµα 5.19 Η σελίδα προβολής των δεδοµένων ενός σηµείου 

5.3.13 ∆ιαγραφή σηµείου 

Με αυτή την επιλογή ο χρήστης µπορεί να διαγράψει το σηµείο που επιθυµεί. Για την 
διαγραφή χρησιµοποιείται το id του σηµείου και η διαγραφή πραγµατοποιείται µε τα 
ακόλουθα ερωτήµατα: 

$query = "delete from point where id=".$_REQUEST['p ointid']." "; 
mysql_query($query) or die('Error'); 
 
$query = "delete from cat_point where pointid = 
".$_REQUEST['pointid']." "; 
mysql_query($query) or die('Error');  

Κλείνοντας ο χρήστης το παράθυρο, µετά το τέλος της διαγραφής, το πατρικό 
παράθυρο ανανεώνεται ώστε να µην εµφανίζεται στο χάρτη το σηµείο που 
διαγράφτηκε. 

<a href="javascript:window.opener.location=window.o pener.location; 
window.close()"> Κλείσιµο</a> 

5.3.14 Τροποποίηση σηµείου 

Με αυτή την επιλογή ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τις πληροφορίες για κάποιο 
σηµείο. Στην σελίδα changepoint_h.php εµφανίζεται µια φόρµα µε τα πεδία και τις 
τρέχουσες καταχωρήσεις σε αυτά (σχήµα 5.20), όπως γίνεται και στη σελίδα 
προβολής του σηµείου. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τις τιµές των πεδίων και να 
στείλει µε µέθοδο post τις νέες τιµές στη σελίδα changepoint.php. Εκεί 
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χρησιµοποιώντας το id του σηµείου και αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι γίνεται η 
ανανέωση της εγγραφής στη βάση δεδοµένων. 

 
Σχήµα 5.20 Η σελίδα όπου γίνεται η τροποποίηση ενός σηµείου 

5.3.15 Εργαλεία διαχείρισης startpoints 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο τα startpoints είναι σηµεία που ορίζει 
ο διαχειριστής στο χάρτη και από τα οποία µπορεί να ξεκινήσει την περιήγησή του ο 
χρήστης της κινητής συσκευής. Όσο περισσότερα είναι αυτά, τόσο περισσότερες 
επιλογές έχει και ο χρήστης. Ειδικά σε µια µεγάλη πόλη, είναι πιο εύκολο να φτάσει 
κανείς στο τµήµα της που τον ενδιαφέρει όταν υπάρχουν πολλά startpoints και άρα µε 
µεγαλύτερη πιθανότητα κάποιο κοντά στο τµήµα αυτό, παρά όταν υπάρχουν λίγα. 
Στη σελίδα startpoint_tools.php, όπως φαίνεται και στο σχήµα 5.21, εµφανίζεται και 
πάλι ο χάρτης της πόλης. Η ιδιότητα src του HTML στοιχείου <img> είναι το ίδιο 
όπως και στην αρχική σελίδα της πόλης, µε τη µόνη διαφορά ότι υπάρχει επιπλέον η 
παράµετρος startpoint, ώστε στο αρχείο gis.php που δηµιουργεί την εικόνα του χάρτη 
να προστεθεί ένα επιπλέον επίπεδο µε τα startpoints. 

Τα σηµεία όπου βρίσκονται τα startpoints µπορούν να πατηθούν και επιλέγοντας ένα 
από αυτά εµφανίζεται σε νέο παράθυρο πληροφορία για το αντίστοιχο startpoint. Μια 
επιπλέον επιλογή που προσφέρεται είναι η δηµιουργία νέου startpoint. 



 158 

 
Σχήµα 5.21 Η σελίδα µε τα εργαλεία διαχείρισης των startpoints 

5.3.16 Εισαγωγή startpoint 

Με αυτή την επιλογή ο χρήστης µεταφέρεται σε µια σελίδα παρόµοια µε αυτή της 
εισαγωγής σηµείου. Υπάρχει, δηλαδή, ο χάρτης της πόλης ο οποίος όταν πατηθεί 
κάποιο σηµείο πάνω του λειτουργεί σαν φόρµα και στέλνει µε µέθοδο post τις 
συντεταγµένες του σηµείου στην επόµενη σελίδα. Ο χρήστης δίνει το όνοµα του 
startpoint και αφού γίνουν οι αντίστροφοι µετασχηµατισµοί, ώστε να προκύψουν οι 
πραγµατικές συντεταγµένες του σηµείου και όχι οι συντεταγµένες στην οθόνη, 
γίνεται η καταχώρηση στη βάση. 
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5.3.17 Προβολή  startpoint 

Πατώντας πάνω σε ένα startpoint στον χάρτη, εµφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο µια 
σελίδα µε το όνοµα του και µε τις επιλογές «διαγραφή startpoint» και «τροποποίηση 
startpoint». 

5.3.18 ∆ιαγραφή startpoint 

Η επιλογή αυτή δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να διαγράψει το startpoint. Η 
διαδικασία είναι παρόµοια µε τη διαγραφή ενός σηµείου, αφού χρησιµοποιείται το id 
του startpoint για να διαγραφεί η εγγραφή από την βάση. 

5.3.19 Τροποποίηση startpoint 

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα τροποποίησης του ονόµατος ενός startpoint. Ο 
χρήστης δίνει το νέο όνοµα και µε τη χρήση του id του startpoint γίνεται η ανανέωση 
της εγγραφής στη βάση δεδοµένων. 

5.4 Εργαλείο χρηστών κινητών συσκευών 
Το δεύτερο µέρος της υλοποίησης περιλαµβάνει την ανάπτυξη µιας εφαρµογής που 
δίνει στους χρήστες των κινητών συσκευών τη δυνατότητα να προσπελάσουν την 
πληροφορία που ο διαχειριστής έχει εισάγει στο σύστηµα. Όλες οι σελίδες είναι 
έγκυρες XHTML MP σελίδες (ο έλεγχος έγινε µε τον validator του www.w3.org), 
εποµένως µπορούν να προσπελαστούν από οποιαδήποτε κινητή συσκευή που έχει 
ενσωµατωµένο browser ο οποίος υποστηρίζει αυτό το πρότυπο. 

5.4.1 Αρχική σελίδα 

Στην αρχική σελίδα της εφαρµογής (index.php) εµφανίζονται οι πόλεις που είναι 
καταχωρηµένες στο σύστηµα, όπως φαίνεται και στο σχήµα 5.22. Κάνοντας µια 
ερώτηση στη βάση ανακτώνται οι πόλεις και στην συνέχεια παρουσιάζονται ως 
σύνδεσµοι. 

<?php echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-88 59-7\"?".">"; 
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mob ile 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
   <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/ht ml;charset=iso-
8859-7" /> 
   <title> Αρχική σελίδα</title> 
   </head> 
   <body> 
      <p><a id="top" /></p> 
      Επιλέξτε την πόλη στην οποία θέλετε να περιηγηθείτε: 
<?php 
      include('connect.php'); 
      $query = 'select name,id from city ORDER BY n ame'; 
      $result = mysql_query($query) or die('error') ; 
      mysql_close($link); 
 
      $num_result = mysql_num_rows($result); 
      for($i=0;$i<$num_result;$i++) 
         echo '<p><a href="index_city.php?city_id =  
'.mysql_result($result,$i,'id').'">'.mysql_result($ result,$i,'name').
'</a></p>'; 
?> 
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      <p style="text-align: center"><a href="#top"> Πάνω </a></p> 
   </body> 
</html>  

 
Σχήµα 5.22 H αρχική σελίδα της εφαρµογής όπως φαίνεται από τον Simulator v7 της Openwave 

5.4.2 Αρχική σελίδα πόλης 

Επιλέγοντας µια πόλη ο χρήστης µεταφέρεται στην αρχική σελίδα της πόλης 
(index_city.php – σχήµα 5.23). Εκεί παρουσιάζονται οι εξής επιλογές: 

<a href="city_info.php?city_id=<?php echo $_REQUEST ['city_id']?>"> 
Πληροφορίες για την πόλη</a>  
 
<a href="map_h.php?city_id=<?php echo $_REQUEST['ci ty_id']?>"> Χάρτης-
επιλογή περιοχής</a> 
 
<a href="search_point_h.php?city_id=<?php echo $_RE QUEST['city_id'] 
?>"> Αναζήτηση σηµείου</a> 
 
<a href="search_street_h.php?city_id=<?php echo $_R EQUEST['city_id'] 
?>"> Αναζήτηση οδού</a>  

 
Σχήµα 5.23 Η αρχική σελίδα της πόλης 

5.4.3 Πληροφορίες για την πόλη 

Στη σελίδα city_info.php µετά από ερώτηµα στη βάση ανακτώνται οι γενικές 
πληροφορίες που έχει καταχωρήσει ο διαχειριστής για την πόλη και παρουσιάζονται 
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στον χρήστη της κινητής συσκευής, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.24. Ο κώδικας στο 
<body> της PHP σελίδας που παράγει τον XHTML κώδικα είναι: 

<?php 
include('connect.php'); 
$query = 'select name, info from city where id='.$_ REQUEST['city_id'] 
.' '; 
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
?> 
<p><a id="top" /></p> 
<p><a href="index.php"> Αρχική σελίδα</a></p> 
<p><a href="index_city.php?city_id=<?php echo $_REQ UEST['city_id']; 
?>"><?php echo mysql_result($result,0,'name');?> - Μενού</a><br/> 
<br/></p> 
<?php 
echo '<p>'mysql_result($result,0,'name').': </p>'; 
echo '<p>'.mysql_result($result,0,'info').'</p>'; 
?> 
<p style="text-align: center"><a href="#top"> Πάνω </a></p>  

 
Σχήµα 5.24 Η σελίδα παρουσίασης των πληροφοριών  για την πόλη 

5.4.4 Χάρτης – επιλογή περιοχής 

Η εφαρµογή δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στον χάρτη της πόλης. 
Στη σελίδα map_h.php εµφανίζονται τα startpoints και ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
κάποιο από αυτά για να µεταφερθεί στο αντίστοιχο σηµείο του χάρτη (σχήµα 5.25). Ο 
κώδικας στο <body> της PHP σελίδας είναι: 

<p><a id="top" /></p> 
<?php 
include('connect.php'); 
$query = 'select name from city where id='.$_REQUES T['city_id'].' ';  
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
?> 
<p><a href="index.php"> Αρχική σελίδα</a></p> 
<p><a href="index_city.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?> "><?php echo 
mysql_result($result,0,'name');?> - µενού</a><br /><br /></p> 
<p>Επιλέξτε από πού θα ξεκινήσετε την περιήγησή σας στον χάρτη:</p> 
<?php 
include('connect.php'); 
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$query = 'select pointx,pointy,name from startpoint  where city_id = 
'.$_REQUEST['city_id'].' ORDER BY name'; 
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
 
$num_result = mysql_num_rows($result); 
for($i=0;$i<$num_result;$i++) 
{ 
   echo '<p><a href="map.php?city_id='.$_REQUEST['c ity_id'].'&amp; 
pointx='.mysql_result($result,$i,'pointx').'&amp;po inty='.mysql_resu
lt($result,$i,'pointy').'&amp;scale=2&amp;width=128 &amp;height=160 "> 
'.mysql_result($result,$i,'name').'</a></p>'; 
} 
?>  
<p style="text-align: center"><p align="center"><a href="#top"> Πάνω 
</a></p>  

 
Σχήµα 5.25 Η σελίδα επιλογής του αρχικού σηµείου περιήγησης στον χάρτη 

5.4.5 Παρουσίαση του χάρτη 
Η εµφάνιση του χάρτη γίνεται στη σελίδα map.php που παρουσιάζεται στο σχήµα 
5.26. Η λογική της σχεδίασής του είναι η ίδια µε αυτή της εφαρµογής για τον 
διαχειριστή. Και πάλι υπάρχει ένα PHP αρχείο, το mobile_gis.php το οποίο παράγει 
µια εικόνα µε το χάρτη, καθώς και το αρχείο mobile_gis_functions.php µε τις 
συναρτήσεις για τη δηµιουργία του χάρτη. Όσον αφορά τη σελίδα παρουσίασης του 
χάρτη υπάρχει µια σειρά από δυνατότητες για τον χρήστη. Μπορεί να αλλάξει το 
µέγεθος της εικόνας, ανάλογα µε την οθόνη της κινητής συσκευής του. Η 
προκαθορισµένη τιµή είναι 128x160. Επίσης, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα εστίασης, 
που κάθε ένα αντιστοιχεί σε µια διαφορετική τιµή για τη µεταβλητή scale (οι τιµές 
είναι οι 1, 2, 3, 4). Επίσης, ο χρήστης µπορεί να ζητήσει να εµφανιστούν τα σηµεία 
που ανήκουν σε κάποια κατηγορία και βρίσκονται στο τρέχων τµήµα του χάρτη. 
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για τον χρήστη πατώντας τα πλήκτρα 2, 4, 6, 8 της 
συσκευής ή επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσµο να µετακινηθεί στο επόµενο τµήµα 
του χάρτη, πάνω, αριστερά, δεξιά ή κάτω αντίστοιχα. 

Παρατηρώντας τον κώδικα της σελίδας map.php βλέπει κανείς στην αρχή δύο 
συναρτήσεις. Η πρώτη παίρνει ως όρισµα ένα αλφαριθµητικό και επιστρέφει τη 
δυαδική του αναπαράσταση. Χρησιµοποιείται γιατί παρατηρήθηκε ότι όταν µια 
παράµετρος περνάει µέσα από κάποιο URL και η κωδικοποίησή της είναι στο 
ελληνικό σύνολο χαρακτήρων παρουσιάζεται πρόβληµα. Έτσι, στέλνεται η δυαδική 
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αναπαράσταση που όταν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µετατρέπεται ξανά σε 
αλφαριθµητικό. 

 

 
Σχήµα 5.26 Η σελίδα περιήγησης στον χάρτη 

function asc2bin($inputString, $byteLength=8) 
{ 
   $binaryOutput = ''; 
   $strSize = strlen($inputString); 
   for($x=0; $x<$strSize; $x++) 
   { 
      $charBin = decbin(ord($inputString{$x})); 
      $charBin = str_pad($charBin, $byteLength, '0' , STR_PAD_LEFT); 
      $binaryOutput .= $charBin; 
   } 
   return $binaryOutput; 
}  

Η αντίστροφη συνάρτηση που µετατρέπει τη δυαδική αναπαράσταση σε 
αλφαριθµητικό είναι η παρακάτω. 

function bin2asc($binaryInput, $byteLength=8) 
{ 
   if (strlen($binaryInput) % $byteLength) 
   { 
      return false; 
   } 
   $strSize = strlen($binaryInput); 
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   $origStr = ''; 
   for($x=0; $x<$strSize; $x += $byteLength) 
   { 
      $charBinary = substr($binaryInput, $x, $byteL ength); 
      $origStr .= chr(bindec($charBinary)); 
   } 
   return $origStr; 
}  

Η δεύτερη συνάρτηση ελέγχει εάν στο τµήµα του χάρτη το οποίο πρόκειται να 
σχεδιαστεί αντιστοιχούν γεωγραφικά δεδοµένα που πρέπει να απεικονιστούν. Αυτός  
ο έλεγχος είναι απαραίτητος για να µην επιτρέπεται η πλοήγηση έξω από τα όρια του 
χάρτη. 

function check_map_out_of_bounds($file,$scale,$widt h,$height,$pointx, 
$pointy) 
{ 
 $fp = fopen($file,'r'); 
 $in_data = false; 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
 
  if(substr($line,0,4) == "DATA") 
  { 
   $in_data = true; 
  } 
  else if($in_data) 
  { 
   if(substr($line,0,6) == 'REGION') 
   { 
    $num_pol = explode(" ",$line); 
 
    for($i = 0 ; $i < $num_pol[1] ; $i++) 
    { 
     $num_points = fgets($fp,1024); 
     for($j = 0 ; $j < $num_points ; $j++) 
     { 
      $line =  fgets($fp,1024); 
      $coord = explode(" ",$line); 
      if((abs($coord[0]-$pointx)<=($width*$scale/2) ) && 
(abs($coord[1]-$pointy)<=($height*$scale/2))) 
       return false; 
     } 
    } 
   } 
   elseif(substr($line,0,5) == 'POINT') 
   { 
    $coord = explode(" ",$line); 
    if((abs($coord[0]-$pointx)<=($width*$scale/2)) && (abs($coord[1]-
$pointy)<=($height*$scale/2))) 
    { 
     return false; 
    } 
   } 
   elseif(substr($line,0,4) == 'LINE') 
   { 
    $coord = explode(" ",$line); 
    if(((abs($coord[1]-$pointx)<=($width*$scale/2)) &&(abs($coord[2]-
$pointy)<=($height*$scale/2))) || ((abs($coord[3]-$ pointx)<=($width* 
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$scale/2)) && (abs($coord[4]-$pointy)<=($height*$sc ale/2)))) 
     return false; 
   } 
   elseif(substr($line,0,5) == 'PLINE') 
   { 
    $num_points = explode(" ",$line); 
    $line =  fgets($fp,1024); 
    $pointa = explode(" ",$line); 
    for($i = 0 ; $i < $num_points[1]-1 ; $i++) 
    { 
     $line =  fgets($fp,1024); 
     $pointb = explode(" ",$line); 
     if(((abs($pointa[0]-$pointx)<=($width*$scale/2 )) && (abs( 
$pointa[1]-$pointy)<=($height*$scale/2))) || ((abs( $pointb[0]-
$pointx)<=($width*$scale/2)) && (abs($pointb[1]-$po inty)<=($height* 
$scale/2)))) 
      return false; 
 
      $pointa = $pointb; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 
  fclose($fp); 
  return true;// εκτός ορίων χάρτη 
 }  

Ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω συνάρτησης θα γίνει πιο κατανοητός όταν 
αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάζεται ο χάρτης, που παρουσιάζει µια µικρή 
διαφοροποίηση απ’ ότι στην περίπτωση του εργαλείου για τον διαχειριστή. Ο 
υπόλοιπος κώδικας της σελίδας είναι ο εξής: 

echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>'; ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobil e 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
   <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content = "text/ html;charset=iso-
8859-7" /> 
   <title> Χάρτης</title> 
   </head> 
   <body> 
      <p><a id="top" /></p> 
<?php 
      include('connect.php'); 
      $query = 'select  name from city where id = 
'.$_REQUEST['city_id'].' '; 
      $result = mysql_query($query) or die('error') ; 
      $query = 'select category.name,category.id fr om 
category,city_cat where category.id = city_cat.cat_ id AND 
city_cat.city_id='.$_REQUEST['city_id'].' ORDER BY category.name' ; 
      $result2 = mysql_query($query) or die('error' ); 
      mysql_close($link); 
?> 
      <p><a href="index.php"> Αρχική σελίδα</a></p> 
      <p><a href="index_city.php?city_id=<?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>"><?php echo 
mysql_result($result,0,'name');?> - Μενού</a></p> 
      <p><a href="map_h.ph p?city_id=<?php echo $_REQUEST['city_id']; 
?>"> Χάρτης – Επιλογή περιοχής</a></p> 
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      <p><br /></p> 
      <p> 
<?php  
      if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
      { 
?> 
         <img src="mobile_gis.php?city_name=<?php e cho asc2bin 
(mysql_result($result,0,'name'));?>&amp;pointx=<?ph p echo 
$_REQUEST['pointx'];?>&amp;pointy=<?php echo $_REQU EST['pointy'];?> 
&amp;scale=<?php echo $_REQUEST['scale'];?>&amp;wid th=<?php echo 
$_REQUEST['width'];?>&amp;height=<?php echo $_REQUE ST['height'];?> 
&amp;cat_id=<?php echo $_REQUEST['cat_id'];?>" alt= " χάρτης" 
width="<?php echo $_REQUEST['width'];?>" height="<? php echo 
$_REQUEST['height'];?>" /> 
<?php 
      } 
      else 
      { 
?> 
         <img src="mobile_gis.php?city_name=<?php e cho asc2bin 
(mysql_result($result,0,'name'));?>&amp;pointx=<?ph p echo 
$_REQUEST['pointx'];?>&amp;pointy=<?php echo $_REQU EST['pointy'];?> 
&amp;scale=<?php echo $_REQUEST['scale'];?>&amp;wid th=<?php echo 
$_REQUEST['width'];?>&amp;height=<?php echo $_REQUE ST['height'];?>" 
alt=" χάρτης" width="<?php echo $_REQUEST['width'];?>" height=" <?php 
echo $_REQUEST['height'];?>" /> 
<?php 
      } 
?> 
      </p> 
      <p> Εµφάνιση των σηµείων της κατηγορίας:</p> 
      <p><form action="map.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['poi ntx'];?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy'];?>&amp;s cale=<?php echo 
$_REQUEST['scale'];?>&amp;width=<?php echo $_REQUES T['width'];?> 
&amp;height=<?php echo $_REQUEST['height'];?>" meth od="post"> 
      <p><select name="cat_id"> 
<?php 
      $num_result2 = mysql_num_rows($result2); 
      for($i=0;$i<$num_result2;$i++) 
      { 
?> 
         <option value="<?php echo mysql_result($result2,$i, 'id');?> 
"><?php echo mysql_result($result2,$i,'name');?></o ption> 
<?php 
      } 
?> 
      </select></p> 
      <p><input type="submit" value=" Εµφάνιση"/></p> 
      </form> 
<?php 
      if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
      { 
?> 
      <form action="map.php?city_id=<?php echo $_REQUEST[ 'city_id']; 
?>&amp;pointx=<?php echo $_REQUEST['pointx'];?> &am p;pointy=<?php 
echo $_REQUEST['pointy'];?>&amp;scale=<?php echo $_REQUEST['sca le']; 
?>&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?> &amp; height=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?>" method="post"> 
      <p><input type="submit" value=" Απόκρυψη" /></p> 
      </form> 
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<?php 
      } 
?> 
      <hr/> 
      <p><b> Πλοήγηση</b></p> 
      <p >Για να πλοηγηθείται δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω στον χάρτη 
πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο που βλέπετε παρακάτω</p> 
      <table> 
         <tr> 
         <td></td> 
         <td> 
<?php 
         $buildingsfile = '../ data/'.mysql_result($result,0,'name'). 
'/'.mysql_result($result,0,'name').'_buildings.mif' ; 
 
         
if(check_map_out_of_bounds($buildingsfile,$_REQUEST ['scale'], 
$_REQUEST['width'],$_REQUEST['height'],$_REQUEST['p ointx'],$_REQUEST
['pointy']+ $_REQUEST['height']*$_REQUEST['scale']) == false) 
         { 
            if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id =<?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo 
$_REQUEST['pointx'];?>&amp;pointy=<?php echo $_REQU EST['pointy'] + 
$_REQUEST['height']*$_REQUEST['scale'];?>&amp;scale =<?php echo 
$_REQUEST['scale'];?> &amp;width=<?php echo $_REQUE ST['width'];?> 
&amp;height=<?php echo $_REQUEST['height'];?>&amp;c at_id=<?php echo 
$_REQUEST['cat_id'];?>" accesskey="2">2</a> 
<?php 
            } 
            else 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id =<?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx'];?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy']+ $_REQUE ST['height']* 
$_REQUEST['scale'];?> &amp;scale=<?php echo 
$_REQUEST['scale'];?>&amp;width=<?php echo $_REQUES T['width'];?> 
&amp;height=<?php echo $_REQUEST['height'];?>" acce sskey="2">2</a> 
<?php 
            } 
         } 
         else 
            echo "-"; 
?> 
         </td> 
         <td></td> 
         </tr> 
         <tr> 
         <td> 
<?php 
         if(check_map_out_of_bounds($buildingsfile,  
$_REQUEST['scale'],$_REQUEST['width'],$_REQUEST['he ight'], 
$_REQUEST['pointx']- $_REQUEST['width']* $_REQUEST[ 'scale'], 
$_REQUEST['pointy'])== false) 
         { 
            if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
            { 
?> 
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               <a href="map.php?city_id= <?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx']- 
$_REQUEST['width']*$_REQUEST['scale'];?>&amp;pointy =<?php echo 
$_REQUEST['pointy']; ?>&amp;scale=<?php echo $_REQU EST['scale'];?> 
&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?>&amp;hei ght=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?> &amp;cat_id=<?php echo 
$_REQUEST['cat_id'];?>" accesskey="4">4</a> 
<?php 
            } 
            else 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id= <?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx']- 
$_REQUEST['width']*$_REQUEST['scale'];?>&amp;pointy =<?php echo 
$_REQUEST['pointy']; ?>&amp;scale=<?php echo $_REQU EST['scale'];?> 
&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?>&amp;hei ght=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?>" accesskey="4">4</a> 
<?php 
            } 
         } 
         else 
            echo "-"; 
?> 
         </td> 
         <td></td> 
         <td> 
<?php                       
         if(check_map_out_of_bounds($buildingsfile,  
$_REQUEST['scale'],$_REQUEST['width'],$_REQUEST['he ight'],$_REQUEST[
'pointx']+$_REQUEST['width']*$_REQUEST['scale'],$_R EQUEST['pointy'])
== false) 
         { 
            if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id= <?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx']+ 
$_REQUEST['width']*$_REQUEST['scale'];?>&amp;pointy =<?php echo 
$_REQUEST['pointy'];?> &amp;scale=<?php echo $_REQU EST['scale'];?> 
&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?>&amp;hei ght=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?> &amp;cat_id=<?php echo 
$_REQUEST['cat_id'];?>" accesskey="6">6</a> 
<?php 
            } 
            else 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id= <?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx']+ 
$_REQUEST['width']*$_REQUEST['scale'];?>&amp;pointy =<?php echo 
$_REQUEST['pointy']; ?>&amp;scale=<?php echo $_REQU EST['scale'];?> 
&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?>&amp;hei ght=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?>" accesskey="6">6</a> 
<?php 
            } 
         } 
         else 
            echo "-"; 
?> 
         </td> 
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         </tr> 
         <tr> 
         <td></td> 
         <td> 
<?php                       
         if(check_map_out_of_bounds($buildingsfile,  
$_REQUEST['scale'],$_REQUEST['width'],$_REQUEST['he ight'],$_REQUEST[
'pointx'],$_REQUEST['pointy']- 
$_REQUEST['height']*$_REQUEST['scale']) ==false) 
         { 
            if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id= <?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx'];?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy']- $_REQUE ST['height']* 
$_REQUEST['scale'];?> &amp;scale=<?php echo $_REQUE ST['scale'];?> 
&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?>&amp;hei ght=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?> &amp;cat_id=<?php echo 
$_REQUEST['cat_id'];?>" accesskey="8">8</a> 
<?php 
            } 
            else 
            { 
?> 
               <a href="map.php?city_id= <?php echo  
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx'];?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy']- $_REQUE ST['height']* 
$_REQUEST['scale'];?> &amp;scale=<?php echo $_REQUE ST['scale'];?> 
&amp;width=<?php echo $_REQUEST['width'];?>&amp;hei ght=<?php echo 
$_REQUEST['height'];?>" accesskey="8">8</a> 
<?php 
            } 
         } 
         else 
            echo "-"; 
?> 
         </td> 
         <td></td> 
         </tr> 
      </table> 
      <p><br /></p> 
      <hr /> 
      <p> Αλλάξτε το µέγεθος της εικόνας ανάλογα µε την οθόνη της 
συσκευής σας( προεπιλεγµένη ανάλυση 128x160)</p> 
<?php 
      if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
      { 
?> 
         <form action="map.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['po intx'];?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy'];?>&amp;s cale=<?php echo 
$_REQUEST['scale'];?>&amp;cat_id=<?php echo $_REQUE ST['cat_id'];?>" 
method="post"> 
<?php 
      } 
      else 
      { 
?> 
         <form action="map.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQUEST['poin tx'];?> 
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&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy'];?>&amp;s cale=<?php echo 
$_REQUEST['scale'];?>" method="post"> 
<?php 
      } 
?> 
         <p>Width:<input type="text" name="width" size="4" m axlength 
="4"/></p> 
         <p>Height:<input type="text" name="height"  size="4" 
maxlength = "4"/></p> 
         <p><input type="submit" value=" Αλλαγή" /></p> 
         </form> 
         <hr /> 
         <p> Το zoom της εικόνας είναι x<?php echo 
$_REQUEST['scale']; ?> ( προεπιλεγµένη τιµή x2)</p> 
<?php 
         if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
         { 
?> 
            <form action="map.php?city_id=<?php ech o 
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQ UEST['pointx'];?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy'];?>&amp;w idth=<?php echo 
$_REQUEST['width'];?>&amp;height=<?php echo $_REQUE ST['height'];?> 
&amp;cat_id=<?php echo $_REQUEST['cat_id'];?>" meth od="post"> 
<?php 
         } 
         else 
         { 
?> 
            <form action="map.php?city_id=<?php ech o 
$_REQUEST['city _id'];?>&amp;pointx=<?php echo $_REQUEST['pointx']; ?> 
&amp;pointy=<?php echo $_REQUEST['pointy'];?>&amp;w idth=<?php echo 
$_REQUEST['width'];?>&amp;height=<?php echo $_REQUE ST['height'];?>" 
method="post"> 
<?php 
         } 
?> 
         <p>Zoom:</p> 
         <p><select name="scale"> 
<?php  
         if($_REQUEST['scale']!=1) 
         { 
?> 
            <option value="1">x1</option> 
<?php 
         } 
         if($_REQUEST['scale']!=2) 
         { 
?> 
            <option value="2">x2</option> 
<?php 
         } 
         if($_REQUEST['scale']!=3) 
         { 
?> 
            <option value="3">x3</option> 
<?php 
         } 
         if($_REQUEST['scale']!=4) 
         { 
?> 
            <option value="4">x4</option> 
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<?php 
         } 
?> 
         </select></p> 
         <p><input type="submit" value=" Αλλαγή" /></p> 
         </form> 
         <hr/> 
         <p style="text-align: center"><a href="#to p"> Πάνω </a></p> 
   </body> 
</html>  

Ο κώδικας του αρχείου mobile_gis.php που δηµιουργεί την εικόνα του χάρτη, 
καλώντας συναρτήσεις που καθεµία σχεδιάζει και από ένα επίπεδο στο χάρτη είναι ο 
ακόλουθος: 

<?php 
include('mobile_gis_functions.php'); 
$city_name = bin2asc($_REQUEST['city_name']); 
$width = $_REQUEST['width']; 
$height = $_REQUEST['height']; 
$file = '../data/'.$city_name.'/'.$city_name.'_buil dings.mif'; 
$mid_file = '../data/'.$city_name.'/'.$city_name.'_ streets.mid'; 
$scale = $_REQUEST['scale']; 
$pointx = $_REQUEST['pointx']; 
$pointy = $_REQUEST['pointy']; 
 
$image = imagecreate($width,$height); 
$bg  = imagecolorallocate($image, 221, 221, 221); 
 
$image = drawmapformobile($file,$image,$scale,$widt h,$height,$pointx, 
$pointy); 
$image = drawtextfrommidformobile($mid_file,$image, $scale,$width, 
$height,$pointx,$pointy); 
 
if(isset($_REQUEST['cat_id'])) 
   $image = drawcatpointsformobile($image,$_REQUEST ['cat_id'],$scale, 
$width,$height,$pointx,$pointy); 
/* Σε περίπτωση που έχει γίνει αναζήτηση σηµείου σχεδιάζεται και το 
αντίστοιχο σηµείο*/ 
if(isset($_REQUEST['point_search'])) 
   $image = drawpoint($image,$pointx,$pointy,$scale ,$width, $height); 
         
header('Content-type: Image/gif'); 
imagegif($image); 
imagedestroy($image); 
?> 

Οι συναρτήσεις που σχεδιάζουν τα διάφορα επίπεδα του χάρτη βρίσκονται στο αρχείο 
mobile_gis_functions.php. Οι συναρτήσεις αυτές είναι σχεδόν οι ίδιες µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή του διαχειριστή. Μια διαφορά είναι ότι η 
δηµιουργία του χάρτη γίνεται γύρω από ένα κεντρικό σηµείο. Το µέγεθος της εικόνας 
είναι γνωστό από πριν όπως και η τιµή της µεταβλητής scale και έτσι πριν σχεδιαστεί 
ένα γεωγραφικό αντικείµενο ή το όνοµα ενός δρόµου γίνεται ένας απλός έλεγχος για 
να διαπιστωθεί εάν βρίσκεται στο ορατό τµήµα του χάρτη.  Εάν ναι σχεδιάζεται, 
αλλιώς ο κώδικας συνεχίζει µε το επόµενο γεωγραφικό αντικείµενο ή όνοµα οδού. 
Εάν υπάρχει µια εικόνα µε διαστάσεις width και height και το κεντρικό σηµείο είναι 
(center_x,center_y), για να διαπιστωθεί εάν το σηµείο (x,y) είναι µέσα στο ορατό 
τµήµα του χάρτη ο έλεγχος είναι (οι συντεταγµένες είναι πραγµατικές και όχι 
οθόνης): 
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if((abs($x - $center_x) <= ($width*$scale/2)) && (a bs($y -$pointy) <= 
($height*$scale/2))) 

Αυτή η διαίρεση µε το 2 γίνεται γιατί η απόσταση από το κεντρικό σηµείο ως τη µια 
άκρη της οθόνης είναι η µισή από την αντίστοιχη διάσταση. 

5.4.6 Αναζήτηση σηµείου 

Ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει κάποιο σηµείο στο χάρτη µε δύο τρόπους. Ο 
πρώτος είναι να δώσει λέξη ή λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση και ο δεύτερος να 
αναζητήσει όλα τα σηµεία µιας συγκεκριµένης κατηγορίας. Στη σελίδα 
search_point_h.php εµφανίζονται οι φόρµες της αναζήτησης (σχήµα 5.27). Μέσω των 
φορµών στέλνονται και δύο κρυφές µεταβλητές, ώστε να αναγνωρίζεται ποιο από τα 
δύο κουµπιά τύπου submit πατήθηκε, άρα και ποια αναζήτηση πρέπει να γίνει 
αντίστοιχα. 

  
Σχήµα 5.27 Οι φόρµες όπου γίνεται η αναζήτηση ενός σηµείου 

<?php 
include('connect.php'); 
$query = 'select name from city where id='.$_REQUES T['city_id'].' '; 
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
$query = 'select category.name,category.id from cat egory,city_cat 
where category.id = city_cat.cat_id AND city_cat.ci ty_id = 
'.$_REQUEST['city_id'].' ORDER BY category.name' ; 
$result2 = mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
?> 
<p><a href="index.php"> Αρχική σελίδα</a></p> 
<p><a href="index_city.php?city_id=<?php echo $_REQ UEST['city_id'];?> 
"><?php echo mysql_result($result,0,'name');?> - Μενού</a><br /><br 
/></p> 
<p>Εισάγετε τη λέξη ή τις λέξεις κλειδιά της αναζήτησής σας:</p> 
<form action="search_point.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>" method="post"> 
<p><input type="text" name="search_key" size="10" m axlength="150" /> 
</p> 
<p><input type="hidden" name="Button1"/></p> 
<p><input type="submit" value=" Αναζήτηση" name="B1"/></p> 
</form> 
<p>Αναζητήστε τα σηµεία της ακόλουθης κατηγορίας:</p> 
<form action="search_point.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>" method="post"> 
<p><select name="cat_id"> 
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<?php 
$num_result2 = mysql_num_rows($result2); 
for($i=0;$i<$num_result2;$i++) 
{ 
?> 
   <option value="<?php echo mysql_result($result2, $i,'id');?>"><?php 
echo mysql_result($result2,$i,'name');?></option> 
<?php 
} 
?> 
</select></p> 
<p><input type="hidden" name="Button2"/></p> 
<p><input type="submit" value=" Αναζήτηση"/></p> 
</form>  

Η αναζήτηση γίνεται στη σελίδα search_point.php. Αν έχει πατηθεί το πρώτο κουµπί 
αναζήτησης γίνεται ερώτηση στη βάση δεδοµένων ανάλογα µε τις λέξεις κλειδιά 
αλλιώς η ερώτηση αφορά όλα τα σηµεία της κατηγορίας. Αν βρεθεί κάποιο σηµείο, ο 
χρήστης µπορεί να µεταφερθεί στο αντίστοιχο σηµείο του χάρτη. Αυτή τη φορά δεν 
χρησιµοποιείται το αρχείο map.php, αλλά το mapforsearch.php. Η µόνη διαφορά 
είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση εµφανίζεται και η πληροφορία για το σηµείο, ενώ 
αποθηκεύεται και πληροφορία για την αναζήτηση, ώστε να µπορεί ο χρήστης να 
επιστρέψει στα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Κατά τα άλλα ο κώδικας είναι 
ακριβώς ο ίδιος. Ακολουθεί ο κώδικας του <body> της σελίδας search_point.php. 

<?php 
include('connect.php'); 
$query = 'select name from city where id = '.$_REQU EST['city_id'].' 
'; 
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
?> 
<p><a href="index.php"> Αρχική σελίδα</a></p> 
<p><a href="index_city.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"><?php echo 
mysql_result($result,0,'name');?> - Μενού</a><br /><br /></p> 
<?php 
if(isset($_REQUEST['Button1'])) 
{ 
 if(!$_REQUEST['search_key']) 
 { 
  echo '<p> Πρέπει να δώσετε λέξη ή λέξεις κλειδιά για την αναζήτησή 
σας<br/></p>'; 
?> 
  <p><a href="search_point_h.php?city_id = <?php ec ho 
$_REQUEST['city_id'];?>"> ∆οκιµάστε ξανά</a></p> 
<?php 
 } 
 else 
 { 
  $search_words=explode(' ', $_REQUEST['search_key' ]); 
  $query = "select point.title,point.x, point.y,poi nt.id f rom point, 
cat_point,city_cat where point.title like '%"; 
  $search_words_num = sizeof($search_words); 
  for($i=0;$i<$search_words_num;$i++) 
  { 
   $query.= $search_words[$i]."%"; 
  } 
  $query.="' AND point.id=cat_point.pointid and cit y_cat.cat_id = 
cat_point.catid AND city_cat.city_id = ".$_REQUEST[ 'city_id']." 
ORDER BY point.title "; 
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  $point = mysql_query($query) or die('error'); 
  $point_num = mysql_num_rows($point); 
  if($point_num == 0) 
  { 
   echo '<p> ∆εν βρέθηκαν αποτελέσµατα που να ταιριάζουν µε τη λέξη ή 
τις λέξεις κλειδιά</p>'; 
?> 
   <p><br/><a href="search_point_h.php?city_id=<?ph p echo 
$_REQUEST['city_id'];?> "> Νέα αναζήτηση</a></p> 
<?php 
  } 
  else 
  { 
   echo '<p> Βρέθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:<br/></p>'; 
   for($i=0;$i<$point_num;$i++) 
   { 
?> 
    <p><a href="mapforsearch.php? city_id=<?php ech o 
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo 
mysql_result($point,$i,'point.x');?>&amp;pointy=<?p hp echo 
mysql_result($point,$i,'point.y');?>&amp;scale=2&am p;width=128&amp;h
eight=160&amp;search_key=<?php echo $_REQUEST['sear ch_key'];?> 
&amp;pointid=<?php echo mysql_result($point,$i,'poi nt.id');?>"><?php 
echo mysql_result($point,$i,'point.title');?></a></ p> 
<?php 
   } 
?> 
   <p><br/><a href="search_point_h.php?city_id=<?ph p echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> Νέα αναζήτηση</a></p> 
<?php 
  } 
 } 
} 
elseif(isset($_REQUEST['Button2'])) 
{ 
 $query = "select point.title,point.x,point.y, poin t.id from point, 
cat_point where cat_point.catid = ".$_REQUEST['cat_ id']." AND 
cat_point.pointid = point.id ORDER BY point.title";  
 $point = mysql_query($query) or die('error'); 
 $point_num = mysql_num_rows($point); 
 if($point_num == 0) 
 { 
  echo '<p> ∆εν βρέθηκαν σηµεία που να ανήκουν στην κατηγορία</p>'; 
?> 
  <p><br/><a href="search_point_h.php?city_id=<?php  echo 
$_REQUEST['city_id'];?> "> Νέα αναζήτηση</a></p> 
<?php 
 } 
 else 
 { 
  echo '<p> Βρέθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:<br/></p>'; 
  for($i=0;$i<$point_num;$i++) 
  { 
?> 
   <p><a href="mapforsearch.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>&amp;pointx=<?php echo  
mysql_result($point,$i,'point.x');?> &amp;pointy=<? php echo 
mysql_result($point,$i,'point.y');?>&amp;scale=2 
&amp;width=128&amp;height=160&amp;cat_id=<?php echo  
$_REQUEST['cat_id'];?>&amp;pointid=<?php echo 
mysql_result($point,$i,'point.id');?>"><?php echo 
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mysql_result($point,$i,'point.title');?></a></p> 
<?php 
  } 
?> 
  <p><br/><a href="search_point_h.php?city_id=<?php  echo 
$_REQUEST['city_id'];?>"> Νέα αναζήτηση</a></p> 
<?php 
 } 
} 
mysql_close($link); 
?> 

  
Σχήµα 5.28 Το αποτέλεσµα της αναζήτησης για τα σηµεία της κατηγορίας ‘Μουσείο’ 

5.4.7 Αναζήτηση οδού 

Η αναζήτηση οδού γίνεται στη σελίδα search_street_h.php, όπου δίνεται στο χρήστη 
η δυνατότητα να αναζητήσει κάποια οδό, συµπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρµα µε 
το όνοµα της οδού. 

<form action="search_street.php?city_id=<?php echo 
$_REQUEST['city_id'];?>" method="post"> 
   <p> 
      <label> 
         <input type="text" name="odos" size="10" / > 
      </label> 
   </p> 
   <p> 
      <input type="submit" value=" Αναζήτηση" /> 
   </p> 
</form>  

Η αναζήτηση γίνεται στο αρχείο search_street.php. Αρχικά διαβάζεται το .mid αρχείο 
των δρόµων και εντοπίζονται όλες οι γραµµές που αντιστοιχούν σε αντικείµενα µε 
όνοµα οδού την οδό που αναζητείται. Στη συνέχεια, για κάθε γεωγραφικό 
αντικείµενο, µε διάβασµα του αντίστοιχου .mif αρχείου, αποθηκεύονται οι 
συντεταγµένες των σηµείων αρχής και τέλους εάν πρόκειται για Line και οι 
συντεταγµένες των σηµείων αρχής και τέλους του µεγαλύτερου τµήµατος αν 
πρόκειται για Pline. Ακολούθως, ανακτώνται από τη βάση όλα τα startpoints για την 
συγκεκριµένη πόλη. Για κάθε αντικείµενο υπολογίζεται σε ποιο startpoint είναι πιο 
κοντά και τέλος, για κάθε startpoint από όλα τα γεωγραφικά αντικείµενα που έχουν 
αυτό το όνοµα οδού,  εντοπίζεται εκείνο που είναι πιο κοντά. Ο σκοπός όλης αυτής 
της διαδικασίας είναι να διασπαστεί µια µεγάλη σε µήκος οδός σε µικρότερα τµήµατα 
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και να µπορεί ο χρήστης να διαλέξει αυτό που θέλει γνωρίζοντας ποιό είναι το 
κοντινότερο startpoint σε κάθε τµήµα. Επιλέγοντας το τµήµα αυτό, ο χρήστης 
µεταφέρεται στη σελίδα µε το χάρτη της περιοχής, ο οποίος έχει σχεδιαστεί µε κέντρο 
το κέντρο του ευθυγράµµου τµήµατος της οδού που επιλέχθηκε. 

  

  
Σχήµα 5.29 Παράδειγµα αναζήτησης οδού 

<?php 
include('connect.php'); 
$query = 'select  name from city where id='.$_REQUE ST['city_id'].' '; 
$result = mysql_query($query) or die('error'); 
mysql_close($link); 
$mid_file = 
'../data/'.mysql_result($result,0,'name').'/'.mysql _result($result,0,
'name').'_streets.mid'; 
$mif_file = 
'../data/'.mysql_result($result,0,'name').'/'.mysql _result($result,0,
'name').'_streets.mif'; 
 
if(!$_REQUEST['odos']) 
{ 
 echo '<p> Πρέπει να δώσετε διεύθυνση για την αναζήτηση<br/><br/> 
</p>'; 
?> 
 <p><a href="search_street_h.php?city_id=<?php echo  
$_REQUEST['city_id']; ?>"> Νέα αναζήτηση</a></p> 
<?php 
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} 
else 
{ 
 $fp = fopen($mid_file,'r'); 
 
 $index = array(); 
 $center_x = array(); 
 $center_y = array(); 
 $counter = 0; 
 
 while (!feof($fp)) 
 { 
  $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
  $attr = explode(",",$line); 
  if(trim($attr[7]) == strtoupper(trim($_REQUEST['o dos']))) 
  { 
   $index[] = $counter; 
  } 
   $counter++; 
 } 
 fclose($fp); 
 
 if(!$index) 
 { 
  echo "<p> Η οδός ".$_REQUEST['odos']." δεν βρέθηκε<br/><br/></p>"; 
?> 
  <p><a href="search_street_h.php?city_id=<?php ech o 
$_REQUEST['city_id'];?>"> Νέα αναζήτηση</a></p> 
<?php 
 } 
 else 
 { 
  $fp = fopen($mif_file,'r'); 
 
  $in_data = false; 
  $object_counter = 0; 
  $counter = 0; 
 
  while(!feof($fp)) 
  { 
   $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
   if(substr($line,0,4) == "DATA") 
   { 
    $in_data = true; 
   } 
   else if($in_data) 
   { 
    if(substr($line,0,4) == 'LINE') 
    { 
     if($index[$counter] == $object_counter) 
     { 
      $coord = explode(" ",$line); 
      $center_x[] = ($coord[1] + $coord[3])/2; 
      $center_y[] = ($coord[2] + $coord[4])/2; 
      $counter++; 
     } 
     $object_counter++; 
    } 
    elseif(substr($line,0,5) == 'PLINE') 
    { 
     if($index[$counter] == $object_counter) 
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     { 
      $num_points = explode(" ",$line); 
      $temp_x = array(); 
      $temp_y = array(); 
      for($i = 0;$i < $num_points[1];$i++) 
      { 
       $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
       $coord = explode(" ",$line); 
       $temp_x[] = $coord[0]; 
       $temp_y[] = $coord[1]; 
      } 
      $dist1 = sqrt((($temp_x[0]-$temp_x[1])*($temp _x[0]-$temp_x[1])) 
+(( $temp_y[0]-$temp_y[1])*($temp_y[0]-$temp_y[1])) ); 
      $temp_center_x = ($temp_x[0]+$temp_x[1])/2; 
      $temp_center_y = ($temp_y[0]+$temp_y[1])/2; 
      for($i = 2;$i < $num_points[1];$i++) 
      { 
       $dist2 = sqrt((($temp_x[$i-1]-$temp_x[$i])*( $temp_x[$i-1]-
$temp_x[$i]))+(($temp_y[$i-1]-$temp_y[$i])*($temp_y [$i-1]-$temp_y[$i] 
))); 
       if($dist2 > $dist1) 
       { 
        $temp_center_x = ($temp_x[$i-1]+$temp_x[$i] )/2; 
        $temp_center_y = ($temp_y[$i-1]+$temp_y[$i] )/2; 
        $dist1 = $dist2; 
       } 
      } 
      $center_x[] = $temp_center_x; 
      $center_y[] = $temp_center_y; 
      $counter++; 
     } 
     else 
     { 
      $num_points = explode(" ",$line); 
      for($i = 0;$i < $num_points[1];$i++) 
      { 
       $line = strtoupper(fgets($fp,1024)); 
      } 
     } 
     $object_counter++; 
    } 
   } 
  } 
  fclose($fp); 
 
  include('connect.php'); 
  $query = "select * from startpoint where city_id = 
".$_REQUEST['city_id']." ORDER BY name"; 
  $startpoint = mysql_query($query) or die('error') ; 
  mysql_close($link); 
 
  $num_odoi = count($center_x); 
  $num_startpoint = mysql_num_rows($startpoint); 
  $index_odoi = array(); 
  $distance = array(); 
  for($i = 0;$i < $num_odoi;$i++) 
  { 
   $dist1 = 20000000; 
   for($j = 0;$j < $num_startpoint;$j++) 
   { 
    $dist2 = sqrt((($center_x[$i]-mysql_result($sta rtpoint,$j, 
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'pointx')) * ($center_x[$i]-mysql_result($startpoin t,$j,'pointx'))) + 
(($center_y[$i]-mysql_result($startpoint,$j,'pointy ')) * 
($center_y[$i]-mysql_result($startpoint,$j,'pointy' )))); 
 
    if($dist2 < $dist1) 
    { 
     $index_odoi[$i] = $j; 
     $distance[$i] = $dist2;  
     $dist1 = $dist2; 
    } 
   } 
  } 
  echo '<br/> Αποτελέσµατα:<br/>'; 
  for($i = 0;$i < $num_startpoint;$i++) 
  { 
   $dist = 20000000; 
   for($j = 0;$j < $num_odoi;$j++) 
   { 
    if($index_odoi[$j] == $i) 
    { 
     if($distance[$j]<$dist) 
     { 
      $temp_index = $j; 
      $dist = $distance[$j]; 
     } 
    } 
   } 
   if(isset($temp_index)) 
   { 
    echo "<p><a href=\"mapforsearch.php?city_id = " . 
$_REQUEST['city_id']."&amp;scale=2&amp;width=128&am p;height=160&amp;o
dos=".asc2bin($_REQUEST['odos'])."&amp;pointx=".$ce nter_x[$temp_index
]."&amp;pointy=".$center_y[$temp_index]."\">".$_REQ UEST['odos']." - 
".mysql_result($startpoint,$i,'name')."</a><br/></p >"; 
    unset($temp_index); 
    } 
   } 
  } 
 } 
?> 
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Επίλογος 
Οι εξελίξεις στο χώρο των κινητών επικοινωνιών είναι αλµατώδεις τα τελευταία 
χρόνια. Οι δυνατότητες των κινητών συσκευών βελτιώνονται συνεχώς, µε γοργούς 
ρυθµούς, όπως και οι ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων που προσφέρουν τα κινητά 
δίκτυα. Ο συνδυασµός των κινητών τηλεπικοινωνιών µε τις υπηρεσίες που παρέχουν 
τα ήδη ανεπτυγµένα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα επιτρέπει την παροχή 
γεωγραφικής πληροφορίας στον χρήστη όποτε τη χρειάζεται και όπου και αν 
βρίσκεται. 

Εντούτοις, πρέπει να γίνουν αρκετές βελτιώσεις για να χαρακτηριστούν οι υπηρεσίες 
που παρέχονται στους χρήστες ικανοποιητικές. Οι οθόνες των περισσότερων κινητών 
συσκευών και κυρίως των κινητών τηλεφώνων έχουν µέγεθος που δεν ενδείκνυται 
για το διάβασµα του χάρτη. Το πληκτρολόγιο τους δεν επιτρέπει εύκολη 
αλληλεπίδραση µε το χρήστη, ενώ οι ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων µέσω GPRS είναι 
σχετικά χαµηλοί, αφού τα δίκτυα τρίτης γενιάς σχετικά πρόσφατα άρχισαν να 
χρησιµοποιούνται στην αγορά. 

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών µέσω χάρτη που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωµατικής έγινε προσπάθεια να ξεπεράσει αυτούς τους περιορισµούς. 
Πρόκειται για µια βασισµένη στο διαδίκτυο εφαρµογή που δεν απαιτεί χρήση της 
υπολογιστικής ισχύς του κινητού για τη σχεδίαση του χάρτη. Το µέγεθος του χάρτη 
και η εστίαση µπορούν να προσαρµοστούν ώστε να εµφανίζεται κατάλληλα σε 
οποιοδήποτε οθόνη κινητού. Επίσης, το µέγεθος των σελίδων είναι αρκετά µικρό, 
ώστε να µην υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση κατά τη µεταφορά των δεδοµένων, 
αλλά και το κόστος να παραµένει σε λογικά επίπεδα. Τέλος, το εργαλείο του 
διαχειριστή παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον διαχείρισης της γεωγραφικής 
πληροφορίας. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν στο µέλλον, σε 
συνδυασµό µε πιο προηγµένες τεχνολογίες. Τα δίκτυα τρίτης γενιάς δίνουν τη 
δυνατότητα χρησιµοποίησης βίντεο, ένα χαρακτηριστικό που θα µπορούσε να 
ενσωµατωθεί στην εφαρµογή. Επίσης, µπορεί να ενσωµατωθεί δυνατότητα εύρεσης 
της συντοµότερης διαδροµής για την µετακίνηση του χρήστη από ένα σηµείο του 
χάρτη σε κάποιο άλλο. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη δηµιουργία ενός γράφου από τον χάρτη 
της περιοχής και εφαρµογή shortest path αλγορίθµων. Τέλος, ένα σηµαντικό τεχνικό 
χαρακτηριστικό που θα µπορούσε να διαφοροποιηθεί σε σχέση µε την τρέχουσα 
υλοποίηση είναι η χρήση vector γραφικών. Για να συµβεί αυτό πρέπει να γίνει ευρεία 
η εξάπλωση και η υποστήριξη των SVG γραφικών που προσφέρουν µεγαλύτερες 
δυνατότητες επεξεργασίας του χάρτη. 

Είναι φανερό πως οι µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα των κινητών επικοινωνιών θα 
καθορίσουν την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των παρεχόµενων κινητών 
γεωπληροφοριακών υπηρεσιών. 
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