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Πεπίλητη 

Ο ζθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα νκαδνπνίεζε 

δηεπζύλζεσλ, κε βάζε ηηο γεσγξαθηθέο ηνπο ζπληεηαγκέλεο, θαη κηα ζεηξά από 

πεξηνξηζκνύο θαη, ζηελ ζπλέρεηα, ε θαηάηαμή ηνπο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίδεηαη ζε 

έλα ζελάξην ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη από έλα επηκέξνπο πξόβιεκα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή). Ζ ΔΛ.ΣΑΣ. δηεμάγεη ηαθηηθά έξεπλεο ζηηο νπνίεο έλα 

ζύλνιν εξεπλώκελσλ κνηξάδεηαη ζε έλαλ αξηζκό εξεπλεηώλ. Σν ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε 

δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλνκή ησλ εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο θαη πξνηείλεη κηα δηαδξνκή 

επίζθεςεο ζε θάζε εξεπλεηή ηεξώληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηoπ θαζελόο ζε αξηζκό 

εξεπλώκελσλ θαη ζε δήκνπο. 

πγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ηξόπνο εύξεζεο ζπληεηαγκέλσλ από δηεπζύλζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππεξεζία Google Geocoding. Δπίζεο, κειεηήζεθε ην πξόβιεκα ηεο 

νκαδνπνίεζεο δηεπζύλζεσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ράξηεο γηα ηελ δπλακηθή αλάζεζε 

εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο. Γηα ηελ πξόηαζε δηαδξνκήο πινπνηήζεθε ν αιγόξηζκνο ηνπ 

Υξηζηνθίδε, ν νπνίνο ιύλεη κε πξνζέγγηζε 3/2 ην πξόβιεκα ηνπ πιαλόδηνπ πσιεηή. 

Σν ζύζηεκα πνπ πινπνηήζεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ιύζεη πξνβιήκαηα 

παξεκθεξή κε απηά ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. όπνπ, γηα παξάδεηγκα, ηε ζέζε ησλ εξεπλεηώλ κπνξεί 

λα έρνπλ θνξηεγά θαη ηελ ζέζε ησλ εξεπλώκελσλ θαηαζηήκαηα. 

Λέξειρ Κλειδιά: γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, γεσθσδηθνπνίεζε, εξεπλεηήο, εξεπλώκελνο, 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία, νκαδνπνίεζε, θαηάηαμε, πξόβιεκα πιαλόδηνπ πσιεηή. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The scope of this thesis was to develop an application to group addresses based on their 

coordinates and on a series of constraints and then classify them. The thesis was developed 

to solve a problem of EL.STAT. (Hellenic Statistical Authority). The EL.STAT. conduct 

regular surveys. In every survey surveyed are allocated among a number of surveyors. The 

developed system facilitates the attribution of the surveyed to surveyors and suggests a path 

for each surveyor bearing in mind his preferences in terms of number of surveyed and 

location. 

Specifically, ways of finding the addresses' coordinates were studied. The application uses 

the Google Geocoding API. Then, the problem of clustering addresses was studied. A map 

was used for the dynamic assignment of surveyed to surveyors. The proposed route was 

carried out by Christofides algorithm, which solves with 3/2 approximation the travelling 

salesman problem. 

The application implemented can be used to solve problems similar to that of EL.STAT. For 

example in the position of the surveyors may be trucks and in the position of the surveyed 

may be shops. 

 

Keywords: coordinates, geocoding, survey, surveyor, statistic authority, clustering, 

classification, tsp problem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δςσαπιζηίερ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνη κε βνήζεζαλ ζηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

Δπραξηζηώ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Σηκνιένληα ειιή, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα αζρνιεζώ κε απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ζπλ-επηβιέπνληα εξεπλεηή θ Γηάλλε ηαύξαθα γηα 

ηελ πνιύηηκε θαζνδήγεζε ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο. 

Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ νιόςπρα ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ Γηώξγν θαη 

Καηεξίλα γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο θαζώο θαη όζνπο κε ζηήξημαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδώλ κνπ.  
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1  

Διζαγυγή 

1.1 Δύπεζη και διασείπιζη ζςνηεηαγμένυν από διεςθύνζειρ 

Μηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε ππεξεζία δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν είλαη ε εύξεζε 

δηεπζύλζεσλ ζε ράξηεο. Ζ εύξεζε δηαδξνκώλ θαη ηξόπσλ κεηάβαζεο ζηηο επηζπκεηέο 

πεξηνρέο έρεη γίλεη κηα ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία. Σν πξόβιεκα όκσο δπζθνιεύεη όηαλ 

ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε δηαδξνκέο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

άγλσζηνπο πξννξηζκνύο. Καη γίλεηαη αξθεηά πην πνιύπινθν όηαλ νη πξννξηζκνί πξέπεη λα 

ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο, ηελ θαζεκία από ηηο νπνίεο ζα επηζθεθηεί δηαθνξεηηθόο άλζξσπνο. 

Όπσο, γηα παξάδεηγκα, όηαλ 5 ζρνιηθά ιεσθνξεία πξέπεη λα παξαιάβνπλ 100 καζεηέο ελόο 

ζρνιείνπ. Πξνθαλώο, ε ιύζε ηεο εύξεζεο ησλ πξννξηζκώλ γηα ηνλ θαζέλαλ μερσξηζηά θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θαηάιιεινπ ρσξηζκνύ ηνπο είλαη αξθεηά πην δύζθνιε από ηελ απιή 

ππόζεζε. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ινηπόλ αζρνιείηαη αθξηβώο κε απηό ην πξόβιεκα, ηελ νκαδνπνίεζε 

δηεπζύλζεσλ κε βάζε: 

α. ηηο ρσξηθέο ζπληεηαγκέλεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ θαη 

β. κηα ζεηξά από πεξηνξηζκνύο. 

Καη ζε δεύηεξν βαζκό ηελ θαηάηαμε ησλ δηεπζύλζεσλ ζε κηα πξνηεηλόκελε ζεηξά. 
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1.2 Ανηικείμενο διπλυμαηικήρ 

θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ λα δίλεη ιύζε ζε 

έλα επηκέξνπο πξόβιεκα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή). Ζ ΔΛ.ΣΑΣ. δηεμάγεη 

ηαθηηθά έξεπλεο ζην πιεζπζκό ηεο ρώξαο γηα ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε δηάθνξα 

ζέκαηα (πρ. απνγξαθή πιεζπζκνύ, ρξήζε γεο , θαιιηέξγεηεο , θηελνηξνθία, θηι). ε θάζε 

έξεπλα, έλα ζύλνιν εξεπλώκελσλ κνηξάδεηαη ζε έλαλ αξηζκό εξεπλεηώλ νη νπνίνη ηνπο 

επηζθέπηνληαη θαη ζπκπιεξώλνπλ εξσηεκαηνιόγηα κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Κάζε 

εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό εξεπλώκελσλ, θαη έρεη πξνηίκεζε 

ζε θάπνηεο πεξηνρέο. 

Ζ εθαξκνγή: 

 Γέρεηαη σο είζνδν έλαλ θαηάινγν από δηεπζύλζεηο εξεπλώκελσλ θαη έλαλ θαηάινγν 

εξεπλεηώλ.  

 Βξίζθεη ηηο ρσξηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ εξεπλώκελσλ.  

 Γηεπθνιύλεη ηελ θαηαλνκή ησλ εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο. 

 Γηα θάζε εξεπλεηή θαηαηάζζεη ηνπο εξεπλώκελνπο ζύκθσλα κε κηα πξνηεηλόκελε 

ζεηξά επίζθεςεο. 

1.2.1 Πεπιγπαθή πποβλήμαηορ 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε εθαξκνγή ε νπνία: 

 Γηαρεηξίδεηαη εξεπλεηέο θαη εξεπλώκελνπο. Γέρεηαη δειαδή σο είζνδν εξεπλεηέο θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη έλα ζύλνιν εξεπλώκελσλ. 

Ζ εθαξκνγή δηαρεηξίδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ηνπο εξεπλεηέο, ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, ηνπο εξεπλώκελνπο, ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμάγεη ε εθαξκνγή. Έρεη έηζη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη όια 

ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 Βξίζθεη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο δηεπζύλζεσλ. Ζ εθαξκνγή γηα λα βξεη ηηο 

ζπληεηαγκέλεο κηαο δηεύζπλζεο ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζύλδεζε ηεο ππεξεζίαο Google 

Geocoding.  

 Υξεζηκνπνηεί ράξηε γηα λα δείρλεη ηηο δηεπζύλζεηο. Ο ράξηεο ζρεκαηίδεηαη από 

ζηαηηθέο εηθόλεο ηεο ππεξεζίαο Google Static Maps.  Ο ράξηεο είλαη δηαδξαζηηθόο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα ηνλ θπιίζεη, λα αιιάμεη επίπεδν εζηίαζεο, λα επηιέμεη δηεπζύλζεηο 

πάλσ ζ’ απηόλ, λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνπζεο δηεπζύλζεηο θαη ηέινο λα θάλεη 

θαηαλνκή ησλ εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή εξεπλώκελσλ ν ρξήζηεο κπνξεί κε γξαθηθό ηξόπν 

(ρξήζε ηνπ ράξηε – αληαπόθξηζε ζε ζπκβάληα ηνπ πνληηθηνύ) λα αλαζέζεη 
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εξεπλώκελνπο ζε εξεπλεηέο ελώ παξάιιεια κπνξεί λα ειέγρεη θαηά πόζν ηεξνύληαη 

νη πξνηηκήζεηο ηνπ εξεπλεηή. 

 Καηαηάζζεη κε ρξήζε αιγνξίζκνπ ηνπο εξεπλώκελνπο γηα θάζε εξεπλεηή. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ν αιγόξηζκνο ηνπ Υξηζηνθίδε ν νπνίνο ιύλεη ζε πνιπσλπκηθό 

ρξόλν ην πξόβιεκα ηνπ πιαλόδηνπ πσιεηή κε πξνζέγγηζε 3/2. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ εμάγνληαη ζε αξρεία. Έλα γηα θάζε εξεπλεηή. Δπίζεο γηα θάζε εξεπλεηή 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δεη ηελ δηαδξνκή ζηελ ηνπνζεζία maps.google.com, 

γξήγνξα θαη αλά 25 εξεπλώκελνπο, κε ζπλδέζκνπο πνπ δίλνληαη ζην ίδην αξρείν ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

1.3 Οπγάνυζη κειμένος 

Σν επόκελν θεθάιαην ζπδεηά πξνβιήκαηα, ππεξεζίεο θαη κεζνδνινγίεο πνπ κειεηήζεθαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο. Σν θεθάιαην 3 αλαιύεη ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4. Σν θεθάιαην 5 

αζρνιείηαη κε ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο πινπνίεζεο θαη ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζήο ηεο. 

ην θεθάιαην 6 αθνινπζεί ε κεζνδνινγία ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην θεθάιαην 7 

ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην δίλεηαη ε 

βηβιηνγξαθία θαη νη ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο. 
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2  

Υπόβαθπο 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο δηπισκαηηθήο κειεηήζεθαλ πξνβιήκαηα, ππεξεζίεο θαη 

κεζνδνινγίεο. Κάπνηα από απηά αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 

2.1 Το ππόβλημα ηος πλανόδιος πυληηή 

Σν πξόβιεκα ηνπ πιαλόδηνπ πσιεηή είλαη ην παξαθάησ δύζθνιν πξόβιεκα (αλήθεη ζηελ 

θιάζε NP-hard): δνζέλησλ ελόο ζπλόινπ πόιεσλ θαη ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ηνπο λα βξεζεί 

ε κηθξόηεξε δπλαηή δηαδξνκή πνπ πεξλάεη από θάζε πόιε αθξηβώο κία θνξά. 

Σν πξόβιεκα, πνπ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί κε ρξήζε γξάθσλ, ιύλεηαη κε δπλακηθό 

πξνγξακκαηηζκό. Ζ ιύζε ηνπ απηή απαηηεί:                    θαη είλαη 

πνιππινθόηεηαο:             [Εαρ07]. 

Σν γεληθό πξόβιεκα κε γξάθνπο έρεη απνδεηρηεί όηη δελ επηδέρεηαη θαλέλα ρξήζηκν 

παξάγνληα πξνζέγγηζεο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε όκσο πνπ ηζρύεη ε ηξηγσληθή αληζόηεηα γηα 

θάζε 3 θόκβνπο ηνπ (metric TSP), ηόηε ην πξόβιεκα αλήθεη ζηελ θιάζε APX 

(approximable), δειαδή κπνξεί λα βξεζεί ιύζε πνπ απέρεη από ηελ βέιηηζηε έλα ζηαζεξό 

παξάγνληα. 

Γηα επθιείδεην TSP 
1
 πξόβιεκα έρεη βξεζεί αιγόξηζκνο πνπ λα ην ιύλεη θαη λα αλήθεη ζην 

PTAS(Polynomial Time Approximation Scheme). Γειαδή κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ζε 

                                                      
1
 Δπθιείδεην TSP: γηα ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ θόκβσλ ηνπ ηζρύεη  ε ζρέζε ηνπ Ππζαγόξα 

γηα ηηο απνζηάζεηο. 
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πνιπσλπκηθό ρξόλν κε όζε αθξίβεηα είλαη επηζπκεηή, κε ηνλ ρξόλν βέβαηα λα απμάλεηαη 

γξήγνξα όζν απμάλεηαη ε αθξίβεηα [Γαι09].  

Γηα ην metric TSP ππάξρνπλ αιγόξηζκνη [Γαι09], [Zac06]:  

 κε ζηαζεξά πξνζέγγηζεο 2 θαη πνιππινθόηεηα             

 κε ζηαζεξά πξνζέγγηζεο 3/2 θαη πνιππινθόηεηα       [Γαι09]. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθεη ν αιγόξηζκνο ηνπ Υξηζηνθίδε, ηνλ νπνίν πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά 

παξαθάησ: 

Αιγόξηζκνο ηνπ Υξηζηνθίδε[WP1] , [Min08], [Zac06]: 

Έζησ γξάθνο G γηα ηνλ νπνίν ζέινπκε λα βξνύκε ηελ κηθξόηεξε δηαδξνκή πνπ 

πεξλά από θάζε θόκβν ηνπ κηα θνξά. 

1. Βξίζθνπκε ην ειαρίζηνπ θόζηνπο ζπλδεηηθό δέληξν T ηνπ γξάθνπ G 

2. V΄ είλαη νη θνξπθέο πεξηηηνύ βαζκνύ ζην δέληξν T 

3. Βξίζθνπκε έλα minimum cost perfect matching Μ ηνπ V΄. 

4. Έζησ ν γξάθνο       . O    έρεη θύθιν Euler (γηαηί όιεο ηνπ νη θνξπθέο έρνπλ 

άξηην βαζκό) 

5. Βξίζθνπκε έλαλ ηέηνην θύθιν Euler π ζηνλ   . 

6. Βξίζθνπκε ηελ δηαδξνκή   πνπ επηζθέπηεηαη ηηο θνξπθέο κε ηελ ζεηξά πνπ 

πξσηνεκθαλίδνληαη ζην π. 

Ο παξαπάλσ αιγόξηζκνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνηείλεη ζεηξά επίζθεςεο ησλ 

εξεπλώκελσλ ζηνπο εξεπλεηέο. 

Γηα ην επθιείδεην TSP ππάξρνπλ δηάθνξνη αιγόξηζκνη PTAS, ν πξώηνο από ηνπο νπνίνπο 

αξρηθά αλαπηύρζεθε από ηνλ Arora ην 1996 [Zac06]. Ο αιγόξηζκνο απηόο είλαη αξθεηά 

ζεσξεηηθόο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αξθεηά κεγάιε θαη μεθεύγεη από ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηπισκαηηθήο. 

2.2 Ομαδοποίηζη 

Ζ νκαδνπνίεζε (clustering) είλαη πξόβιεκα ρσξηζκνύ δεδνκέλσλ ζε νκάδεο, αλάινγα κε ηηο 

ηδηόηεηεο ηνπο. Όζνλ αθνξά ρσξηθά δεδνκέλα ην πξόβιεκα είλαη ην εμήο. Να ρσξηζηνύλ ηα 

δεδνκέλα ζε έλαλ αξηζκό από νκάδεο  κε ηέηνην ηξόπν ώζηε θάζε δεδνκέλν λα 

αληηπξνζσπεύεηαη από ην θέληξν ηεο νκάδαο ηνπ. 

Σν πξόβιεκα είλαη εύθνιν θαη επηδέρεηαη πνιινύο αιγόξηζκνπο επίιπζεο. Μειεηήζεθαλ ν K-

means θαη έλαο hierarchical αιγόξηζκνο. 

Ο αιγόξηζκνο K-means απνηειείηαη από ηα παξαθάησ 6 βήκαηα: 

1. Γίλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επηζπκεηώλ νκάδσλ (clusters) k. 

2. Σπραία καληεύεη k θέληξα ησλ νκάδσλ. 

3. Κάζε δεδνκέλν βξίζθεη ζε πνην θέληξν είλαη πην θνληά.  
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4. Κάζε θέληξν βξίζθεη ην θέληξν βάξνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπ αλήθνπλ. 

5. Σν θέληξν βάξνπο ηίζεηαη ην λέν θέληξν ηεο νκάδαο. 

6. Δπαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία από ην βήκα 3 κέρξη λα κελ γίλνληαη αιιαγέο. 

Ο αιγόξηζκνο δελ δίλεη πάληα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα. Γηα λα δώζεη ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξνη ηξόπνη θαζνξηζκνύ ησλ θέληξσλ k ηνπ βήκαηνο 2. 

Έλαο από απηνύο είλαη: επηιέγεηαη ην πξώην ηπραία, ην δεύηεξν όζν ην δπλαηόλ πην καθξηά 

από ην πξώην, … ην n  όζν ην δπλαηόλ πην καθξηά από απηό πνπ είλαη πην θνληά ηνπ… 

Ο αιγόξηζκνο hierarchical clustering απνηειείηαη από ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Κάζε ζεκείν είλαη κηα νκάδα. 

2. Βξίζθεη ηηο πην θνληηλέο νκάδεο. 

3. Σα ελώλεη ζε κία παηξηθή νκάδα. 

4. Δπαλαιακβάλεηαη από ην βήκα 2. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα αμηνινγεζεί αλ δπν νκάδεο είλαη θνληά. Έλαο είλαη ε 

ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ δύν δεδνκέλσλ ησλ clusters. Έλαο άιινο ε κέγηζηε απόζηαζε. 

Καη έλαο ηξίηνο ε κέζε απόζηαζε [Μνν1], [Dei]. 

ηελ δηπισκαηηθή καο έλαο από ηνπο παξαπάλσ αιγόξηζκνπο ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρσξίδεη ηνπο εξεπλώκελνπο ζε νκάδεο , κία γηα θάζε εξεπλεηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα.  

Δπεηδή όκσο ν θάζε εξεπλεηήο έρεη πξνηηκήζεηο ζηνλ αξηζκό ησλ εξεπλώκελσλ θαη ζηελ 

ηνπνζεζία ηνπο , νη παξαπάλσ αιγόξηζκνη πνιύ δύζθνια ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα λα βγάινπλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Γη’ απηό ηνλ ιόγν πξνηηκήζεθε ε παξνρή ηεο 

δπλαηόηεηαο ζηνλ ρξήζηε λα αλαζέηεη κε γξαθηθό ηξόπν εξεπλώκελνπο ζε εξεπλεηέο.   

Δπίζεο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί αιγόξηζκνο clustering  γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ 

εξεπλώκελσλ πνπ ζα επηζθεθηεί έλαο εξεπλεηήο ζε πνιιέο κέξεο. Κάηη ηέηνην, βέβαηα, δελ 

ήηαλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο. 

2.3 Μεπκαηοπική πποβολή 

ε έλαλ ράξηε ππάξρνπλ νξηδόληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο. Οη θάζεηεο γξακκέο ιέγνληαη 

γξακκέο γεσγξαθηθνύ κήθνπο ή κεζεκβξηλνί (ζεκεία πάλσ ζηελ γξακκή έρνπλ ίδην 

γεσγξαθηθό κήθνο - longitude) θαη νη νξηδόληηεο γξακκέο ιέγνληαη γξακκέο γεσγξαθηθνύ 

πιάηνπο (ζεκεία πάλσ ζηελ γξακκή έρνπλ ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο - latitude). 

Απηά ηα δύν είδε γξακκώλ δεκηνπξγνύλ έλα παγθόζκην πιέγκα. Υξεζηκνπνηνύκε απηέο ηηο 

γξακκέο γηα λα εμεγήζνπκε πνπ βξίζθνληαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηνλ πιαλήηε καο. Όηαλ 

ζπλδπάδνληαη ν αξηζκόο ηεο γξακκήο γεσγξαθηθνύ πιάηνπο κε ηνλ αξηζκό ηεο γξακκήο 

γεσγξαθηθνύ κήθνπο πξνθύπηνπλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ [Zur05].  
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Δικόνα 2.1 Πεπιγπαθή μιαρ θέζηρ ζηην γη σπηζιμοποιώνηαρ γευγπαθικέρ 

ζςνηεηαγμένερ [Ait09]. 

 

Δικόνα 2.2 Μεπκαηοπική πποβολή. [Lar03] 
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Ζ Μεξθαηνξηθή πξνβνιή δεκηνπξγείηαη κεηαηξέπνληαο ηελ ζθαηξηθή επηθάλεηα ηεο γεο ζε 

θύιηλδξν. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.2 

Οη κεζεκβξηλνί ζπγθιίλνπλ πάλσ ζηελ γε ζηνλ βόξεην θαη ζηνλ λόηην πόιν. Δπεηδή 

ζπγθιίλνπλ ζηνπο πόινπο νη γξακκέο απηέο πξνβάιινπλ πάλσ ζηνλ θύιηλδξν απνζηάζεηο κε 

αθξίβεηα κόλν πάλσ ζηνλ ηζεκεξηλό. Έλα ιεπηό ηεο κνίξαο (γσλία) γεσγξαθηθό κήθνο είλαη 

ίζν κε έλα λαπηηθό κίιη κόλν ζηνλ ηζεκεξηλό. ε θάζε άιιν ζεκείν είλαη κηθξόηεξν από έλα 

λαπηηθό κίιη. 

Σν γεσγξαθηθό κήθνο κεηξηέηαη κέρξη 180 κνίξεο αλαηνιηθά θαη δπηηθά από ηνλ κεζεκβξηλό 

πνπ πεξλά από ην Γθξίλνπηηο ηεο Αγγιίαο. 360 κνίξεο ζπλνιηθά. Οη κεζεκβξηλνί 

ζπλαληώληαη ζε έλαλ κεζεκβξηλό πνπ ιέγεηαη δηεζλήο γξακκή αιιαγήο εκεξνκελίαο ζην 

αληίζεην ζεκείν ηεο γεο (ζε ζρέζε κε ηνλ κεζεκβξηλό ηνπ Γθξίλνπηηο). Οπόηε ην γεσγξαθηθό 

κήθνο ραξαθηεξίδεηαη είηε αλαηνιηθό [E]  ή δπηηθό [W]. Κάζε κνίξα γεσγξαθηθνύ κήθνπο 

έρεη 60 ιεπηά θαη θάζε ιεπηό 60 δεπηεξόιεπηα. 

Οη γξακκέο γεσγξαθηθνύ πιάηνπο νλνκάδνληαη παξάιιεινη πιάηνπο γηαηί ηζαπέρνπλ ε κία 

από ηελ άιιε. Δθόζνλ νη παξάιιεινη πιάηνπο δελ ζπγθιίλνπλ, όπσο νη κεζεκβξηλνί, 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα κεηξεζνύλ απνζηάζεηο ζε έλαλ λαπηηθό ράξηε. Ο 

παξάιιεινο πιάηνπο πνπ ιέγεηαη ηζεκεξηλόο έρεη 0 κνίξεο γεσγξαθηθό πιάηνο. Οη 

παξάιιεινη απμάλνπλ κνίξεο θαζώο θηλνύληαη πξνο ηνπο πόινπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 90 

κνίξεο. 180 κνίξεο γηα θάζε εκηζθαίξην θαη όιν καδί είλαη 360 κνίξεο. Κάζε κνίξα 

γεσγξαθηθνύ πιάηνπο έρεη 60 ιεπηά θαη θάζε ιεπηό 60 δεπηεξόιεπηα. Σν γεσγξαθηθό πιάηνο 

ραξαθηεξίδεηαη σο βόξεην [N] αλ είλαη βόξεηα ηνπ ηζεκεξηλνύ ή λόηην [S]  αλ είλαη λόηηα ηνπ 

ηζεκεξηλνύ [Lar03]. 

Ζ Μεξθαηνξηθή πξνβνιή είλαη έλα παξάδεηγκα ράξηε ζύκκνξθεο πξνβνιήο ( αιιηώο 

νξζνκνξθηθή). Έλαο ράξηεο ζύκκνξθεο πξνβνιήο δηαηεξεί ην ηνπηθό ζρήκα ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνλ ζπλνιηθό ράξηε. 

Ζ Μεξθαηνξηθή πξνβνιή αλαπηύρζεθε πξώηε θνξά ην 1569 από ηνλ Βέιγν ραξηνγξάθν 

Gerardus Mercator θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηόηε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 

λαπηηθή πινήγεζε, γηαηί όηαλ ρξεζηκνπνηείο έλαλ ράξηε από Μεξθαηνξηθή πξνβνιή ε 

δηαδξνκή ελόο πινίνπ πνπ αθνινπζεί κηα ζηαζεξή πνξεία απεηθνλίδεηαη ζηνλ ράξηε κε επζεία 

γξακκή. 

Έλαο ράξηεο από Μεξθαηνξηθή πξνβνιή πξνβάιιεη κε αθξίβεηα όια ηα ζεκεία πνπ είλαη 

πάλσ ζηνλ ηζεκεξηλό. Ωζηόζν όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηνλ ηζεκεξηλό ε παξακόξθσζε 

γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε. Μηα θξηηηθή ζ’ απηή ηελ πξνβνιή είλαη όηη, ιόγσ ηεο ζέζεο ησλ 

δηάθνξσλ θξαηώλ ζηνλ ράξηε, αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαίλνληαη λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο από 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Γηα παξάδεηγκα ε βόξεηα Ακεξηθή (19 

εθαηνκκύξηα ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα) θαη ε Αθξηθή (30 εθαηνκκύξηα ηεηξαγσληθά 

ρηιηόκεηξα) θαίλνληαη λα έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην κέγεζνο (βιέπε εηθόλα 2.3). 
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Παξά ηελ όπνηα θξηηηθή ράξηεο Μεξθαηνξηθήο πξνβνιήο ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκα πνιύ 

ζπρλά από πνιιέο εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Google Maps 

(http://maps.google.com/) [Ait09]. 

 

Δικόνα 2.3 Φάπηηρ Μεπκαηοπικήρ πποβολήρ. [Ait09]
 

 

http://maps.google.com/
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2.4 Δύπεζη Σςνηεηαγμένυν 

Έλα από ηα βαζηθόηεξα θνκκάηηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε εύξεζε ησλ ρσξηθώλ 

ζπληεηαγκέλσλ ησλ εξεπλώκελσλ. Υσξίο απηό ην θνκκάηη θάζε άιιε αλάιπζε ζα ήηαλ 

αδύλαηε.  

Ζ εύξεζε ζπληεηαγκέλσλ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ηα ηειεπηαία ρξόληα κέζσ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνπλ εηαηξείεο ζην Γηαδίθηπν. Κάπνηεο από απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη : Google 

Geocoding [GOG1], Yahoo Geocoding
2
, Bing Maps Geocoding

3
. 

Δκείο ρξεζηκνπνηήζακε ην API ηεο Google, νπόηε ζα ην παξνπζηάζνπκε κε πεξηζζόηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηελ ζπλέρεηα. Ζ Google έρεη JavaScript  API γηα ρξήζε ζε ηζηνζειίδεο , ην 

νπνίν δελ ζα κπνξνύζακε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε , θαζώο ε εθαξκνγή αλαπηύρζεθε ζε 

γιώζζα java θαη όρη ζε ηζηνζειίδα. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ινηπόλ ην static Geocoding API 
4
 πνπ παξέρεη ε Google. Σν API απηό 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο παξακέηξνπο πνπ ζηέιλνληαη κε HTTP αίηεκα. Γηα λα ζηαιεί ην αίηεκα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα URL ηεο κνξθήο:  

http://maps.google.com/maps/api/geocode/output?parameters, 

όπνπ output κπνξεί λα είλαη είηε json είηε xml θαη δείρλεη ζε ηη κνξθή καο γπξλά ηα 

απνηειέζκαηα. 

Οξηζκέλεο παξάκεηξνη είλαη ππνρξεσηηθέο ελώ άιιεο είλαη πξναηξεηηθέο. Όπσο ζε όια ηα 

HTTP αηηήκαηα νη παξάκεηξνη δηαρσξίδνληαη κε ηνλ ραξαθηήξα &. Αθνινπζεί ε ιίζηα ησλ 

παξακέηξσλ θαη εμεγείηαη ε ρξήζε ηνπο: 

 address (ππνρξεσηηθή). Ζ δηεύζπλζε γηα λα καο γπξίζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο. 

 latlng (ππνρξεσηηθή). Οη ζπληεηαγκέλεο γεσγξαθηθό πιάηνο/γεσγξαθηθό κήθνο ηεο 

νπνίαο ζέινπκε λα βξνύκε ηελ θνληηλόηεξε δηεύζπλζε (reverse Geocoding- 

αληίζηξνθε γεσθσδηθνπνίεζε). εκεηώλεηαη πσο κηα από ηηο δύν παξακέηξνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή, ή ε address ή ε latlng. 

 bounds (πξναηξεηηθή). Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία θπξίσο λα ςάμεη λα βξεη ηελ δηεύζπλζε. 

 region(πξναηξεηηθή). Ο θώδηθαο ηεο πεξηνρήο( πρ. gr)  

 language(πξναηξεηηθή). Ζ γιώζζα ζηελ νπνία ζα γπξίζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 sensor(ππνρξεσηηθή). Καζνξίδεη αλ ε αίηεζε γίλεηαη από ζπζθεπή πνπ έρεη 

αλαγλώξηζε ζέζεο. 

ην αξρείν πνπ καο επηζηξέθεηαη ζεκαληηθό είλαη ην status code. Με βάζε απηό κπνξνύκε λα 

θαηαιάβνπκε αλ όια πήγαλ θαιά θαη βξέζεθε απηό πνπ δεηήζακε. πγθεθξηκέλα ηα πηζαλά 

status codes είλαη: 

                                                      
2
 http://developer.yahoo.com/geo/placefinder/ 

3
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd877180.aspx  

4
 ρεηηθά κε ην API βιέπε [GOG1] 

http://developer.yahoo.com/geo/placefinder/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd877180.aspx
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 “OK” δείρλεη όηη δελ έγηλε θαλέλα ιάζνο. Ζ δηεύζπλζε πέξαζε επηηπρώο από 

ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη γύξηζε ηνπιάρηζηνλ έλα απνηέιεζκα. 

 “ZERO_RESULTS” δείρλεη όηη ε δηαδηθαζία ήηαλ επηηπρήο αιιά δελ γύξηζε θαλέλα 

απνηέιεζκα. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί αλ πεξάζεη ζαλ παξάκεηξνο κηα κε ππαξθηή 

δηεύζπλζε ή ζπληεηαγκέλεο ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή. 

 “OVER_QUERY_LIMIT” δείρλεη όηη έρνπκε ππεξβεί ηα όξηα ρξήζεο. 

 “REQUEST_DENIED” δείρλεη όηη δελ έγηλε δεθηό ην αίηεκά καο , ιόγσ έιιεηςεο 

ηεο παξακέηξνπ sensor. 

 “INVALID_REQUEST” δείρλεη όηη ιείπεη είηε ε παξάκεηξνο address είηε ε 

παξάκεηξνο latlng. 

Σν επόκελν ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη ε αθξίβεηα πνπ έρεη ην επηζηξεθόκελν απνηέιεζκα. 

Τπάξρνπλ 19 δηαθνξεηηθά είδε αθξίβεηαο (ηα νπνία δε ζα ηα αλαθέξνπκε εδώ. Δίλαη 

δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ API) . Από όια εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ην 

“street_address”,  ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε αθξίβεηα δηεύζπλζεο. 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θαηά ηελ δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

άιιαμε ην ζπγθεθξηκέλν API. ην deprecated  API ,πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηελ παξαθάησ 

ηζηνζειίδα:   http://code.google.com/apis/maps/documentation/geocoding/v2/index.html , 

ήηαλ απαξαίηεηε ε απόθηεζε API Key . Από ηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 2010 θαηαξγήζεθε θαη πιένλ 

ην θαηλνύξην API  έρεη δηαθνξεηηθνύο πεξηνξηζκνύο ρξήζεο από ην πξνεγνύκελν. 

Σν παξόλ API  κπνξεί λα δερηεί από κηα δηεύζπλζε IP κέρξη 2500 αηηήζεηο ηελ εκέξα 

(Υξήζηεο ηεο ππεξεζίαο Google Maps API Premier κπνξνύλ λα θάλνπλ κέρξη θαη 100.000 

αηηήζεηο ηελ εκέξα).  

2.5 Φάπηηρ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ππεξεζίαο Geocoding  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ (κε βάζε ηελ 

πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο)
5
 ζε ζπλεξγαζία κε ράξηε ηεο Google. Πέξαλ απηνύ, ε παξνπζίαζε 

ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ράξηεο είλαη απνιύησο επηζπκεηή γηα ηελ εθαξκνγή καο.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ραξηώλ ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζην Google Static Maps. 

Ζ ππεξεζία δέρεηαη HTTP αηηήκαηα ζε URL ηεο κνξθήο:  

http://maps.google.com/maps/api/staticmap?parameters, 

θαη καο επηζηξέθεη κηα εηθόλα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ επηζπκεηό ράξηε. 

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο άιιεο παξάκεηξνη είλαη ππνρξεσηηθέο θαη άιιεο πξναηξεηηθέο. 

Παξαζέηνπκε ιίζηα κε απηέο: 

                                                      
5
 Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο: 

http://code.google.com/apis/maps/terms.html#section_10_12 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/geocoding/v2/index.html
http://code.google.com/apis/maps/terms.html#section_10_12


 

13 

 

 center (ππνρξεσηηθή εθηόο αλ ππάξρεη ε παξάκεηξνο markers). Καζνξίδεη ην θέληξν 

ηνπ ράξηε, ην νπνίν ηζαπέρεη απ’ όια ηα άθξα ηνπ ράξηε. Ζ παξάκεηξνο δέρεηαη κηα 

ηνπνζεζία είηε σο έλα δεύγνο {γεσγξαθηθό πιάηνο, γεσγξαθηθό κήθνο} ρσξηζκέλν 

κε θόκκα είηε σο δηεύζπλζε, πνπ πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα έλα ζεκείν ζηελ 

πδξόγεην. 

 zoom (ππνρξεσηηθή εθηόο αλ ππάξρεη ε παξάκεηξνο markers). Καζνξίδεη ην επίπεδν 

εζηίαζεο ηνπ ράξηε δειαδή ηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε. Απηή ε παξάκεηξνο παίξλεη ζαλ 

όξηζκα κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν εζηίαζεο ηεο 

επηζπκεηήο ηνπνζεζίαο. Σα επίπεδα εζηίαζεο είλαη από 0 (νιόθιεξε ε γε ζε έλα 

ράξηε) κέρξη 21 (Ζ κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκέξεηα). Κάζε επίπεδν εζηίαζεο 

δηπιαζηάδεη ηελ αθξίβεηα θαη νξηδόληηα θαη θάζεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ επηπέδνπ. 

εκεηώλεηαη όηη δελ είλαη δηαζέζηκα όια ηα επίπεδα εζηίαζεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο 

πδξνγείνπ. 

 size (ππνρξεσηηθή). Καζνξίδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ράξηε. Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ 

είλαη κηα ζπκβνινζεηξά κε ηελ εμήο κνξθή: νξηδόληηα δηάζηαζε x θαηαθόξπθε 

δηάζηαζε. Ο αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζε pixels. Μέγηζηε επηηξεπηό κέγεζνο : 640x640. 

 format (πξναηξεηηθή). Οξίδεη ηνλ ηύπν αξρείνπ ηεο εηθόλαο (gif, jpeg, png). 

Πξνεπηινγή είλαη ην png.  

 maptype (πξναηξεηηθή). Οξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ ράξηε. Γηαζέζηκνη ηύπνη είλαη : 

δνξπθνξηθόο, εδαθηθόο, πβξηδηθόο θαη νδηθόο (πξνεπηιεγκέλνο). 

 language (πξναηξεηηθή). Ζ γιώζζα ζηελ νπνία ζα γπξίζεη ηα απνηειέζκαηα. 

 markers (πξναηξεηηθή). Οξίδεη ζεκεία ζηνλ ράξηε όπνπ ζα εκθαληζηνύλ θαξθίηζεο. 

Οη παξάκεηξνη πνπ δέρεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ρξώκαηνο , ηνπ ζπκβόινπ ηεο 

θαξθίηζαο θαη ηεο δηεύζπλζεο πνπ ζα εκθαληζηεί ρσξίδνληαη κε ηνλ ραξαθηήξα: | . 

ηελ πεξίπησζε πνπ δνζεί απηή ε παξάκεηξνο δελ είλαη απαξαίηεην λα δνζνύλ νη 

center θαη zoom. 

 path (πξναηξεηηθή). Γίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηηζηνύλ πνιπγσληθέο γξακκέο 

(κνλνπάηηα) ζηνλ ράξηε. 

 visible (πξναηξεηηθή). Καζνξίδεη ηνπνζεζίεο πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαίλνληαη 

ζηνλ ράξηε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη λα δνζεί ην zoom level. 

 sensor (ππνρξεσηηθή). Καζνξίδεη αλ ε αίηεζε γίλεηαη από ζπζθεπή πνπ έρεη 

αλαγλώξηζε ζέζεο. 

Οη αηηήζεηο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε ππεξεζία πνπ πξνέξρνληαη από ην ίδην IP δελ 

κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 1000 ηελ εκέξα [GOG2]. 
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2.6 Γιεπαθή για εύπεζη αποζηάζευν 

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη API γηα αλαδήηεζε απνζηάζεσλ κεηαμύ 

δύν δηεπζύλζεσλ.  Σν αίηεκα ζηέιλεηαη ζε URL  ηεο κνξθήο: 

http://maps.google.com/maps/api/directions/output?parameters 

Καη αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο ιακβάλνληαη νη απνζηάζεηο κεηαμύ αθεηεξίαο θαη 

πξννξηζκνύ αλάινγα  αλ ε δηαδξνκή ζα γίλεη κε ηα πόδηα ή νδεγώληαο. Δπίζεο ιακβάλνληαη 

νη αλαιπηηθέο νδεγίεο ηεο δηαδξνκήο [GOG3]. 

Απηή ε ππεξεζία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην θνκκάηη ηεο θαηάηαμεο ησλ 

εξεπλώκελσλ γηα θάζε εξεπλεηή. Όκσο ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ρξήζεο ηεο (κέρξη 2500 

ρηιηάδεο αηηήζεηο ηελ εκέξα) απηό ζα ήηαλ ππεξβνιηθά ρξνλνβόξν. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ 

πιήξνπο γξάθνπ 70 κόλν δηεπζύλζεσλ ζα ζπαηαινύηαλ όιν ην εκεξήζην όξην ηεο ππεξεζίαο. 

(
     

 
       Θα κπνξνύζε βέβαηα λα ρξεζηκνπνηεζεί αθνύ έρεη βγεη κηα θαηάηαμε γηα λα 

πξνηείλεη ηελ θαιύηεξε δηαδξνκή από εξεπλώκελν ζε εξεπλώκελν. Αληί γηα απηό όκσο ηα 

απνηειέζκαηα δίλνπλ έλαλ ζύλδεζκν γηα γξήγνξε πξνβνιή ηεο πξνηεηλόκελεο δηαδξνκήο ζηε 

ζειίδα http://maps.google.com . 
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3  

Ανάλςζη Απαιηήζευν Σςζηήμαηορ 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ. 

3.1 Απαιηήζειρ ζςζηήμαηορ  

Σν ζύζηεκά καο απνηειείηαη από 5 επηκέξνπο ζεκαληηθά θνκκάηηα: 

 Σε δηαρείξηζε εξεπλεηώλ. ε απηό ην θνκκάηη εηζάγνληαη ζην ζύζηεκα νη εξεπλεηέο, 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. Δπίζεο δειώλνληαη νη πξνηηκήζεηο πνπ 

έρνπλ ζε δήκνπο θαη ζε αξηζκό εξεπλώκελσλ πνπ ζέινπλ λα επηζθεθηνύλ. 

 Σε δηαρείξηζε εξεπλώκελσλ. ε απηό ην θνκκάηη εηζάγνληαη νη δηεπζύλζεηο ησλ 

εξεπλώκελσλ θαη ηπρόλ άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηνύο.  

 Σελ εύξεζε ρσξηθώλ ζπληεηαγκέλσλ. Οη δηεπζύλζεηο αληηζηνηρίδνληαη ζε 

ζπληεηαγκέλεο θαη θαίλνληαη γξαθηθά ζε θάπνηνλ ράξηε. 

 Σελ θαηαλνκή ησλ εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο. Δδώ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξεπλεηώλ ζε δήκνπο θαη αξηζκό επηζθέςεσλ θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηεπζύλζεσλ αληηζηνηρίδεηαη θάζε εξεπλώκελνο ζε έλαλ εξεπλεηή. 

 Σελ θαηάηαμε ησλ εξεπλώκελσλ γηα θάζε εξεπλεηή. Σν θνκκάηη απηό πξνηείλεη ζε 

θάζε εξεπλεηή ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία λα επηζθεθηεί ηνπο εξεπλώκελνπο. 
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Διασείπιση 

Επεςνητών

Διασείπιση 

Επεςνώμενων

Κατάταξη 

Επεςνώμενων 

για κάθε 

Επεςνητή

Κατανομή 

Επεςνώμενων 

σε Επεςνητέρ

Έςπεση 

σωπικών 

Σςντεταγμένων

 

Δικόνα 3.1Μπλοκ διάγπαμμα για ηην πεπιγπαθή ηυν ςποζςζηημάηυν. 

3.2 Πεπιγπαθή Λειηοςπγιών 

Πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ην θάζε ππνζύζηεκα. 

3.2.1 Γιασείπιζη επεςνηηών 

Απηό ην θνκκάηη δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ηνπο ππάξρνληεο εξεπλεηέο, 

λα εηζάγεη ηνπο δήκνπο πνπ γίλνληαη έξεπλεο, λα επηιέμεη εξεπλεηέο γηα ηελ παξνύζα έξεπλα, 

λα επηιέμεη πξνηηκώκελνπο δήκνπο γηα θάζε εξεπλεηή θαη λα δώζεη ηνλ αξηζκό ησλ 

εξεπλώκελσλ πνπ επηζπκεί λα επηζθεθηεί ν θάζε εξεπλεηήο.  

3.2.1.1 Δπεςνηηέρ 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη λένπο εξεπλεηέο ρεηξνθίλεηα ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία 

ηνπο: Όλνκα, Δπώλπκν, Σειέθσλν θαη ηπρόλ εκεηώζεηο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα γίλεη ε 

πξνζζήθε είλαη ην Όλνκα θαη ην Δπώλπκν ηνπ εξεπλεηή, ρσξίο ηα νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη 

αλαγλώξηζε ηνπ εξεπλεηή. 
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Δικόνα 3.2. Παπάθςπο πποζθήκηρ επεςνηηή. Δικόνα 3.3 Πποειδοποίηζη ζε πεπίπηυζη 

πος δεν δοθεί όνομα και επώνςμο. 

Κάζε εξεπλεηήο πνπ πξνζηίζεηαη θαίλεηαη ακέζσο θαη ζηελ ιίζηα «Δπηινγή εξεπλεηώλ». 

ηελ ιίζηα όκσο δελ θαίλνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνλ εξεπλεηή. Φαίλεηαη κόλν ην 

νλνκαηεπώλπκό ηνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα μαλαδεί ην ηειέθσλν θαη ηηο ζεκεηώζεηο γηα έλαλ 

εξεπλεηή αλ ηνλ επηιέμεη από ηελ ιίζηα θαη παηήζεη ην θνπκπί «ηνηρεία». Από απηό ην 

παξάζπξν κπνξεί επίζεο λα αιιάμεη θάπνηα πιεξνθνξία γηα ηνλ εξεπλεηή.  

 

Δικόνα 3.4. Σηοισεία επεςνηηή. 

Μπνξεί θάπνηνο λα ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη σο εξεπλεηήο , νπόηε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

δηαγξαθήο από ηελ ιίζηα. Πξνηνύ νινθιεξσζεί ε δηαγξαθή έλα παξάζπξν δεηά επηβεβαίσζε 

γηα ηελ δηαγξαθή. 

 

Δικόνα 3.5. Δπιβεβαίυζη διαγπαθήρ. 

Σν άλνηγκα ησλ ζηνηρείσλ θαη ε δηαγξαθή ελόο εξεπλεηή γίλνληαη κε βάζε ην πνηνο 

εξεπλεηήο είλαη επηιεγκέλνο ζηελ ιίζηα επηινγήο εξεπλεηώλ. Αλ δελ είλαη θαλέλαο 

επηιεγκέλνο, ηόηε έλα παξάζπξν πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε. 
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Δικόνα 3.6. Πποειδοποίηζη , όηαν επισειπείηαι πποβολή ζηοισείυν ή διαγπαθή. 

3.2.1.2 Γήμοι 

Όκνηα κε ηνπο εξεπλεηέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνπο δήκνπο. Μπνξεί λα εηζάγεη 

θαηλνύξηνπο δήκνπο, λα ηξνπνπνηήζεη έλαλ ήδε ππάξρνληα ή λα δηαγξάςεη θάπνηνλ. Ζ κόλε 

πιεξνθνξία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ρξήζηεο είλαη ην όλνκα ηνπ δήκνπ. 

Δδώ όκσο, ν ρξήζηεο κπνξεί επηπιένλ λα ζπγρσλεύζεη δύν ή πεξηζζόηεξνπο δήκνπο ζε έλαλ. 

Όπσο ζα δνύκε ζε επόκελε ελόηεηα είλαη πηζαλό λα ππάξρεη ν ίδηνο δήκνο κε δηαθνξεηηθά 

νλόκαηα. Όπσο π.ρ. Αζήλα θαη Athens. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, επεηδή ζηελ νπζία είλαη ν 

ίδηνο δήκνο, είλαη επηζπκεηό λα ζπγρσλεπηνύλ ζε έλαλ. ηελ ζπγρώλεπζε δίλεηαη ην όλνκα 

πνπ ζα απνθηήζνπλ νη επηιεγκέλνη δήκνη. Ο πξώηνο δήκνο απνθηά ην όλνκα πνπ δόζεθε θαη 

νη ππόινηπνη δήκνη δηαγξάθνληαη.  

Αλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί θάπνην όλνκα όηαλ επηιεγεί ν πξώηνο δήκνο, ηόηε απηό 

ζπκπιεξώλεηαη κε ην όλνκα απηνύ ηνπ δήκνπ. Ωζηόζν πάληα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο 

ηνπ.  

ηελ ζπγρώλεπζε θαη ζηελ αιιαγή νλόκαηνο δήκσλ, όπσο ζα δνύκε θαη παξαθάησ, νη 

δηεπζύλζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηνύο ηνπο δήκνπο αλαπξνζαξκόδνληαη ώζηε λα 

αληηζηνηρνύλ ζηνλ λέν δήκν. Δπίζεο, δηαγξάθνληαη από ηελ βάζε ηπρόλ άιιεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο δηεπζύλζεηο, όπσο αλ είραλ ζπληεηαγκέλεο ή αλ ήηαλ πξνβιεκαηηθέο. 

Πξνθαλώο αλ άιιαμε ν δήκνο ηεο δηεύζπλζεο κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηεο ή ην αλ είλαη πξνβιεκαηηθή ή όρη. Γηα παξάδεηγκα ε 

δηεύζπλζε Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο 16 Αζήλα, ππάξρεη ζηελ Αηηηθή, αιιά ε δηεύζπλζε 

Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο 16 Αηγάιεσ, δελ ππάξρεη, θαη όηαλ επηρεηξεζεί λα βξεζνύλ νη 

ζπληεηαγκέλεο ηεο ζα καξθαξηζηεί σο πξνβιεκαηηθή. 

Παξόκνηα όηαλ δηαγξάθεηαη έλαο δήκνο δηαγξάθνληαη θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δηεπζύλζεηο πνπ ήηαλ ζε απηόλ ηνλ δήκν. Απηό είλαη βνιηθό γηαηί ζε κηα έξεπλα κπνξεί λα 

απνθαζηζηεί ζηελ πνξεία λα κελ ζπκκεηέρεη θάπνηνο δήκνο. 
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Δικόνα 3.7. Σςγσώνεςζη δήμυν 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο έλαλ εξεπλεηή κπνξεί ζηελ δηπιαλή ιίζηα λα ζεκεηώζεη πνηνη δήκνη 

αλήθνπλ ζηελ πξνηίκεζε ηνπ. Ζ ιίζηα απηή δείρλεη ηνπο δήκνπο πνπ δελ έρνπλ επηιερζεί από 

θαλέλαλ εξεπλεηή κε γθξη ρξώκα θαη απιά γξάκκαηα αληί γηα bold γξάκκαηα πνπ έρνπλ νη 

ππόινηπνη δήκνη. Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαπηζηώζεη πνηνη δήκνη δελ έρνπλ 

ηελ πξνηίκεζε θαλελόο θαη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο όπσο λα βξεη θαηλνύξηνπο 

εξεπλεηέο. Να ζεκεησζεί όηη θαηά ηελ ζπγρώλεπζε δήκσλ πξέπεη λα μαλά-ειεγζνύλ νη 

πξνηηκήζεηο ζε δήκνπο γηαηί κπνξεί θάπνηεο λα έρνπλ ραζεί. Γηα ηελ αθξίβεηα πέξαλ ηνπ 

πξώηνπ δήκνπ πξνο ζπγρώλεπζε νη πξνηηκήζεηο γηα ηνπο επόκελνπο δήκνπο ζα έρνπλ ραζεί. 

 

Δικόνα 3.8. Παπάθςπο διασείπιζηρ επεςνηηών. Φαίνονηαι οι επιλογέρ πος έσει κάνει ο 

σπήζηηρ. 
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Όζεο αιιαγέο έρνπλ αλαθεξζεί σο ηώξα ζεσξνύληαη κόληκεο, απνζεθεύνληαη θαη ην ζύζηεκα 

κόιηο μαλά-αλνίμεη έρεη αθξηβώο ηελ ίδηα εηθόλα πνπ είρε όηαλ έθιεηζε. Δπίζεο δηαηεξνύληαη 

ζε όιεο ηηο έξεπλεο. Γελ ζεσξείηαη όηη ζπλδένληαη κόλν κε ηελ παξνύζα έξεπλα ζε αληίζεζε 

κε ηηο ππόινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο. 

3.2.1.3 Πποηιμήζειρ για ηην παπούζα έπεςνα 

ηελ ιίζηα κε ηνπο εξεπλεηέο έρεη ζεσξεζεί όηη ππάξρνπλ όινη νη δηαζέζηκνη εξεπλεηέο, είηε 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα έξεπλα είηε όρη. Οπόηε ν ρξήζηεο επηιέγεη πνηνη από απηνύο 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα έξεπλα θάλνληαο «θιηθ» ζε έλα θνπηάθη δίπια ζηνλ 

εξεπλεηή. 

Οη εξεπλεηέο πνπ είλαη επηιεγκέλνη γηα απηή ηελ έξεπλα θαίλνληαη ζηελ ηειεπηαία ιίζηα 

δεμηά απηνύ ηνπ παξαζύξνπ. Δθεί ν ρξήζηεο κπνξεί λα δώζεη θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

εξεπλώκελσλ πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί ν θάζε εξεπλεηήο. Κάησ από απηήλ ηε ιίζηα θαίλεηαη 

ην ζύλνιν ησλ εξεπλώκελσλ πνπ έρεη βξεζεί ζηνλ ράξηε θαη θάησ από απηό ν αξηζκόο 

εξεπλώκελσλ πνπ δελ έρεη αλαηεζεί ζε εξεπλεηή. 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζπλδένληαη κε ηελ παξνύζα έξεπλα. Απνζεθεύνληαη κέρξη λα 

επηιέμεη ν ρξήζηεο θαηλνύξηα έξεπλα. 

3.2.2 Γιασείπιζη επεςνώμενυν 

Σν θνκκάηη απηό δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί εξεπλώκελνπο. Τπάξρεη ε 

δπλαηόηεηα εηζαγσγήο εξεπλώκελσλ. Γειαδή ησλ δηεπζύλζεσλ ηνπο πνπ πξναηξεηηθά κπνξεί 

λα έρνπλ θαη άιια ζηνηρεία, όπσο όλνκα θαη ηειέθσλν. Ζ εηζαγσγή απηή κπνξεί λα γίλεη 

καδηθά από αξρείν. Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4.  

Πέξαλ ηεο εηζαγσγήο από αξρείν κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή κέζα από ηελ εθαξκνγή, θαζώο 

θαη δηαγξαθήο ή αιιαγήο θάπνηαο εγγξαθήο. Γηα ηελ εηζαγσγή κηαο δηεύζπλζεο απαξαίηεην 

είλαη λα δνζεί νδόο, αξηζκόο θαη δήκνο. Γηα θάζε δηεύζπλζε πνπ εηζάγεηαη, αλ ν δήκνο ζηνλ 

νπνίν αλήθεη δελ ππάξρεη ζηελ πξνεγνύκελε ιίζηα δήκσλ, ηόηε ν δήκνο απηόο εηζάγεηαη 

ρσξίο εηδνπνίεζε. Δπίζεο γηα αιιαγή ή δηαγξαθή απαξαίηεην είλαη λα έρεη επηιεγεί κηα 

εγγξαθή από ηελ ιίζηα.  
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Δικόνα 3.9. Πποζθήκη επεςνώμενος 3.10. Πποειδοποίηζη μη ειζαγυγήρ όλυν ηυν 

απαπαίηηηυν ζηοισείυν. 

Όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλεηώλ έηζη θαη εδώ ζηελ ιίζηα δελ δίλνληαη όιεο νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εξεπλώκελν αιιά κόλν ε δηεύζπλζή ηνπ. ηα ζηνηρεία ηεο δηεύζπλζε 

θαίλνληαη όια θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπλ. 

εκεηώλνπκε επίζεο όηη ζηνλ αξηζκό δηεύζπλζεο ε εθαξκνγή δέρεηαη νπνηνδήπνηε 

ζπκβνινζεηξά θαη όρη απαξαίηεηα αξηζκό, θαζώο ππάξρνπλ δηεπζύλζεηο όπσο ζηελ Δηθόλα 

3.11πνπ έρνπλ έλα ζύλνιν αξηζκώλ. 

 

Δικόνα 3.11. Σηοισεία επεςνώμενος. 

Όηαλ αιιάδεη κηα δηεύζπλζε ή όηαλ δηαγξάθεηαη, (όπσο θαη πξηλ όηαλ αιιάδεη έλαο δήκνο ή 

δηαγξάθεηαη) δηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο δηεύζπλζεο 

ή ζην αλ είλαη πξνβιεκαηηθή. Δθ’ όζνλ ππάξρνπλ απηέο νη πιεξνθνξίεο. 

3.2.3 Δύπεζη ζςνηεηαγμένυν 

Ζ εύξεζε ζπληεηαγκέλσλ είλαη ζην ίδην παξάζπξν κε ηελ δηαρείξηζε εξεπλώκελσλ. ηελ 

νπζία ππάξρνπλ δύν θνπκπηά. Σν έλα «εκθάληζε επηιεγκέλε δηεύζπλζε» θαη ην άιιν 

«εκθάληζε όζεο δελ είλαη εκθαληζκέλεο». Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη όηη ην πξώην ςάρλεη λα βξεη 

ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο κόλν εξεπλώκελνπ, ελώ ην άιιν ςάρλεη γηα όινπο όζνπο δελ 

ππάξρνπλ ζπληεηαγκέλεο. Σν δεύηεξν θνπκπί όηαλ παηεζεί εκθαλίδεη κηα κπάξα ζην θέληξν 

ηνπ παξαζύξνπ πνπ δείρλεη ηελ πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ εθαξκνγή δελ «θνιιάεη» όζε ώξα 
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ςάρλεη λα βξεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ εξεπλώκελσλ. Δλώ ζηελ πεξίπησζε κηαο δηεύζπλζεο ε 

εθαξκνγή «πεξηκέλεη» λα βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ηεο. 

3.2.3.1 Χάπηηρ 

ε απηό ην παξάζπξν δίπια ζηελ ιίζηα κε ηνπο εξεπλώκελνπο (ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο) ππάξρεη 

έλαο δηαδξαζηηθόο ράξηεο. ηνλ ράξηε απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θύιηζεο πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο κε ηελ βνήζεηα ηνπ πνληηθηνύ θαη ε δπλαηόηεηα εζηίαζεο κε ηνλ ηξνρό θύιηζεο  

ηνπ πνληηθηνύ. Πξνεπηιεγκέλα εκθαλίδεηαη ε Αζήλα ζην θέληξν ηνπ. Δπίζεο ε εζηίαζε είλαη 

πεξηνξηζκέλε λα γίλεηαη κόλν κέρξη ην επίπεδν 16. 

Ο ράξηεο απηόο είλαη νδηθόο θαη πάλσ ηνπ εκθαλίδνληαη κε κπιε θαξθίηζα, όζεο δηεπζύλζεηο 

έρνπλ βξεζεί νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Μάιηζηα όηαλ επηιέγεηαη κηα δηεύζπλζε, πνπ έρνπλ 

βξεζεί νη ζπληεηαγκέλεο ηεο, ζηελ ιίζηα δηεπζύλζεσλ  ηόηε ε αληίζηνηρε θαξθίηζα 

θνθθηλίδεη. Δπίζεο, αλ ιόγσ επηπέδνπ εζηίαζεο, δελ είλαη νξαηή ζηνλ ράξηε,  ηόηε απηόο 

απηόκαηα κεηαθηλείηαη, ώζηε λα έξζεη ζην θέληξν ηνπ, δηαηεξώληαο ην ίδην επίπεδν εζηίαζεο.  

Σν αλάπνδν ζπκβαίλεη όηαλ επηιέγνπκε κηα δηεύζπλζε ζηνλ ράξηε («αξηζηεξό θιηθ» πάλσ ζε 

κηα κπιε θαξθίηζα). Σόηε επηιέγεηαη από ηελ ιίζηα ε δηεύζπλζε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε 

θαξθίηζα, θαη ηξνπνπνηείηαη ε ιίζηα αλ απηή δελ είλαη νξαηή. ( Ζ ιίζηα πεγαίλεη ζε ζεκείν 

πνπ λα γίλεηαη νξαηή ε δηεύζπλζε). 

Σέινο από κηα δηεύζπλζε ζην ράξηε είλαη δπλαηόλ λα δεη θαλέλαο ηα ζηνηρεία ζηα νπνία 

αληηζηνηρεί: δηεύζπλζε θαη πιεξνθνξίεο εξεπλώκελνπ κε «δεμί θιηθ» πάλσ ζηελ θαξθίηζα. 

3.2.3.2 Δμθάνιζη διεύθςνζη 

Όηαλ ε εθαξκνγή ςάρλεη λα βξεη κηα δηεύζπλζε ππάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο, είηε λα ηελ βξεη 

είηε  λα κελ ηελ βξεη. ηελ πξώηε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη κηα θαξθίηζα ζηνλ ράξηε ζηελ 

ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί όκσο, ηόηε ε αληίζηνηρε εγγξαθή 

ζηελ ιίζηα γίλεηαη θόθθηλε γηα λα ηνληζηεί όηη θάπνην πξόβιεκα έρεη ε δηεύζπλζε. Δπίζεο 

κηα πξνεηδνπνίεζε ιάζνπο πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα ειέγμεη ηελ ζπλδεζηκόηεηα ηνπ ζην 

Γηαδίθηπν θαη λα μαλαπξνζπαζήζεη. 

Αλ δελ βξεζεί ε δηεύζπλζε ηόηε ή είλαη ιάζνο γξακκέλε, ή δελ ππάξρεη, ή ππάξρεη θάπνην 

πξόβιεκα πξνζσξηλό κε ηελ ππεξεζία εύξεζεο ζπληεηαγκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε ν 

ρξήζηεο ζα θξίλεη πνην είλαη ην πξόβιεκα θαη είηε ζα μαλαπξνζπαζήζεη είηε ζα αιιάμεη ηελ 

δηεύζπλζε. 

Γηα όζεο δηεπζύλζεηο δελ έρεη γίλεη αθόκα ε εύξεζε ησλ ζέζεσλ ηνπο ζηνλ ράξηε 

εκθαλίδνληαη κε κηα κπιε θνπθίδα δίπια ηνπο. 
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Αληίζηξνθα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη δπλαηόλ λα επηιεγεί έλα ζεκείν ζηνλ ράξηε 

κε «δεμί θιηθ» θαη λα βξεζεί ε αθξηβή δηεύζπλζή ηνπ. Σόηε ν ρξήζηεο εξσηάηαη αλ επηζπκεί 

λα εηζαρζεί απηή ε δηεύζπλζε θαη ζηε ιίζηα δηεπζύλζεσλ.  

Όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη γεσθσδηθνπνίεζε (εύξεζε ζπληεηαγκέλσλ) πνιιώλ δηεπζύλζεσλ 

ηόηε πξνηείλεηαη λα επηιεγεί από ην κελνύ επηινγέο ε «αλακνλή κεηαμύ αλαδεηήζεσλ 

ζπληεηαγκέλσλ». Με απηή ηελ επηινγή νη αλαδεηήζεηο γίλνληαη κε έλα ρξνληθό θελό κεηαμύ 

ηνπο ηεο ηάμεο ησλ 35 δεπηεξνιέπησλ, έηζη ώζηε ε εθαξκνγή λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ 

επηηξεπηό ξπζκό αηηήζεσλ ζηελ ππεξεζία ( βιέπε 2.411). 

 

Δικόνα 3.12.Ο σάπηηρ με ηιρ geocoded διεςθύνζειρ μαπκαπιζμένερ με μπλε καπθίηζερ 

και ηην επιλεγμένη διεύθςνζη με κόκκινη καπθίηζα. Δπίζηρ θαίνονηαι μια 

πποβλημαηική διεύθςνζη και 4 συπίρ καπθίηζα ζηον σάπηη. 

3.2.4 Ανάθεζη επεςνώμενυν ζε επεςνηηέρ 

Ζ αλάζεζε εξεπλώκελσλ είλαη ην πξώην θνκκάηη πνπ παξάγεη απνηειέζκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο έξεπλαο. ε απηό ην θνκκάηη ηελ αλάζεζε ηελ 

θάλεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο θαη όρη θάπνηνο αιγόξηζκνο. ην ηειεπηαίν παξάζπξν έρνπκε δύν 

ιίζηεο. Απηή ησλ επηιεγκέλσλ εξεπλεηώλ θαη απηή ησλ δήκσλ. Γεμηά όπσο θαη πξηλ ππάξρεη 

ν ίδηνο δηαδξαζηηθόο ράξηεο πνπ ηώξα έρεη θάπνηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. 

3.2.4.1 Δπιλογή δήμος 

Όηαλ επηιέγεηαη έλαο δήκνο από ηελ ιίζηα ηόηε όιεο νη δηεπζύλζεηο (νη θαξθίηζεο ζηνλ 

ράξηε) πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηό ηνλ δήκν απνθηνύλ ην ρξώκα θίηξηλν. Οη δηεπζύλζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ δήκν αιιά έρνπλ αλαηεζεί ζε θάπνηνλ εξεπλεηή παίξλνπλ ην ρξώκα 
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γθξηδνθίηξηλν ζε αληίζεζε κε ηηο ππόινηπεο δηεπζύλζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ δήκν θαη 

έρνπλ αλαηεζεί θάπνπ, πνπ έρνπλ γθξίδν ρξώκα. Οη κε αλαηεζεηκέλεο δηεπζύλζεηο έρνπλ κπιε 

ρξώκα.  

Ζ ιίζηα ησλ δήκσλ κπνξεί λα έρεη πνιινύο δήκνπο επηιεγκέλνπο. 

3.2.4.2 Δπιλογή επεςνηηή 

Καηά ηελ επηινγή εξεπλεηή από ηελ ιίζηα εξεπλεηώλ ζπκβαίλνπλ δύν πξάγκαηα. 

Δπηιέγνληαη απηόκαηα νη δήκνη πνπ έρεη ζηελ πξνηίκεζή ηνπ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

επηιερζνύλ κε «αξηζηεξό θιηθ» ή κε «δεμί θιηθ θαη ζύξζηκν» νη δηεπζύλζεηο νη νπνίεο ζα ηνπ 

αλαηεζνύλ. Με δεύηεξν «αξηζηεξό θιηθ» από-επηιέγνληαη. Οη δηεπζύλζεηο πνπ έρνπλ 

επηιερζεί γηα ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή θαίλνληαη κε έλα ειαθξύ ξνδ ρξώκα. 

Δπεηδή έρνπλ επηιεγεί νη δήκνη πνπ έρεη σο πξνηίκεζε ν εξεπλεηήο, νη αληίζηνηρεο 

δηεπζύλζεηο πνπ πξνηηκά λα ηνπ αλαηεζνύλ ζα έρνπλ θίηξηλν ρξώκα. Απηό, όκσο, δελ 

απνθιείεη λα ηνπ αλαηεζνύλ θαη δηεπζύλζεηο από άιινπο δήκνπο. 

Σέινο, νη δηεπζύλζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε θάπνηνλ άιιν εξεπλεηή έρνπλ γθξη ρξώκα ή 

γθξηδνθίηξηλν θαη δελ κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ ζηνλ επηιεγκέλν. 

Γειαδή ζηηο θαξθίηζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη 5 δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα λα 

μερσξίδεη ζε πνηα θαηάζηαζε είλαη ε δηεύζπλζε. Αλαθεθαιαηώλνληαο ηα ρξώκαηα απηά είλαη: 

 Μπιε: Γηεύζπλζε πνπ δελ έρεη αλαηαζεί ζε θαλέλαλ θαη δελ αλήθεη ζε επηιεγκέλν 

δήκν από ηελ ιίζηα δήκσλ. 

 Κίηξηλν: Γηεύζπλζε πνπ δελ έρεη αλαηαζεί ζε θαλέλαλ θαη αλήθεη ζε θάπνηνλ από 

ηνπο επηιεγκέλνπο δήκνπο ηεο ιίζηαο δήκσλ.  

 Γθξη: Γηεύζπλζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζε θάπνηνλ εξεπλεηή θαη δελ αλήθεη ζε 

επηιεγκέλν δήκν από ηελ ιίζηα δήκσλ. 

 Γθξηδνθίηξηλν: Γηεύζπλζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζε θάπνηνλ εξεπλεηή θαη αλήθεη ζε 

θάπνηνλ από ηνπο επηιεγκέλνπο δήκνπο ηεο ιίζηαο δήκσλ.  

 Ρνδ: Γηεύζπλζε πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ επηιεγκέλν εξεπλεηή. Δίλαη αδηάθνξν ζε 

πνηνλ δήκν αλήθεη. 

Γίπια ζε θάζε εξεπλεηή ππάξρεη έλαο αξηζκόο πνπ δειώλεη πόζεο δηεπζύλζεηο, ζύκθσλα κε 

ηελ πξνηίκεζή ηνπ, κέλνπλ γηα λα ηνπ αλαηεζνύλ. Ο αξηζκόο απηόο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθόο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλαλ εξεπλεηή αλαηεζνύλ πεξηζζόηεξνη εξεπλώκελνη. 

Αληίζηνηρα δίπια από θάζε δήκν ππάξρεη έλαο αξηζκόο πνπ δειώλεη πόζνη εξεπλώκελνη πνπ 

αλήθνπλ ζε απηόλ ηνλ δήκν δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί ζε θαλέλαλ. Ο αξηζκόο απηόο δελ κπνξεί 

λα είλαη αξλεηηθόο. 
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Δικόνα 3.13. Ανάθεζη επεςνηηών. 

3.2.5 Ταξινόμηζη επεςνώμενυν 

Μόιηο ηειεηώζεη ε αλάζεζε ησλ εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο ηόηε ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζνύλ γηα θάζε εξεπλεηή, ώζηε λα ηνπ πξνηαζεί κηα βέιηηζηε δηαδξνκή. Απηό γίλεηαη 

κε αιγόξηζκν πνπ ηξέρεη θαη παξάγεη απνηειέζκαηα ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζε αξρεία. 

Τπάξρνπλ δύν επηινγέο. Να βγνπλ απνηειέζκαηα γηα ηνλ επηιεγκέλν εξεπλεηή ή γηα όινπο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ρξήζηεο ξσηάηαη ζε πνηνλ θάθειν λα απνζεθεπηνύλ ηα απνηειέζκαηα 

θαη ζε απηόλ ηνλ θάθειν δεκηνπξγνύληαη αξρεία «txt», ην θαζέλα κε όλνκα ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή («Όλνκα_Δπώλπκν.txt»).  

Σν θάζε αξρείν έρεη ηνπο εξεπλώκελνπο κε ηηο δηεπζύλζεηο ηνπο ζηελ πξνηεηλόκελε ζεηξά. 

ην ηέινο ηνπ αξρείνπ δίλεηαη έλαο ζύλδεζκνο γηα γξήγνξε πξνβνιή ηεο πξνηεηλόκελεο 

δηαδξνκήο (αλά 25 δηεπζύλζεηο) ζηε ζειίδα http://maps.google.com. Πεξηζζόηεξα γηα ηε 

κνξθή ηνπ αξρείνπ ζην θεθάιαην 4. 

3.2.6 Το πεπιβάλλον ηηρ εθαπμογήρ 

Ζ εθαξκνγή πέξαλ ησλ παξαπάλσ παξαζύξσλ έρεη κελνύ, έλα θεληξηθό παξάζπξν θαη έλα 

παξάζπξν γηα δεκηνπξγία λέαο έξεπλαο.  

Όζνλ αθνξά ην κελνύ, ε εθαξκνγή έρεη 6 θαξηέιεο: Αξρείν , Γηαρείξηζε Δξεπλεηώλ, 

Γηαρείξηζε Δξεπλώκελσλ, Απνηειέζκαηα Γηαρείξηζεο, Δπηινγέο, Βνήζεηα. Σα ππνκελνύ 

είλαη σο εμήο: 

Απσείο: Νέα Έξεπλα, Έμνδνο 

http://maps.google.com/
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Γιασείπιζη Δπεςνηηών:  Παξάζπξν Γηαρείξηζεο Δξεπλεηώλ, Γηαγξαθή όισλ ησλ 

πξνηηκήζεσλ 

Γιασείπιζη Δπεςνώμενυν: Παξάζπξν Γηαρείξηζεο Δξεπλώκελσλ, Γηαγξαθή όισλ ησλ 

δηεπζύλζεσλ, Γηαγξαθή όισλ ησλ πληεηαγκέλσλ 

Αποηελέζμαηα Γιασείπιζηρ: Παξάζπξν Απνηειεζκάησλ Γηαρείξηζεο, Γηαγξαθή όισλ ησλ 

ζπζρεηίζεσλ 

Δπιλογέρ: Πξνβνιή γξακκήο «ηξέρνπζα έξεπλα», Πξνβνιή γξακκήο πιεξνθνξηώλ, 

Αλακνλή κεηαμύ αλαδεηήζεσλ ζπληεηαγκέλσλ, Απνζήθεπζε ραξηώλ, Φόξησζε ραξηώλ από 

ηελ κλήκε όηαλ δεηνύληαη 

Βοήθεια: about 

Κάζε θνπκπί ησλ κελνύ εθηειεί ηελ πξνθαλή από ηελ νλνκαζία ηνπ ιεηηνπξγία. Όζνλ αθνξά 

ζην κελνύ Δπηινγέο απηό δηαρεηξίδεηαη 5 ζηαζεξέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλάινγα κε ην αλ είλαη 

αιεζήο ή ςεπδήο θάζε κηα από απηέο, ε εθαξκνγή ιεηηνπξγεί θαη ιίγν δηαθνξεηηθά, ή 

εκθαλίδεη επηπιένλ πάλει. 

Όζνλ αθνξά ην κελνύ «Βνήζεηα» απηό εκθαλίδεη έλα παξάζπξν κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή.  

Σέινο ην θεληξηθό παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο έρεη 3 θνπκπηά πνπ νδεγνύλ ζηα παξαπάλσ 

βαζηθά πάλει ηεο εθαξκνγήο (Γηαρείξηζε εξεπλεηώλ, Γηαρείξηζε εξεπλώκελσλ, 

Απνηειέζκαηα). 

3.3 Γιαγπάμμαηα ποήρ δεδομένυν 

Αθνινπζνύλ δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

3.3.1.1 Διζαγωγή-αλλαγή-διαγπαθή επεςνηηή 

όπνπ change είλαη αλάινγα κε ηελ δηαδηθαζία add, update, delete from. 

List index

Get 

database 

index

Database 

Index

Change 

Database

Database 

(Επεςνητέρ)

Change list
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3.3.1.2 Διζαγωγή-αλλαγή-διαγπαθή δήμος 

όκνηα κε πξηλ: 

List index

Get 

database 

index

Database 

Index

Change 

Database

Database (Δήμοι)

Change list

 

3.3.1.3 Σςγσώνεςζη δήμων 

List Indices

Get 

database 

index

Database 

Index

Get Addresses 

And Change 

Database

Database 

(Eπεςνώμενορ)

Delete from 

Database 

(Δημορ)

Dadatbase

(Geocoded-Πποβληματικορ)

Delete from 

Database

Database 

(Δημορ)

Delete from 

List and 

update

 

 

3.3.1.4 Δπιλογή δήμος για επεςνηηή 

List index 

(Επεςνητέρ)

Get 

database 

index

Database 

Index

Change 

Database

Database  ( Εσει 

πποτίμηση )

List index 

(Δήμοι)

Get 

database 

index

Database 

Index

Change list 

(Δήμοι)
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3.3.1.5 Διζαγωγή επεςνώμενος 

List index 

(Διεςθύνσειρ)

Get 

database 

index

Database 

Index

Add in 

Database

Database 

(Επεςνώμενοι)

Add in list

 

3.3.1.6 Αλλαγή-διαγπαθή επεςνώμενος 

Change είλαη είηε update είηε delete from  

List index 

(Διεςθύνσειρ)

Get 

database 

index

Database 

Index

Change 

Database

Database 

(Επεςνώμενοι)

Change list

Delete from 

Database

Get map 

indexes

Dadatbase

(Geocoded-Πποβληματικορ)

Map index Delete from 

map

 

3.3.1.7 Δμθάνιζε ζηον σάπηη 

List Address 

(Διεςθύνσειρ)

Get 

Coordinates 

from 

Google

Coordinates

Add in 

Database

Database 

(Geocoded)

Show 

Coordinates 

on Map
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3.3.1.8 Ανάθεζη-διαγπαθή επεςνώμενος ζε επεςνηηή 

List index 

(Επεςνητέρ)

Database 

Index

Change 

Database

Database  

(Ανάθεση)

Map

Get 

database 

index

Database 

Index

Get 

database 

index

Change 

map

 

3.3.1.9 Ταξινόμηζη Δπεςνώμενων για επεςνηηή 

List index 

(Επεςνητέρ)

Database 

Index

Get 

database 

index

Get 

Addresses

Database 

 (Ανάθεση, Επεςνώμενοι, Geocoded)

TSP for 

addresses
Store in File

Addresses,

Coordinates

 

3.4 Μονηέλο Ονηοηήηυν Σςζσεηίζευν 

Ζ εθαξκνγή καο ρξεζηκνπνηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ κόληκε απνζήθεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζέινπκε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύνληαη κόληκα είλαη πνιιέο 

θαη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, νπόηε ε ρξήζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο 

θξίζεθε απαξαίηεηε.  

Σα ΤΝΟΛΑ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάζακε είλαη ηα εμήο: 

 Δπεςνηηήρ. Ζ νληόηεηα εξεπλεηήο. Κάζε εξεπλεηήο πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από ην 

γλώξηζκα id (πξσηεύνλ θιεηδί). Γηα θάζε εξεπλεηή έρνπκε ηα γλσξίζκαηα Όλνκα, 

Δπώλπκν, Σειέθσλν θαη εκεηώζεηο. 

 Δπιλεγμένορ. Δμεηδίθεπζε ηεο νληόηεηαο Δξεπλεηήο. Δίλαη ην ππνζύλνιν ησλ 

εξεπλεηώλ πνπ έρνπλ επηιεγεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. 
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Υαξαθηεξίδεηαη από ην γλώξηζκα Αξηζκόο, πνπ είλαη ν αξηζκόο ησλ εξεπλώκελσλ 

πνπ επηζπκεί λα επηζθεθηεί ν εξεπλεηήο. 

 Γήμορ. Ζ νληόηεηα δήκνο αλαθέξεηαη ζηνπο πηζαλνύο δήκνπο πνπ έρνπλ δειώζεη 

πξνηίκεζε νη εξεπλεηέο, θαη ζηνπο δήκνπο πνπ αλήθνπλ νη εξεπλώκελνη. Πξσηεύνλ 

θιεηδί εδώ είλαη ην id ηνπ δήκνπ. Μόλν ηνπ γλώξηζκα είλαη ην Όλνκα ηνπ. 

 Δπεςνώμενορ. Οη εξεπλώκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα έξεπλά καο. 

Πξνζδηνξίδνληαη κνλαδηθά από ην γλώξηζκα id, όπσο θαη νη άιιεο νληόηεηεο. Σα 

γλσξίζκαηα πνπ θπιάζζνληαη γηα θάζε εξεπλώκελν είλαη ε δηεύζπλζή ηνπ: νδόο θαη 

αξηζκόο, Όλνκα, Δπώλπκν, Σειέθσλν θαη εκεηώζεηο. 

 Πποβλημαηικόρ. Πξόθεηηαη γηα εμεηδίθεπζε ηεο νληόηεηαο Δξεπλώκελνο. Δδώ 

αλήθνπλ νη εξεπλώκελνη ησλ νπνίσλ ε δηεύζπλζε δελ κπόξεζε λα αληηζηνηρεζεί από 

ηελ εθαξκνγή καο κε ζπληεηαγκέλεο. Πηζαλόηαηα ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηελ 

δηεύζπλζε ηνπ ελ ιόγσ εξεπλώκελνπ. 

 Geocoded. Δμεηδίθεπζε ηεο νληόηεηαο Δξεπλώκελνο. Δδώ αλήθνπλ νη εξεπλώκελνη 

γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ βξεζεί νη ζπληεηαγκέλεο. Έρεη γλσξίζκαηα ηα Γεσγξαθηθό 

Πιάηνο ( longitude) θαη Γεσγξαθηθό Μήθνο (latitude). 

 Έπεςνα. Απηή ε νληόηεηα δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ππόινηπε βάζε δεδνκέλσλ. Έρεη 

πάληα κόλν κηα εγγξαθή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ην όλνκα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο θαη θάπνηεο άιιεο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάπνηεο επηινγέο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Οη κεηαβιεηέο απηέο απνζεθεύνληαη ζηελ βάζε, έηζη 

ώζηε ε εθαξκνγή λα έρεη ηελ εηθόλα πνπ είρε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ έθιεηζε. 

Σα ΤΝΟΛΑ ΤΥΔΣΗΔΩΝ είλαη: 

 Έσει Πποηίμηζη. πλδέεη ηνπο εξεπλεηέο κε ηνπο δήκνπο θαη δειώλεη ηελ 

πξνηίκεζε θάζε εξεπλεηή ζε δήκνπο. Ζ ζρέζε είλαη  πνιιά πξνο πνιιά. Ζ 

ζπκκεηνρή δελ είλαη νιηθή γηα θακία από ηηο νληόηεηεο. 

 Βπίζκεηαι. πλδέεη εξεπλώκελνπο κε δήκνπο. ηελ νπζία είλαη ε ζρέζε πνπ 

ζπκπιεξώλεη ηελ δηεύζπλζε θάζε εξεπλώκελνπ κε βάζε ηνλ δήκν ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη. Ζ ζρέζε είλαη νιηθή από ηελ πιεπξά ησλ εξεπλώκελσλ θαζώο όινη πξέπεη 

λα αλήθνπλ ζε έλα δήκν. Δπίζεο ε ζρέζε είλαη έλα πξνο πνιιά, αθνύ θάζε 

εξεπλώκελνο αλήθεη κόλν ζε έλα δήκν, ελώ ζε έλα δήκν κπνξεί λα αλήθνπλ πνιινί 

εξεπλώκελνη. 

 Ανάθεζη. Δίλαη ε ζρέζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δλώλεη ηνπο επηιεγκέλνπο εξεπλεηέο 

κε ηνπο εξεπλώκελνπο πνπ έρνπλ βξεζεί νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Ζ ζρέζε είλαη έλα 

πξνο πνιιά, αθνύ θάζε επηιεγκέλνο εξεπλεηήο αληηζηνηρείηαη ζε πνιινύο 

εξεπλώκελνπο, αιιά θάζε εξεπλώκελνο κόλν ζε έλαλ εξεπλεηή. Ζ ζρέζε δελ είλαη 
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νιηθή γηα θακία νληόηεηα, αθνύ εμαξηάηαη από ηνλ ρξήζηε αλ θαη πνπ ζα 

αληηζηνηρεζνύλ νη εξεπλώκελνη. Υαξαθηεξίδεηαη από ην γλώξηζκα εηξά Δπίζθεςεο. 

 

Δξεπλεηήο Γήκνο

Δπηιεγκέλνο

Δξεπλώκελνο

Geocoded Πξνβιεκαηηθόο

Έρεη 

Πξνηίκεζε

Βξίζθεηαη

Αλάζεζε
 

IS_A

IS_A

Όλνκα

id

Δπώλπκν Τειέθωλν

Σεκεηώζεηο

id Όλνκα

id

Οδόο

Αξηζκόο

Όλνκα

Δπώλπκν

ΤειέθωλνΣεκεηώζεηο

Γεωγξαθηθό 

Πιάηνο

Γεωγξαθηθό 

Μήθνο

Αξηζκόο

Ν Μ

Ν

Ν

1

1

Έξεπλα

Δκθάληζε γξακκήο 

πιεξνθνξηώλ

Αλακνλή κεηαμύ 

αλαδεηήζεωλ 

ζπληεηαγκέωλ

Όλνκα 

έξεπλαο

Δκθάληζε 

γξακκήο έξεπλαο

Απνζήθεπζε 

ραξηώλ

Φόξηωζε ραξηώλ 

όηαλ δεηνύληαη
id

 

Δικόνα 3.14  Μονηέλο Ονηοηήηυν Σςζσεηίζευν. 
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4 Σ

σεδίαζη Σςζηήμαηορ 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4.1 Απσιηεκηονική  

Ζ εθαξκνγή καο απνηειείηαη από 47 θιάζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε 5 βαζηθά παθέηα: 

 παθέην Geocode: Έρεη ηηο θαηάιιειεο θιάζεηο γηα ηελ γεσθσδηθνπνίεζε 

δηεπζύλζεσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ραξηώλ. 

 παθέην Gui: Σν γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 

 παθέην Tsp: Παθέην κε θιάζεηο πνπ πινπνηνύλ ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Υξηζηνθίδε θαη 

ηππώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε αξρείν. 

 παθέην Print: Αζρνιείηαη κε ην ηη ηππώλεηαη θαηά ην debugging ζηε γξακκή 

πιεξνθνξηώλ ηεο εθαξκνγήο. 

 παθέην Sql: Αζρνιείηαη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Αλαιπηηθά ε δνκή ηνπ θώδηθά καο είλαη ε εμήο: 

thesis 

geocode 

Geocode.java 

GoogleStaticImage.java 

Urlmake.java 

gui 

Footer.java 

GuiManager.java 

Header.java 

MainPanel.java 

NeaEreuna.java 

addresses 

GeocodeThread.java 

GuiAddresses.java 



 

34 

 

init 

FileLoad.java 

InitDieuthunseis.java 

InitMap.java 

map 

JMap.java 

JMarks.java 

Marks.java 

Poin.java 

popupWindows 

AddAddress.java 

ChangeAddress.java 

ereunhtes 

CheckBoxRenderer.java 

DhmoiRenderer.java 

Get.java 

GuiEreunhtes.java 

init 

InitDhmoi.java 

InitEreunhtes.java 

popupWindows 

AddDhmoi.java 

AddEreunhth.java 

ChangeDhmo.java 

ChangeEreunhth.java 

MergeDhmo.java 

results 

GuiResults.java 

JMapResults.java 

init 

InitEreunhtesAddresses.java 

InitResults.java 

init 

Global.java 

print 

Print.java 

sql 

MysqlConntection.java 

tsp 

Edge.java 

Euler.java 

FromCoordinatesToFile.java 

MinimumCostPerfectMatching.java 

Tsp.java 

Πίνακαρ 4.1Γομή ηος κώδικα 

 

Σα αξρεία GuiEreunhtes, GuiAddresses, GuiResults πεξηέρνπλ 2, 3 θαη 3 θιάζεηο αληίζηνηρα. 
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Geocode

GoogleStaticImage

JMap

JMarks

Poin

JMapResultsGeocodeThread

GuiAddresses

InitDieuthunseis

InitMap

 

Δικόνα 4.1 Block Γιάγπαμμα ηηρ εθαπμογήρ - Οι ζςνδέζειρ ηηρ κλάζηρ JMap. 

4.2 Πεπιγπαθή Κλάζευν 

Όπσο είδακε ζην θεθάιαην 3 ε εθαξκνγή απνηειείηαη από 5 βαζηθά θνκκάηηα. Απηά ηα 

θνκκάηηα, όπσο παξνπζηάζηεθαλ, κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε 3 παξάζπξα: 

 Έλα παξάζπξν δηαρείξηζεο εξεπλεηώλ. 

 Έλα παξάζπξν δηαρείξηζεο εξεπλώκελσλ θαη ησλ δηεπζύλζεώλ ηνπο. 

 Έλα παξάζπξν γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Σελ θαηαλνκή θαη ηελ 

θαηάηαμε δειαδή ησλ εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο. 

Σα παξάζπξα απηά καδί πινπνηνύληαη ζηα ππνπαθέηα: gui.addresses, gui.ereunhtes, 

gui.results.   

Πέξαλ ηνπ παθέηνπ gui, πνπ πινπνηεί ηα γξαθηθά ηεο εθαξκνγήο, ππάξρνπλ, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, άιια 4 παθέηα: tsp, sql, geocode, print. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο/κέζνδνη/ζπλαξηήζεηο ησλ θιάζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο. 

4.2.1 Δπεςνηηέρ 

Δδώ ζα κειεηήζνπκε ην παθέην gui.ereunhtes.Σν θνκκάηη απηό απνηειείηαη από 12 θιάζεηο: 

ereunhtes 

CheckBoxRenderer.java 

DhmoiRenderer.java 

Get.java 

GuiEreunhtes.java  ( 2 κλάζεις ) 

init 

InitDhmoi.java 

InitEreunhtes.java 

popupWindows 

AddDhmoi.java 

AddEreunhth.java 

ChangeDhmo.java 

ChangeEreunhth.java 
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MergeDhmo.java 

4.2.1.1 CheckBoxRenderer 

Ζ θιάζε απηή δηαρεηξίδεηαη ην θνκκάηη επηινγώλ ηεο ιίζηαο κε ηνπο δήκνπο. 

4.2.1.2 DhmoiRenderer 

Γηαρεηξίδεηαη ηε ιίζηα ησλ δήκσλ. Φξνληίδεη λα δνζεί έληνλν καύξν ρξώκα ζην όλνκα ησλ 

δήκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πξνηίκεζε θάπνηνπ εξεπλεηή θαη γθξη ρξώκα ζην όλνκα ησλ 

δήκσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ πξνηίκεζε θαλελόο εξεπλεηή. 

4.2.1.3 Get 

Κιάζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πάλει κε ηνπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ επηιερζεί. Γηαζέηεη 

θαηάιιειεο κεζόδνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνύ ησλ εξεπλώκελσλ πνπ επηζπκεί λα 

επηζθεθζεί ν θάζε εξεπλεηήο. 

4.2.1.4 GuiEreunhtes 

Ζ βαζηθή θιάζε πνπ πινπνηεί ην πάλει γηα ηελ δηαρείξηζε εξεπλεηώλ θαη δήκσλ. Γηαζέηεη 

θαηάιιειεο κεζόδνπο γηα ηελ απόθξηζε ζην πάηεκα ησλ θνπκπηώλ θαζώο θαη ηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο όηαλ επηιέγνληαη δήκνη ή εξεπλεηέο από ηελ ιίζηα. ηελ νπζία απηή ε θιάζε 

δηαζπλδέεηαη κε όιεο ηηο ππόινηπεο ηνπ παθέηνπ. ην αξρείν GuiEreunhtes.java ππάξρεη θαη 

κία 2
ε
 θιάζε γηα ηελ δηαρείξηζε ζπκβάλησλ ηνπ πνληηθηνύ. 

4.2.1.5 InitDhmoi 

Κιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο ιίζηαο ησλ δήκσλ. Κάζε θνξά πνπ 

αλνίγεη ε εθαξκνγή ηελ αξρηθνπνηεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Καη θάζε θνξά 

πνπ θάπνηνο δήκνο πξνζηίζεηαη ή  δηαγξάθεηαη εθηειεί ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζηελ ιίζηα 

θαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο, έρεη ηηο κεζόδνπο γηα ηελ εκθάληζε ησλ θαηάιιεισλ 

δήκσλ επηιεγκέλσλ, όηαλ επηιέγεηαη έλαο εξεπλεηήο θαη ηελ εηζαγσγή ή δηαγξαθή από ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην αλ επηιέγεηαη ή από-επηιέγεηαη έλαο δήκνο γηα έλαλ 

εξεπλεηή. 

4.2.1.6 InitEreunhtes 

Όκνηα κε ηελ παξαπάλσ θιάζε απηή ε θιάζε έρεη κεζόδνπο γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο ιίζηαο 

ησλ εξεπλεηώλ. Δηζάγεη ηνπο εξεπλεηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Αιιάδεη ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ όηαλ πξνζηίζεληαη , δηαγξάθνληαη , αιιάδνπλ ή επηιέγνληαη εξεπλεηέο. 
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4.2.1.7 AddDhmoi 

Κιάζε πνπ πινπνηεί έλα παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ εηζαγσγή θάπνηνπ δήκνπ. Διέγρεη ην 

όλνκα ηνπ δήκνπ ώζηε λα κελ ππάξρεη ήδε θαη ζηελ ζπλέρεηα ην εηζάγεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ ιίζηα ρξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο από ηελ θιάζε InitDhmoi. 

4.2.1.8 AddEreunhth 

Κιάζε πνπ πινπνηεί έλα παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ εηζαγσγή θάπνηνπ εξεπλεηή. Διέγρεη ην 

όλνκα ηνπ εξεπλεηή ώζηε λα κελ ππάξρεη ήδε θαη ζηελ ζπλέρεηα ην εηζάγεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ ιίζηα ρξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο από ηελ θιάζε InitEreunhtes. 

 

4.2.1.9 ChangeDhmo 

Κιάζε πνπ πινπνηεί έλα παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ νλόκαηνο ελόο δήκνπ θαη 

ηελ πηζαλή αιιαγή ηνπ.  

4.2.1.10 ChangeEreunhth 

Κιάζε πνπ πινπνηεί έλα παξάζπξν γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ελόο εξεπλεηή θαη ηελ 

πηζαλή αιιαγή θάπνησλ από απηά. 

4.2.1.11 MergeDhmo 

Κιάζε γηα ηελ ζπγρώλεπζε δύν δήκσλ ζε έλαλ κε θαηλνύξην όλνκα. Ζ θιάζε αλαλεώλεη θαη 

ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ησλ εξεπλώκελσλ ώζηε λα αλήθνπλ ζηνλ ζσζηό δήκν. 

4.2.2 Γιεςθύνζειρ 

Δδώ ζα κειεηήζνπκε ην παθέην gui.addresses.  Σν θνκκάηη απηό απνηειείηαη από 13 θιάζεηο. 

addresses 

GeocodeThread.java 

GuiAddresses.java ( 3 κλάζεις ) 

init 

FileLoad.java 

InitDieuthunseis.java 

InitMap.java 

map 

JMap.java 

JMarks.java 

Marks.java 

Poin.java 

popupWindows 

AddAddress.java 

ChangeAddress.java 
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4.2.2.1 GeocodeThread 

Ζ θιάζε απηή δεκηνπξγεί έλα λήκα γηα ηελ εύξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ όισλ ησλ 

δηεπζύλζεσλ (ησλ εξεπλώκελσλ) πνπ δελ έρνπλ ήδε βξεζεί. Δπεηδή ππάξρεη ε επηινγή ηα 

αηηήκαηα λα γίλνληαη κε θαζπζηέξεζε 35 δεπηεξόιεπηα ην έλα από ην άιιν , απηή ε θιάζε 

επηηξέπεη νη αηηήζεηο λα γίλνληαη ζε άιιν λήκα θαη λα κελ ζηακαηάεη ε εθαξκνγή. Δπίζεο κηα 

κπάξα δείρλεη ηελ πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο ζην θέληξν ηεο εθαξκνγήο. 

4.2.2.2 GuiAddresses 

Ζ θύξηα θιάζε πνπ πινπνηεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην πάλει γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εξεπλώκελσλ 

θαη ησλ δηεπζύλζεσλ ηνπο. Έρεη ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο γηα εηζαγσγή δηεπζύλζεσλ από 

αξρείν, εηζαγσγή δηαγξαθή , αιιαγή εξεπλώκελσλ. πλδέεηαη ζηελ νπζία κε όιεο ηηο 

ππόινηπεο θιάζεηο ηνπ παθέηνπ. Σν αξρείν GuiAddresses.java πεξηέρεη αθόκα ηηο θιάζεηο: 

BoxRenderer θαη NotFilled. Ζ BoxRenderer δηαρεηξίδεηαη ηελ ιίζηα κε ηηο δηεπζύλζεηο ησλ 

εξεπλώκελσλ. Γειαδή, θαζνξίδεη πνηα ζα είλαη επηιεγκέλε θαη ηε ρξώκα ζα έρεη. Ζ NotFilled 

είλαη ζηελ νπζία ην εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη δίπια ζηηο δηεπζύλζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ 

βξεζεί ζπληεηαγκέλεο. 

4.2.2.3 FileLoad 

Κιάζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δηεπζύλζεσλ (εξεπλώκελσλ) από αξρείν.  

4.2.2.4 InitDieuthunseis 

Κιάζε γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο ιίζηαο ησλ εξεπλώκελσλ. Πεξηέρεη θαηάιιειεο κεζόδνπο 

γηα πξνζζήθε , δηαγξαθή θαη αιιαγή εξεπλώκελνπ. Δπίζεο δηαρεηξίδεηαη ηνπο πίλαθεο 

Πξνβιεκαηηθόο θαη Δξεπλώκελνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

4.2.2.5 InitMap 

Κιάζε γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ δηεπζύλζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ράξηε. Πεξηέρεη 

κεζόδνπο γηα πξνζζήθε ή αθαίξεζε δηεπζύλζεσλ από ηνλ ράξηε. 

4.2.2.6 JMap 

Ζ θιάζε απηή πινπνηεί ηνλ δηαδξαζηηθό ράξηε. Ζ θιάζε πεξηέρεη 34 κεζόδνπο, νη νπνίεο 

βνεζνύλ ζην λα εκθαλίδεηαη ζσζηά ν ράξηεο, λα είλαη δηαδξαζηηθόο, λα αληηδξά ζε ζπκβάληα 

ηνπ πνληηθηνύ θαη λα εκθαλίδνληαη ζην θαηάιιειν ζεκείν νη θαξθίηζεο ησλ δηεπζύλζεσλ. 
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4.2.2.7 JMarks 

Πεξηέρεη κεζόδνπο πνπ δεκηνπξγνύλ ην γξαθηθό (ηελ θαξθίηζα) πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ράξηε 

γηα λα δείρλεη δηεπζύλζεηο. 

4.2.2.8 Marks 

Μηα δεύηεξε θιάζε πνπ δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθό γξαθηθό από ηελ πξνεγνύκελε. 

4.2.2.9 Poin 

Κιάζε αληίζηνηρε κε ηελ θιάζε Point |ηεο java πνπ πινπνηεί όκσο ζεκεία κε αθξίβεηα 

πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πξαγκαηηθώλ γεσγξαθηθώλ 

ζπληεηαγκέλσλ. 

4.2.2.10 AddAddress 

Παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ πξνζζήθε εξεπλώκελνπ. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζζήθε 

ε δηεύζπλζή ηνπ. Καηά ηελ εηζαγσγή ειέγρεηαη όηη δελ ππάξρεη παλνκνηόηππνο εξεπλώκελνο. 

4.2.2.11 ChangeAddress 

Παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ελόο εξεπλώκελνπ θαη πηζαλή αιιαγή 

θάπνησλ από απηά. 

4.2.3 Αποηελέζμαηα 

Δδώ ζα κειεηήζνπκε ην παθέην gui.results.  Σν θνκκάηη απηό απνηειείηαη από 6 θιάζεηο. 

results 

GuiResults.java (3 κλάζεις) 

JMapResults.java 

init 

InitEreunhtesAddresses.java 

InitResults.java 

4.2.3.1 GuiResults 

Δίλαη ε θιάζε πνπ δηαρεηξίδεηαη ην παξάζπξν γηα ηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ. Έρεη έλα 

ράξηε κία ιίζηα ησλ επηιεγκέλσλ εξεπλεηώλ θαη κηα ιίζηα ησλ δήκσλ. ην ίδην αξρείν 

βξίζθνληαη θαη νη θιάζεηο: EreunhtesRender, DhmoiRender νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα 

θνπηάθηα κε ηνπο αξηζκνύο δίπια ζε θάζε ζηνηρείν ησλ δύν ιηζηώλ. 
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4.2.3.2 JMapResults 

Ο ράξηεο ηνπ παξαζύξνπ. Κιεξνλνκεί από ηελ θιάζε Jmap. Πξνζζέηεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο , 

όπσο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γηα ηηο δηεπζύλζεηο (θαξθίηζεο) , ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο 

δηεπζύλζεσλ (εξεπλώκελσλ) θαη ηελ αλάζεζή ηνπο ζε εξεπλεηέο. 

4.2.3.3 InitEreunhtesAddresses 

Κιάζε πνπ βνεζά ζηελ αξρηθνπνίεζε ησλ δηεπζύλζεσλ θαη θαζνξίδεη ην ρξώκα κε ην νπνίν 

ζα εκθαλίδεηαη ε θαζεκία. Πνηα έρεη αλαηεζεί θαη πνηα όρη. Γηαζέηεη κεζόδνπο γηα αλάζεζε 

θαη δηαγξαθή ησλ δηεπζύλζεσλ ζε θαη από εξεπλεηέο. 

4.2.3.4 InitResults 

Αξρηθνπνηεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο 2 ιίζηεο ηνπ παξαζύξνπ. Σνπο δήκνπο θαη ηνπο 

επηιεγκέλνπο εξεπλεηέο δειαδή. 

4.2.4 Κενηπικό Μενού 

Δδώ πεξηιακβάλνληαη νη θιάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ην βαζηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο. Οη 

θιάζεηο είλαη νη εμήο: 

gui 

Footer.java 

GuiManager.java 

Header.java 

MainPanel.java 

NeaEreuna.java 

init 

Global.java 

4.2.4.1 Footer 

Ζ θιάζε δεκηνπξγεί ην πάλει πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο εθαξκνγήο θαη ηππώλεη ηη 

θάλεη ε εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

4.2.4.2 GuiManager 

Γεκηνπξγεί ην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο κε ηα κελνύ ηνπ. Δίλαη ε θιάζε πνπ δηαρεηξίδεηαη 

πην πάλει εκθαλίδεη ε εθαξκνγή θαη πσο απηά ελαιιάζζνληαη.  

4.2.4.3 Header 

Κιάζε πνπ δεκηνπξγεί έλα βνεζεηηθό πάλει ζην νπνίν πεξηέρνληαη θνπκπηά ζπληνκεύζεηο 

γηα ην πάλει δεκηνπξγίαο λέαο έξεπλαο θαη ην θπξίσο κελνύ. Δπίζεο πεξηέρεη θαη ην όλνκα 

ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 
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4.2.4.4 MainPanel.java 

Σν θπξίσο πάλει ηεο εθαξκνγήο. Έρεη 3 θνπκπηά πνπ νδεγνύλ ζηα πάλει : δηαρείξηζεο 

εξεπλεηώλ, δηαρείξηζεο δηεπζύλζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. 

4.2.4.5 NeaEreuna.java 

Πάλει γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο έξεπλαο. Αξρηθνπνηεί ηελ εθαξκνγή γηα ηελ λέα έξεπλα. 

4.2.4.6 Global.java 

Κιάζε πνπ θξαηά ηεο κεηαβιεηέο ηεο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από πνιιέο άιιεο 

θιάζεηο. 

4.2.5 Πακέηο geocode 

Σν παθέην απηό ρξεζηκνπνηείηαη από ην παξάζπξν δηαρείξηζεο εξεπλώκελσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ράξηε θαη ηελ εύξεζε ζπληεηαγκέλσλ ησλ εξεπλώκελσλ.  

Σν παθέην πεξηιακβάλεη 3 θιάζεηο. 

geocode 

Geocode.java 

GoogleStaticImage.java 

Urlmake.java 

4.2.5.1 Geocode 

Ζ θιάζε απηή πεξηέρεη κεζόδνπο γηα ηελ εύξεζε ζπληεηαγκέλσλ από δηεπζύλζεηο (geocode). 

Δπίζεο πεξηέρεη κεζόδνπο γηα ηελ εύξεζε δηεπζύλζεσλ από ζπληεηαγκέλεο (reverse geocode). 

Κάπνηεο από ηηο κεζόδνπο ηεο έρνπλ παξζεί από ηζηνζειίδα (βιέπε 
6
 παξαθάησ). 

4.2.5.2 GoogleStaticImage 

Γηαρείξηζε ησλ εηθόλσλ πνπ απνηεινύλ ηνλ ράξηε ηεο εθαξκνγήο. Ζ παξνύζα θιάζε 

πεξηέρεη ηηο κεζόδνπο πνπ αλαδεηνύλ ηνλ θαηάιιειν ράξηε είηε από ην δηαδίθηπν (ππεξεζία 

ηεο Google) είηε από ηελ κλήκε ή ηνλ ζθιεξό δίζθν. Πεξηέρεη επίζεο κεζόδνπο γηα ην 

θαζνξηζκό ησλ ηδηνηήησλ ησλ εηθόλσλ : πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ ράξηε θαη ζε πνην επίπεδν 

εζηίαζεο. 

4.2.5.3 Urlmake 

Πεξηέρεη κεζόδνπο γηα ηελ δεκηνπξγία HTTP αηηήζεσλ. Ο θώδηθάο ηεο έρεη παξζεί από ην 

ηζηνζειίδα (βιέπε ππνζεκείσζε 
6
 παξαθάησ)). 
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4.2.6 Πακέηα Print - sql 

Σα παθέηα print θαη sql έρνπλ από κία θιάζε . Γη’ απηό ηα αλαθέξνπκε καδί. 

print 

Print.java 

sql 

MysqlConntection.java 

4.2.6.1 Print 

Ζ θιάζε απηή δηαρεηξίδεηαη όηη ηππώλεη ε εθαξκνγή γηα debugging. ηελ εθαξκνγή ππάξρεη 

έλα παξάζπξν ην νπνίν εκθαλίδεη όηη πξέπεη λα ηππώζεη ε εθαξκνγή. 

4.2.6.2 MysqlConntection 

Ζ θιάζε δηαρεηξίδεηαη όιε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε επηινγή , αιιαγή  

ή δηαγξαθή πνπ ζπκβαίλεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη 

κε θιήζε θάπνηαο κεζόδνπ ηεο θιάζεο απηήο. 

4.2.7 Πακέηο tsp 

Σν παθέην απηό έρεη ηηο απαξαίηεηεο θιάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ 

Υξηζηνθίδε. Πεξηέρεη ηηο παξαθάησ 5 θιάζεηο: 

tsp 

Edge.java 

Euler.java 

FromCoordinatesToFile.java 

MinimumCostPerfectMatching.java 

Tsp.java 

4.2.7.1 Edge 

Κιάζε πνπ αλαπαξηζηά κηα αθκή ελόο γξάθνπ.  

4.2.7.2 Euler 

Κιάζε πνπ πινπνηεί αιγόξηζκν εύξεζεο θύθινπ ηνπ Euler ζε γξάθν πνπ έρεη. Έρεη παξζεί 

από βηβιίν (βιέπε 
8
 παξαθάησ). 

4.2.7.3 FromCoordinatesToFile.java 

Κιάζε πνπ δέρεηαη σο είζνδν έλαλ εξεπλεηή θαη εμάγεη ζε αξρείν ηελ πξνηεηλόκελε ζεηξά 

εξεπλώκελσλ. 
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4.2.7.4 MinimumCostPerfectMatching.java 

Τινπνηεί αιγόξηζκν εύξεζεο ηνπ ειαρίζηνπ θόζηνπο perfect matching ελόο πιήξνπο γξάθνπ 

κε άξηην αξηζκό θνξπθώλ. Έρεη παξζεί από βηβιίν (βιέπε 
8
 παξαθάησ).. 

4.2.7.5 Tsp.java 

Κιάζε πνπ πινπνηεί ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Υξηζηνθίδε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

πιαλόδηνπ πσιεηή. Υξεζηκνπνηεί θαη ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζην παξόλ 

παθέην. 

4.3 Βάζη Γεδομένυν 

Γίλεηαη εδώ ην ζρεζηαθό ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή καο. 

Κάζε ζύλνιν νληνηήησλ ηνπ κνληέινπ νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ (βιέπε 3.4) έρεη κεηαηξαπεί 

ζε ζρέζε. 

 Δπεςνηηήρ (Κσδηθόο, Όλνκα, Δπώλπκν, Σειέθσλν, εκεηώζεηο) 

 Δπιλεγμένορ (Κσδηθόο, Αξηζκόο) 

 Γήμορ (Κσδηθόο, Όλνκα) 

 Δπεςνώμενορ (Κσδηθόο, Οδόο, Αξηζκόο, Όλνκα, Δπώλπκν, Σειέθσλν, εκεηώζεηο, 

Κσδηθόο_Γήκνπ) 

 Πποβλημαηικόρ ( Κσδηθόο_Δξεπλώκελνπ) 

 Geocoded (Κσδηθόο_Δξεπλώκελνπ, Γεσγξαθηθό πιάηνο, Γεσγξαθηθό κήθνο) 

 Έπεςνα (Κσδηθόο, Όλνκα έξεπλαο, Δκθάληζε γξακκήο έξεπλαο, Δκθάληζε γξακκήο 

πιεξνθνξηώλ, Αλακνλή κεηαμύ αλαδεηήζεσλ ζπληεηαγκέλσλ, Απνζήθεπζε ραξηώλ, 

Φόξησζε ραξηώλ όηαλ δεηνύληαη) 

Να ζεκεηώζνπκε όηη ε ζπζρέηηζε Βπίζκεηαι πνπ ζπλδέεη ηνπο εξεπλώκελνπο κε δήκνπο έρεη 

γίλεη έλα επηπιένλ πεδίν Κσδηθόο_δήκνπ ζηελ ζρέζε εξεπλώκελνο. Απηό ην πεδίν δείρλεη 

ζηνλ αληίζηνηρν δήκν. 

Σα ΤΝΟΛΑ ΤΥΔΗΔΩΝ κεηαηξέπνληαη ζηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

 Έσει Πποηίμηζη (Κσδηθόο_Δξεπλεηή, Κσδηθόο_Γήκνπ)  

 Ανάθεζη (Κσδηθόο_Δπηιεγκέλνπ, Κσδηθόο_Geocoded) 
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Ερευνθτισ

PK id

 Όνομα
 Επώνυμο
 Τθλζφωνο
 Σθμειώςεισ

Διμοσ

PK id

 Όνομα

Ζχει Προτίμθςθ

PK,FK1 Ερευνητές_id
PK,FK2 Δήμοι_id

Ερευνώμενοσ

PK id

 Οδόσ
 Αρικμόσ
 Όνομα
 Επώνυμο
 Τθλζφωνο
 Σθμειώςεισ
FK1 Διμοσ_id

Προβλθματικόσ

PK,FK1 id

Geocoded

PK,FK1 id

 Γεωγραφικό Πλάτοσ
 Γεωγραφικό Μικοσ

Ανάκεςθ

PK,FK1 Επιλεγμένος_id
PK,FK2 Geocoded_id

Επιλεγμζνοσ

PK,FK1 id

 Αρικμόσ

Ζρευνα

PK id

 Όνομα Ζρευνασ
 Εμφάνιςθ γραμμισ ζρευνασ
 Εμφάνιςθ γραμμθσ πλθροφοριών
 Αναμονι μεταξφ αναηθτιςεων ςυντεταγμζνων
 Αποκικευςθ χαρτών
 Φορτωςθ χαρτών όταν ηθτοφνται

 

Δικόνα 4.2 Σσεζιακό ζσήμα. 
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4.4 Κυδικοποίηζη απσείυν 

ην ζύζηεκά καο γίλεηαη ρξήζε δύν εηδώλ αξρείσλ.  Πξώηνλ είλαη δπλαηόλ λα εηζαρζνύλ 

εξεπλώκελνη από αξρείν. Γεύηεξνλ ε πξόηαζε δηαδξνκήο γηα θάζε εξεπλεηή εμάγεηαη ζε 

αξρείν. 

4.4.1 Απσείο Δπεςνώμενυν 

Σν αξρείν απηό πεξηέρεη εξεπλώκελνπο, έλαλ ζε θάζε γξακκή. Ζ δνκή πνπ δίλνπκε, ηα 

ζηνηρεία ηνπ θάζε εξεπλώκελνπ, είλαη ε εμήο: 

Οδός,Αριθμός,Δήμος,<Όνομα>,<Επώνσμο>,<Τηλέφωνο>,<Σημειώζεις> 

όπνπ είλαη απαξαίηεην λα δνζνύλ ε νδόο, ν αξηζκόο θαη ν δήκνο, δειαδή ε δηεύζπλζε ηνπ 

θάζε εξεπλεηή, ελώ όια ηα ππόινηπα πεδία είλαη πξναηξεηηθά. 

Αλ ιείπεη κηα πιεξνθνξία όπσο πρ. ην «Σειέθσλν» αιιά ππάξρεη κηα επόκελε όπσο νη 

«εκεηώζεηο» πξέπεη λα αθεζεί θελό κεηαμύ ησλ δύν θνκκάησλ. Γηαθνξεηηθά νη 

«εκεηώζεηο» ζα ζεσξεζνύλ σο ην «Σειέθσλν». 

Σν αξρείν κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε ζηνλ ζθιεξό δίζθν κε νπνηνδήπνηε όλνκα. 

Πξέπεη όκσο λα είλαη ηύπνπ txt. Γηαθνξεηηθά ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξηζηεί ζσζηά από ηελ 

εθαξκνγή. Όηαλ επηιεγεί εηζαγσγή από αξρείν ηόηε δεηείηαη από ηνλ ρξήζηε λα βξεζεί ην 

επηζπκεηό αξρείν. 

 

Δικόνα 4.3 Παπάδειγμα απσείος ειζαγυγήρ επεςνώμενυν. 
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4.4.2 Απσείο ππόηαζηρ διαδπομήρ 

Όηαλ ν ρξήζηεο (αθνύ έρεη αλαζέζεη ηνπο εξεπλώκελνπο) επηιέμεη λα θάλεη εμαγσγή ζε 

αξρείν ησλ απνηειεζκάησλ ηόηε δεκηνπξγνύληαη από έλα αξρείν γηα θάζε εξεπλεηή (ή κόλν 

έλα αλ έρεη επηιεγεί εμαγσγή κόλν γηα επηιεγκέλν εξεπλεηή). Ο ρξήζηεο ζηε ζπλέρεηα δίλεη 

ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν ζέιεη λα δεκηνπξγεζνύλ ηα αξρεία. 

Σν θάζε αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη όλνκα ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εξεπλεηή θαη είλαη 

αξρείν txt. H δνκή πνπ έρεη ην αξρείν είλαη ε εμήο: 

Έρεσνα: Όνομα Έρεσνας      

        

AA Οδός Αριθμός    Δήμος   Όνομα   Επώνσμο Τηλέφωνο Σημειώζεις    

1 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

2 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

...        

n ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

        

Google Maps       

        

Link1        

Link2        

…        

Γίλνληαη κε πξνηεηλόκελε ζεηξά νη εξεπλώκελνη θαη ζην ηέινο αλά 25 εξεπλώκελνπο δίλεηαη 

έλαο ζύλδεζκνο ζηελ ππεξεζία: maps.google.com κε θαηάιιειεο παξακέηξνπο ώζηε λα 

εκθαληζηεί ζηνλ ράξηε ε πξνηεηλόκελε ζεηξά επίζθεςεο ησλ 25 (ην πνιύ) απηώλ 

εξεπλώκελσλ. ε απηή ηελ ζειίδα ν θάζε εξεπλεηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζεηξά. 

 

Δικόνα 4.4 Παπάδειγμα απσείος πποηιμήζευν για κάθε επεςνηηή. 
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5  

Υλοποίηζη 

ην θεθάιαην απηό ζα ζπδεηήζνπκε ιεπηνκεξώο ζέκαηα πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

5.1 Δνδιαθέπονηα ζημεία ςλοποίηζηρ 

Αθνινπζνύλ κεξηθά ζεκαληηθά ζεκεία ηεο πινπνίεζεο πνπ αμίδνπλ πεξηζζόηεξε πξνζνρή. 

5.1.1 Δύπεζη ζςνηεηαγμένυν 

Ζ δηαδηθαζία εύξεζεο ζπληεηαγκέλσλ, όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, απνηειεί έλα πνιύ 

ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. ην θνκκάηη απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαζύλδεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηεο Google, ε Google Geocoding (βιέπε 2.4).  

Γηα θάζε δηεύζπλζε πνπ ζέινπκε λα πάξνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο, ζηέιλνπκε έλα HTTP 

αίηεκα θαη επεμεξγαδόκαζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ καο γπξλάλε. 

Αξρηθά ζέινπκε κηα κέζνδν ε νπνία λα παίξλεη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα πεξάζνπκε ζην 

αίηεκα, θαη λα ηηο πξνζαξκόδεη ζε κηα απνδεθηή κνξθή γηα HTTP αίηεκα. ε απηή ηελ 

κνξθή δελ επηηξέπνληαη ειιεληθνί ραξαθηήξεο θαη θελά. Δπηηξέπνληαη κόλν αγγιηθνί 

ραξαθηήξεο, αξηζκνί θαη ηα ζύκβνια: - , . , ~. Οη ππόινηπνη ραξαθηήξεο πξέπεη λα 

αλαπαξαζηαζνύλ ζηελ αληίζηνηρε δεθαεμαδηθή κνξθή ηνπο: %xx. Γηα παξάδεηγκα ην θελό 

αλαπαξίζηαηαη σο: %20 . 
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Απηή ε κέζνδνο (urlEncode) ππάξρεη ζηελ θιάζε urlmake (νη πεξηζζόηεξεο κέζνδνη πνπ 

κειεηνύληαη ζ’ απηό ην θεθάιαην έρνπλ παξζεί από θόξνπκ ηεο ΝΟΚΗΑ
6
 θαη έρνπλ ζηελ 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια). 

ηε ζπλέρεηα ην θαηάιιεια κνξθνπνηεκέλν αίηεκα πξέπεη λα απνζηαιεί γηα λα πάξνπκε ηελ 

απάληεζε, πνπ είλαη έλα αξρείν xml. Απηό ην αλαιακβάλεη κηα άιιε κέζνδνο ηεο θιάζεο 

urlmake, ε loadHttpFile. Σελ απάληεζε ηελ δηαρεηξίδεηαη ε κέζνδνο geocodeAddress. Ζ 

κέζνδνο απηή αξρηθά ειέγρεη 2 πξάγκαηα. Καηαξρήλ όηη ε απάληεζε έρεη γπξίζεη κε 

status_code “OK”. Γειαδή, δελ έρεη γίλεη θαλέλα ιάζνο θαη έρεη γπξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

απνηέιεζκα. Γεύηεξνλ, όηη ε αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη ηύπνπ street_address. Απηό 

ζεκαίλεη όηη έρεη βξεζεί αθξηβώο ζε πνην ζεκείν είλαη ε δηεύζπλζε ζε επίπεδν νδνύ. Κάζε 

άιιν επίπεδν αθξίβεηαο (δήκνο, πόιε, ρώξα θιπ.) είλαη κε ηθαλνπνηεηηθό γηα ην ζύζηεκά 

καο. ε πεξίπησζε, ινηπόλ, πνπ θάπνηα από ηηο παξαπάλσ 2 παξακέηξνπο ηνπ απνηειέζκαηνο 

δελ είλαη ε επηζπκεηή, ε κέζνδνο ζηακαηάεη πεηώληαο εμαίξεζε κε ην θαηάιιειν κήλπκα. 

Αλ νη παξάκεηξνη είλαη νη επηζπκεηέο ηόηε ε κέζνδνο geocodeAddress πξνρσξάεη 

βξίζθνληαο, ζηελ δνκή xml, ζηα απνηειέζκαηα ηηο ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθό πιάηνο, 

γεσγξαθηθό κήθνο) θαη ηηο γπξλάεη ζηελ εθαξκνγή πνπ ηελ θάιεζε. 

Παξόκνηα δηαδηθαζία κε ηελ geocodeAddress αθνινπζεί θαη ε reversegeocode. Απηή παίξλεη 

σο παξάκεηξν ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ θαη γπξλάεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ. Γελ ρξεηάδεηαη 

λα ειέγμεη ηνλ ηύπν ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά κόλν ην ζηάηνπο ηνπ. 

5.1.2 Γιαδπαζηικόρ σάπηηρ 

Γηα ην ζύζηεκά καο πινπνηήζεθε έλαο δηαδξαζηηθόο ράξηεο. Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη ε ρξήζε 

κηαο εηθόλαο ηεο Αζήλαο σο ράξηε. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απόθηεζε ηεο εηθόλαο ε 

δηαζύλδεζε ηεο ππεξεζίαο Google Static Maps (βιέπε 2.5). ην ζεκείν απηό λα ηνληζηεί όηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε  απηή ε ππεξεζία επεηδή δελ είλαη δηαζέζηκεο βηβιηνζήθεο γηα απεπζείαο 

ρξήζε κηαο δηαδξαζηηθήο ππεξεζίαο ράξηε όπσο γηα παξάδεηγκα δίλνληαη γηα ρξήζε ζε 

ηζηνζειίδα κε javascript ή ζε θηλεηό
7
. Με ηε ρξήζε ζηαηηθώλ ραξηώλ γίλεηαη δπλαηή θαη ε 

πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο γηα πην γξήγνξε ιεηηνπξγία ηνπ ράξηε. 

Ζ πινπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επεθηείλεη ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ρξεζηκνπνηεί πνιιέο 

εηθόλεο απνθηεκέλεο κέζσ Google Static Maps API, έηζη ώζηε λα πξνζθέξεη κεγαιύηεξν 

ζπλνιηθό ράξηε. Ο ράξηεο ινηπόλ απνηειείηαη από πνιιέο εηθόλεο ηνπνζεηεκέλεο ε κηα δίπια 

ζηελ άιιε, κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε όηη δελ είλαη πνιιέο εηθόλεο αιιά 

κόλν κηα. Ζ ρξήζε πνιιώλ εηθόλσλ επηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή ηελ ρξήζε πνιιώλ επηπέδσλ 

εζηίαζεο. Κάζε επίπεδν εζηίαζεο έρεη ηηο δηθέο ηνπ εηθόλεο. Γηα λα γίλεη απηό δπλαηό θαη ν 

ράξηεο λα ιεηηνπξγεί ζσζηά πξέπεη θάζε εηθόλα λα έρεη 2 ηδηόηεηεο: 1) ηελ ζέζε από όπνπ 

                                                      
6
 http://wiki.forum.nokia.com/index.php/Google_Maps_API_in_Java_ME  

7
 http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/  
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μεθηλάεη ζηνλ ράξηε, θαη 2) ζε πνην επίπεδν εζηίαζεο αλήθεη θαη εκθαλίδεηαη. Δλλνείηαη πσο 

όιεο νη εηθόλεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο. (Θπκίδνπκε εδώ όηη ε κέγηζηε δηάζηαζε 

πνπ κπνξεί λα γπξίζεη ε ππεξεζία Google Static Maps είλαη 640Υ640 pixels). 

Δδώ πεξηγξάθνπκε όιεο ηηο ρξήζεηο πνπ έρεη ν ράξηεο , ώζηε λα αλαιύζνπκε αλαιπηηθά ζηελ 

ζπλέρεηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα έρεη θαη πσο απηέο πινπνηήζεθαλ. Οη ρξήζεηο 

πνπ έρεη ινηπόλ ν ράξηεο είλαη νη εμήο: 

 Πξνβνιή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δηεπζύλζεσλ  

 Γπλαηόηεηα επηινγήο λέσλ δηεπζύλζεσλ 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηεπζύλζεηο 

 Καηαλνκή ησλ εξεπλώκελσλ 

Γηα λα γίλνπλ νη παξαπάλσ ρξήζεηο ηνπ ράξηε δπλαηέο θαη εύρξεζηεο, ν ράξηεο πινπνηεί ηηο 

παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 Ύπαξμε πνιιώλ επηπέδσλ εζηίαζεο. Έηζη είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ δξόκσλ ζε 

κεγάιν επίπεδν εζηίαζεο θαη ε πξνβνιή νιόθιεξεο ηεο Αζήλαο ζε κηθξό επίπεδν 

εζηίαζεο. 

 Κάζε ζεκείν ηνπ ράξηε (pixel) κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί κε γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θαη ην αληίζηξνθν. 

 Ο ράξηεο αληηδξά πνηθηινηξόπσο ζε ζπκβάληα ηνπ πνληηθηνύ. Μάιηζηα ππάξρνπλ 2 

είδε ραξηώλ. Απηό ηεο επηινγήο θαη πξνβνιήο ησλ δηεπζύλζεσλ (ζην εμήο ράξηεο 1) 

θαη απηό ηεο αλάζεζεο εξεπλώκελσλ ζε εξεπλεηέο (ζην εμήο ράξηεο 2). Οη δύν 

ράξηεο έρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζην πσο αληηδξνύλ ζε ζπκβάληα ηνπ πνληηθηνύ θαη 

ζην πσο θαίλνληαη - κε ηη ρξώκα - νη δηεπζύλζεηο πάλσ ηνπο. 

 Αληηζηνίρηζε θάζε δηεύζπλζεο πνπ θαίλεηαη ζηνλ ράξηε κε έλαλ εξεπλώκελν ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

 Όηαλ αιιάδεη ην επίπεδν εζηίαζεο ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ ζπλερίδεη λα δείρλεη ζην 

ίδην ζεκείν ζηνλ ράξηε. 

5.1.2.1 Σωζηή λειηοςπγία ηος σάπηη 

Ο ράξηεο πνπ πινπνηήζεθε ιεηηνπξγεί ζσζηά κόλν γηα ηελ Αζήλα. Απηό δελ αληηβαίλεη  ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηπισκαηηθήο θαζώο ε δηαρείξηζε ησλ εξεπλώλ αθνξά ηνλ λνκό ηεο Αηηηθήο. 

Γηαηί ζπκβαίλεη όκσο απηό;  

Γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν ράξηεο ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ζηαζεξέο. Μία πνπ δείρλεη ζε πόζεο 

κνίξεο γεσγξαθηθό πιάηνο αληηζηνηρεί έλα pixel ηνπ ράξηε ζε επίπεδν εζηίαζεο 19 (ζε 

κηθξόηεξν επίπεδν θάζε pixel αληηζηνηρεί ζηνλ δηπιάζην αξηζκό κνηξώλ ζε ζρέζε κε ην 

ακέζσο κεγαιύηεξν ηνπ, γηαηί ππνδηπιαζηάδεηαη ε αθξίβεηά ηνπ). Καη κία πνπ δείρλεη ζε 

πόζεο κνίξεο γεσγξαθηθό κήθνο αληηζηνηρεί έλα pixel ηνπ ράξηε ζε επίπεδν εζηίαζεο 19. Οη 
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ηηκέο απηέο έρνπλ βξεζεί πεηξακαηηθά γηα ηελ Αζήλα. Όπσο είδακε ζην θεθάιαην 2.3 ν 

ράξηεο ηεο ππεξεζίαο Google Maps (θαη επνκέλσο θαη ηεο Google Static Maps) είλαη 

θηηαγκέλνο κε Μεξθαηνξηθή πξνβνιή. Απηό ζεκαίλεη πσο, παξόηη ίδηα θάζεηε απόζηαζε 

ζηνλ ράξηε ζα αληηζηνηρεί ζε ίδηα δηαθνξά κνηξώλ (γεσγξαθηθνύ κήθνπο) ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ ράξηε (άξα θαη γηα 1 pixel),  ίδηα νξηδόληηα απόζηαζε ζα αληηζηνηρεί ζε 

δηαθνξεηηθή δηαθνξά γσλίαο (γεσγξαθηθνύ πιάηνπο) αλάινγα κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο  πνπ 

βξίζθεηαη ην ζεκείν (βιέπε Δηθόλα 2.3 Υάξηεο Μεξθαηνξηθήο πξνβνιήο.).  

Σν αληίζηξνθν βέβαηα ζπκβαίλεη ζηελ γε. Οη  νξηδόληηεο ηζαπέρνπλ θαη νη θάζεηεο 

ζπγθιίλνπλ ζηνπο πόινπο. Δθόζνλ ινηπόλ ε εθαξκνγή έρεη ζηαζεξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 

γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγεί ζσζηά κόλν ζ’ απηή. Πην βόξεηα ζηελ 

Θεζζαινλίθε γηα παξάδεηγκα ν ράξηεο ράλεη πάλσ θαη θάησ από ηηο εηθόλεο ιίγα pixel (γύξσ 

ζηα 5 αλά 500). Δλώ πην λόηηα όπσο ζηελ Κξήηε ν ράξηεο δείρλεη δύν θνξέο ηα ζεκεία ζηα 

άθξα ησλ εηθόλσλ. 

Ο ράξηεο κπνξεί λα θπιηέηαη παηώληαο «αξηζηεξό θιηθ» θαη «ζέξλνληάο ηνλ». Απηό πνπ 

αιιάδεη ζηελ νπζία είλαη ην ζεκείν από ην νπνίν μεθηλάεη ν ράξηεο πάλσ αξηζηεξά. Γηα λα 

εκθαλίδεηαη ζσζηά ν ράξηεο θάζε θνξά πνπ θπιηέηαη ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη όηη ζην πάλει 

πνπ είλαη νξαηό ζηελ νζόλε ππάξρνπλ όιεο νη εηθόλεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ ράξηε γηα απηό 

ην δηάζηεκα. Απηό ην αλαιακβάλεη κηα κέζνδνο ηεο θιάζεο GoogleStatiImage. Παξόκνηα 

όηαλ ην παξάζπξν κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη πξέπεη λα ειέγρεηαη όηη ππάξρνπλ όιεο νη 

απαξαίηεηεο εηθόλεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη όηαλ αιιάδεη ην επίπεδν εζηίαζεο.  

Ο ράξηεο απνηειείηαη ζε θάζε επίπεδν εζηίαζεο από έλαλ θεληξηθό ράξηε πνπ αξρίδεη από ην 

pixel (0,0) πάλσ αξηζηεξά θαη ζηελ νπζία είλαη ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Κάζε θνξά πνπ 

θαίλνληαη πεξηνρέο εθηόο απηνύ ηνπ ράξηε( 600x600 pixels) ε εθαξκνγή βξίζθεη ηηο 

θαηάιιειεο δηπιαλέο εηθόλεο (ππνινγίδνληαο ηα θέληξα ηνπο) θαη ηηο θέξλεη. 

Κάζε θνξά ινηπόλ πνπ αλνίγεη ν ράξηεο θάλεη ηα εμήο: βιέπεη ζε πνην ζεκείν είλαη , ζε πνην 

επίπεδν εζηίαζεο, πνην είλαη ην κέγεζόο ηνπ (πιάηνο , κήθνο) θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ ζηελ 

κλήκε όιεο νη θαηάιιειεο εηθόλεο. Αλ δελ ππάξρνπλ ηηο θέξλεη είηε από ην δηαδίθηπν είηε 

από ηνλ ζθιεξό δίζθν. Όηαλ κηα παξάκεηξνο από ηηο παξαπάλσ αιιάδεη πξέπεη λα μαλαγίλεη 

ν  έιεγρνο.  

5.1.2.2 Ανηιζηοίσιζη κάθε ζημείο με γεωγπαθικέρ ζςνηεηαγμένερ 

ηελ εθαξκνγή ππάξρνπλ ζηαζεξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε pixel θαη πξνζαξκόδνληαη γηα 

θάζε επίπεδν εζηίαζεο κνίξεο γεσγξαθηθνύ πιάηνπο θαη κήθνπο. Κάζε εηθόλα ιακβάλεηαη κε 

βάζε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηεο.  

Γλσξίδνληαο, ινηπόλ, ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηεο πξώηεο εηθόλαο είλαη εύθνιν λα 

βξεζνύλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ θάζε εηθόλαο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί, αιιά θαη νη 
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ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείνπ γεληθά. Έηζη ζε θάζε επίπεδν εζηίαζεο ζρεδηάδνληαη ζην ζσζηό 

ζεκείν νη δηεπζύλζεηο. 

Όηαλ δεηείηαη κε «δεμί θιηθ» ε δηεύζπλζε θάπνηνπ ζεκείνπ ζηνλ ράξηε ππνινγίδνληαη νη 

ζσζηέο ζπληεηαγκέλεο θαη ζηέιλεηαη ην θαηάιιειν αίηεκα αληίζηξνθεο γεσθσδηθνπνίεζεο. 

ηε ζπλέρεηα αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα εηζάγεη ηελ δηεύζπλζε ζην ζύζηεκα ηόηε 

μαλαζηέιλεηαη έλα αίηεκα γεσθσδηθνπνίεζεο απηή ηελ θνξά γηα εκθαληζηεί ζην θαηάιιειν 

ζεκείν ε δηεύζπλζε θαη όρη ζην ζεκείν πνπ παηήζεθε ην πνληίθη (πνπ κπνξεί λα ήηαλ αξθεηά 

θνληά αιιά όρη πάλσ ζηνλ δξόκν). 

5.1.2.3 Σςμβάνηα ηος πονηικιού 

Έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θάπνηα από ηα ζπκβάληα ηνπ πνληηθηνύ. Δδώ ηα αλαθέξνπκε όια: 

 Μεηαθίλεζε ηνπ πνληηθηνύ - Αιιαγή ηνπ δείθηε πάλσ από δηεπζύλζεηο. Ο δείθηεο 

ηνπ πνληηθηνύ γίλεηαη «ρεξάθη» πάλσ από ηηο δηεπζύλζεηο γηα λα δείμεη όηη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ηηο επηιέμεη. 

 Αξηζηεξό θιηθ - Δπηινγή δηεύζπλζεο. ηνλ ράξηε 1 επηινγή ηεο δηεύζπλζεο θαη 

ζήκαλζή ηεο κε θόθθηλν. Αληίζηνηρε απηόκαηε επηινγή ζηελ ιίζηα ησλ 

δηεπζύλζεσλ. ηνλ ράξηε 2 αλ είλαη επηιεγκέλνο θάπνηνο εξεπλεηήο αλάζεζε ηεο 

δηεύζπλζεο ζηνλ εξεπλεηή (αλ δελ είλαη ήδε αλαηεζεηκέλε). 

 Γεμί θιηθ - κόλν ράξηεο 1. Απνζηνιή αηηήκαηνο γηα εύξεζε ηεο δηεύζπλζεο πνπ έγηλε 

ην θιηθ. 

 Γεμί θιηθ θαη ζύξζηκν- κόλν ράξηεο 2. Αλάζεζε όισλ ησλ δηεπζύλζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην λνεηό ηεηξάγσλν (ην νπνίν θαίλεηαη κε ειαθξύ θίηξηλν) από 

ηελ αξρή ηνπ ζπξζίκαηνο κέρξη ην ηέινο ζηνλ επηιεγκέλν εξεπλεηή. 

 Αξηζηεξό θιηθ θαη ζύξζηκν. Κύιηζε ηνπ ράξηε. 

 Κύιηζε ηνπ ηξνρνύ ηνπ πνληηθηνύ. Αιιαγή εζηίαζεο κε ην πνληίθη λα δείρλεη ζην ίδην 

ζεκείν. Σν πώο επηηπγράλεηαη απηό αλαιύεηαη ακέζσο παξαθάησ. 

5.1.2.4 Δζηίαζη πονηικιού 

Καηά ηελ εζηίαζε ζε πςειόηεξν επίπεδν ην ζεκείν πνπ δείρλεη ην πνληίθη ιόγσ ηνπ 

δηπιαζηαζκνύ ηνπ ράξηε ζα απέρεη ηελ δηπιάζηα απόζηαζε από ην ησξηλό θέληξν ηνπ ράξηε. 

Γηα απηό βξίζθνπκε ην ζεκείν (γηα ηελ αθξίβεηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ) πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

κέζε ηεο απόζηαζεο ηνπ ησξηλνύ θέληξνπ από ηελ ζέζε ηνπ πνληηθηνύ θαη ην ζέηνπκε σο λέν 

θέληξν. Ζ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ απηνύ από ηελ ζέζε ηνπ πνληηθηνύ ζηνλ λέν επίπεδν 

εζηίαζεο ζα είλαη όζε ήηαλ θαη πξηλ από ην παιηό θέληξν. Ζ δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη 

ζρεκαηηθά  ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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5.1 Γιαδικαζία εζηίαζηρ. 

 Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εζηίαζε ζε κηθξόηεξν επίπεδν. 

Σόηε ην λέν θέληξν ζα είλαη ην ζεκείν πνπ είλαη ζην αληίζεην ζεκείν ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε 

ηνπ πνληηθηνύ αλ ζεσξεζνύλ ζαλ άμνλεο νη θάζεηεο πνπ δηέξρνληαη από ην θέληξν ηεο 

εηθόλαο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

5.1.3 Ταξινόμηζη επεςνώμενυν 

ε απηό ην ζεκείν ζα αλαιύζνπκε ηνλ αιγόξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

ησλ εξεπλώκελσλ γηα θάζε εξεπλεηή.  

Σν πξόβιεκα είλαη παξόκνην κε ην tsp πνπ πεξηγξάθεθε ζην θεθάιαην 2. Ζ κόλε δηαθνξά 

είλαη όηη δελ είλαη γλσζηό αλ ν εξεπλεηήο ζέιεη λα γπξίζεη ζην ζεκείν από όπνπ μεθίλεζε. 

Γεληθά δελ μέξνπκε από πνύ ζέιεη λα μεθηλήζεη θαη πνπ ζέιεη λα ηειεηώζεη, νπόηε ζα 

αγλνεζεί εληειώο απηή ε παξάκεηξνο. ηνλ εξεπλεηή ζα παξνπζηαζηεί κηα πξνηεηλόκελε 

ζεηξά ηελ νπνία ν ίδηνο κπνξεί λα αιιάμεη θπθιηθά θαηά ηξόπν πνπ λα ηνλ βνιεύεη. Δπίζεο 

δελ είλαη ζίγνπξν όηη ηελ δηαδξνκή ζα ηελ θάλεη ζε κηα κέξα θαη όρη ζε πεξηζζόηεξεο. Απηό 

εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εξεπλώκελσλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Όκσο αλ ην άζξνηζκα ησλ 

δηαδξνκώλ πνπ ζα θάλεη όιεο ηηο κέξεο είλαη ην ειάρηζην (αγλνώληαο πάληα ηελ δηαδξνκή 

πξνο ηελ πξώηε δηεύζπλζε πνπ επηζθέπηεηαη θαη από ηελ ηειεπηαία) δειαδή ε δηαδξνκή ηνπ 

tsp, ηόηε θαη θάζε κέξα ζα θάλεη θαηά κέζν όξν ηε κηθξόηεξε δηαδξνκή. 

Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν αιγόξηζκνο ηνπ Υξηζηνθίδε πνπ πεξηγξάθεθε 

ζην θεθάιαην 2. Θα ηνλ αλαιύζνπκε εδώ ζε πεξηζζόηεξν βάζνο. Θπκίδνπκε όηη ν αιγόξηζκνο 

είλαη πνιππινθόηεηαο       θαη κε ζηαζεξά πξνζέγγηζεο 3/2 . 

Αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη[Min08]: 

1. Βξίζθνπκε ην ειαρίζηνπ θόζηνπο ζπλδεηηθό δέληξν T ηνπ γξάθνπ G 
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Γειαδή δεηάκε έλα δέληξν πνπ λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο θνξπθέο ηνπ G θαη λα 

έρεη ην ειάρηζην ζπλνιηθό θόζηνο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αιγόξηζκν ηνπ 

Prim γηα λα ην θάλνπκε απηό γηαηί ε πνιππινθόηεηα (     ) ηνπ εμαξηάηαη από 

ηνλ αξηζκό ησλ θνξπθώλ θαη είλαη πην απνδνηηθόο (ζε ζρέζε κε ηνλ αιγόξηζκν 

ηνπ Kruskal πνπ εμαξηάηαη θαη από ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ) γηα πιήξεηο 

γξάθνπο όπσο ν G. Ο αιγόξηζκνο ηνπ Prim: θάζε θνξά δηαιέγνπκε ηελ πιεπξά 

πνπ έρεη ην ειάρηζην θόζηνο έηζη ώζηε ν λένο ππνγξάθνο λα παξακέλεη 

δέληξν[Εαρ07]. 

2. V΄ είλαη νη θνξπθέο πεξηηηνύ βαζκνύ ζην δέληξν T 

Ο αξηζκόο ησλ θνξπθώλ πεξηηηνύ βαζκνύ (έρεη πεξηηηό αξηζκό πιεπξώλ) ζε θάζε 

γξάθν είλαη άξηηνο αξηζκόο. 

Απόδεημε:  

Έζησ όηη ηζρύεη γηα γξάθν G θαη έζησ όηη πξνζζέησ(ή αθαηξώ) κηα πιεπξά πνπ 

ελώλεη δύν θνξπθέο ηνπ. Σόηε είηε κεηώλσ θαηά δύν ηηο πεξηηηέο θνξπθέο, είηε 

ηηο απμάλσ θαηά δύν, είηε κέλνπλ ακεηάβιεηεο. Άξα πάιη πεξηηηόο αξηζκόο. 

(παξόκνηα αλ πξνζζέζσ θάπνηα θνξπθή δελ αιιάδεη ν αξηζκόο πεξηηηώλ 

θνξπθώλ γηαηί ε θαηλνύξηα θνξπθή έρεη βαζκό 0, άξα άξηην). 

3. Βξίζθνπκε έλα minimum cost perfect matching Μ ηνπ V΄. 

Σαίξηαζκα (matching) είλαη έλα ππνζύλνιν ησλ αθκώλ ελόο γξάθνπ ηέηνην ώζηε 

πνηέ δπν αθκέο λα κελ έρνπλ θνηλό άθξν. Perfect matching είλαη ην ηαίξηαζκα 

όηαλ όιεο νη θνξπθέο ηνπ γξάθνπ αλήθνπλ ζην ηαίξηαζκα. Πξνθαλώο έλαο 

πιήξεο γξάθνο κε άξηην βαζκό θνξπθώλ (όπσο απνδείμακε πην πξηλ νη θνξπθέο 

ζην V’ είλαη άξηηεο ζηνλ αξηζκό)   έρεη πνιιά ηέηνηα ηαηξηάζκαηα. Γηα ηνλ 

αιγόξηζκό καο δεηάκε εθείλν πνπ έρεη ην ζπλνιηθό ειάρηζην θόζηνο. 

Σν πξόβιεκα παξόηη είλαη πνιππινθόηεηαο       δειαδή πνιπσλπκηθό, θαη 

είλαη απηό πνπ δίλεη θαη ηελ πνιππινθόηεηα ζε όινλ ηνλ αιγόξηζκν ηνπ 

Υξηζηνθίδε, έρεη πνιύ δύζθνιε πινπνίεζε. 

Ζ πινπνίεζε καο βαζίζηεθε ζε έηνηκν θώδηθα γηα Java από βηβιηνγξαθία
8
 

[Εαρ07], [WP2]. 

4. Έζησ ν γξάθνο       . O    έρεη θύθιν Euler (γηαηί όιεο ηνπ νη θνξπθέο 

έρνπλ άξηην βαζκό) 

Κύθινο Euler ιέγεηαη έλαο θύθινο πνπ πεξλά αθξηβώο κηα θνξά από θάζε 

πιεπξά ελόο γξάθνπ [Εαρ07].  

5. Βξίζθνπκε έλαλ ηέηνην θύθιν Euler π ζηνλ   . 

                                                      
8
 A Java Library of Graph Algorithms and Optimization Hang T. Lau 
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Γηα λα βξνύκε θύθιν Euler ζηνλ γξάθν    ρξεζηκνπνηνύκε πάιη έηνηκν θώδηθα 

από βηβιηνγξαθία 
8
.
 

6. Βξίζθνπκε ηελ δηαδξνκή   πνπ επηζθέπηεηαη ηηο θνξπθέο κε ηελ ζεηξά πνπ 

πξσηνεκθαλίδνληαη ζην π. 

Απηό είλαη εύθνιν. Γεκηνπξγνύκε έλαλ πίλαθα κεγέζνπο ηνπ αξηζκνύ  ησλ 

δηεπζύλζεσλ. Δηζάγνπκε ζηνλ πίλαθα απηό ηα ζηνηρεία ηνπ π πνπ 

πξσηνεκθαλίδνληαη ζ’ απηό.  

5.1.4 Γιασείπιζη Βάζηρ Γεδομένυν 

Ζ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γίλεηαη από ην παθέην sql, πνπ πεξηέρεη ηελ θιάζε 

MysqlConnection. Ζ θιάζε πεξηέρεη ηηο παξαθάησ κεζόδνπο: 

 MysqlConnection(String). Constructor κέζνδνο ηεο θιάζεο. Αλνίγεη ηελ ζύλδεζε κε 

ηελ Βάζε. Έρεη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Δίλαη ην 

κόλν ζεκείν ηνπ θώδηθα πνπ ζα αιιάμεη αλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ (όρη ε MySQL) ή δηαθνξεηηθόο ρξήζηεο. 

 mysqlCreate(String).  Γεκηνπξγεί ηελ Βάζε δεδνκέλσλ ηελ πξώηε θνξά δεκηνπξγίαο 

ηεο θιάζεο. 

 mysqlTableCreate(String). Γεκηνπξγεί ηνπο πίλαθεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηελ 

πξώηε θνξά πνπ εθηειείηαη κηα ελέξγεηα ζε θάζε πίλαθα. Ζ θιάζε έρεη 

απνζεθεπκέλεο ηηο εληνιέο γηα δεκηνπξγία θάζε πίλαθα θαη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμύ 

ησλ πηλάθσλ, ώζηε θάζε θνξά πνπ πάεη λα εηζάγεη έλαλ πίλαθα πξώηα λα εηζάγεη 

ηνπο πίλαθεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη. 

 mysqlClose(). Κιείλεη ηελ ζύλδεζε κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. 

 mysqlSelect(String, String, String). Εεηάεη δεδνκέλα από ηελ βάζε από έλαλ πίλαθα 

κε βάζε κηα ζπλζήθε. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα παξζνύλ κε κηα από ηηο δύν 

επόκελεο κεζόδνπο. 

 mysqlSelectInt(String). Παίξλεη ηα απνηειέζκαηα ελόο πεδίνπ πνπ είλαη αθέξαηνο. 

Γίλεηαη σο όξηζκα ην όλνκα ηνπ πεδίνπ. 

 mysqlSelectString(String). Παίξλεη ηα απνηειέζκαηα ελόο πεδίνπ πνπ είλαη 

ζπκβνινζεηξά. Γίλεηαη σο όξηζκα ην όλνκα ηνπ πεδίνπ. 

 mysqlSelect(String, String, String, String). Εεηάεη θαη γπξλάεη δεδνκέλα από έλαλ 

πίλαθα. 

 mysqlDelete(String, String). Γηαγξάθεη δεδνκέλα από πίλαθα. 

 mysqlInsert(String, String, String). Δηζάγεη δεδνκέλα ζε πίλαθα. 

 mysqlCommand(String). Γίλεη κηα εληνιή πξνο εθηέιεζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Μπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε. 
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Ζ ρξήζε ηεο παξαπάλσ θιάζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ απινπνηεί πνιύ ηνλ 

θώδηθα. Κάζε ελέξγεηα πάλσ ζηελ βάζε γίλεηαη κε 3-4 εληνιέο: δεκηνπξγία ελόο 

αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο, θιήζε κηαο κεζόδνπ, πηζαλή θιήζε κεζόδνπ πνπ γπξλάεη 

απνηειέζκαηα θαη θιείζηκν ηεο ζύλδεζεο. ε θάζε ηέηνηα ελέξγεηα γίλεηαη αληηκεηώπηζε 

ιαζώλ θαη ηππώλεηαη ε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη ζηελ Βάζε. Γεκηνπξγνύληαη δηαθαλώο άκα 

ρξεηάδεηαη πίλαθεο. 

5.2 Πλαηθόπμερ και ππογπαμμαηιζηικά επγαλεία  

Δδώ πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο, όπσο ε πιαηθόξκα 

αλάπηπμεο θαη εθηέιεζεο θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία. 

5.2.1 Πλαηθόπμερ ανάπηςξηρ 

ηνλ πίλαθα 5.1 θαηαγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο θαη νη πιαηθόξκεο πνπ αλαπηύρζεθε ην 

ζύζηεκά καο. 

Δθαπμογή Java SE 

Βάζη Γεδομένυν  MySQL 

Πίνακαρ 5.1Τεσνολογίερ ανάπηςξηρ 

5.2.1.1 Java Standard Edition 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πινπνηεζεί ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java. Ζ Java 

είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία αλαπηύρζεθε αξρηθά από ηνλ James Gosling 

ζηελ Sun Microsystems (ε νπνία πιένλ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Oracle Corporation) θαη 

εθδόζεθε ην 1995 ζαλ ν ππξήλαο ηεο Java πιαηθόξκαο. Ζ γιώζζα έρεη πάξεη πνιιά από ηελ 

ζύληαμε ηεο C θαη ηεο C++ αιιά έρεη πην απιό κνληέιν αληηθεηκέλσλ θαη ιηγόηεξεο 

θαηώηεξνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίεο. Οη Java εθαξκνγέο ηππηθά κεηαγισηηίδνληαη ζε bytecode, 

ην νπνίν κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε θάζε Java Virtual Machine αλεμάξηεηα από ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ππνινγηζηή. Ζ Java είλαη γεληθνύ ζθνπνύ, βαζηζκέλε ζε θιάζεηο, 

αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα, ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα έρεη όζν ιηγόηεξεο 

εμαξηήζεηο πινπνίεζεο είλαη δπλαηόλ. Δμππεξεηεί ηνλ ζθνπό λα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ «λα γξάθνπλ κία θνξά γηα παληνύ». Ζ Java είλαη κηα από ηηο 

πην δεκνθηιείο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζε ρξήζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

ινγηζκηθό εθαξκνγώλ θαη εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ [WP3]. 

Ζ πιαηθόξκα Java SE ζηελ νπζία είλαη ε Java Virtual Machine πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηξέρεη έλα πξόγξακκα ζε Java, καδί κε ηηο βηβιηνζήθεο (παθέηα) πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ αξρείσλ, δηθηύσλ γξαθηθήο 

δηαζύλδεζεο θνθ από απηά ηα πξνγξάκκαηα [WP4]. 
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Ζ πιαηθόξκα Java SE δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη θαλείο θαη λα πινπνηήζεη 

εθαξκνγέο Java ζε επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη ζε Servers θαζώο θαη ζε απαηηεηηθά 

Δλζσκαησκέλα ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 

Οη αθόινπζεο ηερλνινγίεο Java θαη νη δηαζπλδέζεηο πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ (API) είλαη 

ην ζεκέιην ηεο πιαηθόξκαο Java, Standard Edition (Java SE). Παξέρνπλ όια όζα ρξεηάδεηαη 

θαλείο γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ server, εθαξκνγέο γξαθείνπ, θαη βνεζεηηθέο εθαξκνγέο 

πνπ ηξέρνπλ ζε όια ζρεδόλ ηα δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 

Linux, Macintosh, Solaris θαη Windows [ORA1]. 

 

Δικόνα 5.2 Τεσνολογίερ Java και APIs [ORA1]. 

ηελ εθαξκνγή καο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαζύλδεζε AWT (βιέπε [ORA2])  θαη Swing (βιέπε 

[ORA3]) γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ γξαθηθνύ ηεο πεξηβάιινληνο. 

Ζ δηαζύλδεζε Abstract Window Toolkit (AWT) ππνζηεξίδεη πξνγξακκαηηζκό γξαθηθνύ 

πεξηβάιινληνο ρξήζηε (GUI).   Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ AWT πεξηιακβάλνπλ: 

 Μηα ζεηξά από ζπζηαηηθά, δηεπαθήο ρξήζηε 

 Έλα ηζρπξό κνληέιν εθδήισζεw-ρεηξηζκνύ 

 Δξγαιεία γξαθηθώλ θαη εηθόλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζρήκαηνο, ρξώκαηνο, 

θαη θιάζεηο γξακκαηνζεηξάο 

 Γηαρεηξηζηέο δηάηαμεο, γηα επέιηθηεο δηαηάμεηο παξάζπξνπ πνπ δελ εμαξηώληαη από 

έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο παξαζύξνπ ή αλάιπζε νζόλεο 

 Κιάζεηο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, γηα cut-and-paste κέζσ ησλ κεζόδσλ ηεο παξνύζαο 

αξρηηεθηνληθήο 
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Οη θιάζεηο Swing πινπνηνύλ έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ γηα αλάπηπμε γξαθηθώλ δηεπαθώλ 

ρξήζηε θαη πξνζζήθε πινύζηαο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα γξαθηθά θαη δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο 

εθαξκνγέο Java. Σα ζπζηαηηθά ηνπ Swing πινπνηνύληαη εμ νινθιήξνπ ζηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Java. Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο γξαθηθώλ δηεπαθώλ πνπ 

θαίλνληαη αθξηβώο ην ίδην ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο ή θιεξνλνκνύλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο πέξαλ ησλ βηβιηνζεθώλ ηεο Java ρξεζηκνπνηήζακε  

 ηελ βηβιηνζήθε XOM (ΥML Object Model) κηα βηβιηνζήθε γηα ηελ επεμεξγαζία xml 

αξρείσλ  κε Java. 

 θαη ην πξόγξακκα νδήγεζεο JDBC-MySQL γηα ηελ ζύλδεζε ηεο Java κε ηελ MySQL 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

5.2.1.2 MySQL  

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζύζηεκα είλαη ε MySQL. Ζ βάζε δεδνκέλσλ 

MySQL ® έρεη γίλεη ε πην δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ αλνηρηνύ θώδηθα ζηνλ θόζκν, ιόγσ 

ηεο ζπλεπνύο γξήγνξεο απόδνζεο ηεο, ηεο πςειήο αμηνπηζηίαο θαη ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε.  

Υξεζηκνπνηείηαη από κεκνλσκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο Web, θαζώο θαη από  πνιινύο από 

ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελνπο νξγαληζκνύο ζηνλ θόζκν, γηα λα 

εμνηθνλνκήζνπλ ρξόλν θαη ρξήκα, ηξνθνδνηώληαο ηνπο κεγάινπ όγθνπ δηθηπαθνύο ηόπνπο 

ηνπο θαη ζεκαληηθά ζπζηήκαηα θαη παθέηα ινγηζκηθνύ -- ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγεηώλ 

ηεο βηνκεραλίαο, όπσο ε Yahoo, ε Alcatel -Lucent, ε Google, ε Nokia, ην YouTube, θαζώο 

θαη ε Zappos.com. 

Γελ είλαη κόλν ε MySQL ε δεκνθηιέζηεξε βάζε δεδνκέλσλ αλνηθηνύ θώδηθα ζηνλ θόζκν, 

έρεη επίζεο γίλεη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα λέα γεληά εθαξκνγώλ πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python.) Ζ MySQL 

ηξέρεη ζε πεξηζζόηεξεο από 20 πιαηθόξκεο όπσο Linux, Windows, Mac OS, Solaris, HP-UX, 

IBM AIX [MySQL].  

5.2.2 Δπγαλεία ανάπηςξηρ ζςζηήμαηορ  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνγξακκαηηζηηθό εξγαιείν 

Eclipse IDE for Java Developers. Σν εξγαιείν Eclipse είλαη έλα πνιύ-γισζζηθό πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ πνπ πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE), 

θαη είλαη επεθηάζηκν κε πξόζζεηα ζύζηεκα. Δίλαη γξακκέλν θπξίσο ζε Java θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε Java (θαη ζε άιιεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ) [ECL], [WP5]. 
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5.3  Δγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Java SE θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ΜySQL. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα γηα εγθαηάζηαζε 

ηεο εθαξκνγήο ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows. Παξόκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζε 

άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

5.3.1 Δγκαηάζηαζη Java SE 

Μεηαβαίλνπκε ζηελ ηνπνζεζία www.oracle.com θαη από εθεί κεηαβαίλνπκε ζηελ ζειίδα 

ιήςεο ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο Java SE. ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε έθδνζε 

γηα ην ζύζηεκα πξνρσξνύκε ζηελ ιήςε ηεο θαη ζηελ εγθαηάζηαζή ηεο. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη 

απιή θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε θακία επηινγή. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζπλνπηηθά ζηηο 

παξαθάησ εηθόλεο. 

 

5.3 Γιαδικαζία εγκαηάζηαζηρ Java SE 

http://www.oracle.com/index.html
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5.3.2 Δγκαηάζηαζη MySQL 

Μεηαβαίλνπκε ζηελ ηνπνζεζία http://mysql.com/ θαη θάλνπκε ιήςε ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο 

ηνπ MySQL Community Server. Οινθιεξώλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε επηιέγνληαο ηππηθή 

εγθαηάζηαζε. ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ξπζκίδνπκε ηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

MySQL Server. Δπηιέγνπκε Detailed Configuration, Developer Machine, Multifunctional 

Database, Decision Support (DSS) /OLAP, Best Support For Multilingualism θαη ηέινο 

δίλνπκε σο θσδηθό γηα ηνλ ρξήζηε “root” ην “123”. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

εηθόλεο. 

 

 

 

http://mysql.com/
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5.4 Γιαδικαζία εγκαηάζηαζηρ MySQL 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δημιοςπγείηαι αςηόμαηα ηελ 

πξώηε θνξά πνπ αλνίγεη ε εθαξκνγή. Παξ’ όια απηά εδώ ζα δώζνπκε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ 

θώδηθα πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ρεηξνθίλεηε δεκηνπξγία ηεο. 

DROP DATABASE IF EXISTS `ereuna`; 

CREATE DATABASE `ereuna` ; 

CREATE TABLE `ereuna`.`ereuna` ( 

  `i` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Onoma` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Header` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `Footer` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `Geocode_Delay` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `Store_Map` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `Load_Map_On_Request` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`dhmoi` ( 

  `i` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Onoma` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `ereuna`.`addresses` ( 

  `i` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Address` varchar(256) DEFAULT NULL, 

  `Number` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Dhmos` int(11) DEFAULT NULL, 

  `Onoma` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Epwnumo` varchar(20) DEFAULT NULL, 
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  `Thlefwno` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Shmeiwseis` varchar(256) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`), 

  KEY `Dhmos` (`Dhmos`), 

  CONSTRAINT `addresses_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Dhmos`) REFERENCES 

`dhmoi` (`i`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`coordinates` ( 

  `i` int(11) NOT NULL, 

  `lng` double DEFAULT NULL, 

  `lat` double DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`), 

  KEY `i` (`i`), 

  CONSTRAINT `coordinates_ibfk_1` FOREIGN KEY (`i`) REFERENCES 

`addresses` (`i`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`ereunhtes` ( 

  `i` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Onoma` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Epwnumo` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Thlefwno` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `Shmeiwseis` varchar(256) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`selected` ( 

  `i` int(11) NOT NULL, 

  `number` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`), 

  CONSTRAINT `selected_ibfk_1` FOREIGN KEY (`i`) REFERENCES 

`ereunhtes` (`i`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`ereunhtes_addresses` ( 

  `i` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `j` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `visit` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`,`j`), 

  KEY `i` (`i`), 

  KEY `j` (`j`), 

  CONSTRAINT `ereunhtes_addresses_ibfk_1` FOREIGN KEY (`i`) 

REFERENCES `selected` (`i`) ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT `ereunhtes_addresses_ibfk_2` FOREIGN KEY (`j`) 

REFERENCES `coordinates` (`i`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`ereunhtes_dhmoi` ( 

  `i` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `j` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`i`,`j`), 

  KEY `i` (`i`), 

  KEY `j` (`j`), 

  CONSTRAINT `ereunhtes_dhmoi_ibfk_1` FOREIGN KEY (`i`) REFERENCES 

`ereunhtes` (`i`) ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT `ereunhtes_dhmoi_ibfk_2` FOREIGN KEY (`j`) REFERENCES 

`dhmoi` (`i`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

CREATE TABLE `ereuna`.`problematic` ( 

  `i` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`i`), 

  KEY `i` (`i`), 

  CONSTRAINT `problematic_ibfk_1` FOREIGN KEY (`i`) REFERENCES 

`addresses` (`i`) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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Πίνακαρ 5.2 Γημιοςπγία Βάζηρ Γεδομένυν. 

Από ηνλ παξαπάλσ θώδηθα είλαη πνιύ εύθνιν λα εηζάγνπκε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. 

Απνζεθεύνπκε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα ζε έλα αξρείν έζησ ζην ereuna.txt. Αλνίγνπκε κία 

γξακκή εληνιώλ θαη πιεθηξνινγνύκε: 

mysql -u root -p123 <ereuna.txt 

Με απηό ηνλ ηξόπν εηζάγνπκε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ή ηελ αξρηθνπνηνύκε δηαγξάθνληάο ηελ 

θαη μαλαδεκηνπξγώληαο ηελ. 

5.4 Πεπιεσόμενα CD 

Ο ηόκνο ζπλνδεύεηαη από CD πνπ πεξηέρεη ηα παξαθάησ αξρεία: 

Code Thesis Presantation Abstract.doc

Thesis.jar

DT_Kostoulas.pdf

Presentation_Kost

oulas.pptx

thesis

lib

src

install

jdk-6u22-

windows-

i586.exe

mysql-5.1.51-

win32.msi

Summary_Kostoul

as.pdf

 

Δικόνα 5.5 Πεπιεσόμενα CD. 

 Φάθεινο Code: Πεξηέρεη ην αξρείν Thesis.jar κε ην νπνίν αλνίγεη ε εθαξκνγή. ηελ 

ηνπνζεζία πνπ είλαη ην αξρείν δεκηνπξγείηαη απηόκαηα, θαηά ηελ πξώηε θνξά πνπ 

ηξέρεη ε εθαξκνγή, θάθεινο lib ζηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο 

(εηθόλεο). Ο ππό-θάθεινο install πεξηέρεη ηα δύν αξρεία πνπ εγθαζηζηνύλ ηελ Java SE 



 

63 

 

θαη ηελ MySQL. Δλώ ηέινο ν ππό-θάθεινο thesis πεξηέρεη ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο 

καδί κε ηηο απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο. 

 Φάθεινο Thesis: Πεξηέρεη ην αξρείν DT_Kostoulas.pdf, πνπ είλαη ν παξώλ ηόκνο, θαη 

ην αξρείν Summary_Kostoulas.pdf, πνπ είλαη κηα πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο. 

 Φάθεινο Presentation: Πεξηέρεη ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο 

 Abstract.doc: Αξρείν κε ην εμώθπιιν, ηελ πεξίιεςε θαη ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηεο 

δηπισκαηηθήο. 
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6  

Έλεγσορ 

Αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6.1 Μεθοδολογία ελέγσος 

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζεο ηνπ παξαθάησ ζελαξίνπ ιεηηνπξγίαο: 

Τπάξρνπλ 4 εξεπλεηέο. Οη 3 έρνπλ πξνηίκεζε ηνλ δήκν Αζελαίσλ θαη ν 1 ηνλ δήκν 

Εσγξάθνπ. Οη εξεπλώκελνη είλαη 131 από ηνπο νπνίνπο νη 36 ζηνλ δήκν Εσγξάθνπ θαη νη 

ππόινηπνη ζηνλ δήκν Αζελαίσλ. Οη δύν πξώηνη εξεπλεηέο ζέινπλ λα επηζθεθηνύλ από 35 

εξεπλώκελνπο, ν ηξίηνο 25 θαη ν ηειεπηαίνο 36. Ζ εθαξκνγή είλαη αξρηθνπνηεκέλε, δελ έρεη 

θαλέλα δεδνκέλν απνζεθεπκέλν. Ο ρξήζηεο αξρηθά πξνζζέηεη ηνπ εξεπλεηέο. ηελ ζπλέρεηα 

πξνζζέηεη ηνπο εξεπλώκελνπο. 

6.2 Αναλςηική παποςζίαζη ελέγσος 

ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Παξνπζηάδνπκε ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηώληαο εηθόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα 

ζπληνκία δείρλνπλ κόλν ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο πνπ εμεηάδνπκε θάζε θνξά. Πνιιέο από 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εμεηάδνπκε έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζην θεθάιαην 3.2. 

Αξρηθά δεκηνπξγνύκε κηα λέα έξεπλα κε όλνκα Νέα Έξεπλα. 
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Δικόνα 6.1 Νέα έπεςνα. 

6.2.1 Διζαγυγή, πποβολή, αλλαγή και διαγπαθή επεςνηηών 

Πξνζζέηνπκε 6 εξεπλεηέο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα δηαγξάςνπκε ηνλ πξώην, ζα πξνβάιινπκε ηα 

ζηνηρεία ηνπ 2
νπ

 θαη ζα αιιάμνπκε ην Όλνκά ηνπ. Σέινο ζα δηαγξάςνπκε θαη ηνλ ηειεπηαίν 

εξεπλεηή. 

 

Δικόνα 6.2 Διζαγυγή, πποβολή και αλλαγή ζηοισείυν και διαγπαθή επεςνηηή. 

6.2.2 Διζαγυγή επεςνώμενυν από απσείο 

ηελ ζπλέρεηα εηζάγνπκε από αξρείν 131 εξεπλώκελνπο. 
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Δικόνα 6.3 Διζαγυγή επεςνώμενυν από απσείο. 

6.2.3 Σςγσώνεςζη δήμυν, πποηιμήζειρ ζε δήμοςρ και επεςνώμενοςρ 

Γηα ηνλ δήκν Αζελαίσλ, ζην αξρείν, ρξεζηκνπνηνύληαη νη νλνκαζίεο Αζήλα θαη Athens. 

Γπξίδνπκε ζην παξάζπξν ησλ εξεπλεηώλ θαη βιέπνπκε όηη ζηελ ιίζηα κε ηνπο δήκνπο έρνπλ 

εηζαρζεί 3 δήκνη. Αζήλα, Athens θαη Εσγξάθνο. 

Αξρηθά ζα ζπγρσλεύζνπκε ζε έλαλ δήκν ηνπο Athens, Αζήλα (απηή ε ελέξγεηα ζα αιιάμεη 

θαη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ εξεπλώκελσλ).  

ηελ ζπλέρεηα δειώλνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξεπλεηώλ ζύκθσλα κε ην ζελάξην. Όινη νη 

εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα (Σελ επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ εξεπλώκελσλ πνπ ζέιεη 

ν θάζε εξεπλεηήο ηελ θάλακε κεηά ηελ εκθάληζε ζηνλ ράξηε ησλ εξεπλώκελσλ γηα λα 

πξνθύςεη ην ζύλνιν ησλ εξεπλώκελσλ θάησ αξηζηεξά). 

 

Δικόνα 6.4 Απιζηεπά: Σςγσώνεςζη δήμυν, Γεξιά: Γήλυζη πποηιμήζευν. 
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6.2.4 Δμθάνιζη ζηον σάπηη 

ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδνπκε ζηνλ ράξηε ηνπο εξεπλώκελνπο. 

 

Δικόνα 6.5 Δμθάνιζη ζηον σάπηη. 

6.2.5 Δξαγυγή αποηελεζμάηυν 

Μεηά πάκε ζην παξάζπξν επηινγήο απνηειεζκάησλ θαη θαηαλέκνπκε ηνπο εξεπλεηέο 

ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 

Δικόνα 6.6 Καηανομή επεςνώμενυν. 

θαη αθνύ ην θάλνπκε απηό εμάγνπκε ηελ ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπο ζε αξρείν. 
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Δικόνα 6.7 Τοποθεζία εξαγυγήρ αποηελεζμάηυν 

Βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξρείνπ γηα έλαλ από απηνύο, έζησ ηελ Γήκεηξα Γ. 

 

Δικόνα 6.8 Πποηεινόμενη ζειπά επίζκετηρ για ηην Γήμηηπα Γ. 

Καη ζηελ ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ αξρείνπ, ώζηε λα δνύκε ηελ πξνηεηλόκελε 

δηαδξνκή ζηελ ζειίδα maps.google.com. 
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Δικόνα 6.9 Πποηεινόμενη διαδπομή όπυρ θαίνεηαι από ηο Google Maps. 

Σέινο αλαδηαηάζζνπκε ιίγν ηελ δηαδξνκή θαη κεηώλνπκε ην ζπλνιηθό ηεο κήθνο από 13.6 ζε 

12.3 ρηιηόκεηξα. 

 

 

Δικόνα 6.10 Αναδιαηαγμένη διαδπομή. 
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7  

Δπίλογορ 

πλνςίδνπκε ζην ζεκείν απηό ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο. 

7.1 Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

Ζ ππεξεζία Google Maps πξσηνεκθαλίζηεθε ζην δηαδίθηπν ηνλ Ηνύλην ηνπ 2005. (Παξόκνηεο 

ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη έθηνηε θαη από άιινπο νξγαληζκνύο: Yahoo, Microsoft, 

OpensStreetMaps θ.α.) Ζ ππεξεζία πξνζθέξεη εύθνιε πξόζβαζε ζε ράξηεο θαη γεσγξαθηθά 

δεδνκέλα νπνπδήπνηε, αθόκα θαη από θηλεηό, ζε πνιύ ιίγν ρξόλν, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ 

αλαδήηεζε δηεπζύλζεσλ θαη ηνπνζεζηώλ θαζώο θαη ηξόπσλ κεηάβαζεο έρεη γίλεη κέζσ απηώλ 

ησλ ππεξεζηώλ ππόζεζε δεπηεξνιέπησλ. 

Πην πνιύπινθα πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ πνιύπινθσλ δηαδξνκώλ, δηαρείξηζε πνιιώλ 

δηεπζύλζεσλ, ρξεηάδνληαη ηε ρξήζε επηπιένλ ινγηζκηθνύ θαη αιγνξίζκσλ. Ζ παξνύζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζπκπιεξώλεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε πξνηείλνληαο έλαλ ηξόπν 

επίιπζεο ηνπ επηκέξνπο πξνβιήκαηνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.. Υξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο πνπ έγηλαλ 

δηαζέζηκεο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη αμηνπνηεί αιγνξίζκνπο πνπ είλαη γλσζηνί εδώ θαη 

δεθαεηίεο (Αιγόξηζκνο ηνπ Υξηζηνθίδε).  

Ζ ΔΛ.ΣΑΣ ζήκεξα αλαζέηεη εξεπλώκελνπο ζε εξεπλεηέο κε αιθαβεηηθό ηξόπν ρσξίο 

βέβαηα λα ηνπο πξνηείλεη ζεηξά επίζθεςεο. Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη 

πξνθαλέο πσο κπνξεί λα γιηηώζεη ηνπο εξεπλεηέο από αξθεηό ρακέλν ρξόλν. Σνπο αλαζέηεη 

εξεπλώκελνπο κε βάζε ηελ ρσξηθή ηνπο ηνπνζεζία, ηνπο πξνηείλεη ζεηξά επίζθεςεο θαη ηνπο 
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δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηελ δνπλ θαη λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ  ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππεξεζία 

ηνπ Google Maps ζην δηαδίθηπν. 

Ζ εθαξκνγή ζα κπνξνύζε κε ηξνπνπνηήζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξόκνηα πξνβιήκαηα κε 

απηό ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, όπνπ ηελ ζέζε ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα έρνπλ θνξηεγά, ηαρπδξόκνη, 

κεηαθνξηθέο θαη ηνπ εξεπλώκελνπ θαηαζηήκαηα, απνδέθηεο θιπ. 

7.2 Μελλονηικέρ επεκηάζειρ 

Μειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη λα γίλεη πεξηζζόηεξν παξακεηξηθή 

θαη ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Δπίζεο ζα κπνξνύζε λα πξνηείλεηαη εθηόο από δηαδξνκή θαη κηα αλάζεζε εξεπλώκελσλ ζε 

εξεπλεηέο, ώζηε ν ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη αθόκα ιηγόηεξα πξάγκαηα, αθνύ ζα 

ρξεηάδεηαη κόλν λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνηεηλόκελε θαηαλνκή.   

Σέινο ε εθαξκνγή έρεη ηελ ζθνπηά ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο έξεπλαο. Θα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί 

ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή πνπ λα έρεη ηελ ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή. 

Απηή ε εθαξκνγή ζα έπαηξλε σο είζνδν ηελ πξνηεηλόκελε ζεηξά επίζθεςεο πνπ δίλεη ε 

εθαξκνγή ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο γηα ηνλ ρξήζηε-εξεπλεηή. Ο ρξήζηεο εδώ ζα κπνξεί 

λα ειέγρεη ηελ ιίζηα απηή, λα ηνπ πξνηείλνληαη εκεξήζηεο δηαδξνκέο αλάινγα κε ηνλ 

δηαζέζηκν ρξόλν ηνπ, λα δηαγξάθεη από απηή ηνπο εξεπλώκελνπο πνπ έρεη επηζθεθηεί θιπ. Ζ 

λέα εθαξκνγή ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί θαη ζε θηλεηό, έηζη ώζηε ν εξεπλεηήο λα κελ 

ρξεηάδεηαη λα εθηππώλεη πιεξνθνξίεο. 
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