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Περίληψη
Σε αυτήν την εργασία ασχολούμαστε με το σχεδιασμό μιας διαδικτυακής εφαρμογής δυναμικής πληροφόρησης που θα πληροφορεί τον επισκέπτη ή τον κάτοικο μιας πόλης για τη τοποθεσία (μαγαζί, τράπεζα, σχολή κτλ) στην οποία βρίσκεται με τη βοήθεια τυπωμένων κωδίκων
QR στις αντίστοιχες τοποθεσίες. Αυτοί οι κώδικες QR, αφού σαρωθούν με τη βοήθεια ενός QR
Code Scanner (κατηγορία εφαρμογών έξυπνων κινητών), ανακατευθύνουν τον επισκέπτη σε έναν
σύνδεσμο (εξωτερικό ή εσωτερικό) που περιέχει πληροφορίες για την συγκεκριμένη τοποθεσία. Η
εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των τεχνολογιών JavaScript, PHP, MySql, AJAX,
HTML και CSS.
Όσον αφορά τις διαχειριστικό λειτουργίες της εφαρμογής, η κύρια σελίδα περιέχει έναν Google
Map που είναι επικεντρωμένος στην πόλη της Τρίπολης και περιλαμβάνει όλα τα σημεία (πινέζες) που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Επίσης, περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες διαχειριστικές λειτουργίες: προσθήκη, διαγραφή ενός σημείου, επεξεργασία του συνδέσμου (στον οποίο ανακατευθύνει ο αντίστοιχος κώδικας QR) του σημείου και αλλαγή του συνδέσμου απο εσωτερικό σε εξωτερικό και το αντίθετο. Η επεξεργασία των εσωτερικών συνδέσμων
γίνεται με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου ckeditor. Άρα, ο σύνδεσμος του κάθε σημείου
μπορεί να αλλάζει, αλλά ο κώδικας QR παραμένει ο ίδιος, παρέχοντας δυναμική πληροφορία.
Τέλος, αφού πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω λειτουργίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε
έναν κώδικα QR για κάθε σημείο. Για κάθε σημείο, μπορεί να τοποθετηθεί μια αυτοκόλλητη κόλλα
Α4 έξω από την αντίστοιχη τοποθεσία που θα έχει εκτυπωμένο τον αντίστοιχα κώδικα QR. Η
εφαρμογή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα gav.uop.gr και για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση
στις διαχειριστικές εφαρμογές, πρέπει να συνδεθεί.

Abstract
In this paper we deal with the design of a dynamic web page that provides visitors or residents
of a city with information on their location (stores, banks, universities) with the help of printed QR
codes that can be found in the corresponding location. After a QR code is scanned with a QR Code
Scanner (category of smartphone apps), the visitor will be asked to be redirected to a link (internal
or external) that contains information on the specific location. This project was completed with the
implementation of JavaScript, PHP, MySql, AJAX, HTML and CSS.
Regarding the administrative functions of the application, the main page includes a Google
Map that is centered on Tripoli city and contains the markers that have been stored in the database.
Also, the following administrative operations are included; addition and deletion of a spot, edit of
the spot’s link (to which the corresponding QR code redirects) and the alternation of an internal
link to an external and vice versa. An internal link can be edited with a text editor called ckeditor.
Therefore, the link of any spot can be changed, but the QR code remains the same, providing
dynamic information.
Finally, following the completion of the above operations, we are now able to create a QR
code for every spot. A QR code can be printed on a A4 sticker paper and can be placed outside
the corresponding location. This application has been uploaded to gav.uop.gr and for someone to
access the administrative tools, they must log in.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Στη σημερινή εποχή τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνονται
όλο και περισσότερα και ως συνέπεια οι περισσότεροι ιστότοποι διαθέτουν και αντίστοιχες εκδόσεις για κινητά (mobile mode), συγκεκριμένα για smartphones. Επίσης η χρήση των QR κωδικών
(δισδιάστατη κατηγορία γραμμικών κωδίκων) είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, ειδικά
στη διαφήμιση και στη ψυχαγωγία. Συχνά βρίσκονται σε διαφημιστικές πινακίδες, ταμπέλες και
διαφημιστικά φυλλάδια.
Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα εκμεταλλευτούμε την ύπαρξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά καθώς και τη δυνατότητα πλέον των κινητών να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο για να υλοποιήσουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα
να σαρώνουν με το κινητό τους εκτυπωμένους σε διάφορα σημεία της πόλης QR κωδικούς με μια
εφαρμογή αναγνώστη QR κωδικών (QR code scanner) ώστε να μπορούν να πληροφορούνται αναλόγως. Για παράδειγμα, αν είναι τοποθετημένος ένας QR κωδικός έξω από ένα Supermarket, ένας
περαστικός με smartphone μπορεί εύκολα να ανοίξει εναν αναγνώστη QR κωδικών και να ανακατευθυνθεί στη σελίδα που θα περιλαμβάνει τις προσφορές της εβδομάδας ή απλά στην αρχική
σελίδα του καταστήματος. Στην εργασία αυτή θα σχεδιάσουμε μια εφαρμογή που θα υλοποιεί τα
παραπάνω με τη βοήθεια SQL, PHP, JavaScript, HTML, CSS, Apache Web Server και CKeditor.
Η εφαρμογή έχει δυναμικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι οι QR codes, αν και στατικοί, δημιουργούνται από συνδέσμους που μπορεί να αλλάζουν. Τα σημεία μέσα στην πόλη στα οποία υπάρχουν
QR codes, αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων μαζί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους κι
εμφανίζονται μέσω των Google Maps. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους που αποθηκεύονται στη
βάση είναι ο σύνδεσμος στον οποίο γίνεται redirect ο χρήστης μετά τη σάρωση του αντίστοιχου
QR code. Υπάρχουν διαχειριστικά εργαλεία με τα οποία είναι δυνατή η αλλαγή του συνδέσμου
του επιλεγμένου σημείου. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου σημείου και η
διαγραφή ενός υπάρχοντος σημείου.
Το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι QR κωδικοί, γενικές πληροφορίες για αυτούς κι οδηγίες για την ανάγνωσή και για τη δημιουργία τους. Στο κεφάλαιο 3
παρουσιάζονται οι γλώσσες προγραμματισμού και τα λογισμικα που θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη τη εφαρμογής. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρεται ο στόχος της εργασίας κι ένα σενάριο χρήσης. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ανάλυση της εφαρμογής που δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται η
λειτουργία της μέσω σχέδιων των διαφόρων σελιδών της ιστοσελίδας (Wireframe). Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται οι τοποθεσίες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί εκτυπωμένοι QR κωδικοί και
οι δοκιμές που έγιναν. Στο κεφάλαιο 7 αναφέρονται τα συμπεράσματά μας. Τέλος, ακολουθεί η
βιβλιογραφία.
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Κεφάλαιο 2

QR codes
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πληροφορίες για την ιστορία των κωδίκων QR, τους τύπους
τους, την χρήση τους στον πραγματικό κόσμο και οδηγίες για την ανάγνωση και για τη δημιουργία
ενός κώδικα QR.

2.1

Ιστορικά Στοιχεία

Τα μονοδιάστατα bar codes αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές με τα προιόντα στα οποία
αναγράφονται. Το μέγεθος της πληροφορίας που μπορούσε όμως να αποθηκεύσει ένα bar code
μόνο μίας διάστασης δεν ήταν τελικά αρκετό. Για αυτό, το 1994, δημιουργήθηκε από την εταιρεία Denso-Wave (θυγατρική της Toyota) μια νέα κατηγορία bar codes που λέγονται QR (ταχείας
ανταπόκρισης) codes . Ειναι δισδιάστατοι και μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερα δεδομένα
(μέχρι 350 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με τους μονοδιάστατους bar codes).
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Η Denso-Wave
χρειαζόταν έναν κώδικα που θα μπορούσε να σαρωθεί γρήγορα και που θα μπορούσε να περιέχει πολλά δεδομένα, πράγμα που επιτεύχθηκε με τη δημιουργία δισδιάστατων κωδίκων. Αυτοί οι
στόχοι επιτεύχθηκαν και με το παραπάνω και γι’αυτό άρχισε η εξάπλωση σε άλλες χώρες.
Το 2002, η χρήση των QR codes ήταν ευρέως διαδεδομένη στο κοινό της Ιαπωνίας. Η χρήση
τους επεκτάθηκε στην Κορέα, όπου οι κώδικες μπορούν να βρεθούν μέσα στις πόλεις και στο
Ινωμένο Βασίλειο. Αρχικά, τα έξυπνα τηλέφωνα δεν είχαν απήχηση στις Ινωμένες Πολιτείες και
η τεχνολογία δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη για την πρόσβαση στους κώδικες. Αλλά, τελευταία η
χρήση τους έχει αυξηθεί κατα πολύ στις Η.Π.Α., με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται από επιχειρίσεις κι οργανώσεις στο εμπόριο και στη διαφήμιση.
H Denso-Wave δεν ασκεί τα δικαίωματά της όσον αφορά τους κώδικες QR. Η δωρεάν διαθεσιμότητα τους είναι ένας από τους λόγους που έχει γίνει τόσο διαδεδομένη η χρήση τους. Ένας
τόσο επαναστατικός bar code αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές φτιάχνουν τις
ετικέτες των προιόντων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι bar codes γενικότερα.
Σήμερα, οι κώδικες QR χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο σε διαφημίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιείται ως σαρωτής ενός QR code, μετατρέποντάς τον σε
URL μιας ιστοσελίδας πολύ γρηγορότερα από την κανονική εισαγωγή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας. Οι QR codes επίσης μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε επαγγελματικές κάρτες, λεωφορεία,
πινακίδες και γενικότερα σε οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να παρέχει σχετική πληροφορία.
[INCf] [INCh]
3

4

2.2

2. QR codes

Tύποι των QR codes

Ο αρχικός QR code (Μodel 1) έχει τη δυνατότητα να κωδικοποιεί 1.167 αριθμητικά. Η τελευταία του έκδοση ήταν η 14. Το Model 2 άλλαξε ώστε να μπορεί να σαρωθεί καθαρά ο κώδικας
από οποιαδήποτε γωνία θέασης. Η τελευταία του έκδοση ήταν η 40 και μπορεί να αποθηκεύσει
μέχρι και 7,089 αριθμητικά. Σήμερα, αυτό τον τυπο εννοούμε όταν αναφερόμαστε στους κώδικες
QR. [INCd]

Σχήμα 2.1: QR Code Model 2.
Ο Micro QR Code έχει μόνο ένα μοτίβο εντοπισμού θέσης, συγκριτικά με τους συνηθισμένους QR codes που περιέχουν 3 που καλύπτουν 3 γωνίες τους. Η διαμόρφωση του επιτρέπει την
εκτύπωσή του σε μικρότερες περιοχές απ’ότι ένας κανονικός QR code. Μπορεί να περιέχει έως 35
ψηφία και έχει 4 παραλλαγές (M1-M4). [INCc]
Ο iQR codes έχουν μεγάλο εύρος μεγεθών, δηλαδή μπορεί να είναι μικρότεροι απο Micro QR
codes ή μεγαλύτεροι απο κανονικούς QR codes. Μπορούν να εκτυπώνονται σε διάφορα σχήματα:
ορθογώνια, τετράγωνα, με μοτίβο κουκίδων κτλ, ώστε να επιτρέπεται μεγάλο εύρος εφαρμογών
τους σε πολλούς κλάδους. Ένας iQR code, μπορεί να έχει μεγαλύτερου μεγέθους πληροφορίες
απ’ότι ένας παραδοσιακός QR code. Ενας iQR code που έχει το ίδιο μέγεθος με έναν QR code
μπορεί να περιλαμβάνει 80% παραπάνω πληροφορίες. Επίσης, ένας iQR code μπορεί να είναι
κατα 30% μικρότερος απ’ότι ένας QR code. Τέλος, ένας iQR code έχει υψηλότερη δυνατότητα
αποκατάστασης απ’ότι ένας QR code. Το επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων ενός iQR code είναι
50% σε αντίθεση με ένας QR code που είναι 30%. [INCb]
Ο SQRC είναι μια κατηγορία κώδικα QR που έχει λειτουργίες περιορισμού ανάγνωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση κρυφών πληροφοριών και για τη διαχείριση εσωτερικών πληροφοριών μιας εταιρίας. Ένας SQRC κώδικας μπορεί να αναγνωσθεί μόνο από συγκεκριμένους σαρωτές και περιέχει ένα δημόσιο κι ένα ιδιωτικό τμήμα. Είναι δυνατή η αποθήκευση 2
επιπέδων ελέγχου σε έναν κώδικα. Εμφανισιακά, είναι ίδιοι με τους συνηθισμένους κώδικες QR.
[INCe]
Η τελευταία κατηγορία είναι οι FrameQR. Περιέχουν μια ”περιοχή καμβά” που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα. Στο κέντρο του κώδικα υπάρχει η ”περιοχή καμβά”, που μπορεί να περιέχει
γραφικά, γράμματα κτλ, καθιστώντας δυνατή τη διάταξη του κώδικα χωρίς να χαθεί το σχέδιο των
φωτογραφιών, εικόνων κτλ. Η περιοχή καμβά δεν επεμβαίνει. Το σχήμα μπορεί να επιλεχθεί απο
διάφορα πρότυπα, αλλιώς μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα, τη τοποθεσία του κέντρου, τη γωνία
και το μέγεθος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικά εργαλεία (business cards) και σε
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Σχήμα 2.2: Σύγκριση επιπέδου διόρθωσης μεταξύ iQR και QR κωδίκων.
ετικέτες εκπτώσεων. [INCa] [INCg]

2.3

Χρήση των QR codes

Όπως γνωρίζουμε, τα QR codes φιλοξενούν δεδομένα. Τα δεδομένα μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής, όπως φωτογραφία, κείμενο ή και βίντεο. Για να αναγνώσουμε εναν QR code αρκεί να
έχουμε εγκατεστημένο στο έξυπνο τηλέφωνό μας ένα σαρωτή QR code όπως τον QR Code Reader.
Στη συνέχεια, ανοίγουμε την κάμερα του κινητού μέσω της εφαρμογής και αφού ανιχνευτεί το QR
code από την εφαρμογή, ενεργοποιείται ο QR reader και ζητάει έγκριση για να ανακατευθυνθούμε
στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
Μερικές πραγματικές χρήσεις των QR codes είναι οι ακόλουθες: Μπορούν να τοποθετηθούν
δίπλα σε ένα άρθρο μιας εφημερίδας για να μπορεί ο αναγνώστης εύκολα να ανακατευθυνθεί στο
αντίστοιχο podcast ή στην online έκδοση του άρθρου για να δει και τα σχόλια των επισκεπτών
της ιστοσελίδας. Επίσης, συνηθίζεται τελευταία η χρήση τους σε αφίσες ταινιών (π.χ. έξω από
κινηματογράφους) για να μπορεί ο χρήστης να δει το τρέιλερ της αντίστοιχης ταινίας ή να κλείσει
εισητήρια στον τοπικό του κινηματογράφο. Μια ακόμη χρήση τους που αφορά τα μουσεία, είναι να
τοποθετούνται δίπλα σε πίνακες ή σε γλυπτά, για να μπορέσει ο επισκέπτης να βρει περισσότερες
πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Επίσης, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους QR codes με τη χρήση εφαρμογών παραγωγής κώδικα QR που μπορούν εύκολα να βρεθούν στο διαδίκτυο. Κατά τη δημιουργία του QR code μπορούν να εξατομικεύσουν τον QR code ώστε να μοιάζει για παράδειγμα με το
λογότυπο μιας εταιρείας ή με το σχέδιο της ιστοσελίδας.

2.4

Δημιουργία ενός QR code

Η δημιουργία ενός QR code είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Αρχικά πρέπει να επιλέξουμε
την εφαρμογή QR code generator που θα χρησιμοποιήσουμε. Μερικές γνωστές είναι η Kaywa και
η Visualead. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε και για αυτό πρέπει
να λάβουμε υπόψιν τα εξής κριτήρια: Να μπορούμε να κρατάμε το ιστορικό επιδόσεων, να είναι
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Σχήμα 2.3: Στην αφίσα της ταινίας ”The Dark Knight Rises” υπάρχει κρυμμένος ένας κώδικας
QR.

Σχήμα 2.4: Μια ταινία που στο πάνω δεξιά μέρος του οπισθόφυλλού της περιέχει ενα QR code
που ανακατευθύνει στο τρέιλερ της στο YouTube.
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δυνατή η δημιουργία ξεχωριστών κωδικών και να είναι συμβατή η εφαρμογή με γνωστούς QR
code readers.
Στη συνέχεια εξατομικεύουμε το σχέδιο του κώδικα με τον τρόπο που θέλουμε. Για παράδειγμα, αν εργαζόμαστε σε μια εταιρεία, μπορούμε να ενσωματώσουμε το λογότυπό της στον
κώδικα αν το επιθυμούμε. Συγκεκριμένα αν επιλέξουμε τον QR code generator που βρίσκεται στη
διεύθνση GOQR.me, αρχικά εισαγάγουμε το περιεχόμενο (π.χ. URL). Στη συνέχεια, ανεβάζουμε
την εικόνα (π.χ. το λογότυπο) και μπορούμε να αλλάξουμε κι άλλο τον κώδικα όπως π.χ. να εξατομικεύσουμε τα χρώματα. Μετά, πρέπει να δοκιμάσουμε αν λειτουργεί ο QR code με τη βοήθεια
ενός προγράμματος όπως ενός QR code Reader που αναφέραμε προηγουμένως ή το Passbook της
Apple.
Τέλος, η ανάλυση των επιδόσεων είναι πολύ χρήσιμη για να ξέρουμε αν οι QR codes μας
δουλεύουν σωστά ή αν προσελκύουν το ενδιαφέρον των πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτό αρκεί να
περιλαμβάνουμε έναν UTM κώδικα ανίχνευσης στο URL μας. [Wai15]

Κεφάλαιο 3

Γλώσσες και Λογισμικά που
χρησιμοποιηθήκαν
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις γλώσσες και τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν
για την ολοκλήρωση αυτής της εφαρμογής. Οι εντολές της mySQL χρησιμοποιήθηκαν για την
διαχείριση των δεδομένων της βάσης δεδομένων. Η HTML και η PHP χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία της ιστοσελίδας. Επίσης, με τη βοήθεια της PHP, έγινε δυνατή η εμφάνιση κι η τροποποίηση των καταχωρήσεων της βάσης δεδομένων. Για τη δημιουργία του χάρτη της εφαρμογής
και για να υλοποιηθούν άλλες χρήσιμες λειτουργίες, χρησιμοποιήθηκε η JavaScript. Τέλος, με την
βοήθεια της CSS, φτιάξαμε το interface της ιστοσελίδας.

3.1

PHP

Η PHP δημιουργήθηκε από τον Rasmus Lerdorf το 1994. Η αρχική ονομασία της ήταν Personal
Home Page Tools αλλά το 1997 μετονομάστε σε Hypertext Preprocessor και από τότε διατηρεί
αυτό το όνομα. Η δημιουργία της βασίστηκε στις γλώσσες προγραμματισμού C και Perl.
Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποείται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων
καθώς και ως γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού. Ο PHP κώδικας μπορεί να ενσωματωθεί
σε HTML κώδικα. Μια σελίδα PHP επεξεργάζεται απο έναν εξυπηρετή του παγκόσμιου ιστού
όπως ο Apache HTTP εξυπηρετητής και αναπτύσσει λογισμικό από τη πλευρά του εξυπηρετητή.
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορα web template συστήματα. Ο web
server συνδυάζει τα αποτελέσματα του εκτελούμενου κώδικα με την παραγόμενη σελίδα web.
Ο κώδικας PHP µπορεί να θέσει ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων, να δημιουργήσει εικόνες,
να διαβάσει και να γράψει αρχεία, να συνδεθεί µε απομακρυσμένους υπολογιστές κ.ο.κ.
H PHP δημιουργεί δυναμικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδρά με κάποια άλλη Βάση Δεδομένων.
Μπορεί ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει τη php έχοντας εγκαταστήσει λειτουργικά συστήματα
όπως Windows, Mac OS X ή linux. Τέλος, η χρήση της PHP έχει επεκταθεί πολύ και όλο και
περισσότεροι web developers τη χρησιμοποιούν.
Τα πλεονεκτήματα της PHP είναι πολλά, όπως η ευκολία χρήσης, η απόδοση, το χαμηλό κόστος, η μεταφερσιμότητα και οι ενσωματωμένες βιβλιοθήκες. [DP07] [Ler94] [ΦΛΩb] [ΦΛΩa]
Οι super global μεταβλητές της PHP που χρησιμοποιήθηκαν στον κώδικα είναι οι ακόλουθες:
• SESSION : Είναι ένας τρόπος αποθήκευσης δεδομένων σε μεταβλητές που μπορούν να
9
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χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές σελίδες. Σε αντίθεση με τα cookies, η πληροφορία δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη.
• REQUEST: Είναι ένας πίνακας που περιλαμβάνει τα περιεχόμενα των GET, POST και
COOKIE.
• SERVER: Είναι ένας πίνακας που περιλαμβάνει πληροφορίες όπως headers, paths και τοποθεσίες script. Οι εγγραφές δημιουργούνται απ’τον web server.
• GET και POST: Οι προκαθορισμένες μεταβλητές GET και POST χρησιμοποιούνται από την
php για να διαβάσουν τα απεσταλμένα δεδομένα της φόρμας. Η μεταβλητή GET χρησιμοποιείται όταν τα δεδομένα αποστέλλονται με τη μέθοδο get και η POST όταν τα δεδομένα
αποστέλλονται με τη μέθοδο post. [Ler]

Σχήμα 3.1: Παράδειγμα συγγραφής σεναρίων από την πλευρά του διακομιστή.

3.2

SQL

Η SQL (Structured Query Languange) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε βάσεις δεδομέων. Aρχικά βασίστικε στη σχεσιακή άλγεβρα. Αναπτύχθηκε
στην IBM από τους Andrew Richardson, Donald C. Messerly και Raymond F. Boyce, στις αρχές
της δεκαετίας του 1970.
Γενικά, μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή συσχετιζόμενων μεταξύ τους δεδομένων. Περιλαμβάνει δυνατότητες ανάκτησης, ενημέρωσης, τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων. Τα
δεδομένα αποθηκεύονται σε πίνακες Κύριο χαρακτηριστικό των Βάσεων Δεδομένων είναι οι υψηλές ταχύτητες, η καλή οργάνωση των δεδομένων και η ελάττωση του πλεονασμού τους.
Ένας πίνακας σε μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων που περιέχονται σε μια δομημένη μορφή. Κάθε γραμμή ενός πίνακα είναι και μια εγγραφή που έχει τουλάχιστον ένα πεδίο. Οι στήλες αναπαριστούν τα πεδία του πίνακα. Οι πίνακες συσχετίζονται μεταξύ
τους μέσω των κοινών πεδίων. [CB]

3.3. JavaScript
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MySQL

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το πρόγραμμα τρέχει έναν server παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Μερικά
από τα πλεονεκτήματα είναι ότι είναι αξιόποιηση, γρήγορη κι εύκολη στη χρήση. Είναι διαθέσιμη
σε όλους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.
Είναι μια δημοφιλής βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα κι ιστοσελίδες και χρησιμοποιείται σε ιστοσελίδες όπως το YouTube, η Wikipedia και το Facebook.
Για τη δημιουργία ενός πίνακα σε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται η εντολή CREATE
TABLE tablename(col1,coltype1 col2, coltype2, ...); [AB95] [DP07] [ΦΛΩa]

3.3

JavaScript

Η JavaScript είναι μια διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από τον
Brendan Eich της εταιρείας Netscape κι εκδόθηκε με τον Netscape 2 στις αρχές του 1996. Η αρχική
της έκδοση βασίστηκε στη σύντακη της γλώσσας προγραμματισμού C. Αν και είναι αντικειμενοστρεφής γλώσσα κι έχει επηρεαστεί απ’αυτές, δεν μοιάζει με την Java ή με την C++. Είναι μια
γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα πρωτότυπα, είναι δυναμική, υψηλού επιπέδου κι untyped.
Οι περισσότεροι ιστότοποι υποστηρίζουν την JavaScript, η οποία είναι από τις πιο επιτυχημένες
γλώσσες από τη πλευρά του πελάτη, δηλαδή η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή
του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών. Ο κώδικας Javascript μιας σελίδας ενσωματώνεται στον κώδικα της
HTML με τις ετικέτες <script type=”text/javascript”> και </script>.
H JavaScript χρησιμοποιείται και σε άλλες εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων, όπως στα έγγραφα
PDF, εξειδικευμένους φυλλομετρητές και σε desktop widgets. Επίσης, οι νεότερες και ταχύτερες
εικονικές μηχανές JavaScript (VM) και οι πλατφόρμες που αναπτύσσονται επάνω τους έχουν επίσης αυξήσει τη δημοτικότητα της JavaScript για εφαρμογές Web από την πλευρά του διακομιστή.
[Eic95]

3.4

HTML

Η HTML είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης-μορφοποίησης (markup language) και χρησιμοποιείται στη δημιουργία ιστοσελίδων και για τη δημιουργία του user interface. Εχει τυποποιηθεί από τον παγκόσμιο οργανισμό τυποποίησης τεχνολογιών του Web, τον World Wide Web
Consortium (W3C).
Το αρχικό πρωτόκολλο της HTML δημιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee. Με τη βοήθεια
αυτού του πρωτοκόλλου ήταν η δυνατή η μεταφορά κάθε είδους αρχείου μέσω του Internet κι
έτσι δημιουργήθηκε το γνωστό σε όλους WWW από το οποίο γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του
WWW. Το πρωτόκολλο ονομάστηκε HyperText Transfer Protocol. Αρχικά, μέχρι το 1993, ήταν
ένα περιβάλλον δημιουργίας υπερκειμένων. Μετά δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο 2.0 που έδωσε
επιπλέον δυνατότητες στην HTML. H επόμενη έκδοση (3.0) προτάθηκε ως πρότυπο από το IETF,
αλλα η πρόταση έληξε. Αυτή η έκδοση δεν πέτυχε για διάφορους λόγους. Σύντομα αντικαταστάθηκε από την 3.2 που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από το W3C. Η 4.01 δημοσιεύτηκε το 1999.
Από τον Οκτώβριο του 2014 η HTML βρίσκεται στην 5η έκδοση την οποία χρησιμοποιούν πολλές γνωστές ιστοσελίδες. [Sha93] [WW93a] [WW93b]
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3.4.1

HTML tags

Ένας χρήστης μπορεί να γράψει ένα αρχείο HTML σε ένα επεξεργαστή κειμένου όπως το
NotePad. Η κατάληξη πρέπει να είναι είτε html ή htm.
H HTML χρησιμοποιεί tags (σημάνσεις) που γράφονται ανάμεσα σε γωνιακές αγκύλες. Είναι
case insensitive. Τα tags είναι στην ουσία εντολές προς τον φυλλομετρητή για τον τρόπο εμφάνισης
του κειμένου και για την εμφάνιση multimedia περιεχόμενου.
Οι βασικές σημάνσεις της HTML είναι: <HTML> , <HEAD> και <BODY>
Οι σημάνσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία είναι οι παρακάτω:
1. <HTML>: Πληροφορεί τον φυλλομετρητή ότι είναι ένα HTML αρχείο, περιέχει όλες τις
υπόλοιπες σημάνσεις και είναι η αρχή του αρχείου.
2. <HEAD>: Παραμένει κρυφό στον χρήστη. Περιλαμβάνει στοιχεία head όπως τον τίτλο του
αρχείου, script, meta information και άλλα.
3. <SCRIPT>: Εισάγει ένα script στην σελίδα που είναι γραμμένο σε μια άλλη γλώσσα.
4. <TITLE>: Ο τίτλος του εγγράφου που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του φυλλομετρητή.
5. <BODY>: Περιλαμβάνει το κείμενο, links και multimedia περιεχόμενο.
6. <BR>: Αλλαγή γραμμής.
7. <INPUT>: Προσδιορίζεται ένα πεδίο εισόδου, δηλαδή εκεί όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα όπως text boxes, check boxes και buttons αναλόγως το type. Με το βασικό
γνώρισμα ”name” μπορούμε να κάνουμε αναφορά στο πεδίο. Επιπλέον γνωρίσματα είναι
τα checked, disabled και maxlength. Η checked δίνει αρχική τιμή στο πεδίο, η disabled το
απενεργοποιεί και η maxlength καθορίζει το μέγιστο ποσό των χαρακτήρων που μπορούν
να εισαχθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.
8. <FORM>: Μας επιτρέπει να στείλουμε δεδομένα στον εξυπηρετητή αφού συμπληρώσουμε
τη φόρμα. Στην εργασία, τα δεδομένα αποθηκεύονται ύστερα στη βάση δεδομένων. H ιδιότητα method παίρνει τη τιμή GET ή POST που καθορίζουν τον τρόπο αποστολής των δεδομένων. Στην action περιλαμβάνεται η URL διεύθυνση στην οποία θα αποσταλθούν τα
δεδομένα.

3.5

CSS

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα φύλλων στυλ. Σκοπεύει στον έλεγχο της
εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου που έχει γραφτεί σε μια γλώσσα σήμανσης. Συνήθως περιέχεται σε αρχεία HTML και XML. Έχει σχεδιαστεί ώστε να διαχωρίζεται
από τα αρχεία HTML και αυτό βοηθάει στην έντασή της σε πολλά έγγραφα με σκοπό ο ιστότοπος
να έχει την ίδια μορφοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η επανάληψη κώδικα και
το αρχείο είναι πολύ πιο ”ελαφρύ”. Για να είναι μια ιστοσελίδα καλοσχεδιασμένη και όμορφη, η
χρήση της CSS θεωρείται απαραίτητη. [WBC96] [Φρα10]

3.5. CSS
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Σχήμα 3.2: Απλό παράδειγμα HTML κώδικα.

3.5.1

Responsive Web Design

Το Responsive Web Design είναι μια προσέγγιση που παρέχει τη δυνατότητα σε μια σελίδα να
εμφανίζεται καλοσχεδιασμένη σε οποιοδήποτε είδος συσκευής. Αν πχ ένας χρήστης χρησιμοποιεί
ένα smartphone για την πλοήγησή του σε μια ιστοσελίδα, η εμφάνιση αυτής θα προσαρμοστεί
άμεσα ανάλογα με τη διάσταση, τον προσανατολισμό και με το πως κρατάει το κινητό του και
ώστε να φαίνονται εύκολα τα περιεχόμενα της. Επίσης, μια ιστοσελίδα μπορεί να ανοιχτεί και σαν
web application απο κινητές συσκευές. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί τα τελευταία χρόνια έχει
αυξηθεί ραγδαία η πλοήγηση κινητών συσκευών στο διαδίκτυο. Μερικά από τα πλεονεκτήματα
του Responsive Web Design είναι η αλλαγή της εμφάνισης μιας σελίδας με την αλλαγή μονο ενός
αρχείου κι η διευκόλυνση της μορφοποίησης όμορφων σελιδών. [15] [Cla96] [W3S]

Σχήμα 3.3: Απλό παράδειγμα CSS κώδικα.
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XAMPP

Το λογισμικό xampp είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που έχει πάρει την ονομασία του από τα
αρχικά Χ (σημαίνει λογισμικό ανεξάρτητο από πλατφόρμα ή αλλιώς cross-platform), A (Apache
HTPP Server), M (mySql ), P (PHP), P (Perl) και τα οποία περιέχει. Περιέχει έναν εξυπηρετητή
ιστοσελίδων που μπορεί να εξυπηρετεί ακόμη και δυναμικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL.
Επίσης περιέχει ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε PHP και Perl. Το XAMPP είναι πολύ
προσβιβάσιμο στον μέσο χρήστη λόγω της απλής διαδικασίας της εγκατάστασής του. Όλα τα λειτουργικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το xampp και οι ιστοσελίδες του μπορούν να
τρέξουν σε όλους τους φυλλομετρητές (browser). Αφού η εγκατάσταση του XAMPP ολοκληρωθεί
στον τοπικό μας υπολογιστή, διαχειρίζεται τον localhost ως ένα απομακρυσμένο κόμβο, ο οποίος
συνδέεται με το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων FTP. Η σύνδεση στον localhost μέσω του FTP
μπορεί να γίνει με το όνομα χρήστη «newuser» και το κωδικό «wampp». Για την βάση δεδομένων
MySQL το όνομα του χρήστη είναι «root» και δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης.

Σχήμα 3.4: Το interface του XAMPP.

3.7

Ajax

H Ajax (Asynchronous Javascript and XML) αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν πολλές τεχνολογίες του Διαδικτύου από την πλευρά του πελάτη για
να δημιουργηθούν ασύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές. Με τη βοήθεια της Ajax, οι εφαρμογές
του διαδικτύου μπορούν να στείλουν δεδομένα και να ανακτήσουν δεδομένα από έναν διακομιστή
ασύγχρονα χωρίς να παρεμβαίνουν με την απεικόνιση της υπάρχουσας σελίδας. Η Ajax επιτρέπει
την αλλαγή του περιεχομένου μιας σελίδας δυναμικά, χωρίς να χρειάζεται η επαναφόρτωση της
σελίδας. H Ajax περιλαμβάνει τις ακόλουθες τεχνολογίες: HTML, CSS, Document Object Model,
JSON, XML, XSLT, XMLHttpRequest και Javascript για να συγκεντρώσει αυτές τις τεχνολογίες.
[Gar] [Ull]

3.8. Apache

3.8
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Apache

Ο Apache HTTP server ή αλλιώς απλά Αpache, είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου
ιστού ο οποίος εγκαθίσταται σε δια - λειτουργικά συστήματα (cross - platform), με σκοπό την
εξυπηρέτηση αιτημάτων διαφόρων χρηστών για την προβολή των ιστοσελίδων που φιλοξενούν.
Η λειτουργία αυτή γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο HTTP. [Fou95]
[McC]

3.9

CKEditor

Το CKEditor είναι ένας επεξεργαστής κειμένου WYSIWYG που σχεδιάστηκε για να δίνει
κοινά χαρακτηριστικά επεξεργαστών κειμένων κατευθείαν σε ιστοσελίδες, απλοποιόντας την δημιουργία του περιεχομένου. Ο κύριος κώδικάς του είναι γραμμένος σε JavaScript. Ο Ckeditor είναι
μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε
τρόπο θέλουμε. Επωφελείται από μια ενεργή κοινότητα που συνεχώς εξελίσσει την εφαρμογή με
δωρεάν add-ons. [Kna03]

Σχήμα 3.5: Το interface του CKEditor.

Κεφάλαιο 4

Στόχος
Στόχος της εργασίας είναι να χρησιμοποιήσουμε τους QR codes με έναν διαφορετικό τρόπο,
δηλαδή παρέχοντας στους πολίτες την δυνατότητα πλοήγησής τους σε μια πόλη και συγκεκριμένα
στη Τρίπολη. Θα αναπτύξουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή δυναμικής πληροφόρησης που θα πληροφορεί τους χρήστες σχετικά με το τι σαρώνουν με το smartphone τους, ανακατευθύνοντάς τους
σε αντίστοιχη ιστοσελίδα ή κείμενα που θα προβάλει την αντίστοιχη πληροφορία. Το σύστημα
δίνει στο χρήστη πληροφορίες απο QR codes. Οι QR codes είναι σταθεροί, αλλά η εφαρμογή δίνει
δυναμικές πληροφορίές μέσω αυτών.
Ένα σενάριο χρήσης είναι το ακόλουθο: Από τη πλευρά του χρήστη, υποθέτουμε ότι ο Γιώργος, ένας σινεφίλ και συλλέκτης ταινιών, πηγαίνει στον Κωτσόβολο κι επιθυμεί να αγοράσει μια
ταινία blu-ray. Έχει βρει 3 ταινίες που τον ενδιαφέρουν αλλά μπορεί να αγοράσει μόνο μια και
δεν γνωρίζει αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ταινίες για να κάνει την επιλογή. Σε κάθε
εξώφυλλο από τις 3 ταινίες, βρίσκεται ένας QR code. Βγάζει το έξυπνο τηλέφωνό του και με την
κάμερα του σαρώνει κάθε QR code από τους 3 χρησιμοποιόντας την εφαρμογή QR code reader.
Η εφαρμογή αναγνωρίζει τον QR code και βγάζει ένα μήνυμα ρωτώντας τον χρήστη αν θέλει να
ανακατευθυνθεί σε μια νέα σελίδα κάθε φορά.Πατάει ”οκ” και στον default browser ανοίγει αυτόματα μια σελίδα με το τρέιλερ και πληροφορίες για την κάθε ταινία. Αφού δει τα τρέιλερ και
διαβάσει τις πληροφορίες, μπορεί να κάνει μια ασφαλή επιλογή. Έτσι, μέσω των QR codes και
των ιδιοτήτων τους, ο Γιώργος διευκολύνθηκε και μπόρεσε να κάνει την απόφασή του.
Τα QR codes που θα βρίσκονται εκτυπωμένα στη πόλη, δημιουργούνται από τους αντίστοιχους
συνδέσμους στην ιστοσελίδα της εφαρμογής. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται
τα υπάρχοντα σημεία ή να δημιουργεί νέα. Αν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο σημείο, θα μεταφερθεί σε μια σελίδα που θα περιέχει ένα χάρτη που θα είναι επικεντρωμένος στη μέση της πόλης και
εκεί θα υπάρχει μια κόκκινη πινέζα που θα μπορεί να ”σέρνει”. Όταν σύρει την πινέζα στη τοποθεσία που επιθυμεί, θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα του καινούργιου σημείου. Αν αυτό το
σημείο υπάρχει ήδη, η εισαγωγή θα αποτύχει αλλά ο χάρτης θα επικεντρωθεί στις συντεταγμένες
που δώθηκαν προηγουμένως και θα δίνεται η δυνατότητα να εισάγει διαφορετικά ονόματα, μέχρι
να συμπληρώσει ένα που δεν υπάρχει ήδη. Όσον αφορά τα ήδη υπάρχοντα σημεία, έχει τις ακόλουθες επιλογές: Μπορεί να επεξεργαστεί τον εξωτερικό σύνδεσμο ή το εσωτερικό περιεχόμενο
στο οποίο θα κάνει redirect αυτός ο QR code, να αλλάξει τον εξωτερικό σύνδεσμο (στον οποίο
θα γίνεται το redirect) σε εσωτερικό περιεχόμενο ή το αντίστροφο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα
πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιοι QR codes, γιατί δεν είναι δυναμικοί. Τέλος, θα μπορεί να
διαγράψει το σημείο που θα έχει επιλέξει.
Για να χρησιμοποιήσει τα διαχειριστικά εργαλεία, ο διαχειριστής πρέπει να έχει συνδεθεί.
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4. Στόχος

Έστω ότι επιθυμεί να προσθέσει το σημείο ”Εθνική Τράπεζα”. Από την αρχική σελίδα, στο μενού επιλέγει ”Χάρτης” και μεταφέρεται στην σελίδα του χάρτη. Στη συνέχεια πατάει το κουμπί
”Προσθήκη Σημείου”. Στην επόμενη σελίδα, υπάρχει ένας χάρτης με μια επιπλέον κόκκινη πινέζα
που θα εκπροσωπήσει το νέο σημείο. Μετακινεί τη πινέζα στο σημείο που βρίσκεται η Εθνική
Τράπεζα, εισάγει το όνομα και πατάει ”ΟΚ”. Αν δεν υπάρχει ήδη ένα σημείο με το ίδιο όνομα, η
εισαγωγή είναι επιτυχής και ανακατευθύνεται στην σελίδα του χάρτη, αλλιώς δίνονται ευκαιρίες
εισαγωγής άλλου ονόματος μέχρι να εισαχθεί ένα όνομα που δεν υπάρχει ήδη. Το παράδειγμα
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Όταν δημιουργείται ένα νέο σημείο, έχει ως εσωτερικό περιεχόμενο τα στοιχεία του (όνομα,
γεωγραφικό πλάτος και μήκος κι ημερομηνία κι ώρα εισαγωγής). Αν ο διαχειριστής θέλει να τροποποιήσει το περίεχόμενο ενός, από τη σελίδα του χάρτη επιλέγει ”Πληροφορίες κι επεξεργασία
σημείου” κι εμφανίζεται μια νέα σελίδα που περιέχει τον χάρτη με μόνο την πινέζα του επιλεγμένου στοιχείου και τις αντίστοιχες πληροφορίες του. Σε αυτή τη σελίδα εκτελούνται οι υπόλοιπες
διαχειριστικές εργασίες:

Αν ο διαχειριστής θέλει να αλλάξει το περιεχόμενο του νέου σημείου (Εθνική Τράπεζα), αρκεί
να επιλέξει επεξεργασία. Εκεί μπορεί να το αλλάξει ή HTML κώδικα μέσω του CKEditor. Στην
εικόνα, εισαγάγουμε HTML κώδικα.

19

Αν ο διαχειριστής θέλει να αλλάξει το περιεχόμενο σε εξωτερικό σύνδεσμο (https://www.nbg.gr/),
πρέπει να επιλέξει ”Αλλαγή περιεχομένου σε σύνδεσμο”. Αφού πατήσει αυτό το κουμπί, πατάει
επεξεργασία, εισάγει τον σύνδεσμο και πατάει ”ΟΚ”.

Τέλος, αν επιθυμεί να διαγράψει το σημείο ”Εθνική Τράπεζα” πατάει ”Διαγραφή” και στο
pop-up που θα εμφανιστεί, ”ΟΚ”.
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4. Στόχος

Κεφάλαιο 5

Σχεδίαση και ανάπτυξη της εφαρμογής
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εφαρμογή, τι χρειάστηκε για τη σχεδίαση την ιστοσελίδας, θα εξηγηθεί πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη, πως εμφανίζεται στον χρήστη,
καθώς και τι περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων και τι πεδία και πίνακες χρειάστηκαν για να
υλοποιηθεί η εφαρμογή. Για την ευκολία του αναγνώστη, εχουν προστεθεί εικόνες από τα σχέδια
των διαφόρων σελιδών της εφαρμογής. Τέλος, αναφέρονται ποια πεδία είναι διαχειριστικά.
Η ιστοσελίδα που θα δημιουργήσουμε είναι δυναμική (database-driven), δηλαδή οι πληροφορίες που θα χρειάζεται η ιστοσελίδα για να λειτουργήσει, θα διατίθενται μέσω της βάσης δεδομένων. Θα χρησιμοποιήσουμε τη MySQL ως τη σχεσιακή βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται τα δεδομένα της ιστοσελίδας. Για να μπορέσουμε να εισάγουμε νέα δεδομένα, να τα
τροποποιήσουμε, να τα εμφανίσουμε ή να τα διαγράψουμε, θα χρειαστούμε μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων απο την πλευρά του διακομιστή, η οποία, σε αυτήν την περίπτωση είναι η PHP.
Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε την Javascript, που είναι μια διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού από τη πλευρά του πελάτη.
Για το ανέβασμα της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, θα πραγματοποιηθούν τα εξής βήματα: Θα
επιλέξουμε ένα πρόγραμμα για δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων (Free Web Hosting) με πλήρη υποστήριξη PHP και MySQL. Θα διαλέξουμε ένα όνομα domain κι αφού βρούμε τις πληροφορίες σύνδεσης του FTP λογαριασμού (FTP hostname, FTP username, FTP password και remote directory)
στο e-mail επιβεβαίωσης, θα ανεβάσουμε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μέσω FTP. Σε αυτήν
την περίπτωση θα επιλέξουμε το FileZilla λόγω της ευχρηστίας του. Το ανέβασμα των περιεχομένων της ιστοσελίδας είναι πολύ απλή: αρκεί να ”σύρουμε” τα απαραίτητα αρχεία στο παράθυρο
του FTP.

5.1

Λειτουργία Διακομιστή

Αν ένας χρήστης που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο με τον υπολογιστή του, επισκεφτεί
την ιστοσελίδα μας και θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε μια σελίδα, θα κάνει ένα αίτημα μέσω
του προγράμματος πλοήγησης στον διακομιστή. Ο διακομιστής που βρίσκεται σε έναν άλλον υπολογιστή, θα ελέγξει αν το αίτημα του χρήστη είναι έγκυρο (η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω
του πρωτοκόλλου HTTP). Αν ναι, ο διακομιστής θα παράγει τις ιστοσελίδες που ζήτησε ο πελάτης
και θα τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε τον Apache Web Server που συνεργάζεται με συστήματα διαχείρισης βάσης
δεδομένων όπως τη MySQL, που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
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5.2

5. Σχεδίαση και ανάπτυξη της εφαρμογής

Βάση Δεδομένων

Τα σημεία που θα επιλεχτούν μέσα στην πόλη, μπορεί να είναι καταστήματα, μουσεία, τράπεζες, μπαρ κτλ. Τα περιεχόμενα τους θα αποθηκεύονται σε αυτόν τον πίνακα. Επειδή το βασικότερο
στοιχείο της εφαρμογής είναι ο χάρτης, πρέπει να είναι γνωστή η τοποθεσία του κάθε σημείου.
Άρα, θα χρειαστούμε το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος που θα αποτελέσουν τα
2 πεδία του πίνακα. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν τα ονόματα των σημείων, ώστε να
φαίνονται πάνω στον χάρτη και για να μπορούμε να τα επιλέγουμε για συγκεκριμένες λειτουργίες.
Ακόμα, η ύπαρξη ενός πεδίου id θα συμβάλει στη μοναδικότητα της κάθε εγγραφής. Η εφαρμογή
βασίζεται στην τεχνολογία των QR codes και γι’αυτο χρειαζόμαστε την τοποθεσία στην οποία θα
πραγματοποιηθεί η ανακατεύθυνση μετα τη σάρωση του κάθε QR code, η οποία θα είναι μοναδική
για κάθε σημείο. Η τοποθεσία της ανακατεύθυνσης μπορεί να είναι εκτός της ιστοσελίδας, που σε
αυτήν την περίπτωση χρειάζετα απλάι η αποθήκευση ενός συνδέσμου μικρού μεγέθους ή εντός
της, πράγμα που σημαίνει οτί θα πρέπει να αποθηκεύεται κώδικας που θα πιάνει μεγάλο μέγεθος.
Γι’αυτό το λόγο, θα χρειαστούμε 2 επιπλέον πεδία για τα παραπάνω κι ένα επιπλέον πεδίο που θα
βοηθάει στον διαχωρισμό των σημείων που έχουν εσωτερικό κι εξωτερικό περιεχόμενο.
Όσον αφορά τα στοιχεία του διαχειριστή, θα χρησιμοποιηθεί ένας επιπλέον πίνακας που θα
περιέχει τα στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό. Για να είναι ασφαλής ο
κωδικός θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση κατακερματισμού MD5.
Στον πίνακα admin_secure_info, περιλαμβάνεται το όνομα κι ο κωδικός του διαχειριστή, που
προφανώς βρίσκονται στα πεδία username και password αντίστοιχα. Στον πίνακα array1, το latitude
και το longitude χρησιμοποιούνται ως συντεταγμένες για κάθε αποθηκευμένο σημείο του χάρτη,
ώστε να μπορούν να εμφανίζονται σωστά πάνω σε αυτόν. Το name και το id χρησιμοποιούνται
για να ξεχωρίζονται τα διάφορα σημεία μετακύ τους. Το last_edited μας δείχνει την ακριβή στιγμή
(Ημερομηνία, ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα) που έγινε η τελευταία τροποποίηση. Αν δεν έχει γίνει
τροποποίηση, εμφανίζεται η στιγμή που δημιουργήθηκε το αντίστοιχο σημείο. Το type έχει τιμή
0 ή 1: Το 0 σημαίνει ότι το σημείο μόλις σαρωθεί απο έναν QR code scanner θα πραγματοποιήσει
ανακατεύθυνση σε εξωτερική ιστοσελίδα ενώ αν είναι 1, γίνεται ανακατεύθυνση σε εσωτερικό περιεχόμενο. Το content περιλαμβάνει τον εξωτερικό σύνδεσμο και το html_code περιλαμβάνει το
εσωτερικό περιεχόμενο. Αυτά τα χρειαζόμαστε γιατί είναι οι σελίδες στις οποίες θα κάνει redirect
ο χρήστης αφού σαρώσει το αντίστοιχο QR code μέσα στην πόλη.
Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εφαρμογή ονομάζεται qr code και περιλαμβάνει δύο πίνακες: Τον admin_secure_info που περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσης του διαχειριστή και τον array1 που περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία κάθε αποθηκευμένου σημείου.
Τα σχήματα των 2 πινάκων φαίνονται παρακάτω.

5.3

Σχέδια Σελιδών

Για να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα, θα χρειαστούμε την αρχική σελίδα, στην οποία θα
εμφανίζεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος κι ένα μενού πλοήγησης που θα διατηρείται σε κάθε
σελίδα της ιστοσελίδας για τη διευκόλυνση του χρήστη. Επίσης θα χρειαστούμε την βασική σελίδα που θα περιέχει τον χάρτη (μαζι με τα σημεία) και τα διαχειριστικά εργαλεία. Τα σημεία θα
βρίσκονται και σε μια λίστα. Η επιλογή του σημείου μπορεί να γίνει είτε από τη λίστα ή από τα
markers του χάρτη. Πρέπει να υπάρχει μια διαχειριστική σελίδα με τις πληροφορίες του επιλεγμένου σημείου, που θα φαίνονται σε έναν πίνακα κάτω από τον χάρτη. Σε αυτή τη σελίδα, θα πρέπει

5.3. Σχέδια Σελιδών
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Σχήμα 5.1: Το σχήμα του πίνακα admin_secure_info.

Σχήμα 5.2: Το σχήμα του πίνακα array1.

να μπορεί ο διαχειριστής να επεξεργάζεται τα περιεχόμενα του σημείου, να το διαγράψει ή να δει
τη τοποθεσία στην οποία θα γίνει η ανακατεύθυνση μετά τη σάρωση του αντίστοιχου QR code. Για
αυτές τις λειτουργίες, θα χρειαστούν τα αντίστοιχα κουμπιά. Επίσης, θα είναι χρήσιμη η ύπαρξη
μιας επιλογής για να επιστρέψουμε στη σελίδα του χάρτη. Στη σελίδα δημιουργίας νέου σημείου,
θα πρέπει να υπάρχει ο χάρτης, τα πεδία για το όνομα(textfield) και τις συντεταγμένες του νέου
σημείου, ένα κουμπί υποβολής της φόρμας κι ένα κουμπί που θα επιστρέφει στη κεντρική σελίδα
του χάρτη. Στη σελίδας επεξεργασίας του περιεχομένου, θα χρειαστούμε ένα textfield για την εισαγωγή του νέου συνδέσμου, καθώς κι ένα κουμπί υποβολής κι ένα κουμπί που μας επιστρέφει στην
σελίδα της επεξεργασίας του επιλεγμένου σημείου. Ακόμη, θα προστεθεί μια σελίδα με τις πληροφορίες επικοινωνίας με τον διαχειριστή. Τέλος, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, θα προσθέσουμε
το κείμενο για το copyright, ώστε να φαίνεται ότι αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στο ΓΑΒ LAB.
Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι προσβιβάσιμες από τον χρήστη και από τον διαχειριστή σελίδες της εφαρμογής. Στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας (home.php) βρίσκονται 2
λογότυπα τα οποία είναι και σύνδεσμοι: Το αριστερό λογότυπο είναι σύνδεσμος για την αρχική
σελίδα και το δεξί για το gav.uop.gr. Στο αριστερό μέρος βρίσκεται το μενού πλοήγησης με 4
κουμπιά. Το κείμενο του τρίτου κουμπιού αλλάζει ανάλογα με το αν είναι συνδεδεμένος ο διαχειριστής, δηλαδή αν είναι συνδεδεμένος το κείμενο του κουμπιού αλλάζει σε ”αποσύνδεση” και
το αντίστροφο. Στο κάτω μέρος υπάρχει ένα πολύ σύντομο κείμενο για το copyright. Τα στοιχεία
που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα μένουν σταθερά για όλες τις σελίδες της εφαρμογής εκτός από
μια pop-up σελίδα που θα δούμε στη συνέχεια. Το κεντρικό μέρος είναι αυτό που αλλάζει. Στο
κέντρο βρίσκεται μια επικεφαλίδα και κάτω της ένα σύντομο κείμενο με πληροφορίες σχετικά με
την εφαρμογή.
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Αν σε οποιαδήποτε σελίδα εκτός της pop-up πατήσουμε το δεύτερο κουμπί στο αριστερό μέρος
που ονομάζεται ”Χάρτης”, θα μεταφερθούμε σε αυτήν την σελίδα (map.php). Εδώ βρίσκεται ο
χάρτης μαζί με όλα τα σημεία που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων τα οποία φαίνονται
με markers των google maps. Κάτω από τον χάρτη υπάρχει μια δυναμική dropdown λίστα με τα
αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων στοιχεία και ενα κουμπί που μας μεταφέρει στη σελίδα πληροφοριών και επεξεργασίας του επιλεγμένου σημείου. Τέλος, το κουμπί ”Προσθήκη σημείου” μας
επιτρέπει να προσθέσουμε ένα νέο σημείο στο χάρτη. Η dropdown λίστα και τα 2 επιπλέον κουμπιά
που μόλις αναφέρθηκαν είναι διαχειριστικά εργαλεία και είναι ορατά μόνο αν είναι συνδεδεμένος
ο διαχειριστής.

Αν επιλέξουμε από το αριστερό μενού το τέταρτο κουμπί που ονομάζεται ”Επικοινωνία”, θα

5.3. Σχέδια Σελιδών
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μεταφερθούμε σε αυτήν την σελίδα (contact.php). Αυτή η σελίδα περιέχει πληροφορίες για την
επικοινωνία ενός επισκέπτη με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Αν είμαστε αποσυνδεδεμένοι και από το αριστερό μενού επιλέξουμε το τρίτο κουμπί που ονομάζεται ”Σύνδεση”, θα μεταφερθούμε σε αυτήν την σελίδα (index.php). Αυτή η σελίδα περιέχει
2 textfields για username και password. Τέλος, περιέχει ένα κουμπί για επιβεβαίωση των στοιχείων.

Αν από την σελίδα του χάρτη πατήσουμε το κουμπί ”Προσθήκη σημείου”, θα μεταφερθούμε στην
σελίδα add_marker.php. Στο κέντρο θα εμφανιστεί ένας κόκκινος google maps marker τον οποίο
θα μπορούμε να μετακινήσουμε όπου θέλουμε και θα παίρνει αυτόματα τις συντεταγμένες. Επίσης, πρέπει να εισαχθεί το όνομα του καινούργιου σημείου. Αν υπάρχει ήδη σημείο με το ίδιο
όνομα, δίνονται στον διαχειριστή ευκαρίες να εισαγάγει καινούργιο όνομα μέχρι να εισαχθεί ένα
που δεν υπάρχει ήδη.
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Αν από τη σελίδα του χάρτη επιλέξουμε το κουμπί ”πληροφορίες και επεξεργασία κειμένου” μεταφερόμαστε σε αυτή τη διαχειριστική σελίδα που βλέπουμε σε έναν πίνακα τις πληροφορίες
του επιλεγμένου σημείου: το ID, το όνομα, το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, το περιεχόμενο
και την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας επεξεργασίας. Αν το σημείο περιέχει εσωτερικό περιεχόμενο αυτό δεν εμφανίζεται και για να το δει ο διαχειριστής πρέπει να πατήσει το κουμπί
”preview”. Κάτω από τον πίνακα υπάρχουν κουμπιά με διάφορες επιλογές: Το πρώτο κουμπί αλλάζει το εσωτερικό περιεχόμενο σε εξωτερικό σύνδεσμο ή το αντίστροφο. Το δεύτερο (επεξεργασία) επιτρέπει στον διαχειριστή να επεξεργαστεί το περιεχόμενο ή το σύνδεσμο στον οποίο κάνει
redirect το QR code του αντίστοιχου σημείου. Υπάρχουν επίσης κουμπιά για διαγραφή του σημείου, preview του περιεχομένου και επιλογή για να πάμε πίσω στη σελίδα του χάρτη. Αναλόγως
το σημείο, η επιλογή preview κάνει redirect σε ένα σύνδεσμο ή δείχνει το περιεχόμενο του σημείου.

5.3. Σχέδια Σελιδών
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Αυτη η σελίδα είναι pop-up και εμφανίζεται αν από τη σελίδα marker info πατήσουμε preview και
το σημείο που έχουμε επιλέξει έχει εσωτερικό περιεχόμενο.Μέσα στο textarea υπάρχει το παλιό περιεχόμενο. Περιλαμβάνεται ένας WYSIWYG editor, συγκεκριμένα ο CKEditor. Είναι καθαρά διαχειριστική
σελίδα
κι
είναι
ορατή
μόνο
από
τον
διαχειριστή.

Αν από τη σελίδα marker_info πατήσουμε preview και το επιλεγμένο σημείο έχει σαν περιεχόμενο εξωτερικό σύνδεσμο, μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, όπου μπορούμε να
εισαγάγουμε τον καινούργιο σύνδεσμο. Μέσα στο textfield υπάρχει ο παλιός σύνδεσμος. Επίσης,
αυτη η σελίδα είναι διαχειριστική.
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User Interface

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί το τελικό User Interface από screenshots που τραβήχτηκαν από τις σελίδες της εφαρμογής και θα εξηγηθεί η λειτουργία κάθε σελίδας. Ξεκινάμε από
την αρχική σελίδα:

Στο μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται ”Χάρτης” και μας
μεταφέρει στην σελίδα που υπάρχει ο κεντρικός χάρτης και τα σημεία που έχουν αποθηκευτεί στη
βάση. Αν δεν είναι συνδεδεμένος ο διαχειστής, μόνο ο χάρτης είναι ορατός από τον χρήστη.

5.4. User Interface
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Στο μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται ”Χάρτης” και μας μεταφέρει στην σελίδα της σύνδεσης του διαχειριστή. Για να συνδεθούμε, πρέπει να συμπληρώσουμε
τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης, αν είναι ήδη συνδεδεμένος ο διαχειστής, στο μενού πλοήγησης,
το όνομα του τρίτου κουμπιού λέγεται ”Αποσύνδεση”.

Το τελευταίο κουμπί του μενού πλοήγησης λέγεται ”Επικοινωνία” και μας μεταφέρει σε αυτήν
την απλή σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαχειριστή.
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Στην κεντρική σελίδα του χάρτη, υπάρχει μια επιλογή που μας επιτρέπει να δούμε τις πληροφορίες του επιλεγμένου από το μενού σημείου, καθώς και να κάνουμε κάποιες λειτουργίες πάνω
σε αυτό. Η σελίδα στην οποία μεταφερόμαστε είναι η παρακάτω:

Σε αυτή τη σελίδα εμφανίζονται οι πληροφορίες του σημείου που επιλέξαμε που είναι: Το
ID, το όνομα, το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ο σύνδεσμος ή ένα μήνυμα που πληροφορεί το
διαχειριστή ότι το εσωτερικό περιεχόμενο μπορεί να το δει αν πατήσει preview και η ημερομηνία
και ώρα της τελευταίας επεξεργασίας. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του σημείου που
επιλέξαμε. Αν επιλέξουμε το αντίστοιχο κουμπί, θα εμφανιστεί ένα pop-up μήνυμα που θα μας
ρωτάει αν είμαστε σίγουροι για τη διαγραφή. Επίσης, μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο σε
σύνδεσμο ή το αντίστροφο. Μπορούμε να πάμε στη σελίδα του χάρτη με το κουμπί που λέγεται
”Πίσω”. Επίσης, υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται ”Preview” και κάνει την παρακάτω λειτουργία:
Αν το επιλεγμένο σημείο έχει ως περιεχόμενο έναν εξωτερικό σύνδεσμο, γίνεται ανακατεύθυνση
στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, ενώ αν έχει εσωτερικό περιεχόμενο, μεταφερόμαστε στην παρακάτω
σελίδα που είναι τελείως διαφορετική αναλόγως το επιλεγμένο σημείο:

5.4. User Interface
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Στην σελίδα που περιγράψαμε πριν με τις πληροφορίες του επιλεγμένου σημείου, υπάρχει μια
επιπλέον επιλογή που μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο. Αν το περιεχόμενο είναι
εξωτερικός σύνδεσμος, μεταφερόμαστε στην ακόλουθη σελίδα στην οποία μπορούμε να αλλάξουμε τον σύνδεσμο.

Αν το περιεχόμενο του επιλεγμένου σημείου είναι εσωτερικό περιεχόμενο, ανοίγει ένα pop-up
παράθυρο στο οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τον αντίστοιχο κώδικα με την βοήθεια του ckeditor.
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Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουμε ένα νέο σημείο. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια
ενός draggable marker που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα markers
λόγω του διαφορετικού του εικονιδίου. Εκτός από την μετακίνηση του marker στο επιθυμητό
σημείο, πρέπει να συμπληρώσουμε το όνομα. Αν δεν υπάρχει ήδη ένα σημείο με το ίδιο όνομα στη
βάση, η εισαγωγή είναι επιτυχής. Αλλιώς, το marker παραμένει στο σημείο που είχαμε επιλέξει
προηγουμένως και μας δίνεται ευκαιρία να εισάγουμε καινούργιο όνομα μέχρι να γίνει η εισαγωγή
επιτυχής.

Κεφάλαιο 6

Τοποθεσίες των QR codes και δοκιμές
Για τις δοκιμές που έγιναν, χρειάστηκε να τυπώσουμε μερικούς QR codes σε αυτοκόλλητα Α4.
Κάθε χαρτί έχει τυπωμένο έναν QR code που αντιστοιχεί σε συνδέσμους, που είναι εσωτερικοί ή
εξωτερικοί της ιστοσελίδας της εφαρμογής. Τις τοποθετήσαμε σε αρκετά σημεία στη Τρίπολη,
αφού πήραμε έγκριση από τον Δήμο. Για την σάρωση των QR codes και στη συνέχεια την ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη σελίδα, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή κινητών ”QR Code Reader”,
που διατίθεται δωρεάν από το Play Store.
Οι QR codes που χρησιμοποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της ιστοσελίδας goqr.me
. Κατα τη δημιουργία του κάθε QR code, μας δίνονται πολλές επιλογές όπως τα χρώματα του
κώδικα, ο τύπος της εικόνας που θα αποθηκευτεί και το μέγεθος που θα μπορεί να χωρέσει ο κάθε
κώδικας QR. Αφού αποθηκεύτηκαν κι εκτυπώθηκαν οι QR codes για τα σημεία που επιλέξαμε,
αρχίσαμε τις δοκιμές.

6.1

Δοκιμές

Στη πρώτη δοκιμή, τοποθετήσαμε έξω από το ”Galaxy Hotel” τον αντίστοιχο QR code που
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:
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Στη συνέχεια, σαρώσαμε τον QR code με το smartphone.

Όταν έγινε η σάρωση, ο σύνδεσμος που είχε επιλεχτεί να αντιστοιχεί στον QR code ήταν
εξωτερικός κι η ιστοσελίδα στην οποία μεταφερθήκαμε είναι η ακόλουθη:

Στη συνέχεια, αλλάξαμε το περιεχόμενο απο εξωτερικό σε εσωτερικό κι αφού ξανά σαρώσαμε
τον ίδιο QR code, μεταφερθήκαμε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

6.1. Δοκιμές

35

Ο δεύτερος QR code που σαρώσαμε αντιστοιχεί στο σημείο ”Coffee Island”. O συγκεκριμένος
QR code που τοποθετήθηκε έξω από το κατάστημα, φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Στη συνέχεια, σαρώσαμε τον QR code με το smartphone.
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Αφού σαρώσαμε τον QR code με το smartphone, μας δόθηκε η επιλογή να ανακατευθυνθούμε
στον σύνδεσμο http://coffeeisland.gr/ ο οποίος είναι αποθηκευμένος στη βάση δεδομένων. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα φαίνεται παρακάτω:

Όπως έχει προαναφερθεί, μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξουμε το περιεχόμενο του
κάθε σημείου απο εξωτερικό σε εσωτερικό σύνδεσμο ή το αντίθετο χωρίς να χαθεί το αρχικό

6.1. Δοκιμές
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περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξαμε το περιεχόμενο απο εξωτερικό σε εσωτερικό,
σαρώσαμε ξανά τον ίδιο QR code (που περιέχει δυναμικό περιεχόμενο) και ανακατευθυνθήκαμε
σε μια διαφορετική σελίδα που φαίνεται παρακάτω.

Στην τελευταία δοκιμή, τοποθετήσαμε ένα QR code έξω από το κατάστημα ”Music Center”:

Στη συνέχεια, σαρώσαμε τον QR code με το smartphone.
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Η ιστοσελίδα που ήταν αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων εκείνη τη στιγμή είναι η ακόλουθη:

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα
Με τη βοήθεια των τεχνολογιών JavaScript, PHP, MySql, AJAX, HTML και CSS, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους επισκέπτες
μια πόλης την εύκολη και γρήγορη πληροφόρησή τους σχετικά με συγκεκριμένες τοποθεσίες της
πόλης μέσω εκτυπωμένων QR codes. Για τη χρήση αυτής της εφαρμογής είναι απαραίτητη η κατοχή έξυπνου τηλεφώνου και εφαρμογής QR code reader από τη πλευρά του χρήστη. Λόγω της
δυνατότητας αλλαγής των περιεχομένων των QR codes, ο καθένας QR code έχει δυναμικό περιεχόμενο, δηλαδή ο εκτυπωμένος κώδικας παραμένει ο ίδιος, αλλα μετά από αλλαγές, μπορεί να
ανακατευθύνει σε διαφορετικούς συνδέσμους.
Στο μέλλον θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κάποιες βελτιώσεις στην εφαρμογή, όπως
η αναζήτηση ενός συγκεκριμένου σημείου, ενίσχυση της ασφάλειας του κωδικού του διαχειριστή, ενσωμάτωση ενός qr code generator μέσα στον ιστότοπο, αυτόματη προσθήκη τοποθεσιών
από τους google maps στο χάρτη και στη βάση δεδομένων, ύπαρξη της δυνατότητας αξιολόγησης
των σημείων από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, δημιουργία κατηγοριών για κάθε σημείο ώστε
να είναι δυνατή η ταξινόμηση τους με βάση κατηγορίες (π.χ. εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια κτλ)
αναλόγως τις προτιμήσεις και τέλος, θα μπορούσε να περιλαμβάνεται μια εικόνα ή βίντεο με το
αντίστοιχο σημείο.
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