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Περίληψη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη μελέτη της δρομολόγησης και
της στάθμευσης μέσα στον πολεοδομικό ιστό μιας έξυπνης πόλης, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τη χρήση του
διαδικτύου. Η προσπάθεια εξεύρεσης έξυπνων λύσεων στο τομέα των μεταφορών αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων αστικών πόλεων και οφείλεται στην έντονη
αστικοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες.
Γι’ αυτό το σκοπό, αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή υπηρεσία για χρήση από τους πολίτες, στον
προσωπικό τους υπολογιστή και στα smartphones, με τη χρήση ενος web browser, για την πλοήγηση μέσα στη πόλη. Η δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας οριοθέτησε την εκπλήρωση
ορισμένων στόχων που αφορούσαν την προσβασιμότητα σε δημοτικές θέσεις παρκαρίσματος, την
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απόσταση και την πλoήγηση των πολιτών μέσα
στην πόλη με αναλυτικές οδηγίες.
Aρχικά παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι που κάνουν εφικτή την εύρεση θέσης,
εν συνεχεία γίνεται ανάλυση της έξυπνης πόλης και των αρχών που τη διέπουν και αναλύεται ο
τομέας που μας ενδιαφέρει με παραδείγματα. Έπειτα, για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας
της εφαρμογής και των δυνατοτήτων που παρέχει, γίνεται ανάλυση του κώδικα, έχοντας αναφέρει
τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Τελειώνοντας, γίνεται επίδειξη της χρήσης της εφαρμογής.

Abstract
This thesis focuses on the study of routing and parking in the urban fabric of a smart city,
using the capabilities of smartphones and computers, via the Internet. Finding smart solutions in the
transport sector is one of the major problems of modern urban cities, due to the intense urbanization
observed in recent decades.
For this purpose, a web service was devoloped for civilian use,accessible on their personal computer and smartphones,with the use of a web browser to help them navigate through the city.The
creator of this particular service delineated the fullfilment of certain objectives concerning the accessibility of municipal parking spaces,updating in real time about the distance and the navigation
of citizens though the city providing them with detailed instructions.
Firstly are presented the technologies and functionalities that made position tracking possible
and afterwards an analysis of the smart city and its principles is diplayed, followed by an analysis
of this thesis’s area of interest with examples. In order to deeply understand the application that
was created and its perspectives, there is a reference with the tools that were used, followed by an
extended code analysis. Finally, this thesis closes with a demonstration of the application usage.

Αφιερώνεται στους γονείς μου και στους φίλους μου.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Ένα πρόβλημα με το οποίο έχει ασχοληθεί η επιστήμη της πληροφορικής είναι η εύρεση της
βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων. Η σχεδίαση μιας διαδρομής βρίσκει πρακτική εφαρμογή στη πλοήγηση οχημάτων πάνω σε ένα οδικό δίκτυο. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται συχνά
ως πρόβλημα εύρεσης συντομότερης διαδρομής (Shortest path problem -SP). Για την επίλυση του
προβλήματος αυτού έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι που το αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιτυχία. Οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν ενσωματωθεί σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά
μέσω διαδικτύου από εκατομμύρια χρήστες, μέσω ειδικών κινητών συσκευών (GPS destinators)
και σύγχρονων κινητών συσκευών δηλαδή smartphones και tablets.
Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν παραμέτρους όπως το συνολικό μήκος μιας διαδρομής
και τα όρια ταχύτητας των οδών για να μπορέσουν να προσφέρουν στους χρήστες την ταχύτερη
και συντομέστερη διαδρομή. Τα τελευταία χρόνια πολλές εφαρμογές, προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα που ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα,αξιοποιούν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προβλέποντας ακριβέστερα τον χρόνο διεξαγωγής μιας
διαδρομής, καθώς και την απόσταση της.
Η δημοφιλέστερη εφαρμογή πλοήγησης λόγω των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και λόγω
της δωρεάν διάθεσής της μέσω διαδικτύου και για κινητές συσκευές, είναι η εφαρμογή Google
maps της Google. Η εφαρμογή αυτή έχει τη δυνατότητα σε ελάχιστο χρόνο να επιστρέψει στον
χρήστη ενναλακτικές διαδρομές από ένα σημείο Α μέχρι ένα σημείο Β, μαζί με τον πιθανό χρόνο
διεξαγωγής της διαδρομής, με γνώμονα το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί, καθώς και κάποιες
ακόμα μεταβλητες όπως για παράδειγμα αν θέλει να αποφύγει φανάρια και τυχόν διόδια. Το πρόβλημα που δημιουργείται όταν χρήστης φτάσει στον προορισμό του, σε περίπτωση που ταξιδεύει
με κάποιο ιδιωτικής χρήσης όχημα, είναι ότι θα πρέπει να ψάξει για κάποιο parking, το οποίο μπορεί να απέχει αρκετά απο τον τελικό του προορισμό, και θα πρέπει να ψάξει εκ νέου για διαδρομές
και οδηγίες.
Στο πλαίσιο αυτής της πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή με βάση
την εφαρμογή Google maps της Google, η οποία έχει ως στόχο να ανακατευθύνει τον χρήστη πριν
το τελικό του προορισμό προς μια θέση parking, και μετά να του παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες
για να συνεχίσει τον δρόμο του πεζός προς τον τελικό του προορισμό.
Η πτυχιακή εργασία ξεκινάει με μία εισαγωγή στο κεφάλαιο 2 για την εύρεση της γεωγραφικής θεσης και τους χάρτες. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά για τις έξυπνες πόλεις,
που χρησιμοποιούν συστήματα σαν αυτό που θα αναπτύξουμε, και αναφέρουμε τα θετικά και τα
αρνητικά τους. Συνεχίζοντας στο κεφάλαιο 4 θα δούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και
στο κεφάλαιο 5 θα αναπτύξουμε τον στόχο της πτυχιακής αυτής, και ένα σενάριο χρήσης που ικα1
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νοποιεί η πτυχιακή μας.Στο κύριο μέρος της πτυχιακής, στο κεφάλαιο 6 περιγράφουμε πως αναπτύχθηκε η εφαρμογή, με λεπτομερή αναφορά στα ενδιάμεσα στάδια.Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 7
θα εξηγήσουμε με εικόνες το σενάριο χρήσης που δώσαμε σαν παράδειγμα χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή μας, ανεξαρτήτως χρόνου, και κλείνοντας στο κεφάλαιο 8 θα δούμε τα συμπεράσματα
που απορρέουν από την χρήση της εφαρμογής μας και τα πλεονεκτήματα χρήσης της.

Κεφάλαιο 2

Προσδιορισμός Θέσης
To Global Positioning System (GPS) είναι σύστημα προσδιορισμού της θέσης σημείων στη
γήινη επιφάνεια με την βοήθεια τεχνητών δορυφόρων. Παρέχει μετά από κατάλληλη επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, τη θέση σημείων σε καρτεσιανές συντεταγμένες στο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς των δορυφόρων. Το δορυφορικό GPS σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται
από τις ΗΠΑ για να ικανοποιήσει κυρίως στρατιωτικές ανάγκες ναυσιπλοίας. Το GPS αποτελείται από τρία λειτουργικά τμήματα. Το τμήμα του διαστήματος, το οποίο αποτελείται από τους
δορυφόρους NAVSTAR που εκπέμπουν σήματα και κωδικοποιημένες πληροφορίες στην περιοχή
των μικροκυμάτων (L-Band). Το επίγειο τμήμα ελέγχου, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει
τη λειτουργία κάθε δορυφόρου του συστήματος. Τέλος το τμήμα χρηστών που παρακολουθεί τα
σήματα των δορυφόρων και περιλαμβάνει όλους τους χρήστες που μπορούν να εκμεταλλευθούν
τις δυνατότητες του συστήματος για ναυσιπλοία, ευρεσή τοποθεσίας και άλλες χρήσεις.
Ο προσδιορισμός θέσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: τον απόλυτο προσδιορισμό θέσης και
το σχετικό. Και σε σχέση με τη κίνηση στον στατικό και στον κινηματικό προσδιορισμό ανάλογα
αν το αντικείμενο κινείται ή όχι.
• Στον απόλυτο προσδιορίζονται οι συντεταγμένες ενός σημείου από παρατηρήσεις μόνο του
αντίστοιχου δέκτη. Ο προσδιορισμός γίνεται από το λογισμικό του δέκτη σε πραγματικό
χρόνο ή εκ των υστέρων από το λογισμικό της κατασκευάστριας εταιρείας. Με έναν κατάλληλο μετασχηματισμό οι συντεταγμένες μπορούν να αναφέρονται σε ένα προβολικό σύστημα συντεταγμένων.
• Στο σχετικό προσδιορισμό προσδιορίζονται οι συντεταγμένες ενός σημείο ως προς ένα άλλο
του οποίου οι συντεταγμένες είναι γνωστές. Η εκτέλεση των μετρήσεων γίνεται ταυτόχρονα
από δύο δέκτες στο ίδιο δορυφόρο.
• Ο στατικός προσδιορισμός αφορά τοπογραφικές και γεωδαιτικές εφαρμογές.
• Ο κινηματικός προσδιορισμός αφορά την πλοήγηση και γενικότερα εφαρμογές της τάξης
των μερικών μέτρων. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται σε πραγματικό χρόνο με χρήση παρατηρήσεων κωδικών και λήψη αντίστοιχων διορθώσεων από μόνιμους σταθμούς ή συστήματα SBAS δίνοντας ακρίβεια της τάξης 0.5-3 m.
Μετρήσεις στο σύστημα GPS μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους, είτε με μετρήσεις φάσης του
φέροντος σήματος, είτε με τη χρήση του κώδικα. Στις μετρήσεις κώδικα μετρώνται ψευδοαποστάσεις, ενώ στις μετρήσεις φέροντος σήματος μετριέται η φάση του σήματος. Ψευδοαπόσταση είναι
3
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η διαφορά του χρόνου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί (συσχετιστεί) ένα αντίγραφο του κώδικα του GPS το οποίο παράγεται στον δέκτη με το εισερχόμενο σήμα του GPS, που μετατρέπεται
σε απόσταση αφού πρώτα πολλαπλασιαστεί με την ταχύτητα του φωτός.
Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1980 και
έγινε εντελώς επιχειρησιακό στα μέσα του 1990 και συνεχώς βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Εδώ και μερικά χρόνια η Αμερικάνικη Αεροπορία (USAF) έχει αναλάβει
την ευθύνη και την πλήρη λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος. Τo GPS χρησιμοποιείται
για στρατιωτικές και πολιτικές ανάγκες (τοπογραφικές και γεωδαιτικές εφαρμογές, πλοήγηση, διαχείριση στόλου οχημάτων κ.α.). Το GPS ανήκει στα GNSS (Global Navigation Satellite System)
αλλά δεν είναι το μόνο. Στη Ρωσία έχουν το GLONASS, στη Ευρώπη είναι το GALILEO, στη
Κίνα το COMPASS και στη Ινδία το IRNSS [10].
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του GPS έναντι των άλλων παλαιότερων επίγειων και δορυφορικών μεθόδων είναι τα εξής:
• Δίνει απευθείας τη θέση ενός σημείου στην επιφάνεια της γης, είναι ένα σύστημα παντός
καιρού, για τον προσδιορισμό θέσης απαιτείται μόνο ορατότητα προς ικανοποιητικό αριθμό
δορυφόρων.
• Μπορεί να συνεργαστεί με άλλα συστήματα προσδιορισμού θέσης, η διαδικασία των μετρήσεων είναι αρκετά απλή και απαιτείται μικρός χρόνος μέτρησης δίνει καλή ακρίβεια
προσδιορισμού θέσης με πολύ μικρότερο χρόνο μέτρησης σε σχέση με άλλες μεθόδους.
Αντίθετα τα μόνα μειονεκτήματα του GPS έναντι των άλλων μεθόδων είναι ότι απαιτεί ανοιχτό
ορίζοντα για να έχει οπτική επαφή με δορυφόρους, και περιοδικά η μείωση της ακρίβειας του
συστήματος και η εισαγωγή σφαλμάτων από πλευράς των ΗΠΑ κατά χρονικά διαστήματα λόγω
του στρατιωτικού χαρακτήρα του συστήματος .

2.1 Πλοήγηση
Η έννοια της πλοήγησης περιγράφεται τελευταία καθώς είναι ευρύτερη και περιλαµβάνει και
έννοιες που περιγράφηκαν παραπάνω. Ο όρος «πλοήγηση» αναφέρεται σε κινούµενα σώµατα και
περιλαµβάνει τις διαδικασίες:
• Tης χάραξης πορείας
• Tου προσδιορισµού της κίνησης, δηλαδή προσδιορισµού:
(α) της θέσης
(β) της ταχύτητας (velocity)
(γ) του προσανατολισµού (attitude)
• Tης καθοδήγησης κινούμενων αντικειμένων (οχημάτων, σκαφών κ.λπ.).
Ο προσδιορισµός θέσης συνίσταται στον υπολογισµό των συντεταγµένων ενός σώµατος (ή ενός
σηµείου) σε ένα σαφώς καθορισµένο σύστηµα αναφοράς συντεταγµένων. Το σύστηµα αυτό µπορεί να είναι καρτεσιανό ή σύστηµα καµπυλόγραµµων συντεταγµένων (π.χ. γεωγραφικό πλάτος
και µήκος). Ο προσδιορισµός θέσης συχνά αναφέρεται και ως εντοπισµός. Ειδικότερα στη ναυσιπλοΐα χρησιµοποιείται ο όρος προσδιορισµός στίγµατος. Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι
η έννοια του προσδιορισµού θέσης σχετίζεται µε το ερώτηµα «που βρίσκοµαι;» ή «ποια είναι η
θέση µου;» [9].
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2.1.1 Γραµµή θέσης
Γραµµή θέσης (LOP: Line Of Position): Ο προσδιορισµός θέσης γίνεται µέσω µετρήσεων
διαφόρων µεγεθών (αποστάσεων, γωνιών κ.α.) µεταξύ σηµείων γνωστών συντεταγµένων και του
υπό προσδιορισµό σηµείου. Από κάθε µέτρηση προκύπτει ένας γεωµετρικός τόπος για τη θέση
του άγνωστου σηµείου. Αυτός ο γεωµετρικός τόπος ονοµάζεται γραµµή θέσης. Η γραµµή θέσης
µπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήµα, ανάλογα µε το είδος της µέτρησης που έχουµε κάνει. Για
παράδειγµα έχοντας µετρήσει απόσταση από ένα γνωστό σηµείο, η γραµµή θέσης που προκύπτει
είναι ένα κύκλος µε κέντρο το γνωστό σηµείο και ακτίνα την µετρηθείσα απόσταση. Από την τοµή
δύο ή περισσοτέρων γραµµών θέσης προκύπτει το στίγµα.

2.1.2 Χάραξη πορείας - δροµολόγηση
Η έννοια της χάραξης πορείας (ή δρομολόγησης, ή routing) είναι ευρέως γνωστή από τη ναυσιπλοΐα. Στην πιο απλή µορφή της, όπου το πλοίο µπορεί να ξεκινήσει από το σηµείο αναχώρησης
και να φθάσει στο σηµείο άφιξης κινούµενο µε σταθερή πορεία, η χάραξη πορείας συνίσταται στον
προσδιορισµό της γωνίας ως προς τον Βορρά µε την οποία πρέπει να κινηθεί το πλοίο. Η γωνία
αυτή ονοµάζεται πορεία ή πλεύση (∆ηµαράκης, 1995). Στην πράξη όµως τα πράγµατα είναι πιο
σύνθετα. Συνήθως το πλοίο δεν µπορεί να φτάσει στον προορισµό του διατηρώντας σταθερή πορεία. Στη γενική αυτή περίπτωση πρέπει να καθοριστούν τα ενδιάµεσα σηµεία αλλαγής πορείας
και να προσδιοριστούν οι επιµέρους πορείες. Κάτι αντίστοιχο µε τη χάραξη πορείας είναι και η
έννοια της δροµολόγησης, η οποία χρησιµοποιείται περισσότερο όταν η κίνηση γίνεται µέσω ενός
οδικού δικτύου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καθοριστεί το δροµολόγιο (route). Χαρακτηριστικό παράδειγµα δροµολόγησης έχουµε σε ένα σύστηµα πλοήγησης αυτοκινήτου, όπου ορίζουµε
τον προορισµό µας και το σύστηµα στη συνέχεια εφαρµόζει αλγόριθµους δροµολόγησης προκειµένου να προσδιορίσει το συντοµότερο δροµολόγιο. Σήµερα εφαρµόζονται σύνθετοι αλγόριθµοι
οι οποίοι βελτιστοποιούν τη δροµολόγηση λαµβάνοντας υπόψη πολλαπλά κριτήρια και µπορούν
να σταθµίζουν δυναµικές παραµέτρους (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος) ώστε να τροποποιούν όταν
χρειάζεται το υπολειπόµενο δροµολόγιο. Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι οι έννοιες της χάραξης πορείας και της δροµολόγησης σχετίζονται µε το ερώτηµα «πώς θα πάω στο σηµείο που
θέλω;» [9].

2.1.3 Καθοδήγηση
Καθοδήγηση (guidance-pilοtage): Έχοντας χαράξει την επιθυµητή πορεία (ή έχοντας κάνει τη
δροµολόγηση) η καθοδήγηση συνίσταται στο σύνολο των ενεργειών που θα κάνουν το κινούµενο
µέσο να ακολουθήσει την επιθυµητή πορεία ή δροµολόγιο. Στην απλή περίπτωση ενός σκάφους η
καθοδήγηση συνίσταται στην τοποθέτηση του πηδαλίου κατά τρόπο ώστε το σκάφος να ακολουθήσει την επιθυµητή πορεία. Στην περίπτωση ενός δορυφόρου που βρίσκεται σε τροχιά και πρέπει
να εκτελέσει µία διορθωτική µανούβρα (orbital maneuver) η καθοδήγηση συνίσταται στο να δοθούν µε τηλεχειρισµό από το κέντρο ελέγχου οι κατάλληλες εντολές στους µηχανισµούς πρόωσης.
Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι η έννοια της καθοδήγησης σχετίζεται µε το ερώτηµα «τι
πρέπει να κάνω τώρα για να ακολουθήσω την πορεία που έχω χαράξει;» [9].

2.2 Πλοηγοί GPS
Οι συσκευές πλοήγησης χωρίζονται σε 3 κατηγορίες
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1. PNA (Personal Navigation Assistant) [6]: είναι οι συσκευές που εξυπηρετούν αποκλειστικά
τη λειτουργία της πλοήγησης. Πρόκειται για απλές συσκευές GPS. Κάποιες απλά έχουν
κάποιες επιπλέον λειτουργίες όπως MP3, Photo Viewer, Bluetooth (π.χ. η συσκευή Mio
C520)

Image 2.1: Mio C520

2. PDA (Personal Digital Assistant) [3]: είναι μικροί υπολογιστές παλάμης με ενσωματωμένο
δέκτη GPS. Έχουν Windows Mobile, Pocket Office (word, excel power point) κ.λπ. Τέτοιες
συσκευές είναι το Mio P360 και το P560.

Image 2.2: Mio P360

Image 2.3: Mio P560

3. GPS PDA Phones: είναι τα Smartphones. Δηλαδή συσκευές οι οποίες συνδυάζουν σε μία
συσκευή τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου, του υπολογιστή παλάμης και της πλοήγησης. Το τελευταίο smartphone της Mio είναι το Α702.
Η πλοήγηση μέσω των πλοηγών αυτοκινήτου είναι απλή: Ο χρήστης πρώτα επιλέγει τον προορισμό με εισαγωγή οδού ή με τον καθορισμό ενός σημείου ή τις τωρινής γεωγραφικής του θέσης.
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Image 2.4: Mio A702
Κατόπιν επιλέγει διαδρομή συντομότερης απόστασης ή επιλογή γρηγορότερης διαδρομής. Στη
συνέχεια η επιλογή της διαδρομής εμφανίζεται στην οθόνη και καθοδηγεί τον οδηγό σε όλη την
πορεία. Σε όλη τη διαδρομή ανανεώνονται οι πληροφορίες για την απόσταση και το χρόνο μέχρι τον προορισμό. Ο προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης λαμβάνεται με τον ασύρματο δέκτη
GPS και οι πληροφορίες του χάρτη αποθηκεύονται στη συμπεριλαμβανόμενη κάρτα μνήμης. Οι
χάρτες είναι ψηφιακοί και υπάρχουν τόσο τοπογραφικοί χάρτες που περιλαμβάνουν τα οικοδομικά
τετράγωνα, τις οδούς και τις ισοϋψείς καμπύλες οσο και δορυφορικοί χάρτες. Υπάρχει δυνατότητα
εναλλαγής μεταξύ δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών για ευκολότερο προσανατολισμό.
Στην Ελλάδα οι εταιρείες που έχουν GPS για πλοήγηση είναι
• MLS

Image 2.5: MLS Talk And Drive Android Ultra
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• Garmin

Image 2.6: Garmin Nuvi

• TURBO X

Image 2.7: Turbo-X Route 50

• Tomtom

Image 2.8: Tomtom smart 20
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• Mio

Image 2.9: Mio Spirit 687

• Looket

Image 2.10: Looket G8

• Cartrek

Image 2.11: Cartrek CT2500
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• Tibo

Image 2.12: Tibo B4501

• MaxCom

Image 2.13: Maxcom Navi 503

Η MLS έχει τη μεγαλύτερη γκάμα σε μοντέλα, με ενσωματωμένους χάρτες Ελλάδας και Κύπρου και κάποια μοντέλα έχουν και χάρτες Ευρώπης. Οι τιμές κυμαίνονται από 50 έως 500€ με
πιο ακριβά αυτά της GARMIN. Αλλά κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει και δωρεάν με την αγορά
κάποιου κινητού.

2.3 Υπηρεσίες Διαδικτυακής Πλοήγησης
Εκτός από τις συσκευές πλοήγησης GPS, υπάρχουν ιστοσελίδες και υπηρεσίες διαδικτυακής
πλοήγησης πού δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν οnline τη εύρεση της τοποθεσίας τους και τη δρομολόγηση τους σε επιθυμητά σημεία ενδιαφέροντος, με μια πληθώρα
επιλογών για την μετακίνηση τους.
Ο τρόπος εύρεσης της διαδρομής είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται από τους πλοηγούς GPS: Ο χρήστης πρώτα επιλέγει τον προορισμό με εισαγωγή οδού ή με τον εύρεση ενός
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σημείου ή τις γεωγραφικής του θέσης. Κατόπιν επιλέγει την κατα αυτόν προτιμόμενη διαδρομή.
Στη συνέχεια η επιλογή της διαδρομής εμφανίζεται στην οθόνη και καθοδηγεί τον οδηγό σε όλη
την πορεία. Σε όλη τη διαδρομή ανανεώνονται οι πληροφορίες για την απόσταση και το χρόνο
μέχρι τον προορισμό.
Οι πιο διαδεδομένες ιστοσελίδες που παρέχουν την δυνατότητα αυτή προς τους χρήστες είναι:
• Google Maps - Χάρτες Google, η οποία είναι διαδεδομένη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλα σε
παγκόσμια κλίμακα. Σύνδεσμος: https://www.google.gr/maps

Image 2.14: Πλατφόρμα Google Maps

• Ploigos.gr , μια υπηρεσία αρκετά γνωστή στην Ελλάδα, η οποία είναι βασισμένη πάνω στους
χάρτες της Google. Σύνδεσμος: http://www.ploigos.gr/

Image 2.15: Πλατφόρμα Ploigos.gr
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• letsgo.gr, είναι μια ανερχόμενη υπηρεσία στην Ελλάδα, και βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό
επίπεδο. Σύνδεσμος: http://www.letsgo.gr/

Image 2.16: Πλατφόρμα letsgo.gr

Το πλεονέκτημα των υπηρεσιών διαδικτυακής πλοήγησης είναι οτι ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, χωρίς την ανάγκη αγοράς κάποια συσκεύης, με τη χρήση ενός browser , είτε από
το κινητό είτε από τον υπολογιστή του. Το μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν είναι οτι για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποήσει τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να έχει μια ενεργή σύνδεση στο
διαδίκτυο, είτε αυτή είναι μέσω υπολογιστή και ενός τοπικού ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου,
είτε από κινήτο με την χρήση ενός ασύρματο δικτύου ή τηλεφωνικού δικτύου από κάποιον πάροχο
κινητής τηλεφωνίας με την χρήση 4G/3G επιβαρυνόμενος με την αντίστοιχη χρέωση.

Κεφάλαιο 3

Έξυπνες Πόλεις
H έννοια «έξυπνη πόλη», ή αλλιώς Smart City, κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία,
ως ένα μέσο για να καταστούν διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στις
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές που
αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος μιας πόλης. Με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας το σύστηµα καινοτοµίας αποκτά µεγαλύτερο βάθος και εµβέλεια, ενώ οι λειτουργίες
του γίνονται περισσότερο διαφανείς και αποτελεσµατικές. Η πόλη κερδίζει σε ικανότητα καινοτοµίας, που µεταφράζεται σε ανταγωνιστικότητα και ευηµερία. Γι’ αυτό και η επέκταση των πόλεων
αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις [12]. Μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών
και δράσεων, οι πόλεις δεν ανησυχούν μόνο για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, αλλά
παράλληλα φαίνονται ικανές να προσαρμοστούν και να ευημερήσουν σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον [5]. Μέσα από αυτές τις προκλήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη σχεδιασμού του
κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης μιας έξυπνης πόλης καθώς και της γενικότερης αρχιτεκτονικής
της. Επακόλουθο αυτής της ανάγκης ήταν η εισαγωγή μιας πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής, η οποία
περιέχει τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα [1] [2]
• Επίπεδο χρήστη: περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) προς τους τελικούς χρήστες και τους ενδιαφερόμενους φορείς μιας έξυπνης πόλης. Γι’ αυτό το λόγο
εμφανίζεται τόσο στο υψηλότερο όσο και στο κατώτερο μέρος της γενικής αρχιτεκτονικής.
Αυτό συμβαίνει επειδή αφορά απ’ τη μια πλευρά τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι εποπτεύουν
την έξυπνη πόλη και είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την προσφορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και από την άλλη τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι «καταναλώνουν» τις
υπηρεσίες της έξυπνης πόλης και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
• Επίπεδο υπηρεσίας: είναι το πιο κρίσιμο επίπεδο της ψηφιακής πόλης, διότι παρέχει το πλαίσιο πάνω στο οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και των φορέων
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σχετίζεται με τη διάδοση των ψηφιακών δραστηριοτήτων (π.χ πολιτιστικών εκδηλώσεων, e-ticketing) στην κοινότητα και ενσωματώνει όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την έξυπνη πόλη όπως είναι οι υπηρεσίες τηλε-φροντίδας, η παρακολούθηση και ενημέρωση των συνθηκών κυκλοφορίας, των
θέσεων στάθμευσης κ.α.
• Επίπεδο πληροφοριών: περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, παράγονται
και συλλέγονται στην έξυπνη πόλη.
• Επίπεδο υποδομής: περιλαμβάνει το σύνολο των υποδομών που είναι απαραίτητες για τη
13

3. Έξυπνες Πόλεις

14

λειτουργία της ψηφιακής πόλης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, τα δίκτυα οπτικών ινών, τα συστήματα πληροφορικής και μεταφορών, οι
εφαρμογές λογισμικού που προσφέρουν στατιστική ανάλυση, τα γεωχωρικά πληροφοριακά
συστήματα κ.α. Όλες αυτές οι υποδομές συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση του συνόλου της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας των έξυπνων πόλεων που μας ενδιαφέρει ανήκει στο επίπεδο των υποδομών, που σχετίζεται άμεσα με τα γεωχωρικά - γεωγραφικά και πληροφοριακά συστήματα που
διαθέτει μια έξυπνη πόλη, καθώς όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την σωστή δρομολόγηση
μέσα σε μια πόλη, και το παρκάρισμα σε αυτή. Το παρκάρισμα μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία για τους περισσότερους οδηγούς, και όχι μόνο, καθώς συφωνα με στατιστικά στοιχεία του
ITS America, μέχρι και το 1/3 της κυκλοφοριακής συμφόρησης, δημιουργείται από οδηγούς που
ψάχνουν να παρκάρουν. Αυτό το πρόβλημα ήρθαν να αντιμετωπίσουν ορισμένες εφαρμογές που
προσφέρουν οι έξυπνες πόλεις στους πολίτες τους, με τον συνδυασμό και την χρήση συσκευών
– συστημάτων πλοήγησης. Πιο αναλυτικά, η χρήση αισθητήρων σε κομβικά σημεία των πόλεων
για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, τη σωστή δρομολόγηση των οδηγών με την χρήση των GPS,
αλλά και με την εύρεση ελεύθερων θέσεων παρκαρίσματος με τη χρήση αισθητήρων και δεσμευμένων χώρων ως παρκινγκ, ανακουφίζει την κυκλοφοριακή συμφορηση που δημιουργείται στις
μεγαλουπόλεις. Πιο κάτω θα δούμε κάποια συστήματα που υπάρχουν σήμερα.

3.1 Συστήματα που Υπάρχουν σήμερα
Tα πιο διαδεδομένα συστήματα δρομολόγησης και παρκαρίσματος, τα οποία έχουν αναπτυχθεί
για να μπορούν να ενταχθούν σε παραπάνω από μια έξυπνες πόλεις είναι τα εξής:
• Civic Smart To σύστημα της Civic Smart είναι από το πιο ακριβή και διαδομένα συστήματα,
καθώς παρέχει την δυνατότητα εύρεσης θέσης παρκαρίσματος μέσα σε μια έξυπνη πόλη με
την χρήση αισθητήρων και δεδομένων από κάμερες, και λειτουργεί με ζωντανή ανανέωση
πληροφοριών. Το μειονέκτημά της όμως είναι οτι για να μπορέσει να ενταχθεί σαν σύστημα
σε μια έξυπνη πόλη θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές. Επίσης λειτουργεί σε
smartphones και είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργείι με χρεώσεις, είτε με την χρήση
πιστωτικών καρτών, είτε με παρκόμετρα.
• ParkHelp To σύστημα ParkHelp είναι ένα αρκετά διαδομένο σύστημα, καθώς παρέχει την
δυνατότητα εύρεσης θέσης παρκαρίσματος μέσα σε μια έξυπνη πόλη με την χρήση αισθητήρων και δεδομένων από κάμερες, και λειτουργεί με ζωντανή ανανέωση πληροφοριών, και
αποθηκεύει κάθε θέση σταύθμευσης για τυχόν παραβάσεις και τις αναφέρει. Το μειονέκτημά
της είναι, και σε αυτή την περίπτωση, οτι για να μπορέσει να ενταχθεί σαν σύστημα σε μια
έξυπνη πόλη θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές. Λειτουργεί σε smartphones
και είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με χρεώσεις, είτε με την χρήση πιστωτικών καρτών είτε με την χρήση παρκόμετρων, και είναι απαραίτητη η μηνιαία συνδρομή από την
πόλη που την χρησιμοποιεί σαν εφαρμογή-σύστημα.
• FastPrk To σύστημα FastPrk είναι ένα έξυπνο σύστημα, καθώς παρέχει την δυνατότητα
εύρεσης θέσης παρκαρίσματος μέσα σε μια έξυπνη πόλη με την χρήση αισθητήρων και
δεδομένων από κάμερες, λειτουργεί με ζωντανή ανανέωση πληροφοριών και παρέχει τις
πληροφορίες στην τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την επιβολή προστίμων σε

3. Έξυπνες Πόλεις
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τυχόν παραβάτες. Παρέχει την δυνατότητα εγκατάστασης πλήρους εξοπλισμού με αισθητήρες με αρκετά χαμηλό κόστος συντήρησης. Λειτουργεί σε smartphones και σε υπολογιστές
και το αρνητικό είναι ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με χρεώσεις με την αγορά κάρτας
παρκαρίσματος απο παρκόμετρα και επιβάλει συνδρομή στην πόλη που την χρησιμοποιεί,
τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, αλλά και σε τηλεπικοινωνιακό επίπεδο για τη σύνδεση και τη
χρήση των συσκεύων της.
• StreetLine To σύστημα StreetLine είναι ένα αρκετά δημοφιλές σύστημα, καθώς παρέχει τη
δυνατότητα εύρεσης θέσης παρκαρίσματος μέσα σε μια έξυπνη πόλη με την χρήση αισθητήρων, λειτουργεί με ζωντανή ανανέωση πληροφοριών και παρέχει τις πληροφορίες στην
τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την επιβολή προστίμων σε τυχών παραβάτες.
Επίσης παρέχει στις πόλεις που την χρησιμοποιούνε την δυνατότητα παροχής λεπτομερών
αναφορών για οποιαδήποτε ζήτημα που μπορεί να προκύψει, αλλά και την άμεση υποστήριξη και ενημέρωση της εφαρμογής over-the-air. Λειτουργεί σε smartphones και σε υπολογιστές και το αρνητικό είναι ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με χρεώσεις με την αγορά
κάρτας παρκαρίσματος απο παρκόμετρα, και έχει μηνιαία συνδρομή για τον δήμο-πόλη που
τη χρησιμοποιεί.
Εξετάζοντας τα παραπάνω συστήματα δρομολόγησης και εύρεσης θέσης παρκαρίσματος για έξυπνες πόλεις βλέπουμε ότι τα προβλήματα που συναντώνται κατα κύριο λόγο είναι οτι χρειάζονται
αισθητήρες προεγκατεστημένοι σε μια πόλη για να μπορέσει να τα εκμεταλευτεί πλήρως. Επίσης
βλέπουμε ότι όλες οι εφαρμογές-συστήματα χρειάζονται κάποιου είδους συνδρομή από την πόλη,
και ένα είδος πληρωμής από τους πολίτες της εκάστοτε έξυπνης πόλης για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν σωστά το σύστημα και τις δυνατότητες που τους προσφέρει. Με τα παραπάνω στοιχεία
στο μυαλό μας, θα αναπτύξουμε ένα σύστημα για την πόλη της Τρίπολης με τη χρήση δοθέντων
συντεταγμένων- θέσεων παρκαρίσματος, χωρίς τη χρήση αισθητήρων σταύθμεσης και κυρίως χωρίς τη χρήση και την επιβολή χρεώσεων και συνδρομών που θα επιβάρυναν τους κατοίκους και
τον δήμο της Τρίπολης.

Κεφάλαιο 4

Εργαλεία που Χρησιμοποιήθηκαν
H εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη της Google που συσχετίζεται με τους χάρτες και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχει, γνωστή ως Google Maps API, καθώς και τις γλώσσες HTML/CSS/Jacascript σε προγραμματιστικό περιβάλλον JetBrains Webstorm. Παρακάτω θα
δούμε την κάθε γλώσσα και εργαλείο λίγο πιο αναλυτικά.

4.1 HTML
Η HTML (HyperText Markup Language, ελλ. Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) [8] είναι η
κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά υλικά των
ιστοσελίδων.
Ο σκοπός ενός web browser είναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα αναπαράγει σε σελίδες
που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά
τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας.
Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση αντικειμένων μέσα στη σελίδα (όπως εικόνες, video, κείμενο) και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων καθορίζοντας δομικά σημαντικά στοιχεία για το κείμενο. Μπορούν επίσης να
ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JavaScript-CSS, τα οποία επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML.
Για παράδειγμα, ο παρακάτω κώδικας σε HTML θα μας εμφανίσει μια πολύ απλή μορφή ιστοσελίδας
Listing 4.1: Παράδειγμα Απλής Ιστοσελίδας
1
2
3
4
5
6
7
8

<!DOCTYPE html >
<html>
<body bgcolor=’yellow’ >
<h1>Ένας Τίτλος </h1>
<p>Μια παράγραφος </p>
</body>
</html>

Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα, όπως φαίνεται στον Browser μας.

16

4. Εργαλεία που Χρησιμοποιήθηκαν

17

Image 4.1: Παράδειγμα Απλής Ιστοσελίδας

4.2 CSS
Η CSS (Cascading Style Sheets)[4] ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ και
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα
σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε
στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός ιστοτόπου. Η CSS
είναι μια γλώσσα προορισμένη να αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει
περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση
με την HTML. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα μπορεί να ειπωθεί ότι η χρήση
της CSS είναι απαραίτητη.
Με τη χρήση της CSS θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε την προηγούμενη σελίδα που δημιουργήσαμε και να την βελτιώσουμε με την χρήση του παρακάτω κώδικα. Πρακτικά θα δώσουμε
στο κείμενο την ιδιότητα να σταθεί στο κέντρο της σελίδας μας και του Browser και θα το κάνουμε
κόκκινο.
Listing 4.2: Ενσωμάτωση CSS στην απλή ιστοσελίδα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<!DOCTYPE html >
<html>
<style>
.center { //css code
text-align: center;
color: red;
}
</style>
<body bgcolor=’yellow’ >
<h1 class=”center” >Ένας Τίτλος </h1>
<p class=”center” >Μια παράγραφος </p>
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</body>
</html>

Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε απο την εισαγωγή του εν λόγω CSS κώδικα στο αρχείο που
είχαμε θα έιναι το εξής:

Image 4.2: Ενσωμάτωση CSS στην απλή ιστοσελίδα

4.3 JavaScript
Η JavaScript είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού [7]. Αρχικά αποτέλεσε μέρος
της υλοποίησης των web browsers, ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη να μπορούν να
επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά
το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται.
Η JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα πρωτότυπα, είναι δυναμική, με
ασθενείς τύπους και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. Η σύνταξή της είναι επηρεασμένη κατα κλυριο λόγο από τη C. Η JavaScript αντιγράφει πολλά ονόματα και συμβάσεις
ονοματοδοσίας από τη Java, αλλά γενικά οι δύο αυτές γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ
διαφορετική σημασιολογία. Είναι γλώσσα βασισμένη σε διαφορετικά προγραμματιστικά παραδείγματα (multi-paradigm), υποστηρίζοντας αντικειμενοστρεφές, προστακτικό και συναρτησιακό
στυλ προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση της JavaScript μπορούμε δώσουμε σε
μια ιστοσελίδα πολλές λειτουργίες. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη ιστοσελίδα, θα ενσωματώσουμε μια συνάρτηση, με σκοπό την επεξεργασία του κειμένου της σελίδας με το πάτημα ενός
κουμπιού. Ο κώδικας μας θα γίνει :
Listing 4.3: Ενσωμάτωση JavaScript στην απλή ιστοσελίδα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<!DOCTYPE html >
<html>
<style>
.center { //css
text-align: center;
color: red;
}// css
button{
margin:auto;
display:block;
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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}
</style>
<body bgcolor=’yellow’ >
<h1 class=”center” >Ένας Τίτλος </h1>
<p class=”center” id= ”paragraph” >Μια παράγραφος </p>

<button type= ”button” onclick=”myFunction()” > Click Me!</button >
<script> // Javascript
function myFunction() {
document.getElementById(”paragraph”).innerHTML = ”Η παράγραφοςάλλαξε !”;
}
</script>
</body>
</html>

Η αρχική μας σελίδα θα φαίνεται έτσι:

Image 4.3: Η Σελίδα κατά το φόρτωμά της
Μετά το πάτημα του κουμπιού, θα κληθεί η συνάρτηση για την επεξεργασία του κειμένου «Μια
παράγραφος» και θα γίνει έτσι:
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Image 4.4: Η σελίδα μετά το πάτημα του κουμπιού

4.4 Google Maps API
Η Google εγκαινίασε το API Χαρτών Google τον Ιούνιο του 2005 για να επιτρέπει στους
προγραμματιστές να ενσωματώσουν το Google Maps σε ιστοσελίδες τους [11]. Το Google Maps
API είναι ένα εργαλείο με το οποίο είναι δυνατόν να ενσωματώσει κάποιος το Google Maps σε
μια ιστοσελίδα, επί της οποίας ιστοσελίδας μπορεί να επικαλύπτονται ειδικά δεδομένα. Το API
αρχικά ήταν φτιαγμένο για να λειτουργεί σε γλώσσα JavaScript, αν και αργότερα επεκτάθηκε
για να μπορεί να συμπεριληφθεί και από εφαρμογές Adobe Flash, προσφέροντας μια υπηρεσία
για ανάκτηση στατικών εικόνων από τον χάρτη, και διαδικτυακών υπηρεσιών για την εκτέλεση
γεωκωδικοποίησης, με την ιδιότητα να δημιουργεί οδηγίες δρομολόγησης πάνω στο χάρτη. Το ΑΡΙ
διατίθεται στα Αγγλικά και μπορεί να το βρεθεί στον σύνδεσμο https://developers.google.
com/maps/

Image 4.5: Η αρχική σελίδα του API
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Το ΑΡΙ αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη βελτιστοποίηση χαρτών πάνω σε διάφορες πλατφόρμες, όπως το Android, το IOS και σε εφαρμογές διαδικτύου. Για κάθε περίπτωση
το ΑΡΙ διαθέτει ένα διαφορετικό περιβάλλον που παρέχει στους χρήστες του διαφορετικά παραδείγματα και οδηγίες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος και ευκολότερος προγραμματισμός
με τη χρήση του εργαλείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση επίσης συνατώνται και διαφορετικές βιβλιοθήκες, ετσι ώστε η κάθε υλοποίηση χάρτη για κάποια διαφορετική πλατφόρμα να αποδίδει το
βέλτιστο δυνατό.

Image 4.6: Google Maps Tutorial

Image 4.7: Google Maps Reference
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Image 4.8: Google Maps Example
Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το ΑΡΙ, αν και είναι δωρεάν, πρέπει να δημιουργήσει ένα
κλειδί που αντιστοιχίζεται στο αντίστοιχο πεδίο και πλατφόρμα που επιθυμεί να εργαστεί ( πχ
πάνω στο IOS ). Αν το κλειδί ξεπερνάει ένα συγκεκριμενο αριθμό επισκέψεων ανα λεπτό, δηλαδή
υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες που χρησιμοποιούν μια εφαρμογή χτισμένη πάνω σε ένα κλειδί, τότε
το κλειδί χρίζει αναβάθμισης σε επαγγελματικό, και πρέπει να αγοραστεί ένα άλλο που θα καλύπτει
μεγαλύτερο εύρος επισκεπτών. Επίσης το ΑΡI προσφέρει αναλυτικά παραδείγματα, οδηγίες και
documentation , σε περίπτωση που τα χρειαστεί κάποιος, όπως βλέπουμε πιο πάνω, κάνοντας την
εκμάθηση του απλούστερη.

Κεφάλαιο 5

Στόχος της Πτυχιακής Εργασίας
Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν αρκετά συστήματα τα οποία, όταν τους δοθεί μια αφετηρία
και ένας προορισμός, μας βρίσκουν την βέλτιστη απόσταση κατά συγκεκριμένα κριτήρια που τους
έχουν δοθεί, και μας δρομολογούν αντίστοιχα στον προορισμό μας. Το θέμα όμως που προκύπτει,
ειδικά όταν κινείται κανείς με αυτοκίνητο, από την απλή μορφή αυτή δρομολόγησης, είναι οτι το
εν λόγω σύστημα μας κατευθύνει προς τον προορισμό καθαυτό, χωρίς την ιδιότητα πρόβλεψης εύρεσης μιας θέσης parking για να σταυθμεύσουμε κοντά στον προορισμό μας, με αποτέλεσμα να
χρειάζεται αρκετές φορές να απομακρύνεται κάποιος σχετικά μακρύα για την εύρεση μια θέσης
σταύθμευσης.
Σε αυτή την πτυχιακή εργασία, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα διαδικτυακής δρομολόγησης, στο
οποίο ο χρήστης θα εισάγει τον επιθύμητο του προορισμό και το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη
που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για παρκάρισμα κοντά στην δοσμένη τοποθεσία θα δημιουργεί
μια διαδρομή διαφορετική, οδηγώντας τον χρήση σε μια θέση παρκαρίσματος κοντά στον τελικό
του προορισμό, και στην συνέχεια θα τον κατευθύνει στον τελικό του προορισμό. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη θέση παρκαρίσματος κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος του χρήστη, η εφαρμογή θα κατευθύνει τον χρήστη στον τελικό του προορισμό. Το σύστημα θα προσφέρει
θέσεις παρκαρίσματος στην Τρίπολη, καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα από άλλες πολεις διαθέσιμα.
Πιο κάτω θα δουμε πως θα γινόταν εφικτό ένας χρήστης της εφαρμογής αυτής να προσέλθει στην Τρίπολη σε μια επιθυμητή τοποθεσία έχοντας βρει μια θέση παρκαρίσματος μέσω της
εφαρμογής μας.

5.1 Σενάριο Χρήσης
Ο Γιώργος, που μένει στην Καλαμάτα, θέλει να επισκεφτεί την Ελένη στην Τρίπολη. Ο Γιώργος γνωρίζει τη διεύθυνση της Ελένης, που είναι Ερυμάνθου 28, αλλά δεν γνωρίζει την πόλη της
Τρίπολης. Όταν ο Γιώργος πλησιάζει στην Τρίπολη – για παράδειγμα λίγο πριν την έξοδο της Εθνικής για να είσελθει στην Τρίπολη – συνδέεται στην υπηρεσία για να λάβει αναλυτικές οδηγίες.
Το περιβάλλον είναι όμοιο με των Google Maps, όποτε ο Γιώργος, έχοντας χρησιμοποιήσει στο
παρελθον την υπηρεσία αυτή της Google, δεν αντιμετώπιζει κάποιο πρόβλημα στην χρήση του.
Συμπληρώνει τον προορισμό του και το σύστημα παρουσιάζει τον χάρτη και αναλυτικές οδηγίες
με τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει.
Οι οδηγίες που έχει λάβει δεν έχουν σαν προορισμό τον αριθμό 28 της οδού Ερυμάνθου, αλλά
αντιθέτως, τον οδηγούν προς τη διεύθυνση Παπαρρηγοπούλου 54 που βρίσκεται κοντά και έχει
ελεύθερες θέσεις σε ανοιχτό πάρκινγκ του δήμου.
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Image 5.1: Οδηγίες μέχρι το parking στην Παπαρρηγοπούλου

Στην συνέχεια, υπάρχουν οδηγίες για τη μετάβαση στην οδό Ερυμάνθου 28 με τα πόδια.
Image 5.2: Οδηγίες μέχρι την Ερυμάνθου 28, μετά το παρκάρισμα
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Ο Γιώργος φτάνει στο σπίτι της Ελένης. Είχε ακούσει για δυσκολία εύρεσης θέσης στην Τρίπολη, πράγμα που έτσι οπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, του φαίνεται μύθος.

Κεφάλαιο 6

Ανάπτυξη εφαρμογής
Αναπτύσσοντας την εφαρμογή, σπάμε ουσιαστικά σε επι μέρους κομμάτια το πρόγραμμα,
ώστε να επεξηγήσουμε σταδιακά πως δημιουργήσαμε την εφαρμογή. Ταιριάζει, να επισυνάπτουμε
κομμάτια από τον κώδικα της εφαρμογής, επεξηγώντας τον παράλληλα, για βασικά σημεία (περιοχές κλειδιά) της εφαρμογής. Στις επόμενες υποενότητες θα δουμε την διεπαφή που βλέπει ο
χρήστης, το πως πήραμε την εκάστοτε τοπoθεσία του χρήστη, το πως και με ποια κριτήρια επιλέγουμε την διαδρομή που χαράσουμε με βάση την απόσταση, το πως συνδέσαμε την διαδρομή
με βάση το parking και το πως διαχειριστήκαμε δύσκολα κομμάτια όπως την ασυμβατότητα ενός
browser με την εφαμαρμογή και οποιεσδήποτε άλλες αξιοσημείωτες λειτουργίες του προγράμματος.
Με την χρήση του Google Maps API και της JavaScript έχουμε πρόσβαση σε μια πληθώρα
εργαλείων που χρησιμοποιεί από μόνο του Google Maps. Για να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία,
o κώδικας μας είναι σε γλώσσα JavaScript.

6.1 Διεπαφή - User Interface
Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της εφαρμογής, ο χρήστης βλέπει ένα χάρτη κεντραρισμένο στην Τρίπολη και ένα πεδίο κειμένου ενσωματωμένο στον χάρτη. Σε αυτό το πεδίο ο χρήστης καλείται να δώσει μια επιθυμητή διεύθυνση σαν προορισμό, έτσι ώστε μετά να μπορέσει
το πρόγραμμα να τον καθοδηγήσει.Το πεδίο θα εμφανίζει ένα μενού με τις επιλογές που είναι
παρεμφερείς στο κείμενο που πληκτρολογεί ο χρήστης με την χρήση του κώδικα όπως φαίνεται
παρακάτω:
Listing 6.1: Κώδικας textbox και autocomplete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

var destination_input = document.getElementById(’destination-input’);
map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT].push(destination_input);
var destination_autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete(
destination_input);
destination_autocomplete.addListener(’place_changed’, function () {
var place = destination_autocomplete.getPlace();
if (!place.geometry) {
window.alert(”Autocomplete’s returned place contains no geometry”);
return;
}
directionsDisplay.setPanel( null );
directionsDisplay.setMap( null );
directionsDisplay2.setPanel( null );
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15
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directionsDisplay2.setMap( null );
expandViewportToFitPlace(map, place);
//code to find user location
// ...
}

Στη συνέχεια η εφαρμογή θα ζητήσει άδεια από τον χρήση για να εντοπίσει τη θέση του και του
εμφανίζει τη διαδρομή στο χάρτη και τις αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα, με τη συνάρτηση
routing που θα δούμε παρακάτω, και το αποτέλεσμα της χρήσης της εφαρμογής είναι αυτό:

Image 6.1: Τελικό στάδιο χρήσης της εφαρμογής

6.2 Εύρεση Θέσης Χρήστη
’Οπως προαναφέρθηκε, όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό, τότε το πρόγραμμα θα κληθεί
να βρει την εκάστοτε τοποθεσία του χρήστη, εμφανίζοντας στον χρήστη ένα pop-up μέσα από τον
browser, καλώντας τον να αποδεχθεί την εύρεση της τοποθεσίας του, και αυτό θα επιτευχθεί με
την χρήση του παρακάτω κώδικα:
Listing 6.2: Κώδικας για την εύρεση θέσης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

if (navigator.geolocation) {
navigator.geolocation.getCurrentPosition( function (position) {
curlat=position.coords.latitude;//store my current loc to lat/lng
for later usage
curlng=position.coords.longitude;
//other code here
}, function () {
handleLocationError( true , infoWindow , map.getCenter());
},{enableHighAccuracy: true ,timeout: 3000} );
} else {
// Browser doesn’t support Geolocation
handleLocationError( false , infoWindow , map.getCenter());
}
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Σε περίπτωση που δεν δωθεί η άδεια εύρεσης της τοποθεσίας του χρήστη ή δεν υποστηρίζεται
ο browser, καλείται η συνάρτηση handleLocationError και επιστρέφει σφάλμα
Listing 6.3: Κώδικας της συνάρτησης handeLocationError
1
2
3
4
5
6

function handleLocationError(browserHasGeolocation , infoWindow , pos) {
infoWindow.setPosition(pos);
infoWindow.setContent(browserHasGeolocation ?
’Error: The Geolocation service failed.’ :
’Error: Your browser doesnt support geolocation.’);

}

Δοθείσας αυτής της άδειας, του εμφανίζει τη διαδρομή με οδηγίες από την τρέχουσα θέση του
ως τον τελικό του προορισμό, με τη χρήση της συνάρτησης routing που θα δούμε σε λίγο.

6.3 Η συνάρτηση initMap
Η συνάρτηση αυτή είναι η πιο συμαντική, καθώς μέσω αυτής αρχικοποιείται ο κώδικάς μας.
Αυτό συμβαίνει διότι η συνάρτηση δημιουργεί τον χάρτη και τον εμφανίζει στην διεπαφή, λαμβάνει την γεωγραφική μας θέση και το σημειο ενδιαφέροντος και αναλαμβάνει την εύρεση της καταλληλότερης διαδρομής για εμας, σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Αρχικά, βλέπουμε τη δημιουργία
και την αρχικοποίηση του χάρτη, με συνταταγμένες οι οποίες τοποθετούν το χάρτη στο κέντρο,
περίπου, της Τρίπολης.
Listing 6.4: Δημιουργία και αρχικοποίηση χάρτη
1
2
3
4
5

var map = new google.maps.Map(document.getElementById(’map’), {
mapTypeControl: false ,
center: {lat: 37.511655, lng: 22.377917},
zoom: 13
});

Εν συνεχεία, χρειαζόμαστε μια μεταβλητή για να πάρουμε και να αποθηκεύσουμε τις οδηγίες
από το Google Maps API, καθώς και μια ακόμα για να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα
αποτελέσματα που θα πάρουμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε δύο, καθώς ζητάμε οδηγίες για δύο
διαδρομές συνολικά, και θα μας χρειαστούν στην συνέχεια για να τις ξεχωρίζουμε απλούστερα.
Στις μεταβλητές που θα μπορούμε να επεξεργαστούμε το αποτέλεσμα και θα το εμφανίζουμε στον
χάρτη, περνάμε σαν όρισμα τον χάρτη μας, για να του υποδείξουμε που θα τυπωθούν οι οδηγίες.
Listing 6.5: Δημιουργία μεταβλητών για αποθήκευση και επεξεργασία αποτελεσμάτων και οδηγιων από το Google Maps API
1
2
3

var directionsService = new google.maps.DirectionsService;
var directionsDisplay= new google.maps.DirectionsRenderer({map:map});
var directionsDisplay2= new google.maps.DirectionsRenderer({map:map});

6.3.1 Λειτουργία του Textbox ActionListener
Πιο αναλυτικά, μέσα στον actionlistener που δημιουργήσαμε για το textbox, αρχικά παίρνουμε
την τοποθεσία από το textbox και βλέπουμε αν υπάρχει, ελέχοντας το γεωμετρικό πλάτος και μήκος
της.
Listing 6.6: Έλεγχος ύπαρξης της τοποθεσίας
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var place = destination_autocomplete.getPlace();
if (!place.geometry) {
window.alert(”Autocomplete’s returned place contains no geometry”);
return;
}

Στη συνέχεια, ζητάμε από τον φυλλομετρητή του χρήστη να μας δώσει την άδεια να εντοπίσουμε την θέση του μέσω του GPS της συσκεύης που χρησιμοποιεί, όπως είδαμε πιο πάνω. Εφόσον
ο χρήστης μας δώσει την άδεια του, εμείς αποθηκεύουμε τις συντεταγμένες που μας δόθηκαν και
βλέπουμε μέσα από ένα πίνακα που έχουμε δημιουργήσει τις διαθέσιμες θέσεις parking, καθώς και
την τοποθεσία τους. Έπειτα, υπολογίζουμε την απόσταση μεταξύ των σημείων που είμαστε, του
σημείου που θέλουμε να μεταβούμε και την θέση Parking, και κρατάμε την βέλτιστη - μικρότερη
διαδρομή. Αξίζει να σημειωθεί οτι σε περίπτωση που μια βέλτιστη θέση παρκαρίσματος που έχει
επιλεγεί είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από τα 700 μέτρα, τότε θεωρούμε ότι μια τέτοια θέση δεν
θα ήταν ιδανική για τον χρήστη, και τον δρομολογούμε αμέσως στον προορισμό του, χωρίς να τον
παρακάμπτουμε σε αυτή την θέση.
Listing 6.7: Έυρεση βέλτιστης - μικρότερης διαδρομής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

curlat=position.coords.latitude;//store my current loc to lat/lng
for later usage
curlng=position.coords.longitude;
var posArr=[];
var Mypos = new google.maps.LatLng (curlat,curlng);
posArr[0] = new google.maps.LatLng (37.51211, 22.36897);
posArr[1] = new google.maps.LatLng (37.51137, 22.37858);
posArr[2] = new google.maps.LatLng (37.5088, 22.37303);
posArr[3] = new google.maps.LatLng (37.51444, 22.37235);
posArr[4] = new google.maps.LatLng (37.51451, 22.37206);
posArr[5] = new google.maps.LatLng (37.50877, 22.37036);
posArr[6] = new google.maps.LatLng (37.51407, 22.37663);
posArr[7] = new google.maps.LatLng (37.51273, 22.37778);
posArr[8] = new google.maps.LatLng (37.50997, 22.37082);
posArr[9] = new google.maps.LatLng (37.50878, 22.37603);
posArr[10] = new google.maps.LatLng (37.51476, 22.3754);
posArr[11] = new google.maps.LatLng (37.50965, 22.37632);
posArr[12] = new google.maps.LatLng (37.51123, 22.37054);
posArr[13] = new google.maps.LatLng (37.51374, 22.37233);
posArr[14] = new google.maps.LatLng (37.51443, 22.37131);
posArr[15] = new google.maps.LatLng (37.51352, 22.37109);
posArr[16] = new google.maps.LatLng (37.51105, 22.37973);
destination_place_id = place.place_id;
//creating a marker for the map, for my current location
//setting the center
var templace = place.geometry.location;
var minDis=google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween (
posArr[0], templace);
var calc= 0,pos_i=0;
for ( var i=0;i <p osArr.length;i++){
calc=google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween (
posArr[i], templace);
if (minDis > calc){
pos_i=i;
minDis=calc;
}
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}
temp2=posArr[pos_i];//minimum distance slot from poi
if ( google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween (posArr[
pos_i], templace) > 700){
var routes = [{origin: Mypos, destination: {’placeId’:
destination_place_id}, travel_mode:
google.maps.TravelMode.DRIVING}];
} else {
var routes = [{origin: Mypos, destination: temp2, travel_mode:
google.maps.TravelMode.DRIVING},
{origin: temp2,destination: {’placeId’:
destination_place_id},travel_mode:
google.maps.TravelMode.WALKING}];
}

Προχωρώντας, περνάμε σε ένα πίνακα τις διαδρομές που έχουμε υπολογίσει ότι χρειάζονται
για να πάμε στο σημείο ενδιαφέροντος, καθαρίζουμε το Panel που θα περιέχει τις οδηγίες, ζητάμε
οδηγίες για κάθε διαδρομή και τις εκτυπώνουμε αντίστοιχα στους χάρτες και στην περιοχή των
οδηγιών, με τη χρήση της συνάρτησης routing που θα δούμε παρακάτω.
Listing 6.8: Υπολογισμός και εκτυπωση διαδρομών και οδηγιών στον χάρτη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

var routes= [{origin: Mypos, destination: temp2,travel_mode:
google.maps.TravelMode.DRIVING},
{origin: temp2, destination: {’placeId’: destination_place_id
},travel_mode: google.maps.TravelMode.WALKING}];
map.setCenter(Mypos);
directionsDisplay.setMap(map);
document.getElementById(”right-panel”).innerHTML = ””;
var div = document.getElementById( ’right-panel’ );
div.style.backgroundColor=’white’;
directionsDisplay.setPanel(div);
for ( var i = 0; i < routes.length; i++) {
if (i==1) {
routing(routes[i],directionsService , directionsDisplay2);
directionsDisplay2.setMap(map);
directionsDisplay2.setPanel(div);
break;
} else {
routing(routes[i],directionsService , directionsDisplay);
}
}

6.3.2 H συνάρτηση routing
Πιο αναλυτικά, η συνάρτηση routing, είναι η συνάρτηση που καλείται και αλληλεπιδρά με τα
εργάλεια του Google Maps API. Της δίνουμε σαν όρισμα τη διαδρομή, που εμπεριέχει σημεία ενδιεφέροντος -τρόπο ταξιδιού, καθώς και τις μεταβλητές που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε
τα αποτελέσματα. Η εφαρμογή ελέγχει αν το status της διαδρομής είναι εντάξει, και εν συνεχεία
λαμβάνει την απάντηση και θέτει τις οδηγίες στον χάρτη.
Listing 6.9: H συνάρτηση routing
1
2

function routing(route, directionsService , directionsDisplay) {
directionsService.route({
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origin: route.origin ,
destination: route.destination ,
travelMode: route.travel_mode
}, function (response , status) {
if (status === google.maps.DirectionsStatus.OK) {
directionsDisplay.setDirections(response);
} else {
window.alert(’Directions request failed due to ’ + status);
}
});
}
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Κεφάλαιο 7

Χρήση της εφαρμογής
Η χρήση της εφαρμογής είναι αρκετά απλή. Ο χρήστης που επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει
πραγματοποιεί μια απλή επίσκεψη στο site http://gav.uop.gr/demos/smartpark/ και εισάγει
στην φόρμα ”Που επιθυμείτε να πάτε” πάνω στον χάρτη τον επιθυμητό προορισμό. Το site του
υποδεικνύει την τοποθεσία για παρκάρισμα με τις αντίστοιχες οδηγίες στον πρώτο χάρτη, και το
υπόλοιπο της διαδρομής με οδηγίες, μετά που παρκάρει, στο δεύτερο χάρτη.

Image 7.1: Αρχική σελίδα της εφαρμογής
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Image 7.2: Εισαγωγή σημείου ενδιαφέροντος

Image 7.3: Εύρεση τωρινής τοποθεσίας (αποδεχόμενοι τη χρήση του GPS)
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Image 7.4: Πορεία πάνω στο χάρτη με αναλυτικές οδηγίες προς την θέση παρκαρίσματος και την
τελική θέση

Image 7.5: Πορεία πάνω στο χάρτη με αναλυτικές οδηγίες προς την θέση παρκαρίσματος και την
τελική θέση (κοντινό πλάνο)

Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα
Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας έγινε μια μελέτη για τον προσδιορισμό θέσης μέσω συστημάτων GPS, έγινε αναφορά στις έξυπνες πόλεις και έρευνα στα συστήματα πλοήγησης που
υπάρχουν σήμερα. Αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή που βασίστηκε στην παροχή υπηρεσιών θέσης, με σκοπό την ευφυή δρομολόγηση σε χάρτες Google Maps μέσα στην Τρίπολη και
κύριο γνώμονα τοσο την απλότητα και την ευχρηστία της εφαρμογής, όσο και την εξυπηρέτηση
και την ικανοποίηση των χρηστών της.
Τώρα που υπάρχει η εφαρμογή αυτή, η ζωή στην Τρίπολη θα μπορέσει να αλλάξει αρκετά,
καθώς θα βοηθήσει στην άρση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στην ευκολότερη εύρεση
θέσεων παρκαρίσματος για τους οδηγούς, στην ευκολότερη μετακίνηση των οδηγών μέσα στην
πόλη και όχι μόνο, αλλά και στην πιο ευέλικτη κυκλοφορία των πεζών.
Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί με την ενσωμάτωση μιας πιο διαδραστικής και
φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής - user interface και με την ενσωμάτωση περισσότερων θέσεων
παρκαρίσματος οχι μονο στην πόλη της Τρίπολης αλλά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Επίσης
η διασύνδεση μιας υποδομής με αισθητήρες για την ανανέωση σε πραγματικό χρόνο των διαθέσιμων θέσεων παρκαρίσματος θα αναδύκνειε την εφαρμογή ακόμα περισσότερο, τόσο σε επίπεδο
δημοτικότητας, όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και καινοτομιών.
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