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Πεπίλητη  

 
 Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηφζν ζην ζέκα ηεο 

γεσθσδηθνπνίεζεο
1
, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ geoparsing

2
. Όιεο ζρεδφλ νη ππεξεζίεο ραξηψλ φπσο 

είλαη ην Google Maps, ην Yahoo Maps θαη ην Open Street Maps παξέρνπλ ππεξεζίεο geocoding, κε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αθξίβεηαο. Πξφνδνο έρεη γίλεη θαη ζην θνκκάηη ηνπ geoparsing, αθνχ 

ππάξρνπλ εξγαιεία, φπσο ην Yahoo Placemaker
3
 πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο παξαπάλσ 

ηερληθέο. 

 Σν ΙΠΤΠ έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, θαζψο έρεη γίλεη ζεκαληηθή 

δνπιεηά πάλσ ζηελ αλαγλψξηζε γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε ειιεληθφ ειεχζεξν θείκελν, ελψ ππάξρεη 

ζεκαληηθφ know how ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ γεσθσδηθνπνίεζεο. 

 ηφρνο ηεο  παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο AJAX web εθαξκνγήο 

ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε 

ειιεληθφ θαη αγγιηθφ ειεχζεξν θείκελν απφ πξνεγνχκελα εξγαιεία ζε ζπλδπαζκφ κε online 

ππεξεζίεο γεσθσδηθνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη νη γεσγξαθηθνί φξνη πνπ πιεθηξνινγεί 

ν ρξήζηεο θαη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε απεηθφληζή ηνπο ζηνλ ράξηε. Η εθαξκνγή ζα 

ελζσκαησζεί ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ. 
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1
 αληηζηνίρηζε θεηκέλνπ ζε ζπληεηαγκέλεο 

2
 αλαγλψξηζε γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε θείκελν 

3
 http://developer.yahoo.com/geo/placemaker/ 

http://developer.yahoo.com/geo/placemaker/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

 
 In recent years there has been a significant development in terms of geocoding

4
 and 

geoparsing
5
. Almost all online web mapping services like Google Maps, Yahoo Maps and Open 

Street Maps provide geocoding services, with varying degrees of accuracy. Progress has also been 

made to geoparsing techniques, since there are tools such as Yahoo Placemaker
6
, trying to perform 

geoparsing and geocoding simultaneously. 

 IMIS has a considerable experience on this field. The institute has carried out important 

research in the identification of geographic terms in Greek and English text, while there is 

considerable know how on geocoding  services.  

 The scope of this thesis is to develop an AJAX web application that will use the existing 

possibilities for recognition of geographical terms in Greek and English text in conjunction with 

online geocoding services, in order to identify geographical terms in free text and enable 

simultaneous display on the map. The application will be embedded in a text management system. 

 

 
Keywords: Geotyping, Geoparsing, Geocoding, Ajax, Google Maps, CKEditor, Geographical 

Information Extraction, Text Management Systems 

                                                      
4
 matching text with coordinates 

5
 recognition of geographical terms in the text 
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1. Διζαγυγή 

1.1 Δξαγυγή γευγπαθικήρ πληποθοπίαρ 

 H αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο Ajax
7
 έδσζε ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ επέηξεπαλ ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηνλ web 

server, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξεο επαλαθφξησζε ηεο ηζηνζειίδαο, κέζσ αζχγρξνλσλ 

HTTP αηηεκάησλ. Οη ππεξεζίεο Google Maps θαη Gmail ηεο Google είλαη ίζσο ηα πην 

γλσζηά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια ε ελζσκάησζε  γεσγξαθηθήο 

πιεξνθνξίαο ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο  θαζψο επίζεο θαη ε επξεία 

δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ γεσθσδηθνπνίεζεο πξνζέθεξαλ λέεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο 

θαη απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ ζε ράξηεο.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηελ θπζηθήο 

επεμεξγαζίαο γιψζζαο. Έρνπκε πιένλ ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 

απφ κε δνκεκέλν θείκελν κε ζηφρν ηελ απνκφλσζε γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ κπνξνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα λα γεσθσδηθνπνηεζνχλ. Σν θείκελν κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλν ζε θάπνην κέζν 

ή λα εηζάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε κέζσ ησλ WYSIWYG
8
 επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ πνπ 

πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζηνλ ηζηφ. 

 Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ ηδέα ηεο αλάπηπμεο κηαο πιήξνπο δηθηπαθήο 

εθαξκνγήο φπνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην θείκελν ηνπ ελψ ην ζχζηεκα αλαιακβάλεη, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ εμαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ 

εληνπίδεηαη ζε απηφ. 

                                                      
7
 Asynchronous JavaScript 

8
 What You See Is What You Get. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη έλα ζχζηεκα φπνπ ην 

πεξηερφκελν ππφ επεμεξγαζία είλαη φκνην κε ην ηειηθφ. 



 

  

1.2 Ανηικείμενο διπλυμαηικήρ 

Αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

δεκηνπξγήζακε ηελ εθαξκνγή Geotyping, ε νπνία δέρεηαη σο είζνδν κε δνκεκέλν θείκελν 

απφ ηνλ ρξήζηε θαη ην επεμεξγάδεηαη κε ζθνπφ λα εμάγεη ηελ θξπκκέλε γεσγξαθηθή 

πιεξνθνξία. Οη γεσγξαθηθφ φξνη πνπ εληνπίδνληαη αληηζηνηρίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θαη απεηθνλίδνληαη ζε ράξηε. Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ γεσγξαθηθψλ φξσλ ζηνλ θείκελν θαη ζεκείσλ ζηνλ 

ράξηε.   

 Σν Geotyping ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ απινχο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (user contributed content)  κέζα απφ ην 

πξίζκα ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ εκπεξηέρεη. Οη ρξήζηεο θαζεκεξηλά 

δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν ζε ηζηνιφγηα, ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πξνζσπηθέο 

ηζηνζειίδεο. Σν πεξηερφκελν απηφ, απνηειεί κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Η εθαξκνγή ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηαο 

εμφξπμεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ γλψζε πνπ κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ πηζηή ςεθηνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

 Δθηφο απφ ην Geotyping, ζρεδηάζακε θαη αλαπηχμακε έλα πιήξεο ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θεηκέλνπ, ην Geotyping Text Management System, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ζηελ 

εθαξκνγή Geotyping. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεκνζηεχεη άξζξα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμφξπμε 

γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Ο επηζθέπηεο πξνβάιεη έλα άξζξν, δηαβάδνληαο ην θείκελν ηνπ 

θαη βιέπνληαο ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο πνπ πεξηείρε ζηνλ ράξηε. 

1.2.1 Σςνειζθοπά 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο  αθνινπζήζακε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Μειέηε ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ (Google Maps, CKEditor, Geoparser) 

 Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Geotyping 

 Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ κε παξάιιειε 

ελζσκάησζε ηεο εθαξκνγήο Geotyping 

 Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ γηα ηα δχν ζπζηήκαηα 



 

  

1.3 Οπγάνυζη κειμένος 

 Η δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 9 θεθάιαηα. Σν Κεθάιαην 2 πεξηιακβάλεη 

ηερλνινγίεο θαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο. ην Κεθάιαην 3 

αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο. ηα 

Κεθάιαηα 4 θαη 5 πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή, ε νξγάλσζε θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. ην θεθάιαην 6 αλαιχνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο θαη ηα 

πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν Κεθάιαην 7 απνηειεί ηνλ νδεγφ 

ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Σέινο ζην Κεθάιαην 8, αλαθεθαιαηψλνπκε φια 

ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζην Κεθάιαην 9 

παξαζέηνπκε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ ηφκνπ. 



 

  

 



 

  

2. Σσεηικέρ επγαζίερ 

 To ζχζηεκα Geotyping έξρεηαη λα "δέζεη" ηηο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο 

γεσθσδηθνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε ειεχζεξν θείκελν, ψζηε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή θαη ζηελ ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 

πνπ εληνπίδεηαη. ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νξηζκνί θαη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

2.1 Οπιζμοί 

2.1.1 Geoparsing 

 Ωο Geoparsing νξίδεηαη ε ιεθηηθή θαη γξακκαηηθή αλάιπζε θεηκέλνπ κε ζηφρν ηελ 

αλαθάιπςε θξπκκέλεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Η δηαδηθαζία ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ πεξηέρεη. Η 

γεσγξαθηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη είηε απφιπηε είηε ζρεηηθή. Γηα παξάδεηγκα ε θξάζε 

"Δίθνζη ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο" πεξηέρεη απφιπηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, ηελ ιέμε 

"Αζήλα" αιιά θαη ζρεηηθή πιεξνθνξία, ηνλ γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ "Δίθνζη ρηιηφκεηξα 

δπηηθά" πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιέμε "Αζήλα". Η δηαδηθαζία ηεο ιεθηηθήο θαη γξακκαηηθήο 

αλάιπζεο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε ερεηηθά απνζπάζκαηα ιεηηνπξγψληαο κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο κεζνδνινγία. Σν Geoparsing εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πεδίν ηεο Γεσγξαθηθήο 

Αλάθηεζεο Πιεξνθνξηψλ (Geographic Information Retrieval). 

 ε ζπλδπαζκφ κε κεραληζκνχο γεσθσδηθνπνίεζεο, δεκηνπξγνχληαη ζπζηήκαηα ηα 

νπνία δέρνληαη σο είζνδν κε δνκεκέλν θείκελν θαη εμάγνπλ ηηο γεσγξαθηθέο ζπληαγκέλεο 

ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν. Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

κπνξνχλ λα ραξηνγξαθεζνχλ ζε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Geographical 

Information Systems - GIS). 



 

  

2.1.2 Γευκυδικοποίηζη 

 Η γεσθσδηθνπνίεζε (geocoding) είλαη ε κεηαηξνπή πιεξνθνξίαο ζε ζπληεηαγκέλεο 

ζε θάπνην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Μηα απιή κέζνδνο γεσθσδηθνπνίεζεο είλαη ε 

παξεκβνιή δηεπζχλζεσλ (address interpolation) ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ 

γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ζηα νπνία ην νδηθφ δίθηπν αιιά θαη ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο (Points Of Interest) γηα παξάδεηγκα κνπζεία, αμηνζέαηα, θπβεξλεηηθά θηήξηα, 

επηρεηξήζεηο θαη άιια, είλαη αληηζηνηρηζκέλα ζε γεσγξαθηθφ ρψξν ζπληεηαγκέλσλ.  Σν θάζε 

ηκήκα δξφκνπ πεξηέρεη ην εχξνο δηεπζχλζεσλ πνπ ηνπ αλαινγεί (γηα παξάδεηγκα ηνπο 

αξηζκνχο ησλ θηεξίσλ). Ο geocoder ιακβάλνληαο σο είζνδν κηα δηεχζπλζε, εληνπίδεη ην 

ηκήκα ηνπ δξφκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε δηεχζπλζε θαη παξεκβάιεη ηελ ζέζε ηεο ζην ηκήκα 

απηφ.  

 ήκεξα, ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αξθεηέο δσξεάλ ππεξεζίεο γεσθσδηθνπνίεζεο  φπσο ε 

Google Maps, ε Bing Maps, ε OpenStreetMaps θαη άιιεο. Η δηαδηθαζία ηεο 

γεσθσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα αληηζηξαθεί. Η αληίζηξνθε γεσθσδηθνπνίεζε δέρεηαη σο 

είζνδν ηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ ζην ράξηε θαη επηζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζεκείνπ 

απηνχ. 

2.1.3 Geotagging 

 O φξνο Geotagging αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πξνζζήθεο 

γεσγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηαπηνπνίεζεο ζε δηάθνξα κέζα, φπσο θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, ηζηνζειίδεο, κελχκαηα SMS, ή RSS feeds. Σα δεδνκέλα απηά απνηεινχλ κηα 

κνξθή γεσρσξηθψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο, πιεξνξνθνξίεο γηα ην πςφκεηξν, ηελ απφζηαζε, ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, θαη ηνπσλχκηα.  

 Σν Geotagging κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη (Location aware services). Γηα 

παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη εηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη θνληά ζε κηα δεδνκέλε 

ηνπνζεζία θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε εηδήζεηο, ηζηνζειίδεο θαη άξζξα πνπ ζπλδένληαη κε κηα 

πεξηνρή. Η ζχλδεζε κηαο θσηνγξαθίαο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηεο γίλεηαη είηε 

θαηά ηελ θάζε ηεο απνζήθεπζεο, είηε κέζσ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ θαη έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ κε ελζσκαησκέλν GPS δέθηε. 

 

 



 

  

2.1.4 Geoblogging 

 Ο φξνο Geoblogging (γεσ-ηζηνιφγην) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα εθδνρή 

ηζηνινγίνπ, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν έρεη γεσγξαθηθή δηάζηαζε 

θαη εκπεξηέρεη γεσγξαθηθή πιεξνθνξία. Η ζχλδεζε ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ (θσηνγξαθίεο, video, ηζηνζειίδεο ή ηζηνιφγηα) κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

(Geotagging).  

2.1.5 Ajax 

 Η ηερλνινγία Ajax (Asynchronous JavaScript) είλαη έλα ζχλνιν αιιειέλδεησλ 

κεζφδσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client side) 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθέο web εθαξκνγέο. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο απηήο νη 

εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ δεδνκέλα απφ έλαλ δηαθνκηζηή κέζσ 

αζχγρξνλσλ Http αηηεκάησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξεο επαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο. Γηα 

ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο XML θαη JSON.  

 ηνλ νξηζκφ δψζακε ηνλ φξν ζχλνιν κεζφδσλ αλάπηπμεο θαζψο ε ηερλνινγία Ajax 

ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ Html θαη  Css γηα ηελ ζήκαλζε, ηελ απεηθφληζε θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  Αθφκε, ην DOM (Document Object Model) ζε κηα 

ηζηνζειίδα, πνπ είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηεο JavaScript, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δπλακηθήο 

εκθάληζεο δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2 Σσεηικέρ Δπγαζίερ 

2.2.1 Google Maps 

 To Google Maps είλαη κηα ειεχζεξε ππεξεζία δηαδηθηπαθήο ραξηνγξάθεζεο (web 

mapping) πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Google θαη ηξνθνδνηεί κε ράξηεο πςειήο αλάιπζεο πνιιέο 

ηζηνζειίδεο ηξίησλ κέζσ ηνπ Google Maps API. H ππεξεζία πξνζθέξεη νδηθφ  δίθηπν, 

δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο, ιεηηνπξγία γηα ζρεδηαζκφ δηαδξνκψλ, εληνπηζκφ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηε εηθνληθή πεξηήγεζε ζε πνιιέο πεξηνρέο. 

 Με ηνπο ράξηεο Google είλαη δπλαηή ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζην ράξηε κε ην 

ζχξζηκν ηνπ πνληηθηνχ, αιιά θαη ε αλαδήηεζε θάπνηαο γεσγξαθηθήο ζέζεο βάζεη θάπνηαο 

δηεχζπλζεο, ελφο ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα ή θάπνηαο ιεθηηθά νξηζκέλεο πεξηνρήο. Αθφκε, 

παξέρνπλ νδεγίεο πινήγεζεο, παξαζέηνληαο ζην ρξήζηε κηα ιίζηα κε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο 

γηα ην πψο λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, καδί κε κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα απηή ηελ απφζηαζε. 

 Σν Google Maps API πνπ παξέρεηαη καδί κε ηελ ππεξεζία, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ράξηε θαη ηνπ Geocoder πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηελ εθάζηνηε 

εθαξκνγή. Έλα ζηηγκηφηππν ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.1. 

 

 

2-1 Η ςπηπεζία Google Maps 



 

  

2.2.2 Yahoo Placemaker 

 Σν Yahoo Placemaker είλαη κηα ειεχζεξε ππεξεζία geoparsing πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ κε επίγλσζε ζέζεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αδφκεην πεξηερφκελν, RSS feeds, ηζηνζειίδεο, 

εηδήζεηο θαη ζηελ εμφξπμε ησλ γεσγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ γεσγξαθηθή επηζήκαλζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Η ππεξεζία 

νπζηαζηηθά εκπινπηίδεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ ην νπνίν 

πεξηέρεη θξπκκέλε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ δελ έρεη εληνπηζηεί. Σν ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη Geoparser θαη Geocoder. 

2.2.3 Geocrowd 

 Σν Geocrowd είλαη κηα ππεξεζία γεσ-ηζηνινγίνπ (geoblogging) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ ρσξνρξνληθή αθήγεζε ελφο ηαμηδηνχ φπσο είλαη κηα απνγεπκαηηλή βφιηα, κηα 

πεδνπνξία ή κηα δηαδξνκή κε ην απηνθίλεην. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε ην γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν πνπ ζπιιέρζεθε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ. ηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ζπγθέληξσζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θαη βνεζνχλ ζηελ πηζηή ςεθηνπνίεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

2.2.4 Γευκυδικοποίηζη ιζηοζελίδυν 

 Η αλαδήηεζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ ηνπ πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, κε ηελ ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ αιιά θαη κε ηερληθέο 

πνπ ιακβάλνπλ ππ φςηλ ηελ γεσγξαθηθή ηαπηφηεηα ηεο ζειίδαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

ηελ γεσθσδηθνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ αληηζηνίρηζεο ηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

γεσγξαθηθνχο φξνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί εκηαπηφκαηεο ηερληθέο 

γεσθσδηθνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ αξηζκνχο ηειεθψλσλ θαη 

δηεπζχλζεηο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ηνπ γεσγξαθηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Λφγσ ηεο αζάθεηαο 

ηεο γιψζζαο, απαηηείηαη θαη ε δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ ρεηξνθίλεηε γεσθσδηθνπνίεζε 

ηζηνζειίδσλ. 

 

 

 

 



 

  

2.2.5 CKEditor 

 O CKEditor είλαη έλα online πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (Html editor) 

γξακκέλν ζε JavaScript, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε ηζηνζειίδεο φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηα blogs. Δίλαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο WYSIWYG, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην θείκελν ππφ επεμεξγαζία πξέπεη λα θαίλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

φκνην κε ην θείκελν πνπ δεκνζηεχεη ν ρξήζηεο. Οη HTML editors επεθηείλνπλ ηελ online 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ ζε stand alone 

εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ φπσο ην Microsoft Word θαη ην Open Office.  

 Ο CKEditor είλαη πξφγξακκα αλνηρηνχ θψδηθα ελψ παξέρεη παξάιιεια εκπνξηθέο 

άδεηεο. πλεπψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαη 

λα παξέρεη εχθνιεο θαη δπλακηθέο ιχζεηο ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο. 

Δπηπξφζζεηα, ζπλνδεχεηαη απφ έλα πινχζην API γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ θαη ησλ δεδνκέλσλ. Η πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη επεθηάζεσλ ππνζηεξίδεηαη 

πιήξσο,  θαζψο ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκεί θαη λα 

ηηο εληάμεη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ CKEditor έρνληαο ζηελ δηάζεζε ηνπ κηα κεγάιε 

γθάκα εξγαιείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ κέζσ ηνπ API. 

 

2-2 Γπαθικό πεπιβάλλον ηος CKEditor 

 

 



 

  

2.2.6 jQuery 

 Η jQuery είλαη ε δεκνθηιέζηεξε cross-browser JavaScript βηβιηνζήθε. ρεδηάζηεθε 

γηα λα απινπνηεί ηνλ θψδηθα πνπ απαηηείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Η βηβιηνζήθε είλαη 

αλνηρηνχ θψδηθα θαη ζηνρεχεη ζην λα δηεπθνιχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζηεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ DOM, ζηελ δεκηνπξγία γξαθηθψλ θαη animations, ζηελ δηαρείξηζε γεγνλφησλ 

θαη ζηελ απνζηνιή Ajax αηηεκάησλ πξνο ηνλ δηαθνκηζηή. 

2.2.7 Σύζηημα διασείπιζηρ κειμένος 

 Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν 

δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξνήο εξγαζίαο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ρεηξνθίλεηεο είηε λα βαζίδνληαη ζε 

ππνινγηζηή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλα ηα εμήο: 

 Δπηηξέπεη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ λα απνζεθεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ 

δεδνκέλα θεηκέλνπ 

 Έιεγρνο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, βαζηζκέλνο ζηνπο ξφινπο ρξεζηψλ. Σν ζχζηεκα 

νξίδεη νκάδεο ρξεζηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ , λα επεμεξγαζηνχλ αιιά 

θαη λα δεκνζηεχζνπλ δεδνκέλα. 

 Παξέρεη εξγαιεία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. 

 Παξέρεη δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Παξαδείγκαηα δεκνθηιψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα 

απνηεινχλ νη πιαηθφξκεο Joomla, Drupal θαη Wordpress. Σα ζπζηήκαηα απηά δηαρεηξίδνληαη 

πνιιαπινχο ηχπνπο πνιπκέζσλ, επνκέλσο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ δηαρεηξίδεηαη 

γξαπηφ θείκελν. 



 

  

 



 

  

3.  Ανάλςζη Απαιηήζευν Σςζηήμαηορ 

 Σν παξφλ θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο Geotyping θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θεηκέλνπ Geotyping Text Management System. Αξρηθά δίλεηαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ. Δλ ζπλερεία, ηα ζπζηήκαηα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα κε δηαθξηηφ ξφιν. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγηέο ησλ 

εθαξκνγψλ, ζελάξηα ρξήζεο θαζψο θαη ην δηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ γηα ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ. 

3.1 Απσιηεκηονική 

 Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε 

ηεο εθαξκνγήο Geotyping κε ζηφρν ηελ γεσθσδηθνπνίεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. To ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ Geotyping Text Management System  

ζρεδηάζηεθε ψζηε λα δψζεη έλα παξάδεηγκα πξφηππνπ ηξφπνπ ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο Geotyping ζε έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ. 

3.1.1  Geotyping 

 To Geotyping είλαη κηα Ajax client-server εθαξκνγή ε νπνία δέρεηαη σο είζνδν κε 

δνκεκέλν θείκελν πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο θαη παξέρεη σο έμνδν ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ 

γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν. Οη ζπληεηαγκέλεο απεηθνλίδνληαη κε 

δείθηεο ζηνλ ράξηε.  

 Δπηγξακκαηηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο μεθηλά κε ηελ πιεθηξνιφγεζε θεηκέλνπ 

ζηνλ HTML editor (CKEditor) απφ ηνλ ρξήζηε. ηελ ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή αλαιακβάλεη λα 

επεμεξγαζηεί ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηελ ζηέιλεη ζηνλ Geoparser. 

Η επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ελφο ηνπηθνχ proxy server πνπ αλαιακβάλεη λα πξνσζεί ηα 

αηηήκαηα ζηνλ εμσηεξηθφ Geoparser ηεο εθαξκνγήο. O Geoparser, αθνχ επεμεξγαζηεί ην 

θείκελν εηζφδνπ κέζσ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο, επηζηξέθεη ζηελ εθαξκνγή 



 

  

ηνπο πηζαλνχο γεσγξαθηθνχο φξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ. Σν Geotyping κε ηελ ζεηξά ηνπ 

αληηζηνηρίδεη θαη απεηθνλίδεη ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο κε ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε κέζσ 

ηεο ππεξεζίαο γεσθσδηθνπνίεζεο ηνπ Google Maps.  

 Η εθαξκνγή είλαη πιήξσο δηαδξαζηηθή. Η πιεθηξνιφγεζε θαη ε γεσγξαθηθή 

απεηθφληζε γίλνληαη ηαπηφρξνλα. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζχξεη κηα 

νπνηαδήπνηε θξάζε ζηνλ ράξηε θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζην ζεκείν πνπ επηζπκεί, 

αληηζηνηρίδνληαο ην θείκελν ηεο θξάζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.  

 Η βαζηθφηεξε απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αληηζηνηρία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ζηνλ ράξηε θαη ησλ αληίζηνηρσλ γεσγξαθηθψλ φξσλ ζην θείκελν. Η 

ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο, ψζηε ε 

εθαξκνγή λα είλαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ε καδηθή γεσθσδηθνπνίεζε θξάζεσλ θαη ιέμεσλ 

θαζψο επίζεο ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο απνηέιεζαλ εμίζνπ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. 

 Αλαιχνληαο ηελ εθαξκνγή ζε επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 4.3, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη  ην Geotyping απνηειείηαη απφ 

ηξία βαζηθά ππνζπζηήκαηα θαη αξθεηά εξγαιεία ηα νπνία εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ησλ βαζηθψλ 

ππνζπζηεκάησλ. 

 πλνςίδνληαο, ε εθαξκνγή θαηαθέξλεη λα εμάγεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ 

θξπκκέλε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ρξήζηε θαζψο απηφ πιεθηξνινγείηαη. 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ, πνπ αλαιχεηαη ζε επφκελε ελφηεηα, απνζεθεχνπκε ην 

θείκελν ηνπ ρξήζηε καδί κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ δίλνληαο έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 



 

  

 

3-1 Γιάγπαμμα ςποζςζηημάηυν 

 

 

3.1.2 Πεπιγπαθή Λειηοςπγιών 

3.1.2.1 Geotyping Core 

Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφηεξν ππνζχζηεκα ηεο εθαξκνγήο. Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Απσικοποίηζη και πύθμιζη παπαμέηπυν 

To ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα αξρηθνπνηήζεη φια ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα 

θαηά ηελ θφξησζε ηεο εθαξκνγήο. Δπεμεξγάδεηαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο 

θαη ζέηεη θαηάιιεια ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 



 

  

 Γιασείπιζη ηηρ ποήρ ηυν δεδομένυν 

Σν ππνζχζηεκα ζηέιλεη ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ Geoparser, 

αλακέλεη ηελ απάληεζε ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνσζεί ηνπο πηζαλνχο γεσγξαθηθνχο 

φξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ Geocoder. Δπηπξφζζεηα, είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηα 

ζθάικαηα πνπ πηζαλψλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ.  

Η απνζήθεπζε ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζπληεηαγκέλεο ηνπο γίλεηαη 

ζηελ δνκή Geotyping Hash. Καηά ηελ ξνή ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνζσξηλά κέζα απνζήθεπζεο (buffers) ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ κείσζε ησλ αηηεκάησλ πξνο ηνλ Geoparser θαη ηνλ Geocoder. Σν ζεκείν απηφ 

απαηηεί ηελ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο κηαο θαη απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζπκθφξεζεο (bottleneck).  

ην αθνινπζηαθφ δηάγξακκα πνπ δίλεηαη ζην ζρήκα 4 απεηθνλίδεηαη ε ξνή ησλ 

δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα. Έλα ζεκείν ζην νπνίν ζα ζηαζνχκε ζε 

επφκελν θεθάιαην είλαη ε έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζην θείκελν πνπ 

πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο ζηνλ CKEditor. 

 Αλληλεπίδπαζη με ηον CKEditor 

Σν ππνζχζηεκα επεθηείλεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ CKEditor, εμάγεη θείκελν απφ 

απηφλ θαη απνζεθεχεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Geotyping Plug-in For 

CKEditor.  



 

  

 

3-2 Ακολοςθιακό διάγπαμμα Geotyping 

 

3.1.2.2 Google Maps 

 Σν ππνζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηνλ ράξηε θαη ηνλ Geocoder. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

γεσθσδηθνπνίεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζηνλ ράξηε. Η 

απεηθφληζε ησλ φξσλ γίλεηαη κέζσ δεηθηψλ (markers). Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο δείθηεο θαζψο κπνξεί λα δηαγξάςεη έλα φξν απφ ηνλ ράξηε ή λα 

αιιάμεη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Geocoder επέζηξεςε δηαθνξεηηθή ζέζε απφ ηελ 

αλακελφκελε. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ δείθηε εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην (info window) πνπ 

πεξηέρεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ θαη ηα θνπκπηά επεμεξγαζίαο θαη 

δηαγξαθήο ηνπ δείθηε. Η δεκηνπξγία θαη ε απεηθφληζε ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ δεηθηψλ 

απνηειεί επζχλε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Google Maps. 

 Δπηπξφζζεηα, ην ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη ηελ γεσθσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

αληίζηξνθε γεσθσδηθνπνίεζε γεσγξαθηθψλ φξσλ. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 



 

  

γεσθσδηθνπνίεζεο, ην ζχζηεκα δέρεηαη ζαλ είζνδν κηα θξάζε - γεσγξαθηθφ φξν, θαη 

επηζηξέθεη ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ ράξηε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Καηά 

ηελ αληίζηξνθε γεσθσδηθνπνίεζε, ην ππνζχζηεκα δέρεηαη σο είζνδν ηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο 

ζεκείν ζηνλ ράξηε θαη επηζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ. Η ιεηηνπξγία ηεο αληίζηξνθεο 

γεσθσδηθνπνίεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηφξζσζε ελφο ζεκείνπ ζηνλ ράξηε. Ο ρξήζηεο 

επηιέγεη λα δηνξζψζεη ηνλ δείθηε ζέξλνληαο κε ην πνληίθη ην εηθνλίδην ηνπ ζε κηα λέα ζέζε ε 

νπνία κεηαθξάδεηαη ζε λέεο ζπληεηαγκέλεο.  

3.1.2.3 CKEditor 

 Ο CKEditor απνηειεί έλαλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν HTML editor θαζψο δίλεη 

πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ online επεμεξγαζία θεηκέλνπ κέζσ κηαο κεγάιεο γθάκαο εξγαιείσλ 

πνπ δηαζέηεη. Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επηιέρζεθε λα ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ CKEditor κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εθαξκνγήο. 

3.1.2.4 Manual Tool 

 Σν ππνζχζηεκα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο αληηζηνίρηζεο θξάζεσλ κε 

ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ζην θείκελν ηελ θξάζε πνπ επηζπκεί 

ελεξγνπνηψληαο ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηεί ην πνληίθη ηνπ ζην 

επηζπκεηφ ζεκείν ζηνλ ράξηε νινθιεξψλνληαο ηελ αληηζηνίρηζε.  

3.1.2.5 Geoparser 

 Η αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ Geoparser μεπεξλάεη ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πεξηγξάθνληαο επηγξακκαηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα θπζηθήο επεμεξγαζίαο γιψζζαο (Natural Language Processing) ην νπνίν αλαιχεη 

ειεχζεξν θείκελν ρσξίδνληαο ην ζε πξνηάζεηο, ιέμεηο θαη κέξε ηνπ ιφγνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ην General Architecture for Text Engineering Framework (GATE). Λακβάλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ επεμεξγαζίαο, πξαγκαηνπνηεί ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε, 

ζπλδπάδνληαο γισζζηθή πιεξνθνξία κε νληνινγίεο θαη γισζζηθνχο θαλφλεο ψζηε λα 

κπνξέζεη λα εμάγεη γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CAFETIERE. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο, ην ππνζχζηεκα επηζηξέθεη ηνπο ππνςήθηνπο γεσγξαθηθνχο 

φξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Geoparser κπνξείηε λα 

βξείηε ζηελ επηζπλαπηφκελε βηβιηνγξαθία. 



 

  

3.1.2.6 Δζωηεξηθόο parser 

 Πξφθεηηαη γηα κηα απιντθή πινπνίεζε ελφο εζσηεξηθνχ γξήγνξνπ parser ν νπνίνο 

αλαγλσξίδεη κεκνλσκέλεο ιέμεηο θαη αθνινπζίεο ιέμεσλ κε θεθαιαίν γξάκκα ζε ειιεληθφ 

θαη αγγιηθφ θείκελν. Υξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαη 

παξακέλεη δηαζέζηκνο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κέζα απφ ηεο επηινγέο ηνπ Geotyping Plug-in for 

CKEditor. Όπσο αλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα κηα απιντθή πινπνίεζε ελφο αλαιπηηθή θεηκέλνπ 

πνπ πιενλεθηεί ζηνλ ρξφλν απφθξηζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εμσηεξηθφ parser. 

3.1.2.7 Geotyping Hash 

 Πξφθεηηαη γηα κηα δνκή δεδνκέλσλ, έλαλ πίλαθα θαηαθεξκαηηζκνχ (hash table), ζηνλ 

νπνίν απνζεθεχνληαη νη γεσγξαθηθνί φξνη ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο ζπληεηαγκέλνπο ηνπο. Σα 

δεδνκέλα βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα φζν εθηειείηαη ε εθαξκνγή θαη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Export Manager. Η δνκή πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα γξαθηθήο 

απεηθφληζεο ηεο ζε κνξθή ιίζηαο ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη κηα επνπηηθή εηθφλα γηα ηνπο 

γεσγξαθηθνχο φξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν.  

3.1.2.8 Highlighter 

 Σν ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα επηζεκάλεη ζην θείκελν ηηο θξάζεηο-γεσγξαθηθνχο 

φξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία ζηνλ ράξηε. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε θίηξηλν θφλην. Καηά 

ηελ επεμεξγαζία πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ φπνπ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί δηνξζψζεηο ζην 

θείκελν, ην ππνζχζηεκα αθαηξεί ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ επαλαθέξεη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο φπνπ απαηηείηαη. 

3.1.2.9 Proxy Server 

 Σν ππνζχζηεκα ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ Geoparser, δερφκελν αηηήζεηο 

ηηο νπνίεο θαη πξνσζεί ζηνλ Geoparser. Η απαίηεζε ρξήζεο ελφο proxy server ζηελ εθαξκνγή 

ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην. 

3.1.2.10 Export Manager 

 Σν ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα εμάγεη φια ηα δεδνκέλα απφ ηελ δνκή Geotyping 

Hash ζε κνξθή XML ή JSON. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε αξρείν ζηνλ 

δίζθν ή ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη αθνχ ζπζρεηηζηνχλ κε ην θείκελν απφ ην νπνίν εμήρζεζαλ 

λα απεηθνληζηνχλ ζε ράξηε. Η ιεηηνπξγία απηή εθηειείηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε κηαο 

δεκνζίεπζεο απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ. 



 

  

3.1.2.11 Geotyping Plug-in for CKEditor 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ελζσκαησκέλν γξαθηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε 

λα ξπζκίζνπκε παξακέηξνπο ηνπ Geotyping θαη λα πξνζζέζνπκε κελνχ πνπ εθηεινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Απνηειείηαη απφ έλα αλαδπφκελν παξάζπξν ζην νπνίν κπνξνχκε 

λα ξπζκίδνπκε αξθεηέο παξακέηξνπο ηνπ Geotyping, θαη απφ έλα context menu ζηελ πεξηνρή 

θεηκέλνπ ηνπ CKEditor, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα απεηθνλίζνπκε ρεηξνθίλεηα κηα 

θξάζε ζηνλ ράξηε, λα δηαγξάςνπκε έλαλ γεσγξαθηθφ φξν, λα πξνζζέζνπκε έλαλ φξν ζηελ 

καχξε ιίζηα θαη λα επαλεθθηλήζνπκε ηελ εθαξκνγή. 

3.1.3 Geotyping Text Management System 

 To Geotyping Text Management System είλαη έλα πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

θεηκέλνπ ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ψζηε λα εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

εθαξκνγήο Geotyping. Πεξηιακβάλεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, πξνβνιή θαη 

επεμεξγαζία άξζξσλ, αλάθηεζε γεσγξαθηθψλ φξσλ κε ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ζε ράξηε θαη 

αλαδήηεζε άξζξσλ πνπ βαζίδεηαη ζε κέηα εηηθέηεο. 

 Οη ρξήζηεο - ζπληάθηεο αθνχ εγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα, κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ ηα 

άξζξα ηνπο κέζσ ηνπ Geotyping θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. 

Κάζε άξζξν ζπζρεηίδεηαη κε ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη θαη απνζεθεχεηαη ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ . Η πξνβνιή ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ απνηειείηαη απφ ηo θείκελν θαη 

απφ έλαλ ράξηε ζην νπνίν έρνπλ ζεκεησζεί νη γεσγξαθηθνί φξνη. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δίλεηαη έλα παξάδεηγκα νπηηθνπνίεζεο ηελ γεσγξαθηθή πιεξνθνξίαο πνπ 

εμήρζε απφ ην θείκελν. Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θεηκέλνπ. 

3.1.4 Πεπιγπαθή λειηοςπγιών 

3.1.4.1 Γηαρείξηζε ρξεζηώλ 

 Ο ρξήζηεο γηα λα κπνξέζεη λα δεκνζηεχζεη ηα άξζξα ηνπ, ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην 

ζχζηεκα. Οη αλψλπκνη ρξήζηεο κπνξνχλ κφλν λα πξνβάινπλ ηα δεκνζηεπκέλα άξζξα θαη φρη 

λα πξνζζέζνπλ λέα. Η εγγξαθή γίλεηαη κέζσ ηεο θφξκαο εγγξαθήο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία, ν εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ ηεο θφξκαο 

ζχλδεζεο έρνληαο πιένλ ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη δηαρείξηζεο άξζξσλ. Σν ζχζηεκα 

πξνζθέξεη αθφκε ππεξεζία αλάθηεζεο θσδηθνχ, δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ ζθαικάησλ πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ. Σέινο εμαζθαιίδεη ηελ 



 

  

κνλαδηθφηεηα ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ email θαη ηελ θξππηνγξαθεκέλε απνζήθεπζε 

ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

3.1.4.2 Γεκνζίεπζε θαη επεμεξγαζία άξζξωλ 

 Απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ λέα άξζξα θαη λα επεμεξγαζηνχλ παιαηφηεξεο δεκνζηεχζεηο. Η 

δεκνζίεπζε θαη ε επεμεξγαζία γίλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο Geotyping. ε θάζε άξζξν 

νξίδνληαη εηηθέηεο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ κεραληζκνχ 

αλαδήηεζεο άξζξσλ. 

3.1.4.3 Αλαδήηεζε άξζξωλ 

 Σν ζχζηεκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο άξζξσλ είηε βάζε ησλ κέηα-

εηηθεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θάζε άξζξν είηε κε βάζε ηνπ ηίηινπ θάζε άξζξνπ. Ο ρξήζηεο 

εηζάγεη θξάζε πνπ επηζπκεί θαη ην ζχζηεκα αλαιακβάλεη λα ηνπ επηζηξέςεη ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

3.1.4.4 Πξνβνιή άξζξωλ 

 Η πξνβνιή ελφο άξζξνπ πεξηιακβάλεη ην θείκελν θαη ηνλ ράξηε. ηνλ ράξηε 

ππάξρνπλ νη δείθηεο ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζην θείκελν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.2 Σενάπια σπήζηρ 

 Αθνινπζψληαο ηελ κεζνδνινγία ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θεηκέλνπ, αλαγλσξίδνπκε ηνπο ρξήζηεο-δξάζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θαηαγξάθνπκε γηα θάζε δξάζε ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. 

 ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, νη δξάζηεο (actors) 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηξεηο, ν επηζθέπηεο, ν ζπληάθηεο θαη ν δηαρεηξηζηήο. Οη δηαθξηηέο 

δξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ζπληάθηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξνβνιή άξζξνπ 

 Αλαδήηεζε άξζξνπ 

 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα 

 Γηαρείξηζε πξνθίι ινγαξηαζκνχ 

 Γεκνζίεπζε άξζξνπ 

 Δπεμεξγαζία δεκνζηεπκέλνπ άξζξνπ 

 Γηαγξαθή άξζξνπ 

Ο επηζθέπηεο εθηειεί ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

 Πξνβνιή άξζξνπ 

 Αλαδήηεζε άξζξνπ 

 Δγγξαθή ζην ζχζηεκα 

Παξαηεξνχκε φηη ν ζπληάθηεο νπζηαζηηθά θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηηο δξάζεηο ηνπ 

επηζθέπηε. Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ρξήζεο (Use Case Diagram) θαη ε αλάιπζε ηνπ 

βαζηθφηεξνπ ζελαξίνπ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 



 

  

 

3-3 Γιάγπαμμα σπήζηρ 

 

 

 

 

 

 



 

  

3.2.1 Πεπίπηυζη σπήζηρ "Γημοζίεςζη νέος άπθπος" 

Σίηλορ πεπίπηυζηρ σπήζηρ: 

Γεκνζίεπζε λένπ άξζξνπ 

ύνηομη πεπιγπαθή: 

Ο ρξήζηεο αθνχ ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα, επηζπκεί λα δεκνζηεχζεη έλα λέν άξζξν. 

Ροή γεγονόηυν: 

Βαζική ποή: 

1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην ζχλδεζκν ζχλδεζεο ινγαξηαζκνχ. 

2. Δηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θφξκα ζχλδεζεο. 

3. Μεηά ηελ επηηπρή ζχλδεζε, επηιέγεη ηνλ ζχλδεζκν λέαο δεκνζίεπζεο ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ ζπληάθηε. 

4. πκπιεξψλεη φια ηα πεδία πνπ απαηηνχληαη γηα ην λέν άξζξν, ηίηιν, εηηθέηεο θαη 

εηζάγεη ην πεξηερφκελν ηνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο Geotyping ε νπνία παξάιιεια, εμάγεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ θξπκκέλε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία. 

5. Οινθιεξψλνληαο ηεο δηαδηθαζία, επηιέγεη δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ. 

Δναλλακηικέρ ποέρ: 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζχλδεζεο, ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηελ ζειίδα ππελζχκηζεο θσδηθνχ. 

Μη λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ: 

Γελ ππάξρνπλ κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο. 

Καηάζηαζη ειζόδος: 

Ο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα σο ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο κε 

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ. 

Καηάζηαζη εξόδος: 

Σν λέν άξζξν απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε θαη είλαη δηαζέζηκν γηα πξνβνιή απφ ηνπο επηζθέπηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 



 

  

3.3 Μονηέλο Ονηοηήηυν Σςζσεηίζευν 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ γηα  

ηελ απνζήθεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ άξζξσλ. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο, 

θαηαζθεπάζηεθε σο πξψην βήκα ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν απνηειεί κηα αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

απνζεθεπηνχλ ζηελ βάζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ 

έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απαηηήζεηο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αλαπηπζζφκελε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ.  Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

νληνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.3.1 Ονηόηηηερ 

3.3.1.1 Χξήζηεο  

 Η νληφηεηα ρξήζηεο θαζνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθαξκνγήο. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο - ζπληάθηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο άξζξσλ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νληφηεηαο είλαη ην κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ, ην φλνκα ρξήζηε, ν θσδηθφο, ην email, ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ε 

εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζχλδεζεο, ε εκεξνκελία αηηήκαηνο αλάθηεζεο θσδηθνχ. 

3.3.1.2 Οκάδα  

 Η νληφηεηα νκάδα αλαπαξηζηά ηνλ ινγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο. Η 

θάζε νκάδα έρεη μερσξηζηά πξνλφκηα θαη πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα ρξήζεο, πξνθχπηεη εχθνια ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ 

νκάδσλ ηεο εθαξκνγήο. 

3.3.1.3 Άξζξν 

 Η νληφηεηα άξζξν ελζπιαθψλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ κηα 

δεκνζίεπζε ηνπ ζπληάθηε. Πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ν ηίηινο, νη εηηθέηεο θαη 

ην πεξηερφκελν. Σν πεδίν geoterms ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο γεσγξαθηθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ εληνπίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ. 

3.3.2 Σςζσεηίζειρ 

 ηελ εθαξκνγή καο εκθαλίδνληαη δχν ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ 

νληφηεηεο. Η πξψηε ζρέζε είλαη κεηαμχ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη 



 

  

κέινο κηαο νκάδαο ζπλεπψο ε ζρέζε είλαη έλα πξνο έλα. Η δεχηεξε ζρέζε είλαη κεηαμχ 

ρξεζηψλ θαη άξζξσλ. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη πνιιά άξζξα, επνκέλσο ε ζρέζε 

είλαη έλα πξνο πνιιά. Αθνινπζεί ην κνληέιν Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε. 

 

 

3-4Γιάγπαμμα Ονηοηήηυν-ςζσεηίζευν 



 

  

4.  Σσεδίαζη Σςζηήμαηορ Geotyping 

 ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο Geotyping. Αξρηθά 

πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ. 

 

4-1 Πποζσέδιο γπαθικού πεπιβάλλονηορ 

  

4.1 Απσιηεκηονική  

 Σν Geotyping είλαη κηα Ajax client-server εθαξκνγή γξακκέλε ζε γιψζζα 

JavaScript. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεκνθηιήο βηβιηνζήθε 

jQuery, ην CKEditor API, ην Google Maps API θαη θπζηθά επηζηξαηεχζεθαλ νη ηερλνινγίεο 

HTML 5 θαη CSS 3. Σα ππνζπζηήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κε θξηηήξην ηηο δηαθξηηέο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο εθαξκνγήο. Ο proxy server πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εθαξκνγή 

γξάθηεθε ζε γιψζζα Php θαη ζε Java κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Java Server Pages (Jsp). Ο 

θψδηθα νξγαλψλεηαη ζηνπο παξαθάησ θαθέινπο θαη αξρεία: 

 



 

  

Φάκελοι: 

 scripts : Πεξηέρεη φια ηα αξρεία JavaScript ηεο εθαξκνγήο 

 ckeditor : Πεξηέρεη ηα αξρεία JavaScript ηνπ CKEditor 3.5. 

 geotyping : Πεξηιακβάλεη ηα αξρεία JavaScript ηεο εθαξκνγήο Geotyping. 

 images : Φάθεινο γηα ηηο εηθφλεο ηεο εθαξκνγή. 

 styles : Φάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη ηα CSS (Cascading Styled Sheets) αξρεία πνπ 

θαζνξίδνπλ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο. 

Απσεία: 

 index.html : Η βαζηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. 

 proxy_get.php : Proxy server ζε Php κέζσ GET αηηεκάησλ. 

 proxy_post.php : Proxy server ζε Php κέζσ POST αηηεκάησλ. 

 proxy_get.jsp : Proxy server ζε Jsp κέζσ GET αηηεκάησλ. 

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνπκε ιεπηνκεξψο ηα ππνζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.2 Πεπιγπαθή Κλάζευν 

4.2.1 Geotyping.js 

 H ζπγθεθξηκέλε θιάζε-ππνζχζηεκα απνηειεί ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο εθαξκνγήο. 

Αλαιακβάλεη ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ εθθίλεζε, ηεο δηαρείξηζεο ηεο ξνήο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπο γηα κηα ελδερφκελε απνζήθεπζε. Οη κέζνδνη πνπ 

πεξηιακβάλεη είλαη νη εμήο: 

1. Απσικοποίηζη πςθμίζευν και εκκίνηζη εθαπμογήρ. 

2. Δπεξεπγαζία ηηρ πποηγούμενη παπαγπάθος ηος κείμενο πος ειζάγει ο σπήζηηρ. 

 O CKEditor είλαη έλαο HTML editor ζπλεπψο θάζε θείκελν πνπ 

πιεθηξνινγείηαη ελζπιαθψλεηαη ζηνπο θαηάιιεινπο HTML θφκβνπο. Όινη νη 

θφκβνη ηνπ θεηκέλνπ ζπλζέηνπλ έλα ηεξαξρηθφ δέληξν αθνινπζψληαο ηνπ θαλφλεο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηελ γιψζζα HTML.  

 Οη θφκβνη-ζηνηρεία ζηελ HTML ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Σα 

block elements θαη ηα inline elements. Σα block elements είλαη νξζνγψληα ζηνηρεία 

πνπ δελ δηαρσξίδνληαη ζε γξακκέο θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ηδηφηεηεο φπσο είλαη ην 

πιάηνο θαη ην χςνο αλεμαξηήησλ ησλ γεηηνληθψλ ζηνηρείσλ. ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ 

γηα παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία <div>, <p>, <h1>, <ul> θηι. Αληίζεηα, ηα inline elements 

αθνινπζνχλ ηελ ξνή ηνπ θεηκέλνπ θαη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε γξακκέο. 

Παξαδείγκαηα inline elements απνηεινχλ ηα ζηνηρεία <a>, <span>, <script>, <code> 

θαη άιια. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ζα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ CKEditor. Σν θείκελν πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο απνηειεί 

νπζηαζηηθά έλα inline element ελφο block element, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ελφο paragraph element. 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην Geotyping ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Με ην φξν απηφ νκαδνπνηνχκε ηα block elements  <p>,  

<div>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <address> <pre> θαη εμάγνπκε ην 

θείκελν ηνπο φηαλ αιιάδεη ην επηιεγκέλν ζηνηρείν ζηνλ CKEditor. 

 Η κέζνδνο επεμεξγαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαιείηαη θάζε θνξά 

πνπ εγείξεηαη ην γεγνλφο αιιαγήο ζηνηρείνπ ζηνλ  CKEditor είηε κέζσ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ είηε κέζσ ηνπ πνληηθηνχ. Σν ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα εμεηάζεη 

εάλ ην ηξέρσλ θαη ην πξνεγνχκελν HTML ζηνηρείν αλήθεη ζηελ παξαπάλσ νκάδα 



 

  

ησλ block elements θαη ελ ζπλερεία εάλ αλήθεη, λα μεθηλήζεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πξνεγνχκελνπ απηνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ εμαγσγή γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. 

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ελαιιαγήο HTML ζηνηρείσλ ζηνλ CKEditor. Η πξψηε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηελ 

εηζαγσγή κηαο λέαο παξαγξάθνπ. Ο ρξήζηεο αξρηθά πιεθηξνινγεί ην θείκελν ηνπ θαη 

αιιάδεη παξάγξαθν παηψληαο ην πιήθηξν Enter. Σφηε ελεξγνπνηείηαη ε κέζνδνο θαη 

αλαγλσξίδεη φηη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ είρε δερζεί επεμεξγαζία ζην 

παξειζφλ ελψ ε ηξέρνπζα παξάγξαθνο είλαη θελή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 

θείκελν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνσζείηαη ζηνλ Geoparser. 

 Η δεχηεξε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηελ δηφξζσζε κηα παξαγξάθνπ πνπ έρεη 

δερζεί επεμεξγαζία ζην παξειζφλ θαη πεξηέρεη καξθαξηζκέλεο θξάζεηο. Ο ρξήζηεο 

επηιέγεη ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν θαη ηελ κεηαβάιεη. Σφηε ην ζχζηεκα αθαηξεί 

φινπο ηνπο καξθαξηζκέλνπο φξνπο πνπ πεξηέρεη θαη ηνπο απνζεθεχεη ζε κηα 

πξνζσξηλή δνκή. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο, ν ρξήζηεο επηιέγεη κηα 

δηαθνξεηηθή παξάγξαθν. Σν ζχζηεκα αλαιακβάλεη λα επαλαθέξεη φινπο ηνπο 

καξθαξηζκέλνπο φξνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζην θείκελν κεηά ηελ 

επεμεξγαζία θαη ζηέιλεη κφλν ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν ζηνλ Geoparser. Οη φξνη 

πνπ δελ εληνπίδνληαη πιένλ ζηελ παξάγξαθν αθαηξνχληαη απφ ηνλ ράξηε εάλ 

εκθαλίδνληαλ κφλν ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν. Η παξαπάλσ ηερληθή 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αηηεκάησλ πξνο 

ηνλ Geoparser θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ελφο κεραληζκνχ καξθαξίζκαηνο πνπ αλαιχεηαη 

ζε επφκελν θεθάιαην. 

3. Αποζηολή αιηημάηυν κειμένος ζηον proxy server ηος Geoparser. 

 Η κέζνδνο εθηειεί αζχγρξνλα Ajax αηηήκαηα θαη επεμεξγάδεηαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη ν Geoparser. Η απάληεζε πνπ ιακβάλεη είλαη ζε XML 

κνξθή νπφηε ε κέζνδνο αλαιακβάλεη λα εμάγεη ηνπο πηζαλνχο γεσγξαθηθνχο φξνπο 

απφ ην XML θαη λα ηνπο πξνσζήζεη ζηελ κέζνδν επεμεξγαζίαο γεσγξαθηθψλ φξσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν εζσηεξηθφο parser ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη 

απιά κηα θιήζε ζηελ αληίζηνηρε κέζνδν απηνχ ζπληαθηηθνχ αλαιπηή.  

4. Δπεξεπγαζία γευγπαθικών όπυν πος επιζηπέθονηαι από ηον Geoparser.  

 Κάζε πηζαλφο γεσγξαθηθφο φξνο, πξνσζείηαη ζηνλ Geocoder ψζηε λα 

βξεζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ. Δάλ ν φξνο έρεη ήδε εληνπηζηεί ζε πξνεγνχκελν 

αίηεκα, δειαδή βξίζθεηαη ζηελ δνκή Geotyping Hash, ηφηε απιά απμάλεηαη ν 

αξηζκφο εκθάληζεο ηνπ ζηνλ ράξηε ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. ε θάζε φξν 

αληηζηνηρεί έλαο δείθηεο ζηνλ ράξηε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα είρακε 



 

  

πνιιαπινχο δείθηεο ζηηο ίδηεο ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε, θάηη πνπ δελ είλαη 

επηζπκεηφ. 

5. Έλεγσορ για έγκςπη επιλογή καηά ηην σειποκίνηηη ηοποθέηηζη θπάζηρ ζηον 

σάπηη. 

 Η κέζνδνο εμαζθαιίδεη φηη κφλν κε καξθαξηζκέλν ηκήκα ηνπ θείκελν πνπ 

βξίζθεηαη  ζε κία γξακκή κπνξεί λα επηιεγεί απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ ρεηξνθίλεηε 

αληηζηνίρηζε ηνπ ζε ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε. Η επηινγή ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κε 

drag and drop κέζσ ηνπ πνληηθηνχ. 

6. Δξαγυγή γευγπαθικών δεδομένυν 

 Η κέζνδνο αλαιακβάλεη λα εμάγεη ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο κε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο απφ ηελ δνκή Geotyping Hash ζε κνξθή XML ή JSON Object. 

Σν απνηέιεζκα ηεο εμαγσγήο κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε αξρείν ζηνλ δίζθν ή ζε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

4.2.2 Googlemaps.js 

 Η θιάζε δηαρεηξίδεηαη φιν ην θνκκάηη πνπ ζρεηίδεη κε ηνπ ράξηεο θαη ηελ 

γεσθσδηθνπνίεζε. Οη κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλεη είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Δκκίνηζη γπαθικού πεπιβάλλονηορ σάπηη και κοςμπιών αλληλεπίδπαζηρ 

2. Γευκυδικοποίηζη, Geocoding 

 Η κέζνδνο δέρεηαη σο είζνδν έλαλ γεσγξαθηθφ φξν, επηζηξέθεη ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαη ηνπνζεηεί έλαλ marker ζηνλ ράξηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπληεηαγκέλεο. Τπνζηεξίδεηαη αθφκε ε καδηθή γεσθσδηθνπνίεζε φξσλ 

απνζεθεπκέλσλ ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο. Η πξνζζήθε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπξάο 

αλακνλήο αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

3. Ανηίζηποθη γευκυδικοποίηζη, Reverse Geocoding 

 Η κέζνδνο δέρεηαη ζαλ είζνδν ηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ ζηνλ ράξηε 

θαη επηζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ. Η ιεηηνπξγία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ρεηξνθίλεηε δηφξζσζε ησλ δεηθηψλ ζηνλ ράξηε. 

4. Γημιοςπγία και απεικόνιζη δείκηη ζηον σάπηη 

 Η κέζνδνο δεκηνπξγεί έλα δείθηε (marker) θαη έλα παξάζπξν πιεξνθνξηψλ 

(info window) πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ. O δείθηεο απνζεθεχεηαη ζηελ δνκή Geotyping 

Hash καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

5. Γιαγπαθή marker 



 

  

 Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεη ιαλζαζκέλνπο δείθηεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ράξηε απφ ηνλ Geocoder. 

4.2.3 Gtm.js 

 H θιάζε πεξηιακβάλεη ησλ θψδηθα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ρεηξνθίλεηε ηνπνζέηεζε 

ελφο φξνπ ζηνλ ράξηε. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

1. Listeners για ηα γεγονόηα ηος πονηικιού 

 H θιάζε δηαρεηξίδεηαη γεγνλφηα θίλεζεο θαη θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζε πεξηνρέο 

εληφο  ή εθηφο ηνπ ράξηε ηα νπνία είλαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

2. Γημιοςπγία και εμθάνιζη ηος πλαιζίος σειποκίνηηηρ ανηιζηοίσιζηρ 

  Σν πιαίζην ρεηξνθίλεηεο απεηθφληζεο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο 

 ιεηηνπξγίαο ρεηξνθίλεηεο αληηζηνίρηζεο. Σν πιαίζην εκθαλίδεηαη κεηά ηελ έγθπξε 

 επηινγή κηαο θξάζεο ζην θείκελν. ηφρνο ηνπ ρξήζηε είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

 πιαηζίνπ ζην επηζπκεηφ ζεκείν ζηνλ ράξηε. 

4.2.4 Hash.js 

 H θιάζε πεξηέρεη ηελ δνκή δεδνκέλσλ (Geotyping Hash) ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη 

νη γεσγξαθηθνί φξνη ηνπ θεηκέλνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα hash table 

πνπ έρεη δπλαηφηεηεο ηαπηφρξνλεο γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ κε ηελ 

κνξθή HTML ιίζηαο. Οη κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιάζε είλαη νη εμήο: 

1. Διζαγυγή, Δπεξεπγαζία και διαγπαθή ζηοισείος από ηη δομή 

Οη κέζνδνη απνηεινχλ ηελ δηεπαθή ηεο δνκήο κε ηελ εθαξκνγή. 

2. Δκηύπυζη όλυν ηυν πεπιεσομένυν ηηρ δομήρ 

Δμαγσγή φισλ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο δνκήο ζε κνξθή θεηκέλνπ. 

3. Δμθάνιζη ηηρ HTML λίζηαρ ηηρ δομήρ 

 Γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο δνκήο γηα θαιχηεξε επνπηεία. 

4.2.5 Highlight.js 

 Πξφθεηηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ jQuery Ηighlight Plug-in ηνπ Johann Burkard. 

Αλαιακβάλεη λα επηζεκάλεη ζην θείκελν ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην 

ράξηε. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε θίηξηλν θφλην ζε θάζε φξν. Πξηλ ηελ κεηαβνιή ηνπ θεηκέλνπ 

απφ ηνλ ρξήζηε ην ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα αθαηξέζεη ηελ επηζήκαλζε ησλ φξσλ ηεο 

παξαγξάθνπ. 



 

  

4.2.6 Parser.js 

 Σν ππνζχζηεκα είλαη έλαο απιντθφο εζσηεξηθφο ζπληαθηηθφο αλαιπηηθήο γξακκέλνο 

ζε JavaScript πνπ δέρεηαη σο είζνδν θείκελν, ην δηαρσξίδεη ζε πξνηάζεηο, ιέμεηο θαη 

επηζηξέθεη ιέμεηο νη αθνινπζίεο ιέμεσλ πνπ μεθηλνχλ κε θεθαιαίν γξάκκα. 

Υξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο θαζψο πιενλεθηεί 

ζε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ parser. 

4.2.7 XmlWrite.js 

 Πξφθεηηαη γηα κηα JavaScript βηβιηνζήθε ε νπνία αλαιακβάλεη λα παξάγεη XML 

αξρεία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ δνκή 

Geotyping Hash ζε XML. Σν εηθνληθφ αξρείν πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηνλ 

δίζθν ή ζε βάζε δεδνκέλσλ. 



 

  

 



 

  

5. Σσεδίαζη ζςζηήμαηορ Geotyping Text 

Management System 

 ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε πινπνίεζε ηνπ Geotyping Text Management 

System. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα δίλνληαη νη 

θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ε θάζε κηα. 

5.1 Απσιηεκηονική 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο επηιέρζεθε ην αξρηηεθηνληθφ πξφηππν Model 

View Controller (MVC). Μία εθαξκνγή πνπ αλαπηχζζεηαη αθνινπζψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνηξνπία απαξηίδεηαη απφ μερσξηζηέο δνκηθέο κνλάδεο πνπ πινπνηνχλ ηνπο ηξεηο 

δηαθξηηνχο ξφινπο πνπ νξίδνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή.  

 

5-1 Μονηέλο MVC με PHP και Αpache Server 

 



 

  

 Η ηερλνηξνπία απηή βαζίδεηαη ζηε δηάζπαζε ελφο ζπζηήκαηνο ζε ηξεηο κνλάδεο, ηε 

κνλάδα Μνληέιν (Model) πνπ πεξηθιείεη θαη κνληεινπνηεί ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο, κηα ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο Πξνβνιήο (View) πνπ νξίδνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ ζην ρξήζηε θαη ηέινο 

κηα ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο Διέγρνπ(Controller) πνπ δηαρεηξίδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 

ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ θαη αηηεκάησλ απφ ηνλ ρξήζηε. ηελ ζπλέρεηα εκβαζχλνπκε ζηηο 

ηξεηο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ κνληέινπ MVC. ην αθνινπζηαθφ δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 8 

θαίλεηαη ν ηξφπνο πνπ αιιειεπηδξνχλ νη κνλάδεο κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηιέρζεθε ε γιψζζα PHP. 

 

5-2 Ακολοςθιακό διάγπαμμα MVC πποηύπος 

5.1.1 Model 

 Απνηειεί ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή θαζψο 

θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηδξνχλ ζηα δεδνκέλα απηά. Σα κνληέια απνηεινχλ κηα 

αθαηξεηηθή βαζκίδα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ κφληκνπ κεραληζκνχ απνζήθεπζεο. 

πρλά ελζπιαθψλνπλ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε θάζε εθαξκνγή (Business 

Logic). ε θάζε κεηαβνιή ηνπ κνληέινπ, ελεκεξψλνληαη νη αληίζηνηρεο πξνβνιέο ψζηε λα ε 

αιιαγή απηή λα γίλεη νξαηή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

5.1.2 View 

 Η πξνβνιή είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ παξαγσγή ηεο δηεπαθήο ηεο 

εθαξκνγήο. Πξνβάιεη έλα κνληέιν ζε κνξθή θαηαλνεηή απφ ην ρξήζηε θαη πξνζαξκνζκέλε 

ζην κέζν απεηθφληζεο. πλήζσο, παξέρνληαη δηαθνξεηηθά views γηα θάζε κνληέιν ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα ηελ εθάζηνηε αλάγθε παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 



 

  

κνληέινπ. πλεζηζκέλν παξάδεηγκα είλαη ε χπαξμε κηαο πξνβνιήο κε ζπλνπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην κνληέιν θαη κηαο δεχηεξεο πξνβνιήο, πνπ απεηθνλίδεη αλαιπηηθά φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ (master detail view). 

 Δθηφο απφ ηε δηάθξηζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ην κνληέιν, ηα views 

δηαθξίλνληαη θαη κε βάζε ην κέζν ζην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλα λα πξνβάιινληαη. Πνιιέο 

θνξέο έλα κεγάιν ζχζηεκα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

θαη απεηθφληζεο ηεο πιεξνθνξίαο, π.ρ. κέζσ ηνπ web browser, κέζσ κίαο αλεμάξηεηεο 

γξαθηθήο εθαξκνγήο, κέζσ κίαο αλεμάξηεηεο εθαξκνγήο θεηκέλνπ ή κέζσ εθηππσκέλεο 

πιεξνθνξίαο. ε θάζε δηαθνξεηηθφ κέζν απεηθφληζεο αληηζηνηρεί θαη έλα δηαθνξεηηθφ view, 

ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ κέζνπ ψζηε λα εκθαλίζεη κε ην βέιηηζην 

δπλαηφ ηξφπν ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ, π.ρ. ε πξνβνιή ελφο γξαθήκαηνο ζηελ θνλζφια ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή ε πξνβνιή κίαο έγρξσκεο εηθφλαο ζε κία αζπξφκαπξε εθηχπσζε είλαη 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ απφ ην αληίζηνηρν view. 

 Σν ζχζηεκα πνπ κειεηάκε είλαη κηα δηθηπαθή εθαξκνγή. πλεπψο νη πξνβνιέο 

πεξηιακβάλνπλ HTML θψδηθα θαη ηνλ απαξαίηεην θψδηθα PHP. Οη πξνβνιέο  

ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο πξνηχπσλ (templates) πνπ ηνπο επηηξέπνπλ πξφζβαζε κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζκέλεο κεηαβιεηέο πεηπραίλνληαο ηνλ βέιηηζην δηαρσξηζκφ δηεπαθήο 

ρξήζηε θαη δεδνκέλσλ. 

5.1.3 Controller 

 Λακβάλεη ηα κελχκαηα θαη ηηο εληνιέο εηζφδνπ απφ ην ρξήζηε θαη απνθξίλεηαη 

ελεξγψληαο πάλσ ζηα κνληέια ή/θαη εκθαλίδνληαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνβνιή. Ο 

ειεγθηήο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εληνιψλ ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Η ζπλήζεο ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ εληνιψλ ηνπ ρξήζηε, ε άληιεζε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα 

κνληέια βάζεη ησλ εληνιψλ ηνπ ρξήζηε θαη ε παξνπζίαζε ηεο δεηνχκελεο πιεξνθνξίαο 

κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ view. 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.2 Οπγάνυζη θακέλυν και απσείυν 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή ε γιψζζα PHP 5 ελψ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε νη ηερλνινγίεο 

HTML 5, CSS 3 θαη ε γιψζζα JavaScript κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο jQuery. Ο θψδηθα 

νξγαλψλεηαη ζηνπο παξαθάησ θαθέινπο θαη αξρεία: 

Φάκελοι: 

 application: Πεξηέρεη ηηο γεληθέο θιάζεηο ηηο εθαξκνγήο.  

 controllers: Πεξηιακβάλνληαη νη controllers πνπ επεμεξγάδνληαη ηα αηηήκαηα ησλ 

ρξεζηψλ. 

 css: Πεξηιακβάλεη ηα Cascading Styled Sheets αξρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δηεπαθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

 email_templates: Φάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα πξφηππα emails πξνο απνζηνιή. 

 images: Πεξηέρεη ηηο απαηηνχκελεο εηθφλεο ηεο εθαξκνγήο. 

 includes: Πεξηέρεη βηβιηνζήθεο ρξήζηκσλ εξγαιείσλ ζε PHP. 

 install: Ο θάθεινο πξψηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. Μεηά ηελ επηηπρή 

εγθαηάζηαζε ν θάθεινο πξέπεη λα δηαγξαθεί. 

 lang: Φάθεινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην localization ηεο εθαξκνγήο. Πεξηέρεη ηα 

αξρεία πνπ νξίδνπλ ηo πεξηερφκελν κελπκάησλ θαη εηηθεηψλ ζε θάζε  

ππνζηεξηδφκελε γιψζζα. 

 lib: Πεξηέρεη βηβιηνζήθεο ζπλαξηήζεσλ ζε PHP. 

 models: Πεξηιακβάλνληαη νη θιάζεηο ησλ κνληέισλ ηνπ πξνηχπνπ MVC. 

 modules: Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο ελφηεηεο ησλ πξνβνιψλ 

 scripts: Πεξηέρεη ηα JavaScript αξρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο 

Geotyping. 

 views: Πεξηιακβάλνληαη νη πξνβνιέο ηνπ κνληέινπ MVC. 

Απσεία: 

 index.php: Απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ. 

 

 



 

  

5.3 Βαζικά σαπακηηπιζηικά 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:  

 Μνλαδηθφ ζεκείν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα είλαη ην αξρείν index.php απφ ην νπνίν 

ειέγρεηαη  ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Αλάινγα κε ηελ δηεχζπλζε (URL) πνπ δεηάεη ν 

ρξήζηεο ην αξρείν index επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν controller γηα λα επεμεξγαζηεί ην 

αίηεκα κέζσ ελφο δηαβηβαζηή (router). Η δηαδηθαζία αλαιχεηαη ζε επφκελν 

θεθάιαην. 

 Γπλακηθή θφξησζε ησλ θιάζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε αίηεκα κέζσ ηεο 

ζπλάξηεζεο autoload πνπ πξνζθέξεη ε PHP.  

 Τπνζηήξημε πξνηχπσλ (templating) ζηηο πξνβνιέο γηα απνδνηηθφηεξν δηαρσξηζκφ 

HTML θαη PHP θψδηθα. 

 Γπλαηφηεηα localization γηα πξνζζήθε πνιιαπιψλ γισζζψλ. 

 Τπνζηήξημε θηιηθψλ δηεπζχλζεσλ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

(SEF Search engines friendly URLS). 

 Δλζσκάησζε εηηθεηψλ ζηα άξζξα γηα εχθνιε αλαδήηεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

 

 

 

 



 

  

5.4 Πεπιγπαθή κλάζευν 

5.4.1 Γενικέρ κλάζειρ εθαπμογήρ 

 

5-3 Γιάγπαμμα γενικών κλάζευν εθαπμογήρ 

5.4.1.1 registry.class.php 

 Δίλαη ην αληηθείκελν ζην νπνίν απνζεθεχνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ απαηηνχληαη ζε 

θάζε αίηεκα ηνπ ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ controller. Πξνζηαηεχεη ην ζχζηεκα 

απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε θαζνιηθψλ κεηαβιεηψλ θαζψο ν θάζε ειεγθηήο δηαζέηεη έλα 

registry αληηθείκελν κε αθξηβψο φζα δεδνκέλα ρξεηάδεηαη. 

Ιδιόηηηερ: 

 vars: ρεζηαθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη 

κέζσ ησλ get & set. 

Μέθοδοι: 

 __get(): Αλάθηεζε πιεξνθνξίεο απφ ην αληηθείκελν vars. 

 __set(): Απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο ζην αληηθείκελν vars. 

 

5.4.1.2 router.class.php 

 Απνηειεί ηνλ δηαβηβαζηή (dispatcher) ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο ειέγρεη ην URL θαη 

απνζηέιιεη ηελ αίηεζε ζηνλ θαηάιιειν ειεγθηή. 

Ιδιόηηηερ: 

 file: Αξρείν ειεγθηή πνπ πξέπεη λα θνξησζεί. 



 

  

 controller: Όλνκα θιάζεο ειεγθηή. 

 action: Σν φλνκα ηεο κέζνδνο ηνπ επηιεγκέλνπ ειεγθηή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηνο. 

Μέθοδοι: 

 loader(): Δληνπίδεη θαη θνξηψλεη ηνλ αληίζηνηρν ειεγθηή. ε πεξίπησζε ιάζνπο 

επηζηξέθεη 404 ζθάικα. 

 getController(): Μέζνδνο ε νπνία επεμεξγάδεηαη ην URL θαη επηζηξέθεη ην φλνκα 

ηνπ ειεγθηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηελ ελέξγεηα πνπ απηφο ζα εθηειέζεη. 

5.4.1.3 template.class.php 

 Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρείσλ πξνβνιήο δίλνληαο ζηηο πξνβνιέο πξφζβαζε 

κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο. 

Ιδιόηηηερ: 

 registry: Αληηθείκελν registry πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

 vars: Γνκή απνζήθεπζεο κεηαβιεηψλ πνπ ζα πξνζπειαζηνχλ απφ ηελ εθάζηνηε 

πξνβνιή. 

Μέθοδοι: 

 __get(): Αλάθηεζε πιεξνθνξίεο απφ ην αληηθείκελν vars. 

 __set(): Απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο ζην αληηθείκελν vars. 

 show(): Αξρηθνπνηεί θαη θνξηψλεη ην template θάλνληαο δηαζέζηκεο ζηελ αληίζηνηρε 

πξνβνιή, ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ δνκή vars. 

 



 

  

5.4.2 Controllers 

 

5-4 Γιάγπαμμα κλάζευν ελεγκηών 

5.4.2.1 controller_base.class.php 

 Αθεξεκέλε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ controller. 

Ιδιόηηηερ: 

 registry: Αληηθείκελν registry πνπ ελζπιαθψλεηαη ζε θάζε ειεγθηή. 

Μέθοδοι: 

 index(): Κάζε controller πινπνηεί ηελ κέζνδν index σο ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα εθηειεί. 

5.4.2.2 adminController.php 

 Διεγθηήο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 



 

  

5.4.2.3 articleController.php 

 Διεγθηήο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα πξνβνιήο ελφο ε φισλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

άξζξσλ. 

Μέθοδοι: 

 index(): Αλάθηεζε θαη πξνβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. 

 listing(): Αλάθηεζε θαη πξνβνιή φισλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ. 

5.4.2.4 editorController.php 

 Γηαρεηξίδεηαη φια ηα αηηήκαηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε - ζπληάθηε. 

Μέθοδοι: 

 index(): Πξνβνιή ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ζπληάθηε. 

 post(): Γεκνζίεπζε ή επεμεξγαζία ελφο λένπ άξζξνπ. 

 delete(): Γηαγξαθή άξζξνπ. 

 account(): Γηαρείξηζε ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. 

 

5.4.2.5 error404.php 

 Διεγθηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ζθάικαηνο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

αηηήκαηνο. 

5.4.2.6 geotermsController.php 

 Αλαιακβάλεη λα επηζηξέςεη ην XML κε ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο ηνπ θάζε άξζξνπ. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ράξηε θαζψο αξρηθνπνηείηαη ε πξνβνιή ηνπ άξζξνπ. 

5.4.2.7 indexController.php 

 Ο αξρηθφο ειεγθηήο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα ηνπ αλψλπκνπ ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη αηηήζεηο γηα εγγξαθή, ζχλδεζε θαη αλάθηεζε θσδηθνχ ρξήζηε 

εμππεξεηνχληαη απφ απηφλ ηνλ ειεγθηή. 

Μέθοδοι: 

 index(): Δπηζηξνθή αξρηθήο ζειίδαο εθαξκνγήο. 

 register(): Δγγξαθή ρξήζηε ζην ζχζηεκα. 

 login(): χλδεζε ρξήζηε. 



 

  

 logout(): Απνζχλδεζε ρξήζηε. 

 forgot_password(): Γηαρείξηζε αηηήκαηνο αλάθηεζεο θσδηθνχ 

 contact(): Δπεμεξγαζία θαη απνζηνιή θφξκαο επηθνηλσλίαο 

 

5.4.2.8 searchController.php 

 Γηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα αλαδήηεζεο άξζξσλ. Η αλαδήηεζε γίλεηαη είηε κε βάζε ηηο 

εηηθέηεο είηε κε βάζε ηνλ ηίηινπ ηνπ άξζξνπ. Ο ειεγθηήο, έρνληαο σο παξάκεηξν ηελ ιέμε 

θιεηδί πνπ αλαδεηάεη ν ρξήζηεο, εθηειεί ην θαηάιιειν εξψηεκα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ κέζσ 

ηνπ κνληέινπ ηεο εθαξκνγήο θαη επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ δηεπαθή. 

Μέθοδοι: 

 index(): Αλαδήηεζε άξζξνπ 



 

  

5.4.3 Models 

 

5-5 Γιάγπαμμα κλάζευν μονηέλος 

5.4.3.1 article.class.php 

 Αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηά ηελ νληφηεηα ηνπ άξζξνπ. 



 

  

5.4.3.2 articleManager.class.php 

 Αληηθείκελν πνπ δηαρεηξίδεηαη άξζξα. Αλαιακβάλεη ηελ αλάθηεζε, ηελ απνζήθεπζε, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ δηαγξαθή άξζξσλ απφ ηελ βάζε. ηηο θιάζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ηα SQL εξσηήκαηα πνπ εθηεινχληαη ζηελ βάζε. 

5.4.3.3 db.class.php 

 Πξφθεηηαη γηα ην αληηθείκελν ηεο ζχλδεζεο ηεο εθαξκνγήο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

Σν αληηθείκελν εμαζθαιίδεη φηη ν θάζε ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κφλν κηα ζχλδεζε πξνο 

ηελ βάζε ηελ νπνία θαη επαλαρξεζηκνπνηεί. πλεπψο βειηηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ησλ πφξσλ 

ηνπ εμππεξεηεηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν αληηθείκελν ρξεζηκνπνηεί ηελ βηβιηνζήθε 

MySQL 4 Database Abstraction Layer ηεο PHP πνπ αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία ηεο 

εθαξκνγήο κε ηελ MySQL βάζε, ηελ δηαρείξηζε ζθαικάησλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαη 

ηελ πξνζηαζία απφ επηζέζεηο ηχπνπ SQL Injection. 

5.4.3.4 loggedInUser.class.php 

 Κιάζε πνπ αλαπαξηζηά ηνλ ζπλδεδεκέλν ρξήζηε ζην ζχζηεκα. Πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπληάθηε θαζψο επίζεο θαη 

κεζφδνπο γηα ηελ απνζχλδεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

5.4.3.5 mailer.class.php 

 Απνηειεί ην ππνζχζηεκα δεκηνπξγίαο θαη απνζηνιήο email. 

5.4.3.6 newUser.class.php 

 Αληηθείκελν πνπ κνληεινπνηεί ηελ νληφηεηα ηνπ ρξήζηε. 

5.4.3.7 userManager.class.php 

 Αληηθείκελν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο θαη αλαιακβάλεη ηελ θαηαρψξεζε λέσλ 

ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα θαηά ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπο. 

5.4.4 Views 

 Οη πξνβνιέο πεξηιακβάλνπλ HTML θψδηθα θαη ηνλ απαξαίηεην PHP θψδηθα γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε. Οη πξνβνιέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 

είλαη νη αθφινπζεο: 



 

  

5.4.4.1 editor/account.php 

 Πξνβνιή ηεο ζειίδαο δηαρείξηζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπληάθηε. 

5.4.4.2 editor/index.php 

 Πξνβνιή ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ ζπληάθηε. 

5.4.4.3 editor/post.php 

 Πξνβνιή ηεο ζειίδαο δεκνζίεπζεο θαη επεμεξγαζίαο άξζξσλ. ηελ πξνβνιή απηή 

πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνγή Geotyping. 

5.4.4.4 contact.php 

 Πξνβνιή θφξκαο επηθνηλσλίαο. 

5.4.4.5 error404.php 

 Πξνβνιή ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. 

5.4.4.6 forgot_password.php 

 Πξνβνιή ππελζχκηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

5.4.4.7 index.php 

 Πξνβνιή αξρηθήο ζειίδαο εθαξκνγήο 

5.4.4.8 listing.php 

 Πξνβνιή ιίζηαο φισλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ. 

5.4.4.9 login.php 

 Πξνβνιή ζειίδαο ζχλδεζεο ρξήζηε. 

5.4.4.10 register.php 

 Πξνβνιή ζειίδαο εγγξαθήο ρξήζηε. 



 

  

5.4.5 lib 

5.4.5.1 funcs.general.php 

 Βηβιηνζήθε κε ζπλαξηήζεηο γεληθνχ ζθνπνχ. 

5.4.5.2 funcs.user.php 

 Βηβιηνζήθε κε ζπλαξηήζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ζχλδεζε ρξεζηψλ ζην 

ζχζηεκα. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

  

6.  Υλοποίηζη 

 ηνλ παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αξρηθά εζηηάδνπκε ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο Geotyping. Έπεηηα αλαιχνπκε κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ Geotyping Text Management 

System.  

6.1 Λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ ηηρ εθαπμογήρ Geotyping 

6.1.1 Δπιζήμανζη ζηοισείυν και Pipeline επεξεπγαζίαρ. 

 ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ν αιγφξηζκνο επεμεξγαζίαο ησλ 

παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ. Γηα λα απινπνηήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ, ζεσξνχκε 

φηη ην θείκελν καο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ παξαγξάθνπο.  

 Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή, ν θχθινο επεμεξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ηνπ θεηκέλνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ επηινγή κηαο δηαθνξεηηθήο παξαγξάθνπ. Έλα παξάδεηγκα 

απνηειεί ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ enter πνπ δεκηνπξγεί θαη επηιέγεη κηα επφκελε, λέα 

παξάγξαθν. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δέρεηαη επεμεξγαζία απφ έλα pipeline 

απνηεινχκελν απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ CKEditor, ηνπ Geoparser θαη ηνπ Geocoder. 

 

 

6-1 Geotyping Pipeline 



 

  

 Η νξζή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο νδήγεζε ζηελ 

αλάγθε ελφο κεραληζκνχ επηζήκαλζεο ησλ παξαγξάθσλ ψζηε λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα 

αλαγλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηεο θάζε παξαγξάθνπ ζην pipeline.  

 Ο κεραληζκφο καξθαξίζκαηνο απνηειείηαη απφ πέληε θαηαζηάζεηο. Ωο αξρηθή 

θαηάζηαζε νξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε "dirty" ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ εμαγσγή λένπ θεηκέλνπ 

απφ ηνλ CKEditor. Αθνχ ην θείκελν ηεο παξαγξάθνπ ζηαιεί ζηνλ Geoparser ε παξάγξαθνο 

κεηαβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε "geoparsed". ηελ ζπλέρεηα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

γεσθσδηθνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ θεηκέλνπ, ε παξάγξαθνο κεηαβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε 

"geocoded".  Η θαηάζηαζε "geocoded" νξίδεηαη σο ηειηθή θαηάζηαζε.  

 Οη ππφινηπεο δχν θαηαζηάζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ δηφξζσζε κηαο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ. Μηα παξάγξαθνο πνπ έρεη δερζεί επεμεξγαζία ζην παξειζφλ, βξίζθεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε "geocoded". Δάλ ν ζπληάθηεο επηιέμεη λα ηελ δηνξζψζεη, ε παξάγξαθνο 

κεηαβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε "selected" πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ. Δάλ ε παξάγξαθνο κεηαβιεζεί ηφηε κεηαβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε 

modified θαη ν θχθινο επεμεξγαζίαο μεθηλά απφ ηελ αξρή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε 

παξάγξαθνο επαλέξρεηαη ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε "geocoded" πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο.  

 Οινθιεξψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο 

φηη ε θαηάζηαζε modified επηηξέπεη ηελ επαλαθνξά ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ ππήξραλ 

ζηνλ θείκελν θαη εμαθνινπζνχλ λα πεξηέρνληαη ζε απηφ, ειαρηζηνπνηψληαο ην δεδνκέλα πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ λέν θχθιν επεμεξγαζίαο. 

 

6-2 Γιάγπαμμα καηαζηάζευν μησανιζμού μαπκαπίζμαηορ 



 

  

6.1.2 Proxy Server και Cross-Domain Ajax Request 

 Οη δεκνθηιείο πεξηεγεηέο (browsers) δελ επηηξέπνπλ αηηήζεηο Ajax κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηζηνηφπσλ κέζσ ηνπ same origin policy. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή έλλνηα  

αζθάιεηαο γηα ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, φπσο είλαη ε 

JavaScript. H πνιηηηθή επηηξέπεη ζε ηκήκαηα ηνπ θψδηθα πνπ ηξέρνπλ ζε ζειίδεο ηνπ ίδηνπ 

ηζηφηνπνπ, λα αιιειεπηδξνχλ αιιά απαγνξεχεη ηελ  πξφζβαζε ζε κεζφδνπο θαη ηδηφηεηεο 

ζειίδσλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνηφπσλ. Οη αηηήζεηο κεηαμχ ηζηνηφπσλ ζεσξνχληαη απφπεηξα 

επίζεζεο cross site scripting (XSS). 

 Ο παξαπάλσ κεραληζκφο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηψληαη απφ ηα HTTP cookies. Σα κπηζθφηα (cookies) 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

ησλ sessions. Οη δηαθνκηζηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ελεξγνχλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

κπηζθφησλ γηα λα απνθαιχςνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ή λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο. Ο απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεηαη 

απφ μέλνπο ηζηφηνπνπο πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ψζηε λα απνηξαπεί ε 

απψιεηα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη λα δηαηεξεζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπο. Η 

αλαγθαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο απηήο αλαδεηθλχεηαη ζηνλ παξαθάησ παξάδεηγκα: 

 Έζησ φηη ν ρξήζηεο Υ ζέιεη λα ειέγμεη ηα email ηνπ ζηελ ππεξεζία Gmail. Μεηά ηελ 

ζχλδεζε ηνπ ζηελ ππεξεζία, επηζθέπηεηαη έλα θαθφβνπιν ηζηφηνπν αλνίγνληαο λέα 

θαξηέια ζηνλ πεξηεγεηή. Η λέα ζειίδα ειέγρεη ην πεδίν HTTP REFERER ηνπ ΗΣΣP 

αηηήκαηνο θαη γλσξίδεη φηη ε πξνεγνχκελε ζειίδα ήηαλ ην Gmail. Υξεζηκνπνηψληαο 

cross-domain scripting, επηζηξέθεη πίζσ ζηελ ζειίδα ηνπ Gmail θαη απνθηά 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε θαη ζην πεξηερφκελν ησλ email. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παξαπάλσ πεξηνξηζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ Geotyping θαη ηνπ εμσηεξηθνχ Geoparser απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο 

ηνπηθνχ proxy server γηα ηνλ Geocoder. Ο proxy δέρεηαη ηα Ajax αηηήκαηα θαη ηα πξνσζεί 

ζηνλ Geoparser. 

6.1.3 Google Bulk Geocoding 

 Η ππεξεζία γεσθσδηθνπνίεζεο ηνπ Google Maps, ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο γηα ηελ ζπρλφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα δερζεί απφ θάζε 

ρξήζηε. πγθεθξηκέλα επηηξέπεη κέρξη 2500 εξσηήκαηα ηελ εκέξα γηα κεκνλσκέλνπο 

ρξήζηεο απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε IP.  

 Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, παξαηεξήζεθε φηη ε ππεξεζία επηηξέπεη έλα 

κηθξφ αξηζκφ, ιηγφηεξεο απφ έμη, απφ ηαπηφρξνλεο αηηήζεηο γεσθσδηθνπνίεζεο. ηελ 



 

  

πεξίπησζε φκσο πνπ κηα παξάγξαθνο πεξηέρεη πεξηζζφηεξνπο φξνπο έπξεπε λα επηλνεζεί 

έλαο κεραληζκφο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ γεσθσδηθνπνίεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ. 

 Η ιχζε ζην πξφβιεκα ήξζε κέζα απφ ηελ πξνζζήθε κηαο νπξάο αλακνλήο ζηνλ 

Geocoder ηνπ ππνζπζηήκαηνο Google Maps. Κάζε φξνο πνπ πξέπεη λα γεσθσδηθνπνηεζεί 

εηζάγεηαη ζηελ νπξά. ηελ ζπλέρεηα, ν Geocoder εμάγεη θάζε φξν απφ ηελ νπξά ζηέιλνληαο 

ην αληίζηνηρν αίηεκα γεσθσδηθνπνίεζεο κε ζπρλφηεηα 1 αίηεκα / 0.5 sec. Σα απνηειέζκαηα 

πξνσζνχληαη ζηνλ ράξηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεηθηψλ ζηηο ζπληεηαγκέλεο. 

6.1.4 Αζάθεια καηά ηην γευκυδικοποίηζη 

 Η γεσθσδηθνπνίεζε κηα θξάζεο ζπρλά επηζηξέθεη κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Σν πξφβιεκα απηφ νθείιεηαη ζηελ αζάθεηα ησλ θξάζεσλ θαη ζηα πνιιαπιά λνήκαηα πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ιέμε "Μνλαζηεξάθη" πνπ απνηειεί 

πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ηεο Πεινπνλλήζνπ αιιά θαη θεληξηθή πιαηεία ηεο Αζήλαο.  

 Μηα quick-and-dirty ιχζε πνπ επηλνήζακε, είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

γεσθσδηθνπνίεζεο κε ηελ πξνζζήθε κηαο θξάζεο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ηελ αξρηθή θξάζε 

πνπ ζέινπκε λα εληνπίζνπκε ζηνλ ράξηε. Γηα παξάδεηγκα αληί λα ζηείινπκε ηελ ιέμε 

"Μνλαζηεξάθη", ζηέιλνπκε ηελ θξάζε "Μνλαζηεξάθη Αζήλα". Η θξάζε πνπ πξνζηίζεηαη 

νξίδεηαη κέζσ ηεο δηεπαθήο Geotyping Plug-in for CKEditor. 

 Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Φπζηθά ν ρξήζηεο 

δηαηεξεί ηελ δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θάζε δείθηε ζηνλ ράξηε. Μηα 

θαιχηεξε ιχζε είλαη πιένλ εθηθηή ζηελ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Google Maps API ε νπνία 

επηηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεσθσδηθνπνίεζεο κέζσ ηεο ηερληθήο Viewport and Region 

Biasing. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα βξείηε ζε επφκελν θεθάιαην θαη ζηελ 

ζειίδα ηνπ Google Maps API. 

6.1.5 Υποζηήπιξη εικόνυν 

 To Geotyping έρεη ηελ δπλαηφηεηα γεσθσδηθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλνδεχεη 

ηνπο θφκβνπο ησλ εηθφλσλ ζε έλα HTML έγγξαθν. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη κηα 

εηθφλα, ζπκπιεξψλεη ζην πεδίν "alt" ηνπ ζηνηρείνπ <img> κηα θξάζε πνπ ηελ πεξηγξάθεη. Η 

εθαξκνγή εμάγεη εθηφο απφ ην θείκελν ηεο παξαγξάθνπ, ην θείκελν απφ ην πεδίν "alt" φισλ 

ησλ εηθφλσλ ηεο παξαγξάθνπ θαη ην επεμεξγάδεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Γηα θάζε φξν 

πνπ εληνπίδεηαη ζην πεδίν δεκηνπξγείηαη έλα αφξαην ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ φξν πνπ 

έρεη επηζεκαλζεί. 



 

  

6.1.6 Mαύπη λίζηα 

 Αο ππνζέζνπκε ην εμήο ζελάξην ρξήζεο. Ο ζπληάθηεο πιεθηξνινγεί ηελ θξάζε 

“Καηεθνξίδνπκε πξνο Απζηξία κε ηνλ Δ52, από ηνλ νπνίν βγαίλνπκε γηα λα πάξνπκε ηνλ 318 

θαη κεηά ηνλ 30” . O Geoparser αλαγλσξίδεη ζαλ ππνςήθην γεσγξαθηθφ φξν ηα 

αλαγλσξηζηηθά E52 θαη 318. ηελ ζπλέρεηα ν Geocoder αληηζηνηρίδεη ηνπο φξνπο απηνχο ζε 

κε επηζπκεηέο ζπληεηαγκέλεο. Ο ρξήζηεο κε ηελ ζεηξά ηνπ δηαγξάθεη ηνπο δείθηεο πνπ δελ 

ζέιεη. Αξγφηεξα επηζηξέθεη λα δηνξζψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε θξάζε, ε θξάζε δέρεηαη ηελ 

πξνβιεπφκελε επεμεξγαζία θαη νη φξνη απηνί επαλαηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ζέζε. Δπνκέλσο 

ν ρξήζηεο πξέπεη λα δηαγξάςεη μαλά ηνπο αλεπηζχκεηνπο δείθηεο. 

 Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα, ελζσκαηψζακε ζηελ εθαξκνγή κηα καχξε 

ιίζηα ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη φξνη πνπ δελ ζέινπκε λα γεσθσδηθνπνηεζνχλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάζακε, ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνπο αλεπηζχκεηνπο φξνπο ζηελ καχξε ιίζηα 

θαη εκπνδίδεη ηελ πεξεηαίξσ γεσθσδηθνπνίεζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

6.2 Λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ ηος ζςζηήμαηορ Geotyping Text 

Management System 

6.2.1 Registry 

 Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν MVC ρξεζηκνπνηεί έλα αληηθείκελν registry ζην νπνίν 

απνζεθεχνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηνλ ειεγθηή πνπ 

θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ην αίηεκα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δνκή πνπ ζπγθεληξψλεη 

θαη δηαρσξίδεη ηηο θαζνιηθέο θαη ηεο ηνπηθέο κεηαβιεηέο ησλ θιάζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη ν 

ειεγθηήο. Με απηήλ ηελ ηερληθή απνθεχγεηαη ε  ππεξθφξησζε ηνπ θαζνιηθνχ ρψξνπ 

νλνκάησλ πνπ απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ζηα πξνγξάκκαηα PHP. 

6.2.2 Γιαβιβαζηήρ και Search Engine Friendly Urls 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζχζηεκα έρεη σο κνλαδηθφ ζεκείν 

πξφζβαζεο ην αξρείν index.php. Η πξφζβαζε ζε άιια αξρεία θαη θαθέινπο απαγνξεχεηαη 

κε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ηνπ αξρείνπ .htaccess ηνπ δηαθνκηζηή. Κάζε αίηεκα ηνπ ρξήζηε 

ζηέιλεηαη ζην κνλαδηθφ απηφ ζεκείν θαη απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ κηα δηεχζπλζε ηεο 

κνξθήο www.example.com/index.php?rt=articles/listing.  Σν αξρείν index.php κφιηο 

δερηεί έλα αίηεκα, θαιεί ηνλ δηαβηβαζηή (router) δίλνληαο ηνπ σο παξάκεηξν ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. Ο router κε ηελ ζεηξά ηνπ, επηιέγεη θαη εθθηλεί ηνλ θαηάιιειν 

ειεγθηή βάζε ηεο παξακέηξνπ rt ηεο δηεχζπλζεο. 

 Δληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία, ρξεζηκνπνηήζακε ην 

mod_rewrite ηνπ Apache Server ψζηε δηεπζχλζεηο ηεο κνξθήο 

www.example.com/articles/listing λα κεηαθξάδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε κνξθή. Η  

ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηεπζχλζεσλ πιενλεθηεί έλαληη ηεο πξψηεο θαζψο είλαη θηιηθφηεξε 

ζηνλ ρξήζηε θαη βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηάηαμε ηεο ζειίδαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

αθνχ πεξηέρεη ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία γηα ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ζειίδαο. 

 

 

 

 



 

  

6.3 Πλαηθόπμερ και ππογπαμμαηιζηικά επγαλεία  

 ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαθέξνληαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία θαη νη 

πιαηθφξκεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ζπζηεκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε είλαη κία 

δηθηπαθή εθαξκνγή, ζπλεπψο ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ 

αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ δηαδίθηπν. 

6.3.1 Apache HTTP Server 

 Ο Apache HTTP Server είλαη έλαο δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ ν νπνίνο δηαδξακάηηζε 

πξνεμέρνληα ξφιν ζηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Μέρξη ζήκεξα, είλαη ν πην 

δηαδεδνκέλνο δηαθνκηζηήο κε πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο λα βαζίδνπλ ηε 

ιεητνπξγία ηνπο ζε απηφλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ηνπ επηηξέπνπλ λα αληαγσλίδεηαη 

ηνπο ππφινηπνπο δηαζέζηκνπο δηαθνκηζηέο ηφζν ζε φξνπο παξερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ φζν θαη 

ζε απφδνζε. Ο Apache δηαηίζεηαη γηα κία κεγάιε πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο 

Windows, Linux, FreeBSD, θιπ.. Παξφια απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πξνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux. Απνηειεί 

αλνηθηφ ινγηζκηθφ ππφ ηελ άδεηα Apache License θαη ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ κία αλνηθηή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Apache 

Software Foundation. Ο Apache HTTP Server ππνζηεξίδεη έλα επξχ ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πνιιά απφ ηα νπνία πινπνηνχληαη σο μερσξηζηά modules ηα νπνία θαη 

επεθηείλνπλ ην βαζηθφ ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηαθνκηζηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο 

δπλαηφηεηεο: 

 Τπνζηήξημε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, φπσο είλαη 

PHP, Perl, Python, θιπ. 

 Γπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ κέζσ δηάθνξσλ δηαδεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ηαπηνπνίεζεο. 

 Σξνπνπνίεζε ησλ δηεπζχλζεσλ ψζηε λα είλαη θηιηθφηεξεο ζηνλ ρξήζηε θαη ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 πκπίεζε ησλ απνζηειιφκελσλ δεδνκέλσλ γηα βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

δηαθνκηζηή. 

 Τπνζηήξημε αζθαιήο κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ TLS. 

 Αλ θαη ν βαζηθφο ζρεδηαζηηθφο ζηφρνο ηνπ Apache δελ ήηαλ ε επίηεπμε ησλ κέγηζησλ 

επηδφζεσλ, παξφια απηά εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο πην γξήγνξνπο δηαθνκηζηέο πνπ 

θπθινθνξνχλ ζήκεξα. Έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ module λα ππνζηεξίμεη 



 

  

δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε απνηέιεζκα λα εθκεηαιιεχεηαη 

θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ηξφπν ηελ εθάζηνηε ππνινγηζηηθή ππνδνκή. 

 Έρνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

Apache HTTP Server πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή ηνπ σο δηαθνκηζηή γηα ηε δηθηπαθή 

εθαξκνγή Geotyping Text Management System πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

6.3.2 MySQL 

 Η MySQL είλαη έλα δηαδεδνκέλν ζχζηεκα ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αξηζκεί 

ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 6 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο παγθνζκίσο. Λεηηνπξγεί σο server 

θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ πξφζβαζε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ ζε πνιιαπιέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα. Δίλαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ κηαο θαη δηαλέκεηαη ππφ ηελ άδεηα 

GNU General Public License. Αλήθεη ζηελ θεξδνζθνπηθή εηαηξία MySQL AB, ε νπνία πιένλ 

είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Sun Microsystems, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βξίζθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία απνξξφθεζεο απφ ηελ Oracle Corporation. Η MySQL ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ 

ζπρλά ζε έξγα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη, ζπλήζσο, ζπλδπάδεηαη κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Linux θαη ην δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ Apache HTTP Server. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ 

κεγάιεο θιίκαθαο δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηεί ηε MySQL, φπσο Wikipedia, 

Google θαη Facebook. Η MySQL είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Linux, Windows, NetBSD, OpenBSD, 

θιπ.. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη βηβιηνζήθεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο γλσζηέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη ηα εμήο: 

 Τπνζηήξημε ηνπ ANSI SQL 99. 

 Τπνζηήξημε γηα stored procedures, cursors θαη triggers. 

 Τπνζηήξημε γηα updatable views. 

 Παξέρεη πνιιαπιέο αλεμάξηεηεο κεραλέο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, φπσο MyISAM, 

InnoDB, θιπ.. Η θάζε κεραλή είλαη βειηηζηνπνηεκέλε γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  

 Τπνζηήξημε Full-text indexing. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε MySQL σο ην ζχζηεκα 

ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν αλέιαβε ην ξφιν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

εθαξκνγήο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ. 



 

  

6.3.3 PHP 

 Η PHP είλαη κία επξέσο δηαδεδνκέλε scripting γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία 

εηδηθεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηνλ παγθφζκην 

ηζηφ. Δίλαη ζπκβαηή κε κία επξεία ζπιινγή απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη δηαθνκηζηέο 

ηζηνζειίδσλ κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 εθαηνκκχξηα 

ηζηνζειίδεο παγθνζκίσο. Απνηειεί αλνηθηφ ινγηζκηθφ θαη δηαλέκεηαη ππφ ηελ άδεηα PHP 

License. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ν αξρηθφο ζηφρνο ηεο γιψζζαο ήηαλ απνθιεηζηηθά ε 

ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ, ζήκεξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ζπγγξαθή αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ είηε γξακκήο εληνιψλ είηε γξαθηθνχ interface. 

 Απφ ηελ έθδνζε 4 θαη έπεηηα, ηα αξρεία πεγαίνπ θψδηθα κεηαγισηηίδνληαη απηφκαηα 

ζε bytecode θαη εθηεινχληαη απφ ηελ αθεξεκέλε κεραλή Zend Engine κε απνηέιεζκα 

απμεκέλεο επηδφζεηο ζε ζρέζεηο κε ηηο πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ ιχζεηο 

ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ πνπ αμηνπνηνχλ έλα ζχλνιν απφ ηερληθέο γηα λα επηηχρνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξεο επηδφζεηο φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε εμππεξέηεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ηεο δηθηπαθήο εθαξκνγήο. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP είλαη φηη απφ ηελ έθδνζε 5 θαη έπεηηα ππνζηεξίδεη πιήξσο 

ην αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ κε απνηέιεζκα ν πξνγξακκαηηζηήο λα έρεη 

ηελ επρέξεηα λα αμηνπνηήζεη ζχγρξνλεο ηερληθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο 

εθάζηνηε εθαξκνγήο. 

 ηε βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε PHP επηιέρζεθε σο ε γιψζζα 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, θξίζεθε σο ζεηηθφ ζηνηρείν ε δπλαηφηεηα άξηζηεο ζπλεξγαζίαο ηφζν κε ηνλ 

Apache HTTP Server φζν θαη κε ην ζχζηεκα ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL. 

6.3.4 JavaScript, Βιβλιοθήκερ και APIs 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε εθαξκνγή Geotyping θαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Geotyping Text Management System είλαη ζε γιψζζα JavaScript. Δηδηθφηεξα ε εθαξκνγή 

Geotyping ζηεξίρζεθε ζηελ δεκνθηιή βηβιηνζήθε jQuery, ζην Google Maps API θαη ζην 

CKEditor API. H εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ παξαπάλσ βηβιηνζεθψλ 

νδήγεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο. Παξάιιεια 

πξνζπαζήζακε λα αμηνπνηήζνπκε κε βέιηηζην ηξφπν ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κία 

βηβιηνζήθεο ζηα δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο. 

    



 

  

 Οινθιεξψλνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ βηβιηνζεθψλ  θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο JavaScript 

αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζην Fancybox, έλα εξγαιείν γηα ηελ απεηθφληζε πεξηερφκελνπ ζε 

αλαδπφκελν παξάζπξα βαζηζκέλν ζε jQuery. 

6.3.5 Πλαηθόπμα ανάπηςξηρ 

 H αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο Geotyping έγηλε ζηελ πιαηθφξκα Eclipse, έθδνζε 

Galileo κε εγθαηεζηεκέλν ην Aptana Plug-in πνπ παξέρεη ρξήζηκα εξγαιεία 

απνζθαικάησζεο γηα ηελ JavaScript.  

 

 Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ Geotyping Text Management 

System αλαπηχρζεθε ζηελ πιαηθφξκα Netbeans 6.9.1 ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ ρξήζε ηεο PHP. 

 

 



 

  

7. Έλεγσορ και Δγκαηάζηαζη 

 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο. Σν θεθάιαην απηφ, ιεηηνπξγεί σο εγρεηξίδην . 

7.1 Δγκαηάζηαζη 

7.1.1 Απαιηήζειρ 

 Apache 2.2 κε ελεξγνπνηεκέλν ην mod_rewrite module 

  MySQL 5.5 ε λεψηεξε 

 PHP Version 5.3 ε λεψηεξε κε εγθαηεζηεκέλε ηελ  βηβιηνζήθε cURL  

 Πξναηξεηηθά εγθαηαζηήζηε έλαλ mail server ζην κεράλεκά ζαο. 

 

 Γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ παθέηνπ XAMPP 

πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ ζε έλα παθέην. Σν XAMPP κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε 

απφ ηελ δηεχζπλζε http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

7.1.2 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ 

Βήμα 1: Δγκαηάζηαζη βάζηρ δεδομένυν 

Αλνίμηε κε ηνλ editor ηεο επηινγήο ζαο ην αξρείν models/db.class.php θαη ηξνπνπνηήζηε ηηο 

ηηκέο ησλ παξαθάησ κεηαβιεηψλ αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαθνκηζηή ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθαξκνγή.  

 

$db_host="localhost"; 

$db_user = "root";  

$db_pass  =  ""; 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html


 

  

$db_name  =  "gtms"; 

$db_port = ""; 

$db_table_prefix = ""; 

 

Βήμα 2: Ρςθμίζειρ εθαπμογήρ 

Σξνπνπνηήζηε ην αξρείν includes/config.php  αιιάδνληαο ηηο θαζνιηθέο ζηαζεξέο αλάινγα 

κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηνπηθνχ Apache Server. 

 

Βήμα 3: Δγκαηάζηαζη εθαπμογήρ 

Αλνίμηε έλαλ browser θαη κεηαβείηε ζηελ δηεχζπλζε 

Your_server_address/Path_to_app/install/ 

 

Βήμα 4: Ολοκλήπυζη εγκαηάζηαζηρ 

Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηεο ζειίδαο θαη κφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε δηαγξάςηε ηνλ 

θάθειν install. 

 

7.1.3 Δγκαηάζηαζη Geotyping 

 Η εθαξκνγή Geotyping κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Γηαλέκεηαη ζε zip κνξθή θαη ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη κε ηελ 

θφξησζε ησλ αξρείσλ JavaScript ηεο εθαξκνγήο φπσο θαίλεηαη ζην index.html πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην. 

7.2 Browser Compatibility 

 H εθαξκνγή αλαπηχρζεθε θαη δνθηκάζηεθε ζην πεξηεγεηή Google Chrome 11. Έρεη 

ειεγρζεί ε ζπκβαηφηεηα ηεο κε ηνλ πεξηεγεηή Mozilla Firefox 4. Έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ απνζθαικάησζε (debugging) θαη ηνλ έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθαξκνγήο ήηαλ ε θνλζφια ηνπ Google Chrome θαη ε επέθηαζε FireBug ηνπ πεξηεγεηή 

Mozilla Firefox 4. 

 

 

 



 

  

7.3 Δκκίνηζη και σπήζη ηηρ εθαπμογήρ 

 ην ηξέρσλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θεηκέλνπ Geotyping Text Management System πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή Geotyping. 

 Δθθηλψληαο ηo ζχζηεκα, παξαηεξνχκε ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο πνπ ζπλζέηνπλ 

ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πινήγεζεο, κέζσ ηνπ βαζηθνχ κελνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο 

θαη αλαδήηεζεο άξζξσλ κέζσ ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα ζηαζεξά 

ζηνηρεία ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζειίδα. ην θεληξηθφ 

ηκήκα ηεο εθαξκνγήο πξνβάιινληαη ηα πεξηερφκελα ηεο θάζε ζειίδαο πνπ επηιέγεη ν 

ρξήζηεο. Η αξρηθή ζειίδα πξνβάιεη έλα ηπραίν άξζξν (εηθφλα 7.1). Παξαηεξνχκε φηη ζην 

άξζξν θαη ζηνλ ράξηε πνπ ην ζπλνδεχεη έρνπλ επηζεκαλζεί ε γεσγξαθηθνί φξνη πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν. ηηο επφκελεο δχν εηθφλεο πξνβάιιεηαη ε ιίζηα φισλ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ (εηθφλα 7.2) θαη ε θφξκα επηθνηλσλίαο (εηθφλα 7.3). 

 

 

7-1 Απσική ζελίδα Geotyping Text Management System 



 

  

 

7-2 Λίζηα δημοζιεςμένυν άπθπυν 

 

7-3 Φόπμα επικοινυνίαρ 

 Η εγγξαθή ελφο ρξήζηε-ζπληάθηε ζην ζχζηεκα γίλεηαη κέζσ ηεο θφξκαο εγγξαθήο 

(εηθφλα 7.4). Σα ππνρξεσηηθά πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη ην φλνκα ρξήζηε, ν 

θσδηθφο θαη ην email. Μεηά απφ κηα επηηπρεκέλε εγγξαθή, ν ρξήζηεο κπνξεί πιένλ λα 

ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα (εηθφλα 7.6). ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο μεράζεη ησλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο, κπνξεί λα αλαθηήζεη ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ κέζσ ηεο θφξκαο αλάθηεζεο θσδηθνχ 

(εηθφλα 7.5). 



 

  

 

7-4 ελίδα εγγπαθήρ ζςνηάκηη 

 

7-5 ελίδα ανάκηηζηρ κυδικού 

 

7-6 ελίδα ζύνδεζηρ ζςνηάκηη 



 

  

 ηα screenshots πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη φιεο νη ζειίδεο ζηηο νπνίεο ν 

ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε κεηά ηελ επηηπρή ζχλδεζε ηνπ. ηελ πξψηε ζειίδα, εκθαλίδεηαη ε 

ιίζηα κε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε (εηθφλα 7.7). Ο ρξήζηεο απφ απηφ 

ην ζεκείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν άξζξν, λα επεμεξγαζηεί ή λα δηαγξάςεη έλα 

παιαηφηεξν θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ (εηθφλα 7.8). 

 

7-7 Απσική ζελίδα ζςνηάκηη 

 

 

7-8 Ρςθμίζειρ λογαπιαζμού 

  



 

  

 Η ζειίδα δεκηνπξγία λένπ άξζξνπ απνηειεί ηελ θαξδία ηνπ ζπζηήκαηνο (εηθφλα 7.9). 

ηελ ζειίδα έρεη ελζσκαησζεί ε εθαξκνγή Geotyping. Αξρηθά ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ θαη ηηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν εηηθέηεο. ηελ 

ζπλέρεηα εηζάγεη ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ κέζσ ηνπ Geotyping.  

 ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθαξκνγήο Geotyping. Παξαηεξνχκε φηη ε εθαξκνγή απνηειείηαη απφ ηνλ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ ζηα αξηζηεξά θαη απφ ηνλ γεσγξαθηθφ ράξηε ζηα δεμηά (εηθφλα  7.9). Έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο εθαξκνγήο έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ελφο άξζξνπ δίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 7.10. ην θείκελν έρνπλ επηζεκαλζεί νη γεσγξαθηθνί φξνη πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη αληίζηνηρνη δείθηεο ζηνλ ράξηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη κηα επνπηηθή 

εηθφλα γηα φινπο ηνπο δείθηεο ηνπ ράξηε κέζσ ηεο ιίζηαο δεηθηψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά 

ηνπ ράξηε (εηθφλα 7.11).  

 Η γεσθσδηθνπνίεζε θεηκέλνπ γίλεηαη απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή. Σν κελνχ ζηνλ 

πεξηνρή θεηκέλνπ (εηθφλα 7.11) απνηειεί ηελ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ρεηξνθίλεηεο γεσθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο φξσλ θαη δεηθηψλ ζηνλ ράξηε. 

 

7-9 Γημοζίεςζη νέος άπθπος 

 



 

  

 

7-10 Γπαθικό πεπιβάλλον ηος Geotyping 

 

7-11 Σα μενού ηηρ εθαπμογήρ 

 

7-12 Γιαγπαθή όπος 



 

  

 ηελ επφκελε εηθφλα (εηθφλα 7.13) παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηεο 

απεηθφληζεο πνπ πξνζθέξεη ην Geotyping. Τπνζέηνπκε φηη ν ρξήζηεο ζέιεη λα αληηζηνηρίζεη 

ζε ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε ηελ ιέμε «Πνηνπσιείν» πνπ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα 

ηελ νπνία δελ γλσξίδεη ν Geocoder. Ο ρξήζηεο καξθάξεη ηελ ιέμε κέζσ ηνπ πνληηθηνχ, θάλεη 

δεμί θιηθ θαη επηιέγεη απφ ην εκθαληδφκελν κελνχ ηελ επηινγή «Locate on map». ηελ 

ζπλέρεηα, εάλ ε επηινγή είλαη έγθπξε, εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην πνπ πεξηέρεη ηελ επηιεγκέλε 

θξάζε. Σν πιαίζην απηφ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ επηζπκεηή ζέζε ζηνλ ράξηε. Σα βήκαηα 

ηηο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. 



 

  

 

7-13 Υειποκίνηηη γευκυδικοποίηζη θπάζηρ 

 



 

  

 Ο Geocoder αξθεηέο θνξέο επηζηξέθεη κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο 

αζάθεηαο θαη ησλ πνιιαπιψλ λνεκάησλ πνπ πηζαλφο λα έρνπλ νη ιέμεηο θαη ηα ηνπσλχκηα ζε 

κία γιψζζα. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην αθφινπζν (εηθφλα 7.14). Ο ρξήζηεο 

πιεθηξνινγεί ηελ θξάζε «Υηεο ην απφγεπκα πεξπαηήζακε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ Αθξφπνιε θαηαιήμακε ζην Μνλαζηεξάθη.» Η ιέμε Μνλαζηεξάθη εθηφο 

απφ θεληξηθή πιαηεία ηεο Αζήλαο, είλαη θαη πεξηνρή ζηελ ηεξεά Διιάδα, ζπλεπψο ν 

Geocoder ελδέρεηαη λα επηζηξέςεη κε αλακελφκελν απνηέιεζκα. Ο ρξήζηεο εληνπίδεη ην 

ζθάικα θαη δηνξζψλεη ηνλ δείθηε ηνπνζεηψληαο ηνλ ζην ζεκείν πνπ επηζπκεί.  

 

7-14 Γιόπθυζη γευγπαθικού όπος ζηον σάπηη 



 

  

 

7-15 Τποζηήπιξη μοπθοποιημένος κειμένος και εικόνυν 

 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Geotyping 

κέζσ ηνπ αλαδπφκελνπ παξαζχξνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Geotyping Plug-in for CKEditor  

(εηθφλα 7.15). Οη παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ε επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θείκελν, ην κέγηζην επίπεδν εζηίαζεο ζηνλ ράξηε, ε ρξήζε ε φρη ηνπ 

εμσηεξηθνχ Geoparser θαζψο θαη ν ηχπνο ησλ αηηεκάησλ πξνο απηφλ. 

 

 

7-16 Geotyping Plug-in for CKEditor 

 



 

  

8.  Δπίλογορ 

 ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

πλνςίδνληαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαη νη ηερληθέο πνπ επηζηξαηεχηεθαλ ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ηεθκεξηψλεηαη κία ζεηξά απφ 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, πξνηείλνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη βειηηψζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επέθηαζε θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππνζηεξηδφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο Geotyping. 

8.1 Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο απηφκαηεο γεσθσδηθνπνίεζεο ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, ζπλδπάδνληαο θαηάιιεια 

φια ηα εξγαιεία εμφξπμεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη γεσθσδηθνπνίεζεο πνπ είλαη 

έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απφ ην αξρηθφ ζηάδην ζρεδίαζεο 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Δπεμεξγαζία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ην θείκελν πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο 

 Αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ ηνπ ράξηε 

 Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο αληηζηνίρηζεο θεηκέλνπ ζε ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε 

 Φηιηθφ θαη εχρξεζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ εθαξκνγήο 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, επηζηξαηεχηεθαλ δεκνθηιείο βηβιηνζήθεο 

θαη εξγαιεία ηεο γιψζζαο JavaScript. Παξάιιεια αλαπηχρζεθε έλα πιήξεο ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θεηκέλνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ αμηνπνηνχληαη πιήξσο φιεο νη δπλαηφηεηεο ηεο 

εθαξκνγήο Geotyping. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί έλα πξφηππν παξάδεηγκα ελζσκάησζεο 

ηεο εθαξκνγήο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ.  

 Καηά  ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο αληηκεησπίζηεθαλ δηάθνξα δεηήκαηα γηα ηελ 

ιχζε ησλ νπνίσλ επηλνήζεθαλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παξφκνηεο 



 

  

πεξηπηψζεηο. Η εθαξκνγή ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

εηζάγεηαη θαζεκεξηλά απφ ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηζηνηφπσλ θαη ηζηνινγίσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εμαγσγήο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν θάζε ρξήζηεο 

ζπκβάιεη ζηελ επέθηαζε κηαο κεγάιεο γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κέζα απφ ηα θείκελα 

πνπ δεκνζηεχεη. 

8.2 Μελλονηικέρ επεκηάζειρ 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ 

Η ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν παξαγξάθνπ (Html block element) 

θαζψο ε αιιαγή ηεο επηιεγκέλεο παξαγξάθνπ ελεξγνπνηεί ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηεο. 

Η επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζε έλα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξέο επίπεδν απνηειεί κηα πηζαλή 

κειινληηθή επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο. Η εθαξκνγή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν 

πξνηάζεσλ θαη ηδαληθά ζε επίπεδν θξάζεσλ - ιέμεσλ φπσο ε ππεξεζία Google Translate. Η 

πξνηεηλφκελε επέθηαζε πξνυπνζέηεη ηελ άκεζε εμαγσγή ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ ηνπ 

θεηκέλνπ απφ ηνλ Geoparser θαη ηελ ηαπηφρξνλε αληηζηνίρηζε ηνπο ζε ζεκεία ζηνλ ράξηε απφ 

ηνλ Geocoder. 

 

 Βειηηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ Geocoder  

Λφγσ ηεο αζάθεηαο θαη ησλ πνιιαπιψλ λνεκάησλ πνπ έρνπλ νη ιέμεηο θαη ηα ηνπσλχκηα κηα 

γιψζζαο, ππάξρεη πηζαλφηεηα ε δηαδηθαζία ηεο γεσθσδηθνπνίεζεο λα επηζηξέςεη κε 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηνπ Viewport Biasing  πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία γεσθσδηθνπνίεζεο ηεο Google. Μέζσ ηεο ηερληθήο απηήο, ν πξνγξακκαηηζηήο 

νξηνζεηεί έλα πιαίζην ζηνλ ράξηε κέζα ζην νπνίν ν γεσθσδηθνπνηεηήο αλαδεηάεη ην 

βέιηηζην ηαίξηαζκα θξάζεο θαη ζπληεηαγκέλσλ. Να ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

εληνπηζηεί θάηη κέζα ζην πιαίζην, ε αλαδήηεζε ζπλερίδεηαη θαη εθηφο πιαηζίνπ.   

Μηα δεχηεξε ηερληθή πνπ ζα κπνξνχζε λα επηζηξαηεπζεί είλαη ε ηερληθή ηνπ Region Biasing. 

Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ππεξεζίαο γεσθσδηθνπνίεζεο ψζηε 

λα επηζηξέθεη απνηειέζκαηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Η πεξηνρή νξίδεηαη ξεηά κέζσ 

ηεο αληίζηνηρεο παξακέηξνπ. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε παξάκεηξνο θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ ηεο θάζε ρψξαο κε βάζε ηελ IANA. 

 Πιήξεο ελζσκάησζε ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

Η εθαξκνγή Geotyping ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί πιήξσο ζηηο δεκνθηιείο πιαηθφξκεο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ φπσο είλαη ην Joomla, ην Drupal θαη ην Wordpress. 
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