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Περίληψη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή και με
χρονική ακρίβεια των θέσεων των εργαζομένων μελών μιας εταιρείας που διασχίζουν τις οδούς
ενός αστικού κέντρου, καθώς είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση καθορισμένων περιπολιών.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου δημιουργήσαμε μια εφαρμογή android για τους υπαλλήλους
και μια διαδικτυακή εφαρμογή για τον εργοδότη. Οι εφαρμογές αυτές συνδέονται μεταξύ τους σε
μια κοινή βάση δεδομένων.
Η σαφής γνώση της συγκεκριμένης θέσης υπαλλήλου μέσα στο χάος μιας πολυάνθρωπης πόλης προσδίδει στον εργοδότη μοναδικά πλεονεκτήματα όπως ταχύτερη εκτέλεση περιπολιών, αντικειμενική πληροφόρηση, καταπληκτική αξιοπιστία και φυσικά αυτά τα δεδομένα καθιστούν την
εταιρεία ανταγωνιστική και ταυτόχρονα της αναγνωρίζουν την υπεροχή της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την βοήθεια των
έξυπνων κινητών (smartphones) που καθιστούν τα αποτελέσματα θεαματικά και ελκυστικά.
Στη μελέτη αυτή αρχικά γίνεται μια αναφορά στο λειτουργικό σύστημα Android. Έπειτα παρουσιάζονται τα προγράμματα και οι σχετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να υλοποιηθούν οι παραπάνω εφαρμογές. Επιπλέον, ακολουθούν οι επεξηγήσεις των κλάσεων και κάποια
τμήματα κώδικα από την εφαρμογή του κινητού, ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας της
συγκεκριμένης δορυφορικής εφαρμογής. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του σχεδιασμού και της
υλοποίησης της διαδικτυακής εφαρμογής και τέλος γίνεται η επίδειξη της, για να διαπιστωθεί στην
πράξη η χρηστικότητα και η αποτελεσματικότητα της.

Abstract
This thesis aims at monitoring at any time and in time the positions of the employees of a
company that cross the streets of an urban center, as they are responsible for the execution of
designated patrols. To achieve this goal, we created an android application for the employees and
a web application for the employer. These applications are linked to one common database.
The clear knowledge of the specific employee position within the chaos of a multi-human city
gives the employer unique advantages such as faster patrolling, objective information, amazing
reliability and of course this data makes the company competitive and at the same time recognizes
the superiority of the quality of its services. This process can not go further without the help of
smartphones that make results spectacular and appealing.
This study initially makes reference to the Android OS. Next, the programs and related technologies used to implement the above applications are presented. In addition, the class explanation
and some code sections from the mobile application follow to understand how this particular satellite application works. Then, the web application design and implementation is analyzed and finally
is demonstrated, in order to establish in practice its usability and effectiveness.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Η σημερινή κοινωνία στην οποία ζούμε χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από την αλματώδη
τεχνολογική πρόοδο, που παρά την οικονομική κρίση, ο καθένας μας προσπαθεί να συντονιστεί
μαζί της, γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστο να νιώθει κανείς ότι είναι εκτός εποχής. Αυτός είναι
ο ουσιαστικός λόγος που αργά ή γρήγορα υπομένουμε οικονομικές θυσίες που είναι απαραίτητες,
ώστε να οικειοποιηθούμε ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία σαφώς αναβαθμίζουν την ποιότητα
της ζωής μας. Αυτός είναι ο λόγος που φροντίζουμε να υιοθετούμε πρόσφατες τεχνολογικές εφαρμογές, γιατί είναι αδυσώπητο να είμαστε ουραγοί σε έναν ενοποιημένο κόσμο, τη στιγμή που
επιβάλλεται να εξασφαλίζουμε τουλάχιστον την ισοτιμία μαζί του.
Στην εποχή μας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που απασχολούν υπαλλήλους με
σκοπό την φύλαξη κάποιου χώρου, την εκτέλεση συγκεκριμένων περιπολιών ή την διανομή διάφορων εμπορικών αγαθών. Είναι πολύ πιθανό να συναντήσαμε τέτοιους υπαλλήλους σε εμπορικά
κέντρα, σε πλατείες ή ακόμα και σε δρόμους. Τα έξυπνα κινητά (smartphones), τελευταία λέξη της
τεχνολογίας, έχουν διεισδύσει, επίσης, για τα καλά στην καθημερινότητα μας, καθώς οι περισσότερες ενέργειες που κάνουμε στην διάρκεια μιας μέρας είναι αδύνατες χωρίς αυτά.
Ωστόσο οι σχετικές με τις περιπολίες εταιρείες αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα ένα αντικειμενικό
πρόβλημα. Ήταν η άγνοια της θέσης του προσωπικού τους και επομένως η αδυναμία δημιουργικής διαχείρισης και επίβλεψής του. Οι εταιρείες αγνοούσαν αν ο υπάλληλος ήταν πράγματι στη
δουλειά του ή αν, για ποικίλους λόγους, είχε παρακάμψει την καθορισμένη διαδρομή του και βρισκόταν εκτός περιπολίας.
Αυτό το πρόβλημα προσπαθησε να προσεγγίσει ή ακόμα και να λύσει η παρούσα εφαρμογή.
Έχει στόχο να συμβάλει στην βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών σχετικών με περιπολίες μέσα
στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Με το σύστημα εφαρμογών που προτείνουμε οι εταιρείες θα εξασφαλίσουν μια νέα ψηφιακή δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των εργαζομένων τους, αρκεί
να γίνεται χρήση των smartphones και της διαδικτυακής μας εφαρμογής.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 8 κεφάλαια. Η δομή που ακολουθούμε έχει ως
εξής: στο κεφάλαιο 2 θα αναφερθούμε στο λειτουργικό σύστημα Android. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιάσουμε τα εργαλεία, τις γλώσσες προγραμματισμού καθώς και τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία των εφαρμογών. Στο κεφάλαιο 4 θα αναφέρουμε τους
στόχους της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Επιπρόσθετα στο κεφάλαιο 5 θα αναλύσουμε την δημιουργία της εφαρμογής Spydroid και τις κλάσεις/υποκλάσεις που την απαρτίζουν. Επιπλέον στο
κεφάλαιο 6 θα αναλύσουμε τα κομμάτια κώδικα για την σχεδίαση και λειτουργικότητα της διαδικτυακής εφαρμογής και στο κεφάλαιο 7 τη χρήση των δύο εφαρμογών μας στην καθημερινότητα.
Κλείνοντας στο κεφάλαιο 8 θα κάνουμε μια σύνοψη της παρούσας εργασίας, θα αναφέρουμε τα
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συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε και θα κάνουμε κάποιες προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις.

Κεφάλαιο 2

Το λειτουργικό Android
Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα (Free and Open Source Software),
κυρίως για κινητές συσκευές, το οποίο τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux. Ο
βασικός σχεδιασμός του κυρίως είναι για οθόνες αφής σε φορητές συσκευές (όπως smartphones
και tablets), χωρίς όμως η χρήση του να σταματάει εκεί. Ήδη, χρησιμοποιείται και σε τηλεοράσεις,
με ένα εξειδικευμένο σχεδιασμό για το σκοπό αυτό (Android TV), χρησιμοποιείται σε ρολόγια
χειρός (Android Wear), αλλά ακόμα και σε αυτοκίνητα (Android Auto). Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε, ότι μεγάλες εταιρίες όπως η Alfa Romeo, Fiat, Audi και Bentley έχουν δείξει ενδιαφέρον
για το Android Auto, το οποίο θα το εφαρμόσουν στο προσεχές μέλλον για τα νέα τους μοντέλα.
Επίσης έχει εφαρμοστεί και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε διάφορες κονσόλες ηλεκτρονικών
παιχνιδιών και σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, όπως αυτό είχε αρχικά σχεδιαστεί. Βλέπουμε
ότι το Android που ξέρουμε σήμερα, καλύπτει μια τεράστια γκάμα επιλογών και διάφορων συσκευών σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας.

2.1

Ιστορικά στοιχεία

Το Android δημιουργήθηκε το 2003 στο Palo Alto στην Καλιφόρνια από τους Andy Rubin,
Rich Miner, Nick Sears και τον Chris White. Σύμφωνα με τον Andy Rubin ο αρχικός σκοπός τους
ήταν να δημιουργήσουν ένα έξυπνο λειτουργικό σύστημα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Την
περίοδο εκείνη, να αναφέρουμε ότι οι κύριες πλατφόρμες για τα smartphones ήταν το Symbian της
Nokia και τo Windows Phone της Microsoft.
Όταν ο Rubin και η παρέα του είδαν ότι η αγορά για τις φωτογραφικές μηχανές δεν ήταν τόσο
μεγάλη, σκέφτηκαν να στραφούν στον κόσμο των κινητών τηλεφώνων, μια απόφαση που όπως
θα αποδειχθεί θα αλλάξει άρδην την τεχνολογική ιστορία όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα για τα
λειτουργικά συστήματα των έξυπνων κινητών τηλεφώνων.
Μετά από 2 χρόνια, δηλαδή το 2005, ένας γίγαντας της τεχνολογίας, η εταιρεία Google, εξαγοράζει την εταιρεία Android Inc, μαζί και τους ιδρυτές της. Το Αndroid το 2005 σε εμάς ήταν
ελάχιστα γνωστό έως καθόλου. H Google όμως, κατάλαβε ότι το παιχνίδι για την κυριαρχία στον
κόσμο της τεχνολογίας μεταφέρεται στα κινητά τηλέφωνα και έτσι έπρεπε να δράσει γρήγορα,
πριν οι υπόλοιποι ανταγωνιστές της προχωρήσουν. Ήθελε να είναι αυτή που θα οδηγούσε την
κούρσα στον κόσμο των κινητών τηλεφώνων, γι’ αυτό και αγόρασε μετά από 2 χρόνια ίδρυσης
την Android Inc.
Ιστορικά η εξέλιξη του Android είναι ραγδαία. Σήμερα, το Αndroid είναι το πιο διαδεδομένο
λειτουργικό στον κόσμο. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι συσκευές Android έχουν περισσότερες πω3
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λήσεις από όσες έχουν οι συσκευές Windows, Windows Phone, iOS και Mac OS X μαζί. Πάνω
από 340 εκατομμύρια smartphones είναι ενεργά με 1 εκατομμύριο συσκευές να ενεργοποιούνται
κάθε μέρα.
Σ’ αυτή την ταχύτατη εξέλιξη ένα μεγάλο ρόλο παίζει η πληθώρα εφαρμογών που βρίσκει
κάποιος χρήστης Android στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Google, το ονομαζόμενο Play Store.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό, μετρά πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια εφαρμογές μέχρι σήμερα.
Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του Android είναι ότι 23 κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας
παράγουν διάφορα προϊόντα με το λειτουργικό σύστημα της Google.
Η πλατφόρμα αυτή, παίρνει συνεχώς αναβαθμίσεις από την Google και κάθε αναβάθμιση
παίρνει και μια διαφορετική ονομασία. Οι ονομασίες που παίρνουν οι διαφορετικές εκδόσεις του
Android συνήθως είναι ονομασίες διάφορων γλυκών και με αλφαβητική σειρά μάλιστα, μια πολιτική της Google προφανώς για λόγους marketing και διαφήμισης. Από την πρώτη έκδοση του
Android (1.0 Astro) μέχρι σήμερα, το Αndroid έχει πάρει πάνω από 15 ενημερώσεις, κάτι που
δίκαια το τοποθετεί σε ένα από τα κορυφαία λειτουργικά συστήματα.[1]

2.2

Aρχιτεκτονική

Το Android αποτελείται από έναν Κernel βασισμένο σε αυτόν του Linux με το middleware, τις
βιβλιοθήκες και τα APIs να είναι γραμμένα σε C και το software των εφαρμογών που τρέχει πάνω
σε ένα πλαίσιο (Applications Framework) που περιλαμβάνει βιβλιοθήκες συμβατές με την Java. Το
Android χρησιμοποιεί την εικονική μηχανή Dalvik ( Dalvik virtual machine). Η κύρια πλατφόρμα
του hardware είναι η ARM αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται ευρέως σε 32-bit συστήματα.
Η αρχιτεκτονική του Linux είναι βασισμένη στις αρχές του λειτουργικού Unix, αλλά έχει αναπτυχθεί εκ του μηδενός και δεν περιλαμβάνει κώδικα από το Unix. Η ανάπτυξη του Linux είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα εθελοντικής συνεργασίας από διαδικτυακές κοινότητες, ενώ όλο το
έργο είναι ανοικτού κώδικα και ελεύθερα προσβάσιμο από όλους για αντιγραφή, τροποποίηση ή
αναδιανομή χωρίς περιορισμό. Το Linux είναι διαθέσιμο υπό άδειες, όπως η GNU General Public
License.
∆ημιουργός του πυρήνα Linux είναι ο Linus Torvalds, από το όνομα του οποίου προήλθε και
η ονομασία Linux. O Torvalds άρχισε να αναπτύσσει έναν Κernel το 1991 εμπνευσμένος από το
λειτουργικό MINIX και χρησιμοποιώντας πολλά προγράμματα και βιβλιοθήκες από τη GNU του
Richard Stallman. Πάνω στον αρχικό πυρήνα του Torvalds έχουν εργαστεί χιλιάδες χρήστες αλλά
και εταιρείες. Λόγω των στενότατων σχέσεων μεταξύ Linux και GNU, πολλές φορές το σύστημα
αυτό αναφέρεται ως GNU/Linux, ονομασία που είναι πιο ακριβής και την προτιμά και το Ίδρυμα
Ελεύθερου Λογισμικού.
O Κernel του Android είναι βασισμένος σε αυτόν του Linux, αλλά έχει αρκετές αρχιτεκτονικές διαφορές κυρίως χάρη στην Google. ∆εν υποστηρίζει το πλήρες σύνολο των καθιερωμένων βιβλιοθηκών GNU πράγμα που καθιστά δύσκολη την μεταφορά εφαρμογών και βιβλιοθηκών από το
Linux στο Android. Ορισμένα χαρακτηριστικά που η Google έδωσε πίσω στον Linux Κernel, ένα
σύστημα διαχείρισης ενέργειας που ονομάζεται wake lock, απορρίφτηκε από τους προγραμματιστές του κυρίως kernel επειδή φάνηκε ότι δεν έδειχνε και πολλή σημασία στη δικιά τους δουλειά.
Σήμερα πολλοί προγραμματιστές εργάζονται για τη τροποποίηση των υφιστάμενων kernel και
ROM, για να δημιουργήσουν νέα που θα είναι συμβατά με το νέο λειτουργικό σύστημα Android.
Αυτές οι προσπάθειες για το Android γίνονται συνήθως μέσω των ιστοσελίδων XDA-developers
και androidforums.com.

2.3. Χαρακτηριστικά
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Σχήμα 2.1: Η αρχιτεκτονική του λογισμικού Android

2.3

Χαρακτηριστικά
• Συνδεσιμότητα: Το Android υποστηρίζει διάφορες τεχνολογίες ανάμεσα στις οποίες είναι οι
GMS/EDGE, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX και LTE.
• Μηνύματα: Υποστηρίζει τις κλασσικές μορφές SMS και MMS καθώς επίσης και το Android
Cloud To Device Messaging ( C2DM ), που είναι μια υπηρεσία προώθησης ειδοποιήσεων
που βοηθά τους προγραμματιστές να στέλνουν δεδομένα από τον server στις εφαρμογές
τους.
• Φυλλομετρητής(Browser): Ο browser που είναι διαθέσιμος στο Android βασίζεται στη διάταξη ανοικτού κώδικα WebKit, που είναι μια μηχανή που ενδυναμώνει διάφορους browsers.
• Υποστήριξη Java: Ενώ οι περισσότερες εφαρμογές είναι γραμμένες σε Java, δεν υπάρχει
Java virtual machine και δεν εκτελείται Java byte code. Οι κλάσεις στην Java συντάσσονται σε εκτελέσιμα τα οποία τρέχουν πάνω στο Dalvik, ένα virtual machine ειδικά για το
Android που είναι βελτιστοποιημένο για συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρία με
περιορισμένη μνήμη και υπολογιστική ισχύ.
• Αποθήκευση: Χρησιμοποιείται το SQLite, μια μικρή σε απαιτήσεις σχεσιακά βάση δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων.
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2. Το λειτουργικό Android

• Επιπλέον υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από χαρακτηριστικά όπως το Multitasking, κλήσεις μέσω
IP, εξωτερική κάρτα μνήμης κ.ά. [2]

Κεφάλαιο 3

Εργαλεία και τεχνολογίες που
χρησιμοποιήθηκαν
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα, οι γλώσσες προγραμματισμού καθώς και
οι βοηθητικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να δημιουργηθεί επιτυχώς η εφαρμογή
Αndroid και η διαδικτυακή μας εφαρμογή. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες
εκδόσεις των προγραμμάτων, γλωσσών και τεχνολογιών με στόχο την ευελιξία την καλύτερη εμφάνιση και την ταχύτητα εκτέλεσης των εφαρμογών μας.

3.1

Android Studio

Το Android Studio είναι ένα ολοκληρωµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον (IDE) για ανάπτυξη εφαρµογών στην «Android» πλατφόρµα. Ανακοινώθηκε στις 16 Μαΐου 2013 στο συνέδριο
Google I/O από την Google Product Manager, Katherine Chou. Το Android Studio είναι διαθέσιµο
ελεύθερο λειτουργικό µε την άδεια Apache License 2.0.
Το Android Studio ήταν διαθέσιµο σε πρώιµο στάδιο για προεπισκόπηση ξεκινώντας από την
έκδοση 0.1 τον Μάιο του 2013, έπειτα ξεκίνησε το δοκιµαστικό στάδιο µετά την έκδοση 0.8 τον
Ιούνιο του 2014. Η πρώτη σταθερή έκδοση βγήκε τον ∆εκέµβριο του 2014, µε την έκδοση 1.0.
Βασισµένο στο λογισµικό της JetBrains’ IntelliJ IDEA, το «Android Studio» σχεδιάστηκε
αποκλειστικά για Android προγραµµατισµό. Είναι διαθέσιµο για Windows, Mac OS X και Linux,
και αντικατέστησε τα “Eclipse Android Development Tools (ADT)” ως το κύριο IDE της «Google»
για ανάπτυξη “Android” εφαρµογών.
Ακόµα το Android Studio περιέχει έναν εξοµοιωτή (Emulator) ο οποίος µπορεί να εξοµοιώνει
τον πηγαίο κώδικα που γράφει ο προγραµµατιστής χωρίς να χρειάζεται ο προγραµµατιστής να έχει
στην κατοχή του κάποιο έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή υπολογιστή - ταµπλέτα (tablet).
Στον πυρήνα του Android Studio υπάρχει ένα έξυπνο πρόγραµµα επεξεργασίας ικανό να επεξεργαστεί προηγµένους πηγαίους κώδικες, refactoring, και ανάλυση κώδικα. Το ισχυρό αυτό πρόγραµµα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα βοηθά να γίνει κανείς πιο παραγωγικός προγραµµατιστής
σε εφαρµογές “Android”.
Οι νέες εκδόσεις καθιστούν ευκολότερη την δηµιουργία νέων έργων (project). Μπορούµε να
ξεκινήσουµε projects χρησιµοποιώντας πρότυπα πηγαίου κώδικα από τα ήδη υπάρχοντα µοτίβα,
όπως για παράδειγµα το «navigation drawer» και να τα προβάλουµε σε εικονικές συσκευές. Ακόµη
µπορούµε να εισάγουµε δείγµατα κώδικα Google από το GitHub. [3]
7

8

3.2

3. Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

FileZilla

Το πρόγραμμα λογισμικού FileZilla είναι μια εφαρμογή FTP ανοιχτού κώδικα, η οποία επιτρέπτει στον χρήστη να μεταφέρει αρχεία από έναν τοπικό υπολογιστή σε έναν απομακρυσμένο
υπολογιστή. Το FileZilla είναι διαθέσιμο σε μία έκδοση Client (ένας υπολογιστής ή ένα τερματικό
το οποίο μπορεί να λάβει πληροφορίες και εφαρμογές από έναν Server) και σε έκδοση Server.
Το FileZilla έχει δεκάδες χαρακτηριστικά. Παρακάτω αναφερόμαστε στα πλέον δημοφιλή:
• Διαχειριστής ιστοσελίδας. Για τη δημιουργία και την αποθήκευση μίας λίστας με διακομιστές FTP και τα σχετικά δεδομένα σύνδεσης.
• Σύγκριση καταλόγου. Επιτρέπει σε έναν χρήστη να συγκρίνει τα περιεχόμενα μεταξύ του
τοπικού και του απομακρυσμένου καταλόγου.
• Προβολή αρχείων και φακέλων, παρόμοια με τον διαχειριστή αρχείων. Επιτρέπει την τροποποίηση αρχείων και φακέλων και παρέχει ικανότητα «drag & drop» μεταξύ των τοπικών
και απομακρυσμένων καταλόγων.
• Προτεραιότητα μεταφοράς. Εμφανίζει την κατάσταση της μεταφοράς των αρχείων σε εξέλιξη ή σε αναμονή για την επεξεργασία.
Το FileZilla μπορεί να λειτουργήσει σε Windows, Mac OS X και Linux. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα FTP, SFTP και FTPS. [4]
Εμείς χρησιμοποιούμε το FileZilla με σκοπό την μετακίνηση των απαραίτητων αρχείων για
την εργασία μας, από τον υπολογιστή στο Raspberry Pi και αντίστροφα με ιδιαίτερη ευκολία.

3.3

Adobe Photoshop CS6

Σχήμα 3.1: Το λογότυπο του Photoshop
To Adobe Photoshop, ή απλά Photoshop είναι πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε από την Adobe Systems κι έχει ηγετική θέση στην σημερινή αγορά
εμπορικών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος είναι ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει επίπεδα στην εικόνα που
επεξεργάζεται. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να προσδώσει σε κάθε αντικείμενο ξεχωριστές ιδιότητες
και να το επεξεργάζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.
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Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μια εικόνα γίνεται κατανοητή από έναν H/Y: σαν ένα
καρτεσιανό επίπεδο όπου κάθε ψηφίδα (x,y) έχει κάποιο χρώμα, ή σαν ένα σύνολο από μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν επιφάνειες και γραμμές. Τα πρώτα λέγονται ψηφιογραφικά
γραφικά (Bitmap / Raster graphics), ενώ τα δεύτερα διανυσματικά (Vector graphics). Αντίστοιχα
υπάρχουν προγράμματα που εξειδικεύονται στην επεξεργασία μόνο της μίας, μόνο της άλλης ή
και των δύο κατηγοριών. Γενικά οι εικόνες του φυσικού κόσμου που περνάμε στον H/Y με κάποια
συσκευή όπως σαρωτής ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ανήκουν στην κατηγορία των ψηφιογραφικών και τα προγράμματα που τις επεξεργάζονται έχουν συνήθως ονόματα που παραπέμπουν
σε φωτογραφία (Photoshop, Photosmart κλπ).
Αντιθέτως τα γραφικά που δημιουργούνται στον Η/Υ είναι συνήθως διανυσματικά και τα προγράμματα επεξεργασίας τους παραπέμπουν σε ζωγραφική (Corel Draw, Paint.NET κλπ). Φυσικά
η διάκριση δεν είναι απόλυτη και τα μεν μπορούν να χειρίζονται αρχεία των δε και αντιστρόφως.
Τέλος, άλλος ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη είναι η ύπαρξη πολλών Format αποθήκευσης που διαφέρουν στην ποιότητα, τον λόγο συμπίεσης ανά μέγεθος και στην αποδοχή από τα
προγράμματα παρουσίασης ή το ίντερνετ.
Οι ψηφιογραφικές εικόνες αποτελούνται από πολλά χαρτογραφημένα bits, σαν ψηφίδες. Ο
συνδυασμός τους δίνει αυτό που βλέπει το μάτι μας. Το μέγεθος τους μετριέται σε «x(*)y» pixels,
ενώ η ανάλυση της εικόνας μετριέται σε DPI (Dots per Inch), είναι δηλαδή ο αριθμός των εικονοστοιχείων ανά ίντσα. Το Photoshop είναι το επικρατέστερο, μεταξύ άλλων προγραμμάτων όπως
το Corel Draw, Adobe Illustrator, που επεξεργάζονται διανυσματικά την εικόνα(δημιουργούν και
χειρίζονται τις εικόνες σαν μαθηματικά διανύσματα-Vectors), επειδή οι ψηφιογραφικές εικόνες,
που μπορεί να επεξεργαστεί και να παράγει, έχουν περισσότερες δυνατότητες να υποστούν μετασχηματισμούς και τα αντίστοιχα αρχεία καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο αποθήκευσης.
Τέλος, το Photoshop δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φωτορεαλιστικών εικόνων προσφέροντας μεγάλο φάσμα χρωμάτων, μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας και σκιάσεων, ειδικά εφέ, μεγάλη
ποικιλία φίλτρων, δυνατότητα εξαγωγής (Save as) των εικόνων επιλέγοντας από μια μεγάλη γκάμα
τύπων μορφοποίησης, την ιδανική για την κάθε περίπτωση. [5]

3.4

Bootstrap 3

Πρόκειται για ένα πακέτο από έτοιμα συστατικά και λειτουργίες ιστοσελίδων (π.χ. κουμπιά,
μπάρες πλοήγησης, ειδοποιήσεις, καρτέλες κ.ά.) γραμμένα σε Open Source κώδικα HTML, CSS,
JavaScript (διαθέσιμο στο Github), έτοιμα για να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν άμεσα από
οποιοδήποτε προγραμματιστή. [6]
Το Bootstrap αναπτύχθηκε από τον Mark Otto και τον Jacob Thornton στο Twitter, και κυκλοφόρησε ως ένα Open Source προϊόν τον Αύγουστο του 2011. Τον Ιούνιο του 2014 Bootstrap ήταν
το έργο Νο.1 για το GitHub. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες ιστοσελίδες μεταξύ των οποίων
σε Project της NASA, αλλά και από τον Λευκό Οίκο. Δεν είναι τυχαίο που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία καθώς διευκολύνει και απλουστεύει πολύ την δημιουργία ιστοσελίδων προσφέροντας μια
καλαίσθητη, εύκολη και ευέλικτη υποδομή για Front-End προγραμματιστές και σχεδιαστές. [7]
Η έκδοση 3, δηλώνει εξαρχής, ακόμα πιο συμβατή με κινητές συσκευές, τις οποίες βάζει σε
απόλυτη προτεραιότητα, ενώ διαθέτει και αρκετά άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.
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HTML 5 - CSS 3

Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το εργαστήριο φυσικής της Γενεύης, δημιούργησε
ένα νέο πρωτόκολλο με το οποίο θα μπορούσαν να μεταφέρονται κάθε είδους αρχεία και αντικειμένα μέσα από το Internet. Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
και σηματοδότησε την αρχή του παγκόσμιου ιστού (www) όπως το ξέρουμε σήμερα. Οι σελίδες
που ήταν η βάση του παγκόσμιου ιστού ήταν γραμμένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσας HTML.
Η HTML 5 είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Hyper Text Markup Language (Γλώσσα μορφοποίησης υπερκειμένου) και είναι μια γλώσσα σήμανσης για τη δόμηση και την παρουσίαση περιεχομένων στον παγκόσμιο ιστό. Αποτελεί την πέμπτη έκδοση της HTML, τη βασικότερη τεχνολογία
του διαδικτύου. Οι κύριοι στόχοι της είναι να βελτιώσουν τη γλώσσα, εισάγοντας υποστήριξη
νέων πολυμέσων, διατηρώντας την εύκολα αναγνώσιμη από τους προγραμματιστές, αλλά και από
άλλους υπολογιστές και συσκευές (φυλλομετρητές, αναλυτές, μηχανές αναζήτησης κ.ά.). Ενσωματώνει όλη την HTML 4, την XHTML 1 και το επίπεδο 2 του μοντέλου αντικειμένων εγγράφου
(Document Object Model), σε μία προσπάθεια να μειώσει τις προδιαγραφές που απαιτούνταν μέχρι πρότινος από τους φυλλομετρητές, για επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων μέσα από διαφορετικής σύνταξης κώδικες. Εισάγει τη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (Application
Programming Interface) για πολυσύνθετες εφαρμογές διαδικτύου και αποτελεί βασικό υποψήφιο
για χρήση σε διαφορετικούς τύπους κινητών συσκευών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των σελίδων στο διαδίκτυο είναι γραμμένες στη γλώσσα HTML.
Ο βασικότερος λόγος ήταν αρχικά η συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές. Το γεγονός πως
όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν μία σελίδα HTML ήταν από την αρχή στοιχειώδες στην επιτυχία
της, καθώς υποσκέλισε τις αρχικά περιορισμένες δυνατότητες της γλώσσας.
Μέρος της HTML είναι και η γλώσσα CSS (Cascading Style Sheets). Οι δύο γλώσσες αλληλοσυμπληρώνονται, με την HTML να περιγράφει τη δομή και το περιεχόμενο μίας σελίδας, ενώ
η CSS δίνει οδηγίες για την αισθητική της παρουσίαση.
Τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (Cascading Style Sheets) είναι μία γλώσσα φύλλων στυλ που
χρησιμοποιείται για να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα διάφορα τμήματα ενός εγγράφου, το οποίο έχει συνταχθεί με γλώσσα σήμανσης όπως είναι η HTML. Η CSS έχει σχεδιασθεί
ώστε να είναι δυνατό να διαχωρίσει απόλυτα το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, το οποίο καθορίζει
η γλώσσα σήμανσης, από την εμφάνισή της. Αυτό δίνει μεγάλη ευελιξία, αφού με αυτό τον τρόπο
δεν είναι απαραίτητο για τον προγραμματιστή να μεταβάλλει όλα τα αρχεία ενός ιστότοπου για
να αλλάξει την εμφάνισή του, αλλά μόνο το CSS αρχείο.
Από τη CSS1 που προτάθηκε το 1996 και τη CSS2 το 1998 δεν υπήρξαν μεγάλες αλλαγές,
εκτός από μία αναθεώρηση το 2011 με την CSS2.1. Η CSS3 όπως και η HTML5 φέρνει πάρα πολλές αλλαγές στο τομέα του σχεδιασμού των ιστοσελίδων. Ίσως η σημαντικότερη από αυτές είναι
o διαχωρισμός σε ορίσματα (Modules). Ενώ με τις προηγούμενες εκδόσεις της CSS όλη εμφάνιση
της ιστοσελίδας καθοριζόταν από ένα ενιαίο κώδικα που καθόριζε τα επιμέρους χαρακτηριστικά,
στη CSS3 έχουμε διαχωρισμό των κειμένων του κώδικα σε ορίσματα. Καθένα από αυτά τα ορίσματα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες δυνατότητες.
Το όρισμα που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη επίδραση στους σχεδιαστές ιστοσελίδων είναι
τα ερωτήματα μέσων (Media Queries). Τα ερωτήματα μέσων επιτρέπουν την εφαρμογή προτάσεων υπό όρους (Conditional Statements), ώστε υπό διαφορετικές συνθήκες να έχουμε διαφορετικά στυλ που θα προσαρμόζουν την ιστοσελίδα στην κάθε οθόνη, είτε αυτή είναι οθόνη επιτραπέζιου υπολογιστή, είτε φορητής συσκευής. Αυτό το ανταποκρινόμενο σχέδιο (Responsive Design)
που βελτιώνει αρκετά την εμπειρία χρήστη, αποτελεί τάση στη σχεδίαση ιστοσελίδων και υιοθε-

3.6. PHP
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τείται από ολοένα και περισσότερους ιστοτόπους.
Οι επιλογείς (Selectors) επιπέδου 3, όπως αναφέρονται, επιτρέπουν στον προγραμματιστή/σχεδιαστή
να επιλέγει περισσότερα στοιχεία του εγγράφου από ότι στις προηγούμενες εκδόσεις της CSS.
Έτσι εκτός από τους επιλογείς ταυτότητας (#), κλάσης (.) και των βασικών στοιχείων της HTML
(π.χ. <p>, <a>, <div>, <h1> κ.ά.) τώρα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ιδιοτήτων, τιμών ιδιοτήτων, ψευδο-κλάσεων και πολλών άλλων στοιχείων του μοντέλου αντικειμένου της ιστοσελίδας,
κάνοντάς την απόλυτα μεταβλητή, ανάλογα με την επιθυμία του σχεδιαστή/προγραμματιστή.
Μεταξύ των νέων χαρακτηριστικών της CSS3 που αξίζει να αναφερθούν είναι και οι στρογγυλοποιημένες γωνίες. Πλέον η τοποθέτηση στρογγυλοποιημένων γωνιών σε μία εικόνα ένα γραφικό ή ένα κουμπί είναι διαδικασία ενός βήματος, σε αντίθεση με παλαιότερα όπου απαιτούνταν η
δημιουργία των γωνιών ως γραφικά και η κατάλληλη τοποθέτησή τους στο έγγραφο. Οι γραμματοσειρές ιστού (Web fonts) εξαρτώνται από το σύστημα του χρήστη και οι ιστοσελίδες διαβάζουν
μόνο αυτές που υποστηρίζονται από τον φυλλομετρητή του χρήστη. Με τις γραμματοσειρές ιστού
ο σχεδιαστής/προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει κι άλλες που βρίσκονται σε απομακρυσμένη τοποθεσία στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων, αφού υποστηρίζονται τα πρότυπα
HSL, HSLA και RGBA. Υποστηρίζεται η μεταβολή του βαθμού αδιαφάνειας (Οpacity) κάτι που
πριν γινόταν με προσθήκη κατάλληλου αρχείου εικόνας.
Μέχρι σήμερα τα εφέ κειμένου, είτε επρόκειτο για απλές σκιές, είτε για εμπλουτισμούς στα
χρώματα γίνονταν με την παραγωγή νέων γραφικών. Πλέον όλα τα εφέ εφαρμόζονται επάνω στο
υπάρχον κείμενο απλά γράφοντας τις κατάλληλες εντολές στη CSS.
Τέλος, οι HTML5 και CSS3 θεωρούνται αλληλένδετες και η όλη φιλοσοφία της ανάπτυξής
τους στηρίζεται στην απόλυτη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να πετύχουν τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων. Πλέον όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις των περισσοτέρων φυλλομετρητών τις υποστηρίζουν.[8]

3.6

PHP

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων και διαδραστικών εφαρμογών ιστού. Η συντομογραφία PHP αρχικά προερχόταν
από τις λέξεις Personal Home Page, αλλά καθώς η λειτουργικότητα της αυξανόταν αυτή άλλαξε σε
PHP: Hypertext Preprocessor. Αυτό το αναδρομικό ακρωνύμιο προκύπτει από το γεγονός ότι παίρνει κώδικα PHP ως είσοδο και παράγει κώδικα HTML ως έξοδο. Αυτό σημαίνει πως οι χρήστες
δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν λογισμικό για την προβολή των ιστοσελίδων τους που δημιουργούνται με κώδικα PHP. H μόνη απαίτηση είναι ο Web Server να έχει εγκατεστημένη τη γλώσσα
PHP για να μπορεί να ερμηνεύσει τα σενάριά (Script) της.
Σε αντίθεση με τις ιστοσελίδες HTML, οι ιστοσελίδες γραμμένες σε γλώσσα PHP δημιουργούνται δυναμικά. Στην ουσία αντί ο ιστότοπος να αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό στατικών αρχείων HTML, αποτελείται μόνο από μερικά αρχεία template της γλώσσας PHP. Τα αρχεία
template περιγράφουν μόνο τη δομή της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας κώδικα PHP, ενώ το περιεχόμενο του ιστού προέρχεται από μία βάση δεδομένων και μορφοποιείται με την βοήθεια της
CSS: Cascading Style Sheets. Αυτό επιτρέπει αλλαγές σε όλα τα αρχεία του ιστοτόπου από ένα
μόνο μέρος, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο έναν ευέλικτο ιστότοπο που μπορεί να σχεδιαστεί να
συντηρηθεί και να ενημερωθεί πολύ εύκολα.
Η πρώτη έκδοση της PHP δημιουργήθηκε από τον Rasmus Lerdorf και κυκλοφόρησε το 1995.
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Από τότε, η PHP έχει εξελιχθεί πολύ από μια απλή γλώσσα σεναρίου σε μια πλήρως εξοπλισμένη
γλώσσα προγραμματισμού ιστοσελίδων. Η επίσημη εφαρμογή της κυκλοφορεί τώρα από την «The
PHP Group», με την PHP 7 να είναι η πιο πρόσφατη έκδοση μέχρι σήμερα. Η γλώσσα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί δωρεάν και είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να την
επεκτείνουν για δική τους χρήση ή να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.
Η PHP είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σήμερα από
Web Servers. Κατέχει το 80% της αγοράς σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες που μπορούν να
εφαρμοστούν σε διακομιστές ιστού, όπως η ASP.NET, η Java, η Ruby και η Perl. Ένας από τους
λόγους για την ευρεία χρήση της PHP είναι η ανεξαρτησία που προσφέρει. Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλους τους γνωστούς Web Server και λειτουργικά συστήματα και να χρησιμοποιηθεί σε
οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Ένα άλλο ισχυρό χαρακτηριστικό της PHP
είναι η απλή της σύνταξη που βασίζεται στην C και την Perl, οι οποίες είναι εύκολες στη χρήση
για αρχάριους. Επίσης, η PHP προσφέρει πολλές προηγμένες λειτουργίες για έναν επαγγελματία
προγραμματιστή.[9]

3.7

MySQL

ΜySQL ονομάζεται το ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
που αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε από την εταιρία ORACLE. Μία βάση δεδομένων αποτελείται
από πληροφορίες. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από μία απλή λίστα προϊόντων ή συλλογή εικόνων
μέχρι μία πολυσύνθετη βάση μιας πολυεθνικής εταιρίας. Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων
χρησιμοποιεί πίνακες ή αλλιώς οντότητες. Η κάθε οντότητα αποτελείται από ένα σύνολο γραμμών και ένα σύνολο στηλών. Η κάθε γραμμή αναπαριστά μία εγγραφή δεδομένων και ονομάζεται
πλειάδα (tuple). Οι στήλες ορίζουν τα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες (attributes) της κάθε εγγραφής.
Κάθε οντότητα του μοντέλου χαρακτηρίζεται από ένα σχήμα που περιγράφεται από το όνομα της
οντότητας, από τα ονόματα των χαρακτηριστικών της και από τη σχέση της με μία άλλη οντότητα.
Το σύνολο των σχημάτων όλων των οντοτήτων απαρτίζει το σχήμα της βάσης δεδομένων, ενώ το
σύνολο των στιγμιότυπων των σχέσεων συνθέτει το στιγμιότυπο της.
Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων (Structured Query Language - SQL) χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία, τροποποίηση, ενημέρωση και τη δημιουργία ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων. Η SQL χρησιμοποιεί τους όρους πίνακας (table), γραμμή (row) και στήλη (column), οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν τις έννοιες σχέση, πλειάδα και χαρακτηριστικό αντιστοίχως στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων. Τα τέσσερα σημαντικότερα SQL ερωτήματα που υποβάλλουμε σε μία
τέτοια βάση είναι SELECT, INSERT, UPDATE και DELETE. Η MySQL είναι ανοιχτού κώδικα
λογισμικό και επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να τη χρησιμοποιούν και να την τροποποιούν.
Το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει στις βάσεις δεδομένων είναι εύκολο στη χρήση, πολύ
γρήγορο, αξιόπιστο και ικανό να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Η ελαφριά
εγκατάστασή της επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή υπό οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, καταναλώνοντας ελάχιστους πόρους. Η MySQL αναπτύχθηκε για τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων, πολύ πιο γρήγορα από τις μέχρι τότε υπάρχουσες λύσεις. Η
διαρκής ανάπτυξή της οδήγησε στο να μας προσφέρει σήμερα μία πλούσια σειρά λειτουργιών. Η
συνδεσιμότητα, η ταχύτητα και η ασφάλειά της, την καθιστούν κατάλληλη για πρόσβαση βάσεων
δεδομένων από το διαδίκτυο. [8]
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Javascript - JQuery - Ajax

Η JavaScript είναι μία αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, η οποία ενσωματώνεται στην HTML, έχει σκοπό την εκτέλεση κώδικα και την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου. Η
διαφορά της από την PHP έγκειται στο γεγονός ότι ο κώδικας εκτελείται στην πλευρά του χρήστη
(Client side) και όχι του διακομιστή (Server side). Η σύνταξή της βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού C και έχει δανειστεί αρκετά στοιχεία από τη Java. Η δυναμική της JavaScript βασίζεται
στο γεγονός ότι μπορεί να διαχειριστεί το DOM (Document Object Model) της HTML σε συνδυασμό με τη διαχείριση γεγονότων (Event handling) που σχετίζονται με τα αντικείμενα αυτά.
Ο κώδικάς της ενσωματώνεται μέσα στην HTML και μπορεί να εκτελεστεί κατευθείαν με
τη φόρτωση της ιστοσελίδας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση με τον διακομιστή,
ακόμα κι αν ο χρήστης βρίσκεται εκτός διαδικτύου. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι το
ότι ο κώδικάς της μπορεί να εκτελεστεί, όταν και όποτε ο χρήστης το χρειάζεται, χωρίς να είναι
απαραίτητη η επαναφόρτωση της ιστοσελίδας.
Σε μία φόρμα εγγραφής η JavaScript μπορεί να ελέγξει την ύπαρξη του ονόματος ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός χρήστη και γενικά να ασκήσει έλεγχο για την ορθότητα της συμπλήρωσης των στοιχείων, χωρίς την ενοχλητική επαναφόρτωση της ιστοσελίδας. Ένα πλαίσιο αναζήτησης μπορεί να προτείνει πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα αναζήτησης, πριν ακόμη ο χρήστης
ολοκληρώσει την πληκτρολόγησή του. Στο καλάθι ενός ηλεκτρονικού καταστήματος η JavaScript
μπορεί να εκτελέσει υπολογισμούς που να αφορούν τα συνολικά ποσά πληρωμής, το πλήθος των
προϊόντων, ή τα κόστη αποστολής. Σε μία ιστοσελίδα όπου ο χρήστης χρειάζεται να καθοδηγηθεί
για να καταλάβει τη λειτουργία της, η JavaScript μπορεί να εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα με
τις κατάλληλες πληροφορίες.
Ουσιαστικά ένας έμπειρος προγραμματιστής Javascript μπορεί να καταφέρει τα πάντα που
έχουν να κάνουν με διαχείριση, μετατροπή και εμπλουτισμό ιστοσελίδας.
Η JQuery είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της JavaScript και έχει τα ίδια αποτελέσματα με λιγότερο και πιο εύκολο στη σύνταξη και την ανάγνωση κώδικα. Περιέχει στις βιβλιοθήκες της συναρτήσεις που μπορεί να καλύψουν τεράστιο ποσοστό των αναγκών ενός προγραμματιστή. Υποστηρίζεται από όλους τους φυλλομετρητές και μάλιστα διαχειρίζεται τις διαφορές που προκύπτουν,
όταν ο καθένας από αυτούς καλείται να τρέξει κώδικα. Ένα τεράστιο δίκτυο προγραμματιστών
που απαρτίζουν μία κοινότητα ανοιχτού κώδικα εμπλουτίζουν καθημερινά τη jQuery σε θέματα
λειτουργικότητας και ανάπτυξης νέων συναρτήσεων. Τέλος ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
της JavaScript είναι η υποστήριξη AJAX.
Η JavaScript και η jQuery μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά δε μπορούν να κάνουν
τα πάντα. Μερικές φορές κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στον διακομιστή για την άντληση πληροφοριών. Η AJAX (ασύγχρονη JavaScript και XML –
Asynchronous JavaScript and XML) επιτρέπει σε μία ιστοσελίδα να αλληλεπιδράσει με το διακομιστή, χωρίς να χρειαστεί να επαναφορτώσει τα περιεχόμενά της. Οι φυλλομετρητές επιτρέπουν τη
χρήση JavaScript από τους προγραμματιστές, για να στείλουν ένα αίτημα στο διακομιστή, ο οποίος
σαν απάντηση στέλνει πληροφορία πίσω στο φυλλομετρητή. Στη συνέχεια ο κώδικας JavaScript
μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πληροφορία. Για παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί να υποβάλλει
μία φόρμα και να δει τα αποτελέσματα αυτής άμεσα χωρίς να σταλεί από το διακομιστή πίσω μία
νέα σελίδα, αλλά μόνο η πληροφορία. Η AJAX αποτελεί μία μίξη τεχνολογιών ο συνδυασμός των
οποίων δημιουργεί μια πιο αποτελεσματική εμπειρία χρήστη.
Στην ουσία δημιουργεί ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τριών μονάδων:
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• Του φυλλομετρητή, του οποίου η παρουσία είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπαραχθεί
το οποιοδήποτε περιεχόμενο και να εκτελεστεί ο οποιοσδήποτε κώδικας. Επίσης ο φυλλομετρητής διαθέτει ένα ακόμα στοιχείο, χωρίς το οποίο δε θα ήταν δυνατή η υλοποίηση της
AJAX. Το αντικείμενο XMLHttpRequest, το οποίο επιτρέπει στην JavaScript να επικοινωνήσει με το διακομιστή.
• Της JavaScript, η οποία στέλνει αίτημα στο διακομιστή, περιμένει την απόκρισή του, την
επεξεργάζεται και τη χρησιμοποιεί ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο έχει συνταχθεί.
• Του διακομιστή, ο οποίος δέχεται τα αιτήματα και στέλνει τις ανάλογες πληροφορίες πίσω
στον φυλλομετρητή.
Θα πρέπει να αναφερθεί πως η χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών γίνεται με σκοπό τη
βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την επίσκεψή του ή κατά την χρήση ενός ιστότοπου και
όχι με σκοπό τη δημιουργία βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Όταν το λειτουργικό κομμάτι
μιας ιστοσελίδας εκτελείται στην πλευρά του χρήστη, είναι ορατό σε όλους και υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος της κακόβουλης χρήσης. Πάντα οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με την
PHP, ώστε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες επίθεσης από κακόβουλους χρήστες ή λογισμικά.
[8]

Κεφάλαιο 4

Στόχοι της πτυχιακής εργασίας
Οι εταιρείες φύλαξης στη σημερινή εποχή, λόγω της τεράστιας αλλά και ραγδαίας εξέλιξης
της τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές. Με
αυτό τον τρόπο γίνονται ενεργές και ανταγωνιστικές στην αγορά. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τη
χρήση της τεχνολογίας και εξελιγμένων εφαρμογών μπορούν να ενημερωθούν άμεσα και πιο αντικειμενικά για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων τους και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τη
συστηματική τους εργασία.
Υλοποιώντας την εφαρμογή Spydroid και τη διαδικτυακή της εφαρμογή, στοχεύσαμε στην
όσο το δυνατόν πιο έγκυρη πληροφόρηση του εργοδότη μιας εταιρείας σχετικά με τις γεωγραφικές θέσεις των υπαλλήλων του τη στιγμή της εργασίας τους. Θεωρήσαμε ότι η γνώση της θέσης
ενός εργαζομένου πάνω στον χάρτη μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να προσφέρει στον
εργοδότη μια πληθώρα πλεονεκτημάτων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι η εκτέλεση των
περιπολιών θα γίνεται ταχύτερα, αφού σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος βγει εκτός πορείας
ο εργοδότης μπορεί τηλεφωνικά να τον ενημερώσει για τις πράξεις του. Επίσης, εάν ο εργοδότης
έχει πολλούς υπαλλήλους έχει την δυνατότητα να δει την θέση όλων των υπαλλήλων του πάνω
στον χάρτη με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής και να έχει τον πλήρη έλεγχο τους.
Επιπλέον με την αναζήτηση συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και ημερομηνίας στο ιστορικό
ενός εργαζομένου αποφεύγονται οι εσκεμμένες δικαιολογίες του υπαλλήλου προς τον εργοδότη
του, με αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτικός και προσεκτικός στην εργασία του.
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Κεφάλαιο 5

Υλοποίηση εφαρμογής κινητού
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με το επίσημο IDE που παρέχεται δωρεάν από την Google, Android
Studio. Μπορεί να τρέξει σε συσκευές που τρέχουν Android 4.0 (API 15) και πάνω. Αυτή η επιλογή έγινε διότι ο τρόπος ανάπτυξης των εφαρμογών για παλαιότερες εκδόσεις API είναι αρκετά
διαφορετικός και θα δυσκόλευε στην ανάπτυξη της εφαρμογής. Επίσης, ο αριθμός των χρηστών
που χρησιμοποιούν Android Smartphones με έκδοση μικρότερη του API 15 είναι πολύ μικρός. Οι
συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την δοκιμή της εφαρμογής είναι:
• Xiaomi Redmi NOTE 3 Pro (Special Edition) / Android Marshmallow 6.0.1 / API 23
• LG Nexus 4 / Android Lollipop 5.1.1 / API 22
• Samsung Galaxy S7 edge / Android Nougat 7.0 / API 24
Η εφαρμογή μπορεί να βρεθεί εδώ εφόσον έχουμε πραγματοποιήσει σύνδεση στην διαδικτυακή εφαρμογή. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την λειτουργικότητα των τριών κλάσεων της
εφαρμογής android και θα παραθέσουμε μερικά κομμάτια κώδικα για την καλύτερη κατανόηση
του.

5.1

Η κλάση MainActivity.java

Αυτή είναι η πιο σημαντική κλάση της εφαρμογής καθώς αυτή είναι η κλάση που εκτελείται πρώτη. Εδώ οριζουμε την πρώτη μέθοδο που τρέχει onCreate. Επίσης εμφανίζεται η διάταξη
LayOut 5.1 για την αρχική οθόνη και δημιουργούνται τα κουμπιά της εφαρμογής START και STOP
καθώς και το μοναδικό ID της συσκευής με τη βοήθεια του Universal Unique IDentifier (UUID).
To UUID μας εξασφαλίζει την μοναδικότητα καθώς βασίζεται σε έναν συνδυασμό της διεύθυνσης δικτύου, μιας χρονικής σήμανσης (ημερομηνία,ώρα) και έναν τυχαίο αριθμό. Το μήκος
του είναι 36 αλφαριθμητικά ψηφία και τυπώνεται στην οθόνη με το άνοιγμα της εφαρμογής.
Τα κουμπιά START και STOP αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα την εκκίνηση και την λήξη της
εφαρμογής. Tο κουμπί START ελέγχει με κατάλληλες εντολές την πρόσβαση στην τοποθεσία έτσι
ώστε να μπορεί να πάρει η εφαρμογή τις σωστές συντεταγμένες από το GPS και έπειτα καλεί την
υποκλάση BService. Το κουμπί STOP τερματίζει την διεργασία που έχει εκκινηθεί.
17
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Σχήμα 5.1: Η αρχική οθόνη της android εφαρμογής

5.2

Η υποκλάση BService.java

Εδώ υλοποιείται το μεγαλύτερο λειτουργικό κομμάτι της εφαρμογής. Αυτή η υποκλάση κληρονομεί την κλάση Service η οποία είναι μια διεργασία που τρέχει στο παρασκήνιο, ώστε να μην
είναι ορατή στον χρήστη.
Αρχικά ορίζουμε την ιστοσελίδα (url = http://raspisky.ddns.net/spydroid/insert.php) που θα
επισκέπτεται η εφαρμογή για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων καθώς και μεταβλητές για το
γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος, την ημερομηνία και την ώρα. Έπειτα δηλώνουμε μια
ArrayList για την αποθήκευση όλων των δεδομένων που θα στέλνει η εφαρμογή και δηλώνουμε
μια βάση δεδομένων με τη βοήθεια της υποκλάσης DbHelper. Στη συνέχεια εκκινείται η διεργασία
Service 5.2 η οποία ορίστηκε να τρέχει για ένα εικοσιτετράωρο και κάθε λεπτό ενεργοποιεί τη
μέθοδο startLocation που ζητάει από τον πάροχο GPS τις συντεταγμένες και το datetime. Στη
συνέχεια με τη βοήθεια του StringRequest 5.3 συνδέεται με το αρχείο (insert.php).

Σχήμα 5.2: Το νήμα της διεργασίας Service

5.3. Η υποκλάση DbHelper.java
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Σχήμα 5.3: Η μέθοδος StringRequest

5.3

Η υποκλάση DbHelper.java

Αυτή είναι μια βοηθητική υποκλάση που κληρονομεί την κλάση SQLiteOpenHelper. Δημιουργούμε έναν πίνακα inputs και αποθηκεύουμε εκεί το ID του κινητού, το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος, και το datetime (ημερομηνία-ώρα). Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες μέθοδοι
που εξυπηρετούν την εκτέλεση εντολών πάνω στη βάση και την μεταφορά των δεδομένων από
την παρούσα υποκλάση όπως η getMobid 5.4 η οποία επιστρέφει το ID του κινητού στην κλάση
BService και η getAllInputs 5.5 η οποία επιστρέφει τα υπόλοιπα στοιχεία.

Σχήμα 5.4: Η μέθοδος getMobid
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Σχήμα 5.5: Η μέθοδος getAllInputs

Κεφάλαιο 6

Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής
εφαρμογής
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε πως σχεδιάσαμε τις σελίδες της διαδικτυακής εφαρμογής καθώς και την λειτουργικότητα τους. Η διαδικτυακή εφαρμογή απαρτίζεται, σε πρώτη φάση,
από την σελίδα της σύνδεσης του διαχειριστή και έπειτα από το διαχειριστικό κομμάτι το οποίο
περιλαμβάνει ένα μενού με 4 επιλογές.

6.1

Λογότυπο

Το λογότυπο αποτελεί την «καρδιά» του σχεδιασμού μιας εφαρμογής. Γι αυτό το λόγο προσπαθήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δημιουργήσουμε ένα απλό λογότυπο, για να αποτυπώνεται εύκολα στην μνήμη και περιεκτικό, ώστε να εκφράζει το κατάλληλο ύφος της εφαρμογής.
Το λογότυπο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια του Photoshop CS6 6.1. Μερικές από τις λειτουργίες
που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
• Background Eraser Tool / Aφαίρεση φόντου από το λογότυπο
• Clone Stamp Tool / Κλωνοποιήση κάποιων pixel σε άλλα σημεία του λογότυπου
• Horizontal Type Tool / Create warped text / Δημιουργία τύπωσης κυρτού κειμένου
• Layer / Blending Options / Δημιουργία τονισμού και σκιάς στο λογότυπο
• Image / Resize / Αλλαγή μεγέθους εικόνας
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στο λογότυπο της εφαρμογής είναι η Android Font.

Σχήμα 6.1: Το λογότυπο της εφαρμογής
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Βάση δεδομένων

Προκειμένου να διαχειριστούμε όλα τα δεδομένα που παράγόνται από την εφαρμογή Αndroid
ήταν επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την αποθήκευση αυτών των
στοιχείων. Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων χρειαστήκαμε 3 πίνακες 6.2.
Ο πρώτος πίνακας users υλοποιήθηκε για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία των διαχειριστών
(Username, Password), ώστε να είναι εφικτή η είσοδος τους στη διαδικτυακή εφαρμογή και η
επαλήθευση των στοιχείων τους. Συγκεκριμένα ο πίνακας users αποτελείται από 3 πεδία:
• userID
• username
• password
Ο δεύτερος πίνακας inputs υλοποιήθηκε για να αποθηκεύσουμε όλα τα δεδομένα που μας
στέλνει η εφαρμογή Android ώστε να μπορούμε να τα αποτυπώσουμε αργότερα πάνω στον χάρτη.
Ο πίνακας inputs περιέχει 6 πεδία:
• inputID
• mobileID
• latitude
• longitude
• date
• time
Τέλος ο τρίτος πίνακας employees υλοποιήθηκε για την αποθήκευση των ID κάθε κινητού
και το όνομα του αντίστοιχου κατόχου. Έτσι είναι δυνατό να τυπώσουμε το όνομα του εργαζόμενου στον χάρτη ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να καταλάβει την αντιστοίχιση του κωδικού της
εφαρμογής Android με τον ίδιο τον εργαζόμενο. O πίνακας employees αποτελείται από 3 πεδία:
• employeeID
• mobileID
• name

6.3

Σύνδεση διαχειριστή

Αυτή είναι η πρώτη σελίδα που αντικρύζει ο εργοδότης προκειμένου να εισέλθει στην διαδικτυακή εφαρμογή 6.3. Αποτελείται από το λογότυπο της εφαρμογής και από μία φόρμα εισαγωγής
στοιχείων, η οποία περιλαμβάνει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του. Έμπνευση για την σελίδα της σύνδεσης αντλήσαμε από το θέμα Knight το οποίο χρησιμοποιεί Boostrap τεχνολογία
πράγμα που σημαίνει ότι έχει ανταπόκριση σε διάφορα μεγέθη οθονών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της HTML 5, με την ειδική λέξη autofocus, καθώς φορτώνει η σελίδα της σύνδεσης, ο
κέρσορας γραφής εστιάζει αυτόματα στο όνομα του διαχειριστή.

6.3. Σύνδεση διαχειριστή
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Σχήμα 6.2: Η βάση δεδομένων της διαδικτυακής εφαρμογής

Με την σωστή πληκτρολόγηση των στοιχείων του διαχειριστή στη φόρμα συμπλήρωσης ο
εργοδότης μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της διαχείρισης. Σε επίπεδο κώδικα μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη με τη βάση δεδομένων δηλώνεται μια καθολική μεταβλητή
$_SESSION στην οποία αποθηκεύεται το όνομα του διαχειριστή. Το αποθηκευμένο αναγνωριστικό διατηρείται στην μεταβλητή και δεν χάνεται στη μεταφορά από μια σελίδα σε άλλη. Αντιθέτως σε περίπτωση συμπλήρωσης λανθασμένων στοιχείων στη φόρμα ο εργοδότης ενημερώνεται
από το σύστημα με κατάλληλο μήνυμα και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία του.

Σχήμα 6.3: Η σελίδα σύνδεσης του διαχειριστή
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Μενού

Μετά την επιτυχή σύνδεση του ο διαχειριστής μεταφέρεται στη σελίδα διαχείρισης της οποίας
το θέμα εμπνευστήκαμε από το sb-admin. Και αυτό το θέμα έχει υλοποιηθεί με τεχνολογία Bootstrap.
Ξεκινώντας από πάνω αριστερά βρίσκεται το λογότυπο της εφαρμογής και ο τίτλος Spydroid
Administration. Επάνω δεξιά βρίσκεται το όνομα του διαχειριστή που είναι συνδεδεμένος και με
κλικ πάνω του εμφανίζεται η επιλογή της αποσύνδεσης. Κάτω από το λογότυπο της εφαρμογής
βρίσκεται το βασικό μας μενού το οποίο περιλαμβάνει τις επιλογές: Λήψη εφαρμογής Android,
Διαχείριση εργαζομένων, Χάρτης Google και Σχετικά με εμάς.
Σε καθεμία από αυτές τις σελίδες του μενού ξεκινάει ένα Session το οποίο επιτρέπει στον
συνδεδεμένο διαχειριστή να δει το περιεχόμενο των παρακάτω σελίδων. Το Session τερματίζεται
όταν ο διαχειριστής πατήσει αποσύνδεση 6.4.

Σχήμα 6.4: Η επιλογή αποσύνδεσης του διαχειριστή

6.4.1

Λήψη εφαρμογής Android

Η πρώτη επιλογή του μενού αφορά την λήψη της εφαρμογής Android. Οι τρόποι με τους
οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη της εφαρμογής είναι είτε με σκανάρισμα του QR
κωδικού που υπάρχει στη σελίδα είτε με κλικ πάνω στον QR κωδικό για άμεση λήψη 6.5. Ο κωδικός
QR δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα Goqr.me.

Σχήμα 6.5: Η σελίδα με τον QR κωδικό για την λήψη της εφαρμογής

6.4. Μενού

6.4.2

25

Διαχείριση εργαζομένων

Η δεύτερη επιλογή του μενού αφορά τη διαχείριση των εργαζομένων. Οπτικά έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα αντίστοιχο με τον πίνακα «employees» της βάση δεδομένων μας ο οποίος περιέχει τις εξής στήλες: Κωδικός εργαζομένου, Κωδικός κινητού, Όνομα εργαζομένου και Διαγραφή
6.6. Ο πίνακας αυτός αυξομοιώνεται ανάλογα με το μήκος των τιμών του διότι είναι δηλωμένος
στην κλάση «table table-bordered table-hover table-striped» η οποία βρίσκεται στον κώδικα CSS
της Bootstrap.

Σχήμα 6.6: Η σελίδα διαχείρισης των διαθέσιμων εργαζομένων
Από πλευρά λειτουργικότητας συνδυάζοντας τις γλώσσες Javascript, Ajax και JQuery έχουμε
επιτύχει διαδραστική διαμόρφωση δεδομένων. Η στήλη με τα ονόματα των εργαζομένων είναι
επεξεργασιμη καθώς με ένα απλό κλικ μέσα στο κελί κάποιου ονόματος μπορούμε να το μεταβάλλουμε 6.7. Η αποθήκευση της νέας αλλαγής ονόματος γίνεται με κλικ έξω από το κελί ή πιο
σύντομα πατώντας το πλήκτρο «Tab»6.8. Μετά την επιτυχή αλλαγή του ονόματος του εργαζομένου εμφανίζεται με τη βοήθεια της Javascript μήνυμα επιβεβαίωσης ενημέρωσης ονόματος.

Σχήμα 6.7: Ο κώδικας Ajax για την επεξεργασία του ονόματος
Η στήλη με τις διαγραφές είναι επίσης διαδραστική 6.9. Με κλικ στο κουμπί «Χ» διαγράφεται
αυτόματα ο συγκεκριμένος χρήστης από τον πίνακα «employees» της βάσης και επίσης όλες οι
εγγραφές του από τον πίνακα «inputs», αφού επιβεβαιωθεί η διαγραφή της εγγραφής 6.10. Μετά
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Σχήμα 6.8: Το αρχείο edit.php για την επεξεργασία του ονόματος
την επιτυχή διαγραφή του εργαζομένου εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα με χρήση της Javascript.

Σχήμα 6.9: Ο κώδικας Ajax για την διαγραφή του ονόματος

Σχήμα 6.10: Το αρχείο delete.php για την διαγραφή του ονόματος
Επίσης υπάρχει ένα κουμπί πάνω από τον πίνακα των εργαζομένων για την διαγραφή όλων των
εργαζομένων. Το συγκεκριμένο κουμπί διαγραφει όλες τις εγγραφές από τους πίνακες «inputs» και
«employees» 6.11.

6.4.3

Χάρτες Google

Η τρίτη επιλογή του μενού είναι ο χάρτης και θεωρείται η αρχική σελίδα της εφαρμογής. Αυτό
ορίστηκε διότι ο διαχειριστής με την είσοδο του στην εφαρμογή χρειάζεται άμεση πρόσβαση στον

6.4. Μενού

27

Σχήμα 6.11: Ο κώδικας php για την διαγραφή όλων των εργαζομένων
χάρτη για να αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί. Αναφερόμενοι στο κομμάτι της σχεδίασης
αυτή η σελίδα απαρτίζεται από τον χάρτη και δύο πάνελ τα οποία εξυπηρετούν τις αναζητήσεις
του διαχειριστή 6.12.

Σχήμα 6.12: Ο χάρτης της εφαρμογής με την αναζήτηση και τον εντοπισμό
Τον χάρτη τον δημιουργήσαμε με τη χρήση της ελεύθερης υπηρεσίας Google Maps API. Η
υπηρεσία αυτή μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε χάρτες της Google σε ιστοσελίδες με δικά μας
δεδομένα εφόσον έχουμε εξασφαλίσει ένα μοναδικό API κλειδί.
Ο χάρτης έχει συγκεκριμένο ύψος (655 pixels) αλλά το πλάτος του μεταβάλλεται ανάλογα με
το μέγεθος της οθόνης που προβάλλεται η εφαρμογή. Για την επεικόνιση των γεωγραφικών θέσεων
των εργαζομένων στον χάρτη έχουμε δημιουργήσει τριών ειδών κουκίδες. Μια μπλε μικρογραφία
ανθρώπου για την θέση εκκίνησης του εργαζομένου, ένα μπλε στρόγγυλο κυκλάκι για τις επόμενες
θέσεις του και μια κόκκινη σημαία για την τελική του θέση.
Τα πανελ υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του χάρτη και το μέγεθος τους παραμένει σταθερό σε
διάφορα μήκη και πλάτη οθονών για να αποφύγουμε την αλλοίωση του περιεχομένου τους. Το
πρώτο πάνελ είναι μια ξεχωριστή φόρμα και αφορά τον εντοπισμό της πιο πρόσφατης θέσης ενός
έργαζομένου. Αποτελείται από μια αναπτυσσόμενη λίστα με τα ονόματα των εργαζομένων και από
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ένα κουμπί με την ετικέτα Locate Employee. Το δεύτερο πάνελ συμπεριλαμβάνεται και αυτό σε
μια δικιά του φόρμα HTML και αφορά τον εντοπισμό ενός εργαζομένου με περισσότερα κριτήρια
αναζήτησης. Τα επιπλέον κριτήρια αναζήτησης εκτός από το όνομα του εργαζομένου, είναι η ημερομηνία εργασίας του και κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. από 09:30 μέχρι 11:00).
Επίσης, το δεύτερο πάνελ αποτελείται από ένα κουμπί με την ετικέτα Search.
Αφού τοποθετήσουμε στην αρχική μας σελίδα τον χάρτη και τα πανελ αναζήτησης ακολουθεί
η ανάπτυξη της λειτουργίας τους. Σε επίπεδο κώδικα οι κουκίδες στο χάρτη εμφανίζονται με τη
βοήθεια της γλώσσας Javascript, οι αναζητήσεις πάνω στη βάση δεδομένων πραγματοποιούνται
με την χρήση των γλωσσών PHP και ΜySQL και τέλος η λειτουργικότητα των πάνελ υλοποιείται
με τη βοήθεια της γλώσσας HTML, JQuery και Ajax.
Για πιο γρήγορη εκτέλεση του κώδικα και ταχύτερη σύνδεση με τη βάση δεδομένων και επιστροφή των αποτελεσμάτων της έχουμε δημιουργήσει μόνο μία εντολή SQL η οποία στο τέλος
της έχει μια μεταβλητή $where 6.13. Εάν θέλουμε να αναζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο στη βάση
μας απλά αλλάζουμε την τιμή της μεταβλητής αυτής και αυτόματα εκτελείται νέα εντολή προς τη
βάση δεδομένων μας.

Σχήμα 6.13: Η βασική εντολή SQL με την παράμετρο $where
Πιο συγκεκριμένα η λειτουργία των πανελ ενεργοποιείται όταν πατήσουμε το κουμπί Search
ή το κουμπί Locate Employee. Στην πρώτη περίπτωση, τη στιγμή που φορτώνεται η αρχική σελίδα, η αναπτυσσόμενη λίστα επιλογής εργαζομένου συνδέεται με τη βάση δεδομένων μας και
εμφανίζει τα ονόματα των διαθέσιμων εργαζομένων. Με την επιλογή κάποιου εργαζομένου και το
πάτημα του κουμπιού Locate Employee αλλάζει η τιμή της μεταβλητής $where, εκτελείται η νέα
εντολή προς τη βάση δεδομένων μας 6.14 και εμφανίζεται στον χάρτη η πιο πρόσφατη θέση του
εργαζομένου που επιλέξαμε.

Σχήμα 6.14: Η SQL για τον εντοπισμό της πιο πρόσφατης θέσης ενός εργαζομένου
Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε την υλοποίηση της αναζήτησης του ιστορικού ενός εργαζομένου. Απαραίτητα πεδία για συμπλήρωση είναι ο εργαζόμενος και η ημερομηνία εργασίας του. Η
αναπτυσσόμενη λίστα με τις ημερομηνίες εξαρτάται άμεσα από τον εργαζόμενο. Έτσι όταν επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο στην πρώτη αναπτυσσόμενη λίστα θα παρατηρήσουμε πως
η δεύτερη λίστα έχει ανανεώσει τις ημερομηνίες της ανάλογα με αυτές που έχει δουλέψει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Αυτή η έξυπνη λειτουργία της αναζήτησης έχει υλοποιηθεί με χρήση της
JQuery και Ajax 6.15. Επίσης, ο διαχειριστής μπορεί να συμπληρώσει και ένα όριο μεταξύ δύο
χρονικών στιγμών ώστε να κάνει πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση του.
Όταν πατηθεί το κουμπί της αναζήτησης Search, σε επίπεδο κώδικα ελέγχεται αν επιλέχθηκαν
τιμές στις δύο αναπτυσσόμενες λίστες (εργαζόμενος και ημερομηνία). Αν έχουν επιλεχτεί τιμές
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Σχήμα 6.15: Το Script για την ενημέρωση της δεύτερης αναπτυσσόμενης λίστας της αναζήτησης
και από τις δύο αναπτυσσόμενες λίστες τότε αλλάζει η τιμή της μεταβλητής $where και εκτελείται
μια νέα SQL που εμφανίζει τα κατάλληλα αποτελέσματα του εργαζομένου που επιλέχτηκε και
της ημερομηνίας εργασίας του. Αντιθέτως, αν δεν επιλεχθούν τιμές στα δύο αυτά πεδία τότε η
μεταβλητή $where παραμένει κενή και εκτελείται η SQL εντολή που εμφανίζει τα στοιχεία όλων
των εργαζομένων της εταιρείας αντίστοιχη με αυτή της αρχικής σελίδας.
Αν συμπληρώθηκε χρονική σήμανση τότε αλλάζει και πάλι η μεταβλητή $where 6.16 και εκτελείται μια νέα SQL εντολή προς τη βάση δεδομένων με τα παραπάνω στοιχεία καθώς και με την
σύγκριση χρονων μεταξύ δύο τιμών. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και πάλι στο χάρτη.

Σχήμα 6.16: Η μεταβλητή $where για αναζήτηση με χρονικό διάστημα

6.4.4

Σχετικά με εμάς

Η τελευταία επιλογή του μενού όπως συνηθίζεται σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές είναι το
Σχετικά με εμάς. Η κάρτα προφίλ περιέχει πληροφορίες όπως το πανεπιστήμιο, το τμήμα φοίτησης,
την προσωπική ιστοσελίδα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία και την τοποθεσία
του φοιτητή 6.17. Επίσης τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω στην κάρτα προφίλ υπάρχει
ένα Flip Effect. Η ιδέα της κάρτας προφίλ προέρχεται από την σελίδα Bypeople.com.
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Σχήμα 6.17: Η σελίδα σχετικά με εμάς

Κεφάλαιο 7

Χρήση των εφαρμογών
Αφού περιγράψαμε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των εφαρμογών μας σε αυτό το κεφάλαιο
θα δούμε τη χρήση τους. Η χρήση των εφαρμογών που δημιουργήσαμε είναι απλή και κατανοητή
αρκεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω οδηγίες.

7.1

Εφαρμογή κινητού

Η εφαρμογή Spydroid.apk που δημιουργήσαμε προορίζεται για χρήση από εργαζομένους μιας
εταιρείας. Ο εργοδότης τους είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό τους
τηλέφωνο (Smartphone). Η ολοκληρωμένη εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λήψη και εγκατάσταση,
στο διαχειριστικό κομμάτι της διαδικτυακής εφαρμογής και συγκεκριμένα στην πρώτη επιλογή
του μενού: Download Application.
Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό του εργαζομένου ακολουθούν τρία βήματα
για την εκκίνηση της. Αρχικά πρέπει η συσκευή να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, είτε μέσω Wi-Fi
είτε μέσω σύνδεσης δεδομένων. Έπειτα πρέπει η τοποθεσία να είναι ανοιχτή στη συσκευή για να
μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή με τον δορυφόρο και να μας επιστρέψει τις ακριβείς θέσεις
που ζητάμε. Τέλος ανοίγουμε την εφαρμογή Spydroid και πατάμε Start για εκκίνηση καταγραφής
θέσεων όπως φαίνεται και στο σχήμα 7.1.
Όταν τελειώσει το ωράριο ενός εργαζομένου, το κινητό επιστρέφεται και ο εργοδότης πατώντας το κουμπί Stop σταματάει την λειτουργία της εφαρμογής για το συγκεκριμένο κινητό.

7.2

Διαδικτυακή εφαρμογή

Η διαδικτυακή εφαρμογή, που αποτελεί το διαχειριστικό κομμάτι, προορίζεται μόνο για τον
εργοδότη μιας εταιρείας. Ο εργοδότης χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή είναι σε θέση
να επεξεργαστεί τα ονόματα των εργαζομένων της εταιρείας του, να γνωρίζει την πιο πρόσφατη
θέση τους με χρονική ακρίβεια ενός λεπτού και να πραγματοποίεί αναζητήσεις στο ιστορικό των
τοποθεσιών τους.
Ο διαχειριστής χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: http://raspisky.ddns.net/spydroid/ συνδέεται
στην εφαρμογή μας. Αυτόματα μεταφέρεται στην σελίδα σύνδεσης όπου καταχωρεί τα στοιχεία
σύνδεσης του, όνομα και συνθηματικό 7.2. Μετά την επιτυχή του σύνδεση, βλέπει μπροστά του
τον χάρτη και τις θέσεις όλων των εργαζομένων από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν
στην εταιρεία του μέχρι και σήμερα. Με κλικ πάνω σε μια κουκίδα μπορεί να δει το όνομα του
εργαζομένου, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα καταχώρησης της θέσης του 7.3.
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Σχήμα 7.1: Βήματα χρήσης λειτουγίας εφαρμογής Android

Σχήμα 7.2: Εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης διαχειριστή
Στην συνέχεια έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει την πιο πρόσφατη θέση ενός εργαζομένου
του επιλέγοντας το όνομα του από τη λίστα των διαθέσιμων εργαζομένων και κάνοντας κλικ στο
κουμπί Locate Employee 7.4. Επίσης έχει την δυνάτότητα να δει το ιστορικό ενός εργαζομένου
του επιλέγοντας το όνομα του από τη λίστα. Αυτόματα οι ημερομηνίες ανανεώνονται με αυτές
του συγεκριμένου εργαζομένου και ο διαχειριστής επιλέγει μία από αυτές ή και όλες. Χωρίς να
είναι απαραίτητο, ο διαχειριστής μπορεί να συμπληρώσει και ένα χρονικό όριο μιας συγκεκριμένης ώρας μέχρι μιας άλλης 7.5. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης του, τα αποτελέσματα
φαίνονται στον χάρτη.

7.2. Διαδικτυακή εφαρμογή

Σχήμα 7.3: Τα στοιχεία μιας συγκεκριμένης θέσης ενός εργαζομένου

Σχήμα 7.4: Η λειτουργία εντοπισμού της πιο πρόσφατης θέσης ενός εργαζομένου

Σχήμα 7.5: Η λειτουργία αναζήτησης συγκεκριμένων θέσεων ενός εργαζομένου
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Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα
Η πτυχιακή εργασία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος εφαρμογών που θα
βοηθήσουν τον εργοδότη μιας εταιρείας να έχει καλύτερη επίγνωση της θέσης των υπαλλήλων
του καθώς αυτοί εκτελούν προγραμματισμένες περιπολίες. Με την εφαρμογή Android που δημιουργήσαμε, ο κάθε υπάλληλος θα αφήνει τα γεωγραφικά στίγματα του πάνω στον χάρτη καθώς
η εφαρμογή θα στέλνει κάθε λεπτό την τοποθεσία του στη βάση δεδομένων μας. Με την διαδικτυακή εφαρμογή ο εργοδότης θα είναι σε θέση να γνωρίζει την ακριβή θέση των υπαλλήλων του
και να κάνει αναζητήσεις στο ιστορικό των τοποθεσιών τους και έτσι θα μπορεί να ελέγχει και να
διαχειρίζεται με πιο αποδοτικό τρόπο το προσωπικό του.
Ολοκληρώνοντας μπορούμε να πούμε πως η ανάπτυξη και η σχεδίαση μιας εφαρμογής αποτελείται από κύκλους βελτιώσεων. Σε κάθε νέα έκδοση των εφαρμογών μας, θα μπορούσαν να
βελτιωθούν ή να προστεθούν νέες λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών της. Μια σημαντική λειτουργία θα ήταν η προσθήκη επιπλέον κλάσεων στην εφαρμογή του κινητού, ώστε να
μπορεί ο εργοδότης μιας εταιρείας να στέλνει αιτήματα προς το Smartphone του υπαλλήλου του
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Μια χρήσιμη επέκταση της εφαρμογής θα ήταν η συγγραφή
κώδικα μιας νέας εφαρμογής κινητού, ώστε να υποστηρίζεται και από συσκευές iPhone. Τέλος, ως
μια άλλη επέκταση της εφαρμογής θεωρούμε την παρακολούθηση ανθρώπων τρίτης ηλικίας ή ανθρώπων με προβλήματα μνήμης(Αλτσχάιμερ) καθώς και την παρακολούθηση μικρών παιδιών από
τις οικογένειες τους, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από ένα έξυπνο κινητό(Smartphone).
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