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Πεοίληφη
Η ενέλινη ςξσ πξλιςιρμξύ αμέκαθεμ ρσμξδεύξμςαμ από ασνημέμεπ αμάγκεπ μεςατξοάπ.
ήμεοα παοά πξςέ ξι αμάγκεπ ασςέπ έυξσμ εκςξνεσθεί με απξςέλερμα ςημ διαοκή αύνηρη
και ςχμ μέρχμ μεςατξοάπ.
Η οαγδαία ασςή αύνηρη ςξσ αοιθμξύ ςχμ μέρχμ πξσ καθημεοιμά μεςακιμξύμςαι ρςημ
στήλιξ έυει άμερεπ ρσμέπειεπ ρςημ κλιμαςική αλλαγή και ρσμεπώπ είμαι απαοαίςηςη η
άμερη επξπςεία ςξσπ για ςξμ απξςελερμαςικόςεοξ έλεγυξ ςχμ επιδοάρεχμ ςξσπ.
ςα πλαίρια ασςήπ ςηπ διπλχμαςικήπ ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε μια διαδικςσακή
εταομξγή για ςημ απεικόμιρη ρε διαδοαρςικό γεχγοατικό υάοςη πεοιβαλλξμςικώμ
δεδξμέμχμ πξσ ρσλλέγξμςαι από οξέπ δεδξμέμχμ δικςύχμ αιρθηςήοχμ καςά ςημ πξοεία
μεςακιμξύμεμχμ ξυημάςχμ.
Η αμάπςσνη ςηπ εταομξγήπ έγιμε με γμώμξμα ςημ δσμαςόςηςα ποξρθήκηπ ασθαίοεςξσ
αοιθμξύ οξώμ δεδξμέμχμ, πεοιβαλλξμςικώμ ρσμιρςχρώμ και ειδώμ μεςακιμξύμεμχμ
ξυημάςχμ για ςημ απξςελερμαςικόςεοη αμάλσρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ καςά
ςημ πξοεία ςχμ ςελεσςαίχμ.
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Διραγχγή
Η κλιμαςική αλλαγή είμαι από ςα πλέξμ ρημαμςικά ποξβλήμαςα παγκξρμίχπ ςξσ
ρύγυοξμξσ αμθοώπξσ με άμερεπ ρσμέπειεπ ςόρξ ρςημ σγεία ςξσ όρξ και ρςημ πξιόςηςα
ζχήπ ςξσ γεμικόςεοα. Ωπ κλιμαςική αλλαγή εμμξξύμε ξπξιαδήπξςε μεςαβξλή πξσ
παοαςηοείςαι ρςξ κλίμα με ςξ πέοαρμα ςξσ υοόμξσ, είςε ξτείλεςαι ρε τσρικέπ επιδοάρειπ,
είςε ποξκαλείςαι από ςημ αμθοώπιμη δοαρςηοιόςηςα.
Όλα ςα επιρςημξμικά δεδξμέμα ρυεςικά με ςημ κλιμαςική αλλαγή δείυμξσμ όςι σπάουει
άμερη αμάγκη για μια ρσλλξγική ποξρπάθεια ςχμ κσβεομήρεχμ, ςχμ επιυειοήρεχμ και
ςχμ ιδιχςώμ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ. Ασςό απαιςεί μεγάλεπ και
ρσμευείπ μειώρειπ ςχμ εκπξμπώμ αεοίχμ ςξσ θεομξκηπίξσ ρε παγκόρμιξ επίπεδξ και ςημ
ιρυσοή διεθμή δέρμεσρη.
Η ΔΔ έυει ποξ πξλλξύ ςαυθεί σπέο ςηπ αμάγκηπ πεοιξοιρμξύ ςηπ σπεοθέομαμρηπ ςξσ
πλαμήςη ρςξ αμώςαςξ όοιξ ςχμ 2°C. Η επιςακςική ασςή αμάγκη αμαγμχοίζεςαι ςώοα από
ςη διεθμή κξιμόςηςα. Η Δσοχπαψκή Έμχρη βαρίζει ςιπ πξλιςικέπ ςηπ ρε ιρυσοά
επιρςημξμικά επιυειοήμαςα. Πιρςεύει όςι ποέπει μα απξςελεί παοάδειγμα όρξμ ατξοά ςη
δοάρη για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ, μέρχ δερμεσςικώμ ρςόυχμ για ςα
κοάςη μέλη και ποχςξβξσλιώμ.
Μεςανύ ςχμ άλλχμ επιπςώρεχμ ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ σπεοθέομαμρηπ ςξσ πλαμήςη είμαι και
η ρσυμόςεοη εμτάμιρη ακοαίχμ καιοικώμ ταιμξμέμχμ. Για ποώςη τξοά μάλιρςα, ρε ασςή
ςημ έκθερη ανιξλόγηρηπ, γίμεςαι λόγξπ για ςημ αύνηρη ςηπ έμςαρηπ ςχμ ςοξπικώμ
καςαιγίδχμ καθώπ και άλλα ακοαία ταιμόμεμα όπχπ ξι καύρχμεπ και ξι νηοαρίεπ.
Όλα ασςά ςα ακοαία καιοικά ταιμόμεμα θα επιτέοξσμ και ακοαίεπ αλλαγέπ ρε
διατξοεςικά ρημεία ςξσ πλαμήςη. ύμτχμα με ςιπ ποξβλέφειπ πξσ παοαςίθεμςαι ρςη
μελέςη ςξσ Δθμικξύ Αρςεοξρκξπείξσ Αθημώμ για ςιπ επιπςώρειπ ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ
ρςξμ Δλλαδικό υώοξ, ξ οσθμόπ αύνηρηπ ςηπ μέρηπ ρςάθμηπ ςηπ θάλαρραπ ρςη Μερόγειξ
εκςιμάςαι ρε 5 εκ./δεκαεςία μέυοι ςξ 2100. Αμ ασςό ςξ ρεμάοιξ επαληθεσςεί, ςόςε μεοικέπ
παοαθαλάρριεπ πεοιξυέπ μπξοεί μα εναταμιρςξύμ λόγχ ειρυώοηρηπ ςηπ θάλαρραπ ρςημ
νηοά ή λόγχ διάβοχρηπ ςξσ εδάτξσπ. Οι πεοιξυέπ ςηπ Μερξγείξσ πξσ αμαμέμεςαι μα
εμταμίρξσμ ςξ μεγαλύςεοξ ποόβλημα είμαι ςξ Δέλςα ςξσ Νείλξσ, η Βεμεςία και η
Θερραλξμίκη.
Σα παοαπάμχ καθιρςξύμ ρατή ςημ άμερη αμάγκη για έλεγυξ και μείχρη ςχμ εκπξμπώμ
αέοιχμ παγκξρμίχπ. Έμα ρημαμςικό πξρξρςό ςχμ ούπχμ ξτείλεςαι ρςημ αύνηρη ςχμ
μέρχμ μεςατξοάπ πξσ διαρυίζξσμ ςξμ παγκόρμιξ υάοςη καλύπςξμςαπ ςιπ ασνημέμεπ
αμάγκεπ για αγαθά ςξσ ρύγυοξμξσ αμθοώπξσ.
Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 1 ςα ςελεσςαία υοόμια σπάουει ρσμευήπ αύνηρη ςχμ
θαλάρριχμ μεςατξοώμ όπχπ απξςσπώμεςαι από ςημ αύνηρη ςξσ τξοςίξσ (ρε εκαςξμμύοια
ςόμξσπ) πξσ μεςατέοθηκε διεθμώπ [1].
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Δικόμα 1: Διαυοξμική ενέλινη ςξσ μεςατεοξμέμξσ τξοςίξσ αμά καςηγξοία πλξίξσ

Δικόμα 2: Καςηγξοιξπξίηρη εκπξμπώμ αέοιχμ θεομξκηπίξσ ρςημ ΔΔ για ςξ έςξπ 2014
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Η αύνηρη ασςή ςξσ αοιθμξύ ςχμ μέρχμ μεςατξοάπ έυει άμερεπ επιδοάρειπ ρςξ
πεοιβάλλξμ εναιςίαπ ςχμ ούπχμ πξσ εκπέμπξσμ καςά ςημ μεςακίμηρη ςξσπ.
Ο καςαμεοιρμόπ ςχμ εκπξμπώμ αεοιώμ ςξσ θεομξκηπίξσ μόμξ για ςημ εσοχπαψκή έμχρη
καςά ςξ έςξπ 2014 ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 2.
Όπχπ ταίμεςαι ξι μεςατξοέπ είμαι η δεύςεοη ρημαμςικόςεοη πηγή εκπξμπώμ. Σα
παοαπάμχ ρςξιυεία ταμεοώμξσμ ςημ αμάγκη αμάπςσνηπ εογαλείχμ για ςημ
απξςελερμαςική επξπςεία και ςξμ έλεγυξ ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ καςά ςημ
μεςακίμηρη ςχμ μέρχμ μεςατξοάπ.

σμειρτξοά εογαρίαπ
Η εογαρία ασςή έυει χπ ρςόυξ ςημ ρσλλξγή και ςημ απεικόμιρη ρε ποαγμαςικό υοόμξ
δεδξμέμχμ κίμηρηπ καθώπ και πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ καςά ςημ πξοεία
μεςακιμξύμεμχμ ξυημάςχμ μέρχ διαδικςσακήπ εταομξγήπ.
Η εταομξγή αμςλεί ςα δεδξμέμα ςηπ από κέμςοα δεδξμέμχμ (data centers) ςα ξπξία
αμαμεςαδίδξσμ ρε ποαγμαςικό υοόμξ δεδξμέμα κίμηρηπ πλξίχμ και πεοιβαλλξμςικώμ
μεςαβληςώμ όπχπ ρσλλέγξμςαι από δίκςσα αιρθηςήοχμ ςξπξθεςημέμα ρςξ λιμάμι ςηπ
ξύδαπ και ςξσ Ηοακλείξσ.
Η απεικόμιρη ςχμ απαοαίςηςχμ πληοξτξοιώμ γίμεςαι μέρχ μιαπ τιλικήπ ποξπ ςξμ υοήρςη
ιρςξρελίδαπ με ςημ βξήθεια διαδοαρςικξύ γεχγοατικξύ υάοςη και έμα ρύμξλξ
λειςξσογικώμ ρςξιυείχμ για ςημ απξςελερμαςικόςεοη υοήρη ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ
παοέυεςαι.
Δπιπλέξμ η εταομξγή παοέυει ςημ δσμαςόςηςα επέκςαρήπ ςηπ για ςημ απεικόμιρη
διατξοεςικώμ ςύπχμ μεςακιμξύμεμχμ ξυημάςχμ και πεοιβαλλξμςικώμ μεςαβληςώμ από
απεοιόοιρςξ αοιθμό data centers και για διατξοεςικά είδη κιμξύμεμχμ μέρχμ.
Απώςεοξπ ρςόυξπ είμαι η παοξυή ρςξμ εμδιατεοόμεμξ ςηπ απαοαίςηςηπ σπξδξμήπ και
εογαλείχμ για ςημ άμερη και απξςελερμαςική επξπςεία, αμάλσρη και έλεγυξ ςηπ πξοείαπ
μεςακιμξύμεμχμ ξυημάςχμ ρε ρσμδσαρμό με πεοιβαλλξμςικέπ ρσμιρςώρεπ ςηπ πεοιξυήπ
ρςημ ξπξία ασςά κιμξύμςαι.

Δξμή ςηπ Διαςοιβήπ
Η παοξύρα διαςοιβή έυει δξμηθεί καςά ςέςξιξ ςοόπξ ώρςε ξ αμαγμώρςηπ μα λάβει μια
ρατή εικόμα όλχμ ςχμ επί μέοξσπ ρςαδίχμ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ πληοξτξοιακξύ
ρσρςήμαςξπ από ςημ ρυεδίαρη μέυοι ςημ σλξπξίηρη και ςημ μελλξμςική ενέλινή ςξσ.
ςξ ποώςξ κετάλαιξ αμαλύξμςαι ξι λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ςηπ εταομξγήπ. Καςόπιμ
ελίδα 9

αμαλύξμςαι ξι ποξδιαγοατέπ με ςημ ξπξία ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε η εταομξγή.
ςημ ρσμέυεια πεοιγοάτξμςαι ςα ρύγυοξμα ρυεδιαρςικά ποόςσπα και ςευμικέπ πξσ
σιξθεςήθηκαμ για μα επιςεσυθξύμ ξι παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ. Σέλξπ παοξσριάζξμςαι ςα
εογαλεία αμάπςσνηπ ρςα ξπξία βαρίρςηκε η σλξπξίηρη ςηπ εταομξγήπ ρςα πλαίρια πξσ
ποξαματέοθηκαμ.
ςξ δεύςεοξ κετάλαιξ πεοιγοάτεςαι η σπξδξμή ςχμ κέμςοχμ δεδξμέμχμ από ςα ξπξία
λαμβάμξμςαι ςα δεδξμέμα πξσ υειοίζεςαι η εταομξγή. Πεοιγοάτξμςαι ςα ρυεςικά
ποχςόκξλλα επικξιμχμίαπ αμαλσςικά και ξ ςοόπξπ οξήπ ςηπ πληοξτξοίαπ από ςα
κιμξύμεμα μέρα ποξπ ςξ πληοξτξοιακό μαπ ρύρςημα.
ςξ ςοίςξ κεταλαίξ αμαλύξμςαι ξι ρσμιρςώρεπ ςηπ εταομξγήπ πξσ σλξπξιήθηκαμ και από
κξιμξύ απξςελξύμ ςξ πληοξτξοιακό μαπ ρύρςημα. Αουικά παοξσριάζεςαι η σπηοερία
ρσλλξγήπ ςχμ δεδξμέμχμ από ςα κέμςοα δεδξμέμχμ ρε ποαγμαςικό υοόμξ.
Πεοιγοάτξμςαι επίρηπ ξι ρσμιρςώρεπ ςηπ εταομξγήπ για ςημ ρσλλξγή μεςαδεδξμέμχμ από
ςοίςεπ πηγέπ για ςξμ εμπλξσςιρμό ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ παοέυει η εταομξγή μαπ. Ατξύ
αμαλσθεί ξ ςοόπξπ ρσλλξγήπ ςχμ πεοιβαλλξμςξλξγικώμ δεδξμέμχμ από ςημ εταομξγή
μαπ εμ ρσμευεία παοξσριάζεςαι η διεπατή ςξσ υοήρςη ρςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ
(browser) και ςχμ δσμαςξςήςχμ πξσ παοέυει η εταομξγή ρςξμ ςελικό υοήρςη.
ςξ ςέςαοςξ κετάλαιξ αμαλύξμςαι ςα ρσμπεοάρμαςα και ςα απξςελέρμαςα από ςημ
λειςξσογία ςηπ εταομξγήπ και δίμξμςαι ποξςάρειπ ρυεςικά με πιθαμέπ επεκςάρειπ ςηπ
εταομξγήπ για ςημ μελλξμςική αμάπςσνη και ενέλινή ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ.
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Κετάλαιξ 1
υεδίαρη και αμάπςσνη εταομξγήπ
ςξ κετάλαιξ ασςό αμαλύξμςαι ξι παοάμεςοξι πξσ λήτθηκαμ σπόφη καςά ςημ ρυεδίαρη
και αμάπςσνη ςηπ εταομξγήπ ώρςε μα δημιξσογηθεί έμα ξλξκληοχμέμξ πληοξτξοιακό
ρύρςημα απεικόμιρηπ πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ.
Πιξ ρσγκεκοιμέμα αμαλύξμςαι ξι λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ςηπ εταομξγήπ, ξι
ποξδιαγοατέπ πξσ ξτείλει μα ςηοεί ρςα πλαίρια εμόπ ρύγυοξμξσ πληοξτξοιακξύ
ρσρςήμαςξπ καθώπ και ξι ρύγυοξμεπ αουέπ και ςευμικέπ ποξγοαμμαςιρμξύ πξσ
ακξλξσθηθήκαμ.

Λειςξσογικέπ απαιςήρειπ εταομξγήπ
ςημ εμόςηςα ασςή πεοιγοάτξμςαι ξι λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ςηπ εταομξγήπ ξι ξπξίεπ και
ξοίζξσμ ςιπ βαρικέπ λειςξσογικέπ μξμάδεπ ςηπ και ξοιξθεςξύμ ςημ πεοαιςέοχ ρυεδίαρη και
αμάπςσνη ςηπ. σμξπςικά ξι λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ςηπ εταομξγήπ είμαι ξι ενήπ:
 ρσλλξγή και επενεογαρία ςηπ οξήπ δεδξμέμχμ (data feed) πξσ εκπέμπξσμ ξι
ενσπηοεςηςέπ ςχμ κέμςοχμ δεδξμέμχμ
 απξθήκεσρη ςχμ επενεογαρθέμςχμ δεδξμέμχμ ρε βάρη δεδξμέμχμ
 εταομξγή διαδικςύξσ για ςημ παοξσρίαρη ςχμ δεδξμέμχμ ρε ποαγμαςικό υοόμξ
μέρχ browser
 απεικόμιρη δεδξμέμχμ ρε διαδοαρςικό γεχγοατικό υάοςη
 εναγχγή ιρςξοικώμ δεδξμέμχμ ρε τιλική μξοτή ποξπ ςξμ ςελικό υοήρςη.
ςημ Δικόμα 3 παοξσριάζεςαι η δξμή ςηπ εταομξγήπ με ςιπ επιμέοξσπ λειςξσογικέπ
μξμάδεπ όπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι από ςιπ παοαπάμχ λειςξσογικέπ απαιςήρειπ.
Όπχπ ταίμεςαι και από ςημ παοαπάμχ εικόμα για ςημ ρσλλξγή και επενεογαρία ςηπ οξήπ
δεδξμέμχμ από κάθε server απαιςείςαι η αμάπςσνη μιαπ σπηοερίαπ (service) η ξπξία
επικξιμχμεί μαζί ςξσ και διαβάζει ρσμευώπ ςα δεδξμέμα πξσ ρςέλμει. Η σπηοερία είμαι
επίρηπ σπεύθσμη για ςημ επενεογαρία και ςημ απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ ρςέλμει ξ
server.
Η απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμχμ γίμεςαι ρε ρυεριακή βάρη δεδξμέμχμ ρςημ ξπξία καςόπιμ
μπξοεί μα ρσμδεθεί η εταομξγή διαδικςύξσ για ςημ αμάκςηρη και παοξσρίαρη ςξσπ. Μέρχ
ςηπ εταομξγήπ διαδικςύξσ ξ ςελικόπ υοήρςηπ μπξοεί μα δει ςα δεδξμέμα ρε ποαγμαςικό
υοόμξ μέρχ εμόπ απλξύ ποξγοάμμαςξπ πεοιήγηρηπ (browser).
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Σα δεδξμέμα πξσ λαμβάμει ξ υοήρςηπ μέρχ ςξσ browser ποέπει μα απεικξμίζξμςαι ρε
διαδοαρςικό γεχγοατικό υάοςη ώρςε μα μπξοεί μα δει εύκξλα ςημ θέρη ςξσ
μεςακιμξύμεμξσ ξυήμαςξπ, ςξ ίυμξπ ςηπ πξοείαπ ςξσ, ςα πεοιβαλλξμςικά δεδξμέμα πξσ
έυξσμ λητθεί καςά ςημ πξοεία ςξσ και ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ όπχπ για παοάδειγμα ςξ
όμξμα ςξσ, ςξμ ςύπξ ςξσ κςλ.
Σέλξπ ξ υοήρςηπ έυει ςημ δσμαςόςηςα εναγχγήπ ςχμ δεδξμέμχμ με μξοτξπξίηρη
ξοιξθεςημέμξσ κειμέμξσ για ποξρχπική υοήρη και εμδευόμεμη πεοαιςέοχ αμάλσρη ςξσπ
με άλλα ποξγοάμμαςα πξσ μπξοξύμ μα διαβάρξσμ ςημ μξοτξπξίηρη ασςή.

Δικόμα 3: υεδιάγοαμμα – δξμή ποξςειμόμεμξσ ρσρςήμαςξπ

Ποξδιαγοατέπ αμάπςσνηπ ςηπ εταομξγήπ
Η σλξπξίηρη κάθε ξλξκληοχμέμξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ βαρίζεςαι πάμχ ρε
θεμελιώδειπ αουέπ αμάπςσνηπ εταομξγώμ ξι ξπξίεπ υαοακςηοίζξσμ ςξσπ πξιξςικξύπ ςηπ
ρςόυξσπ. Παοακάςχ παοξσριάζξμςαι ξι αουέπ αμάπςσνηπ πξσ ακξλξσθηθήκαμ καςά ςημ
σλξπξίηρη ςηπ παοξύραπ εταομξγήπ και ξι ξπξίεπ σπαγξοεύξσμ ςημ υοήρη
ρσγκεκοιμέμχμ ποξςύπχμ, ςευμικώμ και εογαλείχμ αμάπςσνηπ πξσ παοξσριάζξμςαι
παοακάςχ.
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Απόδξρη
Η απόδξρη μιαπ εταομξγήπ αματέοεςαι ρςημ ςαυύςηςα με ςημ ξπξία διεκπεοαιώμει ςα
αιςήμαςα εογαριώμ πξσ δέυεςαι από ςξσπ υοήρςεπ ςηπ. Καθώπ η απόδξρη είμαι ςξ βαρικό
κοιςήοιξ ςξ ξπξίξ απαιςεί κάπξιξπ μα πληοξί μια εταομξγή είμαι απαοαίςηςξ καςά ςημ
αμάπςσνη ςηπ μα λητθξύμ σπόφη όλεπ ξι ρύγυοξμεπ ςευμικέπ πξσ καθξοίζξσμ ςημ
απόδξρη ςηπ. Δπιποόρθεςα, ξι ςευμικέπ ασςέπ θα κοίμξσμ και ςημ επιςσυία ςξσ επόμεμξσ
πξιξςικξύ ρςόυξσ ςηπ εταομξγήπ όπχπ ασςόπ ξοίζεςαι από ςημ αουή ςηπ κλιμάκχρηπ.

Κλιμάκχρη
Ο όοξπ κλιμάκχρη ρςξμ ςξμέα αμάπςσνηπ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ αματέοεςαι ρςημ
δσμαςόςηςα απόκοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ όρξ μεγαλώμει ξ αοιθμόπ ςχμ διεογαριώμ πξσ
καλείςαι μα διεκπεοαιώρει με ςημ ελάυιρςη δσμαςή αύνηρη ςχμ διαθέριμχμ πόοχμ ςηπ.
Έςρι, για παοάδειγμα, μια εταομξγή διαδικςύξσ με μεοιμμά ρςημ κλιμάκχρη ξτείλει μα
μπξοεί μα απξκοιθεί υχοίπ δοαμαςική μείχρη ςηπ απόδξρηπ ςηπ και υχοίπ ςημ υοήρη
επιπλέξμ πόοχμ είςε δέυεςαι αιςήρειπ ενσπηοέςηρηπ από 10 υοήρςεπ είςε από 1000.
Αμςίθεςα η μη ςήοηρη ασςήπ ςηπ αουήπ θα ξδηγξύρε ρςημ δοαμαςική μείχρη ςηπ απόδξρηπ
ςηπ η θα απαιςξύρε ςημ αύνηρη ςχμ διαθέριμχμ πόοχμ ςηπ και καςά ρσμέπεια ςξ κόρςξπ
ρσμςήοηρηπ ςηπ.

σμςηοηριμόςηςα
Η ρσμςηοηριμόςηςα αματέοεςαι ρςξ ρύμξλξ ςχμ εμεογειώμ πξσ γίμξμςαι μεςά ςημ έμαονη
λειςξσογίαπ ςηπ εταομξγήπ και απξρκξπξύμ ρςημ βελςίχρη ςηπ, ρςημ διόοθχρη
ρταλμάςχμ και ρςημ αταίοερη παοχυημέμχμ ςευμικώμ και ςευμξλξγιώμ. Οι εμέογειεπ
ασςέπ ξτείλξσμ μα γίμξμςαι ςξ ςαυύςεοξ δσμαςόμ και με ςξ μικοόςεοξ κόρςξπ ώρςε η
εταομξγή μα διαςηοείςαι ρςημ ακμή ςηπ καθ' όλη ςημ διάοκεια λειςξσογιάπ ςηπ. Καςά
ρσμέπεια απαιςείςαι μέοιμμα καςά ςημ αμάπςσνη ςηπ εταομξγήπ ώρςε μα εμρχμαςχθξύμ
όλεπ ξι απαοαίςηςεπ ςευμικέπ και εογαλεία πξσ θα επιςοέπξσμ ςημ ςαυύςεοη και
ξικξμξμικόςεοη ρσμςήοηρη ςηπ.

Δπεκςαριμόςηςα
Η αουή ασςή αματέοεςαι ρςημ δσμαςόςηςα επέκςαρηπ ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ
ώρςε μα μπξοεί μα εμρχμαςώρει μέεπ λειςξσογιέπ και ςευμξλξγίεπ με όρξ ςξ δσμαςόμ
λιγόςεοξ κόρςξπ. Η ςήοηρη ή μη ςηπ αουήπ ασςήπ καθξοίζει ςξ καςά πόρξ ςξ ρύρςημα θα
μπξοέρει μα εμρχμαςώρει γοήγξοα και εύκξλα μέεπ λειςξσογιέπ αμςαπξκοιμόμεμξ ρε
μελλξμςικέπ απαιςήρειπ από ςξ ρύρςημα, καθώπ και μα εμαομξμιρςεί με μέεπ ςευμξλξγίεπ
πξσ θα ςξ απξςοέφξσμ από ςξ μα καςαρςεί παοχυημέμξ και εμ ςέλει αδοαμέπ.
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Ποόςσπα & ςευμικέπ αμάπςσνηπ εταομξγώμ
ςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα ξοίρςηκαμ ξι πξιξςικξί ρςόυξι ςηπ εταομξγήπ μέρχ εμόπ
ρσμόλξσ αουώμ αμάπςσνηπ εταομξγώμ. ε ασςή ςημ εμόςηςα αμαλύξμςαι ςα ποόςσπα και
ξι ςευμικέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ επίςεσνη ασςώμ ςχμ ρςόυχμ.
Η επιλξγή ςξσ ρσμόλξσ ςχμ ποξςύπχμ και ςχμ ςευμικώμ πξσ αμαλύξμςαι παοακάςχ έγιμε
με γμώμξμα ςξμ καμόμα «Follow the best practices» (ακξλξύθα ςιπ καλύςεοεπ ςευμικέπ)
βάρει ςξσ ξπξίξσ για κάθε επιμέοξσπ ρσμιρςώρα εμόπ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ
επιλέγξμςαι ξι καλύςεοεπ ςευμικέπ όπχπ ασςέπ έυξσμ απξκοσρςαλλχθεί μέυοι ρήμεοα ρςξμ
ςξμέα ςηπ αμάπςσνηπ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ.

Σευμική ρυεδίαρηπ αοθοχςξύ (modular) ποξγοαμμαςιρμξύ
Ο αοθοχςόπ (modular) ποξγοαμμαςιρμόπ είμαι μια ςευμική ρυεδίαρηπ εταομξγώμ με
έμταρη ρςξμ διαυχοιρμό ςηπ εταομξγήπ ρε αμενάοςηςα ςμήμαςα (modules) ςα ξπξία
παοέυξσμ μια διακοιςή λειςξσογικόςηςα ρςημ εταομξγή και ςα ξπξία αλληλεπιδοξύμ
μεςανύ ςξσπ μέρχ καλά ξοιρμέμχμ καμόμχμ [2].
Σα βαρικά πλεξμεκςήμαςα ςξσ αοθοχςξύ ποξγοαμμαςιρμξύ είμαι η επαμαυοηριμξπξίηρη
εμόπ module ρε διάτξοα ρημεία ςηπ εταομξγήπ, η μείχρη ςξσ ρσμξλικξύ μεγέθξσπ ςηπ
και κας’ επέκςαρη η μεγαλύςεοη εσκξλία ρςημ ρσμςήοηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ.
Η αμάπςσνη μιαπ εταομξγήπ με υοήρη ςηπ ςευμικήπ ςξσ αοθοχςξύ ποξγοαμμαςιρμξύ είμαι
από ςιπ πλέξμ βαρικέπ αουέπ ρςημ αμάπςσνη εταομξγώμ και η επιςσυία ςηπ ενέλινηπ εμόπ
ρσρςήμαςξπ βαρίζεςαι ρε μεγάλξ βαθμό ρςξμ ρατή και καλό ξοιρμό ςχμ modules ςξσ και
ςηπ διεπατήπ ςξσπ.
Για ςξσπ παοαπάμχ λόγξσπ δόθηκε ιδιαίςεοη έμταρη ρςημ υοήρη ασςήπ ςηπ ςευμικήπ για
ςημ αμάπςσνή ςηπ παοξύραπ εταομξγήπ κάμξμςαπ ςιπ ενήπ επιλξγέπ:



υοήρη ποξςύπξσ ρυεδίαρηπ MVC και ςχμ framework CakePHP και Django.
υοήρη ςευμική διαυείοιρηπ εναοςήρεχμ και ςξ εογαλείξ Composer.

Όπχπ θα πεοιγοάφξσμε και ρςιπ αμςίρςξιυεπ εμόςηςεπ ςα παοαπάμχ ποόςσπα και
εογαλεία εσμξξύμ ςημ αμάπςσνη ςηπ εταομξγήπ ρε modules, δίμξμςαπ ρςημ εταομξγή μαπ
και ςα αμςίρςξιυα πλεξμεκςήμαςα.

Ποόςσπξ ρυεδίαρηπ MVC
Σξ ποόςσπξ Model – View – Controller (MVC) είμαι έμα ρυεδιαρςικό ποόςσπξ για ςημ
δημιξσογία πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ ςξ ξπξίξ βαρίζεςαι ρςξμ διαυχοιρμό ςηπ
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εταομξγήπ ρε 3 διακοιςά μέοη (modules) ςα ξπξία αλληλξρσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ για μα
απξκοιθξύμ ρςημ αλληλεπίδοαρη ςξσ υοηρςή με ςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα [3].
Σα 3 διακοιςά μέοη, ρςα ξπξία ξτείλει και ςξ όμξμα ςξσ ςξ ποόςσπξ, είμαι ςξ Model
(Μξμςέλξ), View (Παοξσρίαρη), Controller (Χειοιρςήπ) όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 4.
Σξ Model module είμαι σπεύθσμξ για ςημ λξγική ςηπ εταομξγήπ πξσ ατξοά ςημ
επενεογαρία, ςημ απξθήκεσρη και ςημ αμάκςηρη ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ είμαι απαοαίςηςα
για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ εμέογειαπ ςξσ υοήρςη. Σξ ςμήμα ασςό δεμ γμχοίζει ςξ View
ςμήμα ςηπ εταομξγήπ και η πληοξτξοία οέει αμτίδοξμα από ςξ Model ρςξμ Controller
απξρσμδέξμςαπ έςρι εμςελώπ ςημ παοξσρίαρη ςηπ εταομξγήπ από ςξ λειςξσογικό ςηπ
κξμμάςι.

Δικόμα 4: Αουιςεκςξμική MVC

Σξ Controller module είμαι σπεύθσμξ για ςημ επενεογαρία ςηπ εμέογειαπ ςξσ υοήρςη και
ςημ οξη ςηπ πληοξτξοίαπ από ςξ Model ποξπ ςξ View. Μέρχ ςξσ Controller επιςσγυάμεςαι
η διαρύμδερη και ςχμ ςοιώμ module ςξσ ποξςύπξσ.
Σξ View module είμαι σπεύθσμξ για ςημ παοξσρίαρη ςχμ δεδξμέμχμ ρςξμ ςελικό υοήρςη.
Αμςλεί ςημ απαοαίςηςη πληοξτξοία από ςξμ Controller όπχπ ήδη αματέοαμε και δεμ
γμχοίζει ςξ Model ςμήμα ςηπ εταομξγήπ.
Ο παοαπάμχ εμμξιξλξγικόπ διαυχοιρμόπ ςηπ λξγικήπ ςηπ εταομξγήπ ρε αμενάοςηςα
modules με καλά ξοιρμέμεπ αομξδιόςηςεπ ποξρτέοει ςξ ρύμξλξ ςχμ πλεξμεκςημάςχμ πξσ
αματέοαμε ρςξ κετάλαιξ ςξσ αοθοχςξύ ποξγοαμμαςιρμξύ. Πιξ ρσγκεκοιμέμα η απόζεσνη
ςηπ παοξσρίαρηπ από ςημ λξγική ςηπ εταομξγήπ δίμει ςημ δσμαςόςηςα αμενάοςηςηπ
αμάπςσνη μιαπ ρσμιρςώραπ ςηπ υχοίπ μα επηοεαρθεί η άλλη.
Έςρι θα μπξοξύραμε ρε μια εταομξγή μα ποξυχοήρξσμε ρε επαμαρυεδιαρμό ςηπ
παοξσρίαρηπ ποξπ ςξμ υοήρςη διαςηοώμςαπ αμέπατη ςημ λξγική ςηπ εταομξγήπ. Δπίρηπ
θα μπξοξύραμε μα εμπλξσςίρξσμε ή μα βελςιώρξσμε ςημ λξγική ςηπ εταομξγήπ υχοίπ μα
επηοεαρθεί η παοξσρίαρη ςηπ.
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Η επιςσυία ςξσ ποξςύπξσ MVC ταίμεςαι και από ςξ πλήθξπ δημξτιλώμ frameworks πξσ ςξ
έυξσμ σιξθεςήρει όπχπ Ruby on Rails, Django, Angular, CakePHP και πξλλά άλλα. ςημ
παοξύρα εταομξγή ςξ MVC ποόςσπξ υοηριμξπξιήθηκε ςόρξ ρςημ Web εταομξγή μέρχ
ςξσ framework CakePHP όρξ και ρςημ σπηοερία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ από ςξσπ ρςαθμξύπ
μέρχ ςξσ Django framework.
Δξμώμςαπ ςημ εταομξγή μαπ ρςξ ποόςσπξ ασςό εμςάρρξσμε ςξ ρύμξλξ ςχμ
πλεξμεκςημάςχμ πξσ αματέοαμε και θέςξσμε ςασςόυοξμα ρςέοεα θεμέλια για ςημ
πεοαιςέοχ ενέλινη ςηπ βάρει ςχμ ποξδιαγοατώμ πξσ έυξσμε ξοίρει.

Σευμική ORM
Σξ ORM (object relational mapping) είμαι μια ςευμική ποξγοαμμαςιρμξύ για ςημ
μεςαςοξπή δεδξμέμχμ μεςανύ αρύμβαςχμ ρσρςημάςχμ ρε αμςικειμεμξρςοατήπ γλώρρεπ
ποξγοαμμαςιρμξύ [4].
Πιξ ρσγκεκοιμέμα με ασςή ςημ ςευμική έμα ρύμξλξ μεςαβληςώμ – ςιμώμ ςα ξπξία
ποξέουξμςαι από κάπξιξ ρύρςημα, ρσμήθχπ μια βάρη δεδξμέμχμ, απεικξμίζξμςαι ρε έμα
αμςικείμεμξ (object) ςηπ αμςικειμεμξρςοατξύπ γλώρραπ πξσ ςα ειράγει.

Δικόμα 5: ORM Mapping

Η μεςαςοξπή ασςή ξσριαρςικά ειράγει έμα επίπεδξ αταίοερηπ ρςημ εταομξγή και
επιςοέπει ςημ αμαπαοάρςαρη και αλληλεπίδοαρη ςχμ λειςξσογικώμ μξμάδχμ ςηπ με όοξσπ
υειοιρμξύ αμςικειμέμχμ, απξρσμδέξμςαπ ςημ ςασςόυοξμα από ςιπ λεπςξμέοειεπ αμάκςηρηπ
ςχμ δεδξμέμχμ από ςξ εκάρςξςε ρύρςημα διαυείοιρηπ βάρεχμ δεδξμέμχμ όπχπ
παοξσριάζεςαι και ρςημ Δικόμα 5.
Η ςευμική ORM υοηριμξπξιείςαι καςά κόοξμ ρςα MVC frameworks ρσμβάλλξμςαπ ρςξ
modularization ςξσ ποξςύπξσ. Η ρύζεσνη ςηπ ςευμικήπ με ςημ παοξύρα εταομξγή έγιμε
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ρςξ πλαίριξ ςχμ MVC frameworks πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ καθώπ υοηριμξπξιείςαι ςόρξ από
ςξ CakePHP όρξ και από ςξ Django framework.
Η υοήρη ςηπ ςευμικήπ ασςήπ βξήθηρε ρςημ σλξπξίηρη ςηπ λξγικήπ ςηπ εταομξγήπ μέρχ
ςξσ επιπέδξσ αταίοερηπ ρςημ πεοιγοατή ςχμ λειςξσογικώμ μξμάδχμ πξσ ειράγει.
Έςρι για παοάδειγμα ήςαμ ετικςό (με ασςή ςημ ςευμική) μα σλξπξιηθεί η εταομξγή
δηλώμξμςαπ έμα αμςικείμεμξ ςύπξσ Vessel με ρσγκεκοιμέμα πεδία όπχπ όμξμα,
αμαγμχοιρςικό κςλ και μα ποξυχοήρξσμε ρςημ λξγική ςηπ υοηριμξπξιώμςαπ ασςά ςα
αμςικείμεμα αδιατξοώμςαπ πχπ είμαι απξθηκεσμέμα ρςημ βάρη δεδξμέμχμ.
Η ςευμική ORM είμαι σπεύθσμη μα μεςαςοέφει μια εγγοατή από ςημ βάρη δεδξμέμχμ ρε
έμα αμςικείμεμξ ςύπξσ Vessel. Δπιποόρθεςα αμαπςύρρξμςαπ με ασςή ςημ ςευμική
επιςσγυάμξσμε εσκξλόςεοη επεκςαριμόςηςα και κλιμάκχρη ςηπ εταομξγήπ έυξμςαπ
απξρσμδέρει ςημ λξγική από ςξ ρυήμα και ςξσπ μηυαμιρμξύπ ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ και
καςά ρσμέπεια μπξοξύμε μα ποξυχοήρξσμε ρε αμαβάθμιρη ςξσπ ατήμξμςαπ ςημ λξγική
άθικςη και ρςημ ςευμική ORM ςημ μεςαςοξπή ςχμ δεδξμέμχμ ρςα αμςικείμεμα ςηπ
εταομξγήπ.

Σευμική Caching βάρηπ δεδξμέμχμ
Η ςευμική caching βάρηπ δεδξμέμχμ (database caching) υοηριμξπξιείςαι καςά ςημ
αμάπςσνη εταομξγώμ διαδικςύξσ για βελςίχρηπ ςημ ςαυύςηςαπ αμάκςηρηπ ςχμ δεδξμέμχμ
από ςημ βάρη δεδξμέμχμ και ρσμεπώπ ςημ απόδξρη ςηπ εταομξγήπ, παίζξμςαπ ρημαμςικό
οόλξ ρςημ ρςαθεοόςηςα ςηπ ρε εμδευξμέμη κλιμάκχρη ςηπ. Η ςευμική ασςή βαρίζεςαι ρςημ
καςαμξμή ςξσ βάοξσπ ςχμ εοχςημάςχμ ρε πξλλαπλά υαμηλξύ κόρςξσπ caching
ρσρςήμαςα όπχπ για παοάδειγμα ςξ memcached ή file cache.
Πιξ ρσγκεκοιμέμα έρςχ εοώςημα ποξπ ςημ βάρη ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι από μια εμέογεια
ςξσ υοήρςη και ςξ ξπξίξ επιρςοέτει έμα ρύμξλξ απξςελερμάςχμ. Η ςευμική caching
απξθηκεύει ςα απξςελέρμαςα ρε ποξρχοιμή μμήμη (cache) και επιρςοέτει ςξ απξςέλερμα
από εκεί όςαμ ναμαζηςηθεί παοακάμπςξμςαπ ςημ εοώςηρη ποξπ ςημ βάρη η ξπξία θα ήςαμ
υοξμξβόοα. ςημ Δικόμα 6 ταίμεςαι η λξγική ςηπ παοαπάμχ ςευμικήπ.

Δικόμα 6: Database Caching
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Δπιπλέξμ σπάουει η δσμαςόςηςα μα ξοιρθεί υοόμξπ ζχήπ για ςξμ όπξιξ ςξ εοώςημα ρςημ
ποξρχοιμή μμήμη είμαι έγκσοξ μεςά ςξ πέοαπ ςξσ ξπξίξσ ςξ ρύρςημα αμαζηςά ςα
δεδξμέμα από ςημ βάρη. ςημ παοξύρα εταομξγή η ςευμική ςξσ database caching
απξςελεί μέοξπ ςξσ CakePHP framework σπξρςηοίζξμςαπ διάτξοα ρσρςήμαςα caching από
ςα ξπξία έυξσμε επιλένει ςξ file caching για εοχςήμαςα πξσ θέλξσμε μα κοαςήρξσμε ρε
ποξρχοιμή μμήμη.
Έυξμςαπ ρςημ διάθερη μαπ ασςή ςημ ςευμική μπξοξύμε μα επιςαυύμξσμε υοξμξβόοα
εοχςήμαςα όπχπ για παοάδειγμα η εύοερη ςηπ πξοείαπ εμόπ πλξίξσ απξθηκεύξμςαπ ρςημ
cache ςημ ποώςη τξοά πξσ θα ζηςηθεί η ρσγκεκοιμέμη πξοεία.
Μελλξμςικέπ αμαζήςηρηπ ςηπ ίδια πξοείαπ και επιρςοέτξσμ ςα δεδξμέμα από ςημ cache
μειώμξμςαπ ςξμ μέρξ όοξ απόκοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ και κας επέκςαρη ςημ απόδξρη και
ςξμ βαθμό κλιμάκχρηπ ςξσ.

Σευμική διαυείοιρηπ εναοςήρεχμ
Οι διαυειοιρςέπ εναοςήρεχμ υοηριμξπξιξύμςαι ρε πξλλά ρύγυοξμα frameworks και
γλώρρεπ ποξγοαμμαςιρμξύ και παοέυξσμ έμα κξιμό πλαίριξ για ςημ διαυείοιρη ςχμ
εναοςήρεχμ και ςχμ βιβλιξθηκώμ πξσ απαιςξύμςαι για ςημ σλξπξίηρη μιαπ εταομξγήπ ή
ςημ ποξρθήκη επιπλέξμ λειςξσογικόςηςάπ.
Η υοήρη εμόπ διαυειοιρςή εναοςήρεχμ ρςημ αμάπςσνη μιαπ εταομξγήπ ποξρθέςει
πλεξμεκςήμαςα επεκςαριμόςηςαπ
ςηπ εταομξγήπ καθώπ γίμεςαι εσκξλόςεοη η
εγκαςάρςαρη και εμρχμάςχρη ρςξ ρύρςημα μέχμ βιβλιξθηκώμ πξσ παοέυξσμ επιπλέξμ
λειςξσογικόςηςα ρςημ εταομξγή. Δπιπλέξμ εσμξεί ςημ αμάπςσνη με ςημ ςευμική ςξσ
αοθοχςξύ ποξγοαμμαςιρμξύ όπχπ έυξσμε αματέοει ρςημ αμςίρςξιυη εμόςηςα.
Καςά ςημ αμάπςσνη ςηπ παοξύραπ εταομξγήπ υοηριμξπξιήθηκε ςξ εογαλείξ διαυείοιρηπ
εναοςήρεχμ Composer. Ο Composer είμαι ξ κύοιξπ διαυειοιρςήπ εναοςήρεχμ για PHP και
υοηριμξπξιείςαι από ςημ πλειξφητία ςχμ PHP frameworks μεςανύ ςχμ ξπξίχμ και ςξ
CakePHP πξσ υοηριμξπξιξύμε, ςξ ξπξίξ είμαι και ασςό με ςημ ρειοά ςξσ ρέμα πακέςξ ςξσ
Composer.

Δογαλεία αμάπςσνηπ
Η επιλξγή ςχμ εογαλείχμ αμάπςσνηπ έγιμε με κοιςήοιξ ςξ ρύμξλξ ςχμ ποξδιαγοατώμ,
ςχμ ποξςύπχμ και ςχμ ςευμικώμ αμάπςσνηπ πξσ αμαλύθηκαμ ρςιπ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ.
Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 3 η εταομξγή απξςελείςαι από δσξ βαρικέπ ρσμιρςώρεπ.
Για ςημ ρσμιρςώρα ςηπ εταομξγήπ πξσ ατξοά ςξμ ςελικό υοήρςη και ςημ απεικόμιρη ςχμ
δεδξμέμχμ ρςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ (browser) επιλέυςηκε η γλώρρα δημιξσογίαπ
δσμαμικώμ εταομξγώμ διαδικςύξσ PHP και ςξ framework CakePHP.
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Για ςημ σλξπξίηρη ςηπ σπηοερίαπ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ από ςα κέμςοα δεδξμέμχμ
επιλέυςηκε η γλχρρά ποξγοαμμαςιρμξύ Python και ςξ framework Django. Για ςημ
απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμχμ και ςημ αμάκςηρη ςξσπ από ςημ διαδικςσακή εταομξγή
επιλέυςηκε ςξ ρύρςημα διαυείοιρηπ βάρηπ δεδξμέμχμ MySQL.
Παοακάςχ παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά ςα κύοια υαοακςηοιρςικά ςξσ CakePHP και ςηπ
Python χπ κοιςήοια επιλξγήπ.

CakePHP
Σξ CakePHP είμαι έμα PHP framework αμξιυςξύ λξγιρμικξύ για ςημ ςαυσςάςη αμάπςσνη
δσμαμικώμ εταομξγώμ διαδικςύξσ πξσ ακξλξσθεί ςξ MVC ποόςσπξ. Σξ CakePHP είμαι
δξμημέμξ με ςιπ παοακάςχ ςευμικέπ αμάπςσνηπ:
 παοέυεςαι χπ πακέςξ ρςξμ διαυειοιρςή πακέςχμ Composer
 υοηριμξπξιεί ςημ ςευμική ORM καςά ςημ ρύμδερη ςξσ με ςημ βάρη δεδξμέμχμ
 παοέυει μηυαμιρμξύπ caching βάρηπ δεδξμέμχμ
 είμαι λξγιρμικό αμξιυςξύ κώδικα
Πέοαμ ςχμ παοαπάμχ ςα ξπξία έυξσμε ήδη αμαλύρει ρςημ εμόςηςα «Ποόςσπα & ςευμικέπ
αμάπςσνηπ εταομξγώμ» η επιλξγή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ framework έγιμε και για ςξσπ ενήπ
λόγξσπ:
1. Δύκξλη εκμάθηρη ςξσ. H εύκξλη εκμάθηρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ framework
ποξρτέοει πλεξμέκςημα ςαυύςεοηπ έμςανηπ ρςημ διαδικαρία αμάπςσνηπ για όρξσπ
θελήρξσμ μα ρσμειρτέοξσμ μελλξμςικά ρςημ ενέλινη ςξσ ρσρςήμαςξπ.
2. Σευμική ρύμβαρηπ αμςί ούθμιρηπ
Η ςευμική ασςή ςημ ξπξία έυει σιξθεςήρει ςξ CakePHP αματέοεςαι ρςξμ ξοιρμό εμόπ
ρσμόλξσ ρσμβάρεχμ αμςί παοαμέςοχμ ούθμιρηπ όπχπ ρσμηθίζεςαι ρε άλλα
ρσρςήμαςα για ςημ ούθμιρη ςξσ.
Σξ πλεξμέκςημα ασςήπ ςηπ ςευμικήπ είμαι όςι επιςαυύμεςαι η ούθμιρη ςξσ
ρσρςήμαςξπ για όρξσπ ακξλξσθξύμ ςξ ρύμξλξ ςχμ ρσμβάρεχμ.
3. Ασςόμαςη δημιξσογία κώδικα
Σξ CakePHP παοέυει εμρχμαςχμέμξ εογαλείξ για ςημ ασςόμαςη δημιξσογία κώδικα
ςξ ξπξίξ επιςαυύμει δοαρςικά ςημ διαδικαρία εκκίμηρηπ αμάπςσνηπ μιαπ
εταομξγήπ.
4. Αρτάλεια
ςξ CakePHP σπάουξσμ εμρχμαςχμέμα εογαλεία για ςημ ποξρςαρία ςηπ εταομξγήπ
από γμχρςέπ ςευμικέπ παοαβίαρηπ ςηπ αρτάλειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.
Βάρει ςχμ παοαπάμχ ςξ CakePHP είμαι ιδαμικό εογαλείξ για ςημ αμάπςσνη ςηπ
ρσμιρςώραπ ςηπ διαδικςσακήπ εταομξγήπ για ςημ απεικόμιρη ςχμ δεδξμέμχμ ρςξ
ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ ςξσ υοήρςη.
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Python
Η Python είμαι μια γλώρρα ποξγοαμμαςιρμξύ με δσμαςόςηςεπ γοήγξοηπ και απξδξςικήπ
σλξπξίηρηπ εμόπ ρσρςήμαςξπ. Σα βαρικά πλεξμεκςήμαςα ςηπ είμαι:
 εσκξλία ρςημ εκμάθηρη ςηπ
 σφηλξύ επιπέδξσ ςύπξι δεδξμέμχμ
 μικοήπ έκςαρηπ και εσκξλόςεοα ρςημ ρσμςήοηρη ποξγοάμμαςα
 εσαμάγμχρςξπ κώδικαπ
 πληθώοα βιβλιξθηκώμ και frameworks
 λξγιρμικό αμξιυςξύ κώδικα
Η επιλξγή ςηπ Python έμαμςι ςηπ PHP για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ρσμιρςώραπ ςηπ εταομξγήπ
πξσ ατξοά ςημ σπηοερία ρσλλξγήπ ςχμ δεδξμέμχμ έγκειςαι ρςημ απόταρη μα
αμαπςύνξσμε ςημ σπηοερία ασςή ρςημ μικοόςεοη δσμαςόμ έκςαρη ώρςε μα πεςύυξσμε
εσκξλόςεοη επέκςαρη και ρσμςήοηρη ςηπ αλλά ςασςόυοξμα μα μημ υοεχθξύμε με ςημ
επιβάοσμρη επιπλέξμ βιβλιξθηκώμ πέοαμ ςχμ απαοαίςηςχμ για ςημ διαρύμδερη με ςημ
βάρη δεδξμέμχμ.
Η PHP χπ γλχρρά με έμταρη ρςημ δημιξσογία δσμαμικώμ ρελίδχμ δεμ παοέυει εγγεμώπ
και με ςημ ίδια εσελινία πξσ παοέυξσμ άλλεπ γλώρρεπ ποξγοαμμαςιρμξύ ςξ απαοαίςηςξ
πλαίριξ για αμάπςσνη μιαπ ςέςξιαπ σπηοερίαπ όπχπ η ρσλλξγή δεδξμέμχμ από ςα κέμςοα
δεδξμέμχμ.
Αμςίθεςα η Python ποξρτέοει ςξ ρύμξλξ ςχμ κλάρεχμ και ςχμ ςύπχμ δεδξμέμχμ πξσ
απαιςξύμςαι για ςημ αμάπςσνη ςηπ εμώ ςασςόυοξμα παοέυει και ORM ςευμικέπ μέρχ ςξσ
Django framework για ςημ διαρύμδερη με ςημ βάρη δεδξμέμχμ.
Δπιπλέξμ η Python παοέυει ρσγκοιςικά πλεξμέκςημα και ρε ρυέρη με άλλεπ γλώρρεπ
ποξγοαμμαςιρμξύ πξσ θα μπξοξύραμ μα υοηριμξπξιηθξύμ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ
σπηοερίαπ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ όπχπ έμταρη ρε κξιμέπ ποξγοαμμαςιρςικέπ ςευμικέπ,
μικοόςεοηπ έκςαρηπ κώδικαπ, αμςικειμεμξρςοατήπ λξγική, κ.α. ξοιρςικξπξιώμςαπ ςημ
απόταρή μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ ρσγκεκοιμέμη ρσμιρςώρα ςηπ εταομξγήπ [5].

Google Maps API
Σξ Google Maps API είμαι μια δχοεάμ σπηοερία υαοςξγοάτηρηπ πξσ παοέυει η Google για
ςημ δημιξσογία διαδοαρςικώμ υαοςώμ για εταομξγέπ διαδικςύξσ. Μέρχ ςξσ API παοέυεςαι
μια πξλύ πλξύρια ρσλλξγή υαοακςηοιρςικώμ για ςημ αμαπαοάρςαρη πληοξτξοίαπ ρε
γεχγοατικό υάοςη. Δμδεικςικά αματέοξσμε:
 απεικόμιρη ρημείξσ (marker) με ρσγκεκοιμέμεπ ρσμςεςαγμέμεπ
 δσμαςόςηςα υοήρηπ νευχοιρςξύ εικξμιδίξσ για κάθε marker ρςξ υάοςη
 δσμαςόςηςα αμάθερηπ επιπλέξμ ασθαίοεςχμ υαοακςηοιρςικώμ ρςξμ κάθε marker
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άμξιγμα αμαδσξμέμξσ παοαθύοξσ (pop up) με πληοξτξοίεπ για κάθε marker
εμτάμιρη ίυμξσπ πξοείαπ (path) ρςξμ υάοςη
zoom in, zoom out ρςξμ υάοςη
πλξήγηρη πάμχ ρςξ υάοςη
απεικόμιρη επιπέδχμ (layers) πληοξτξοίαπ

Η επιλξγή ςξσ Google Maps API για ςημ αμάπςσνη ςξσ διαδοαρςικξύ υάοςη απεικόμιρηπ
ςχμ δεδξμέμχμ, παοέυει ςημ δσμαςόςηςα υοήρηπ ςχμ παοαπάμχ υαοακςηοιρςικώμ, καθώπ
και ςημ δσμαςόςηςα υοήρηπ μελλξμςικά επιπλέξμ υαοακςηοιρςικώμ ςξσ API για ςημ
αμαπαοάρςαρη ποόρθεςηπ πληοξτξοίαπ.
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Κετάλαιξ 2
Σα κέμςοα δεδξμέμχμ
ςξ κετάλαιξ ασςό θα παοξσριάρξσμε λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςημ δξμή ςχμ κέμςοχμ
δεδξμέμχμ από ςα ξπξία αμςλξύμε ςα δεδξμέμα ςηπ εταομξγήπ. Σα δεδξμέμα πξσ
διαυειοιζόμαρςε αουικά για ςημ αμάπςσνη ςηπ εταομξγή ποξέουξμςαι από δύξ κέμςοα
δεδξμέμχμ ςα ξπξία αμαμεςαδίδξσμ δεδξμέμα πξσ λαμβάμξσμ από δίκςσα αιρθηςήοχμ
ρυεςικά με ςημ πξοεία πλξίχμ ρςξ λιμάμι ςηπ ξύδαπ και ςξσ Ηοακλείξσ αμςίρςξιυα. Σα
δύξ κέμςοα δεδξμέμχμ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ παοξυή δεδξμέμχμ αλλά και για ςιπ
αμάγκεπ λειςξσογικξύ ελέγυξσ ςηπ εταομξγήπ. ςημ ςελική τάρη αμάπςσνηπ ςηπ
εταομξγήπ έγιμε ρύμδερη ςηπ εταομξγήπ και με κέμςοα δεδξμέμχμ κίμηρηπ αεοξρκατώμ
ώρςε μα επιβεβαιχθεί η επεκςαριμόςηςα ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ.
Σξ κάθε δίκςσξ αιρθηςήοχμ απξςελείςαι από μια κεοαία η ξπξία διαθέςει εμρχμαςχμέμξσπ
αιρθηςήοεπ για ρσλλξγή δεδξμέμχμ θέρηπ πλξίχμ καθώπ και πεοιβαλλξμςικώμ
δεδξμέμχμ. Σα δεδξμέμα ρυεςικά με ςημ θέρη ςξσ κάθε πλξίξσ ποξέουξμςαι από ςξ
ρύρςημα AIS (Automatic Identification System). Σξ ρύρςημα AIS ρυεδιάρςηκε αουικά για
μα βξηθήρει ςημ απξτσγή ρσγκοξύρεχμ πλξίχμ, καθώπ και μα σπξρςηοίνει ςιπ λιμεμικέπ
αουέπ ρςημ επίςεσνη ςξσ καλύςεοξσ ελέγυξσ ςηπ θαλάρριαπ κσκλξτξοίαπ.

Δικόμα 7: Ρξή δεδξμέμχμ ποξπ ςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα.

Οι πξμπξί AIS πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςα πλξία πεοιλαμβάμξσμ έμαμ δέκςη εμςξπιρμξύ
θέρηπ GPS πξσ σπξλξγίζει ςιπ ρσμςεςαγμέμεπ ςηπ θέρηπ ςξσ πλξίξσ, ςημ ςαυύςηςά ςξσ και
ςημ πξοεία ςξσ και ςξσ αμαμεςαδίδει. ςη ρσμέυεια, ξ απξδέκςηπ ςξσ ρήμαςξπ μπξοεί με
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υοήρη ειδικξύ λξγιρμικξύ πξσ επενεογάζεςαι ςα δεδξμέμα μα απξθηκεύρει ή μα
υοηριμξπξιήρει ςημ πληοξτξοία ασςή [6].
Μόλιπ λάβει ςα δεδξμέμα ςξ δίκςσξ αιρθηςήοχμ ςα αμαμεςαδίδει ρςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ
κχδικξπξιημέμα. ςημ ρσμέυεια ςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ ςα απξκχδικξπξιεί, ςα τιλςοάοει
και ςα αμαμεςαδίδει με ςημ ρειοά ςξσ ποξπ όλξσπ ςξσπ ρσμδεδεμέμξσπ με ςξ κέμςοξ
απξδέκςεπ. Η αμςίρςξιυη διαδικαρία λαμβάμει υώοα και ρςημ πεοίπςχρη αμάλσρηπ
κίμηρηπ και άλλχμ μερώμ. ςημ Δικόμα 7 παοξσριάζεςαι η οξη δεδξμέμχμ από ςα
κιμξύμεμα μέρα ποξπ ςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα.
Η αμαμεςάδξρη ςχμ δεδξμέμχμ από ςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ γίμεςαι μέρχ δικςύξσ με ςημ
υοήρη TCP ή UDP ποχςόκξλλξσ. Ο απξδέκςηπ ατξύ ρσμδεθεί με υοήρη ςχμ παοαπάμχ
διαδικςσακώμ ποχςξκόλλχμ ρςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ μπξοεί μα διαβάρει ςημ οξή
δεδξμέμχμ πξσ αμαμεςαδίδει ςξ κέμςοξ και μα ςημ απξθηκεύρει ή μα ςημ επενεογαρςεί. Σα
δεδξμέμα λαμβάμξμςαι χπ ξοιξθεςημέμξ κείμεμξ όπξσ κάθε γοαμμή πεοιέυει με
ποξκαθξοιρμέμη ρειοά πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ μέρξ, ςημ θέρη ςξσ, ςημ ώοα
μεςάδξρηπ ςξσ ρήμαςξπ καθώπ και άλλεπ μεςαβληςέπ πξσ ξοίζξσμ ςξ ποχςόκξλλα
μεςάδξρηπ και πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςιπ αμέρχπ επόμεμεπ εμόςηςεπ.

Αμαλσςική επενήγηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ AIS
Σξ ρύρςημα AIS είμαι έμα ρύρςημα ασςόμαςηπ αμςαλλαγήπ φητιακώμ ρημάςχμ μεςανύ
πλξίχμ, αλλά και παοάκςιχμ ρσρςημάςχμ κσκλξτξοίαπ πλξίχμ, ρςη ρσυμόςηςα
ςχμ σπεοβοαυέχμ κσμάςχμ (VHF). Μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ ασςξύ επιςσγυάμεςαι η αμξιβαία
εμημέοχρη όλχμ ςχμ πλξίχμ, ςηπ ςασςόςηςάπ ςξσπ, ςξσ τξοςίξσ ςξσπ, ςξσ λιμέμα
απόπλξσ και καςάπλξσ, καθώπ και άλλχμ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ. Σξ ρύρςημα AIS
ρυεδιάρςηκε αουικά για μα βξηθήρει ςημ απξτσγή ρσγκοξύρεχμ πλξίχμ, καθώπ και μα
σπξρςηοίνει ςιπ λιμεμικέπ αουέπ ρςημ επίςεσνη ςξσ καλύςεοξσ ελέγυξσ ςηπ θαλάρριαπ
κσκλξτξοίαπ. Οι αμαμεςαδόςεπ πξσ βοίρκξμςαι ρςα πλξία μπξοξύμ αμάλξγα ςημ
καςηγξοία ςξσπ μα μεςαδώρξσμ :
• ςαςικέπ παοαμέςοξσπ, δηλαδή:
1.
ςη μασςιλιακή κιμηςή δξοστξοική ςασςόςηςα (MMSI)
2.
ςξμ αοιθμό αμαγμώοιρηπ IMO
3.
ςξ όμξμα ςξσ πλξίξσ (έχπ 20 υαοακςήοεπ) και ςξ διακοιςικό κλήρεχπ
4.
ςιπ διαρςάρειπ ςξσ πλξίξσ ρςοξγγσλξπξιημέμεπ ρε ακέοαιξ αοιθμό μέςοχμ
5.
ξ ςύπξπ ςξσ πλξίξσ (δεναμεμόπλξιξ, κοξσαζιεοόπλξιξ κλπ)
6.
η θέρη επί ςξσ πλξίξ, πξσ αματέοεςαι ςξ ρςίγμα
7.
ξ ςύπξπ ηλεκςοξμικήπ ρσρκεσήπ ποξρδιξοιρμξύ ρςίγμαςξπ (απλό ή
διατξοικό GPS)
• Δσμαμικέπ
1.
2.
3.

παοαμέςοξσπ, δηλαδή:
η θέρη ςξσ πλξίξσ
ξ ρσγυοξμιρμέμξπ παγκόρμιξπ υοόμξπ
η αληθήπ πξοεία από 0° έχπ 359°, όπχπ ασςή ειράγεςαι από ςη γσοξπσνίδα
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4.
5.
6.
κλπ)
7.
8.

η πξοεία χπ ποξπ ςξ βσθό
η ςαυύςηςα χπ ποξπ ςξ βσθό
η μασςιλιακή καςάρςαρη ςξσ πλξίξσ (εμ πλχ, αγκσοξβξλημέμξ, ακσβέομηςξ
ξ οσθμόπ ρςοξτήπ, δενιά (+) ή αοιρςεοά (-)
ξ οσθμόπ αμαμέχρηπ αματξοάπ

• Παοαμέςοξσπ ςανιδιξύ, δηλαδή:
1.
ςξ βύθιρμα ςξσ πλξίξσ
2.
ξ ςύπξπ ςξσ τξοςίξσ
3.
ξ ποξξοιρμόπ
4.
ξ εκςιμώμεμξπ υοόμξπ καςάπλξσ (μήμαπ, ημέοα, ώοα και λεπςό ρε
ρσγυοξμιρμέμξ παγκόρμιξ υοόμξ)
Σα πλξία ςα ξπξία εμρχμαςώμξσμ πξμπξδέκςη καςηγξοίαπ Α εκπέμπξσμ όλεπ ςιπ
παοαπάμχ πληοξτξοίεπ αμά 2 -10 sec εμώ πλξία ετξδιαρμέμα με πξμπξδέκςη καςηγξοίαπ
Β εκπέμπξσμ έμα σπξρύμξλξ ςχμ παοαπάμχ πληοξτξοιώμ και ρε μεγαλύςεοα υοξμικά
διαρςήμαςα.
Οι αμαμεςαδόςεπ ςχμ πλξίχμ ατξύ ρσγκεμςοώρξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ από
ρσμεογαζόμεμα σπξρσρςήμαςα (GPS) και λξιπξύπ αιρθηςήοεπ πξσ σπάουξσμ πάμχ ρςξ
πλξίξ ςα αμαμεςαδίδξσμ κχδικξπξιημέμα, ρε ρσγκεκοιμέμη ρσυμόςηςα και υοόμξ.
Έμα ςσπικό μήμσμα AIS έυει ςημ παοακάςχ μξοτή
!AIVDM,1,1,,A,14eG;o@034o8sd<L9i:a;WF>062D,0*7D
όπξσ:
!AIVDM: Σύπξπ ςξσ μημύμαςξπ
1:

Αοιθμόπ ςχμ ποξςάρεχμ.

1:

Αοιθμόπ ςηπ ςοέυξσραπ ποόςαρηπ.

A:

Σξ καμάλι πξσ υοηριμξπξιήθηκε για ςημ εκπξμπή.

14eG;...

Οι κχδικξπξιημέμεπ πληοξτξοίεπ υοηριμξπξιώμςαπ AIS-ASCII6

0*

Σέλξπ δεδξμέμχμ (End of Data)

7D

NMEA checksum (NMEA 0183 Standard CRC16)

Έμα δίκςσξ αιρθηςήοχμ (δέκςεπ) τοξμςίζει για ςημ λήφη ςχμ αμχςέοχ ρημάςχμ και ςημ
αμαμεςάδξρη ςξσπ ρε κχδικξπξιημέμη μξοτή ρςα κέμςοα δεδξμέμχμ. Έμα ςσπικό πακέςξ
δεδξμέμχμ πξσ ποξχθείςαι για απξκχδικξπξίηρη ρςξσπ servers ςξσ ρσρςήμαςξπ
παοξσριάζεςαι ρςημ παοακάςχ Δικόμα 8.
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Δικόμα 8: Σσπικό Πακέςξ δεδξμέμχμ AIS

Δμώ ρςημ Δικόμα 9 παοξσριάζξμςαι ςα δεδξμέμα ειρόδξσ ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ
μεςά ςημ απξκχδικξπξίηρη.

Δικόμα 9: Δεδξμέμα Διρόδξσ μεςά ςημ Απξκχδικξπξίηρη

Σξ πληοξτξοιακό ρύρςημα θα μπξοεί μα σπξρςηοίνει και δεδξμέμα κίμηρηπ άλλχμ
μεςατξοικώμ μερώμ δεδξμέμξσ όςι η τιλξρξτία μεςάδξρηπ υαοακςηοιρςικώμ κίμηρηπ
παοαμέμει η ίδια. Για παοάδειγμα μπξοξύμ άμερα μα εμρχμαςχθξύμ ρςξ ρύρςημα κέμςοα
δεδξμέμχμ παοξυήπ πληοξτξοίαπ θέρηπ αεοξρκατώμ ADS-B (Automatic Depended
Surveillance Broadcast).

Αμαλσςική επενήγηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ADS-B
Σξ ρύρςημα ads-b (Automatic dependent surveillance – broadcast ) ποόκειςαι για έμα
ασςόμαςξ ρύρςημα μεςάδξρηπ πληοξτξοίαπ θέρεχπ και επιμέοξσπ πληοξτξοιώμ πςήρηπ
από έμα αεοξρκάτξπ ποξπ ςξσπ ρςαθμξύπ εδάτξσπ αλλά και ποξπ ςα αλλά αεοξρκάτη
πξσ ίπςαμςαι ρςημ πεοιξυή. Σξ ρύρςημα ξμξμάζεςαι ασςόμαςξ (Automatic) καθόςι δεμ
απαιςείςαι η παοέμβαρη κάπξιξσ υοήρςη η υειοιρςή για ςημ απξρςξλή ςχμ πληοξτξοιώμ
και εναοςώμεμξ ( dependent ) καθώπ η εκπεμπόμεμη πληοξτξοία εναοςάςαι από ςα
μασςιλιακά ρσρςήμαςα ςξσ αεοξρκάτξσπ. H εκπξμπή ςχμ πληοξτξοιώμ από ςξ
αεοξρκάτξπ γίμεςαι ρςημ ρσυμόςηςα ςχμ 1090 MHz με ρσμευόμεμξ οσθμό. Οι πληοξτξοίεπ
ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αοιθμόπ ICAO ςξσ αεοξρκάτξσπ.
Χαοακςηοιρςικό κλήρηπ (CALL SIGN).
Τφόμεςοξ πςήρηπ
Σαυύςηςα ρε ρυέρη με ςξ έδατξπ
Πληοξτξοία Θέρηπ ( Γεχγοατικό πλάςξπ, Γεχγοατικό μήκξπ)
Πξοεία

και μπξοξύμ μα λητθξύμ εύκξλα από έμα ρςαθμό βάρηπ. Έμα ςσπικό μήμσμα Ads-b
απξςελείςαι από μια 112 bit η αμάλσρη ςχμ ξπξίχμ παοξσριάζεςαι ρςξμ Πίμακαπ 1.
Ads-b message : | DF 5 | ** 3 | ICAO 24 |
nBits
5
3
24
56
24

Bits
1-5
6-8
9- 32
33 - 88
89 - 112

DATA 56

Χαοακςηοιρςικό
DF
CA
ICAO
DATA + TC
PI

| PI 24

Πεοιγοατή
Downlink Format “10001” binary
Capability (additional identifier)
ICAO aircraft address
Data + Type Code
Parity

Πίμακαπ 1: Δξμή μημύμαςξπ Ads-b

Κάθε μήμσμα νεκιμάει με ςημ ακξλξσθία bit 10001 ςξ ξπξίξ ξμξμάζεςαι Downlink format.
ςημ ρσμέυεια ακξλξσθξύμ 3 bit επιπλέξμ υαοακςηοιρςικξύ CA πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ
ςύπξ ςξσ μημύμαςξπ. Ακξλξσθεί ςξ υαοακςηοιρςικό μξύμεοξ ICAO ςξσ αεοξρκάτξσπ και εμ
ρσμευεία ςα δεδξμέμα μαζί με ςξμ ςύπξ ςχμ δεδξμέμχμ πξσ απξρςέλλξμςαι. Σξ μήμσμα
ξλξκληοώμεςαι με πληοξτξοία 24bit checksum/parity για ςξμ έλεγυξ ρταλμάςχμ καςά
ςημ μεςάδξρη.
Οι ςύπξι ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ μεςαδίδεςαι ρςξ πεδίξ Data καθξοίζξμςαι από ςημ
παοάμεςοξ TC (Type Code) και μπξοεί μα είμαι αμάλξγα ςημ ςιμή ςξσ πεδίξσ όπχπ
ταίμεςαι και ρςξμ Πίμακαπ 2.
TC
1-4
5-8
9 - 18
19
20 - 22
23 - 31

Content
Χαοακςηοιρςικό Αεοξρκάτξσπ - Aircraft
identification
Πληοξτξοία θέρηπ ρε ρυέρη με ςξ έδατξπ - Surface
position
Πληοξτξοία θέρηπ Αέοξπ - Airborne position (w/
Baro Altitude)
Σαυύςηςα Αεοξρκάτξσπ - Airborne velocities
Πληοξτξοία θέρηπ -Airborne position (w/ GNSS
Height)
Δερμεσμέμα για άλλεπ υοήρειπ - Reserved for other
uses

Πίμακαπ 2: Σύπξι πληοξτξοίαπ πεοιευξμέμξσ δεδξμέμχμ μημύμαςξπ ads-b

Έμα παοάδειγμα μμήμαςξπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ads-b είμαι :
8D4840D6202CC371C32CE0576098 (hex)
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Παοαςηοξύμε όςι ςξ μήμσμα νεκιμάει με ςημ υαοακςηοιρςική ακξλξσθία ςξσ Downlink
Format “10001” (Binary). O κχδικόπ TC ιρξύςαι με “00100” (Binary) δηλαδή με ςέρρεοα
ρε δεκαδικό ρύρςημα αοίθμηρηπ άοα ποόκειςαι για μήμσμα αεοξρκάτξσπ και πεδίξσ
δεδξμέμχμ δίμει “001011 001100 001101 110001 110000 110010 110011 100000” (Binary)
πξσ αμςιρςξιυεί ρςξσ υαοακςήοεπ ASCII : KLM1023_.
Έμα δίκςσξ αιρθηςήοχμ (δέκςεπ) τοξμςίζει για ςημ λήφη ςχμ αμχςέοχ ρημάςχμ και ςημ
αμαμεςάδξρη ςξσπ ρε κχδικξπξιημέμη μξοτή ρςα κέμςοα δεδξμέμχμ.
Έμα ςσπικό πακέςξ δεδξμέμχμ πξσ ποξχθείςαι για απξκχδικξπξίηρη ρςξσπ servers ςξσ
ρσρςήμαςξπ η ένξδξπ ςξσ ξπξίξ έπειςα ςημ απξκχδικξπξίηρη παοξσριάζεςαι ρςημ
παοακάςχ Δικόμα 10.

Δικόμα 10: Απξκχδικξπξίηρη δεδξμέμχμ ρσρςήμαςξπ Ads-b.

Δμώ ρςημ Δικόμα 11 παοξσριάζξμςαι ςα δεδξμέμα ειρόδξσ ρςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα
μεςά ςημ απξκχδικξπξίηρη

Δικόμα 11: Δεδξμέμα ειρόδξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ
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Κετάλαιξ 3
Η εταομξγή
ε ασςό ςξ κετάλαιξ θα πεοιγοάφξσμε ςημ δξμή ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ πξσ
σλξπξιήραμε, αμαλύξμςαπ ςα δξμικά ςξσ ρσρςαςικά και ςιπ επιμέοξσπ ρσμιρςώρεπ ςξσ και
παοξσριάζξμςαπ ποξβλήμαςα πξσ έποεπε μα επιλσθξύμ καθώπ και ςα δεδξμέμα πξσ
ρσλλέγξμςαι ρσμτώμα με αμςίρςξιυεπ μελέςεπ ρε αμςίρςξιυα ποξβλήμαςα [7] [8]. Όπχπ
έυξσμε ήδη αματέοει ςξ ρύρςημα απξςελείςαι από δύξ βαρικέπ ρσμιρςώρεπ: (Δικόμα 3)
a) ςημ σπηοερία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ ρε ποαγμαςικό υοόμξ
b) ςημ εταομξγή διαδικςύξσ

Τπηοερία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ ρε ποαγμαςικό υοόμξ
Όπχπ είδαμε ρςξ κετάλαιξ 2 όπξσ έγιμε πεοιγοατή ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ κέμςοχμ
δεδξμέμχμ για ςημ λήφη δεδξμέμχμ απαιςείςαι η ρύμδερη ρςξ κέμςοξ για ςημ παοαλαβή
ςχμ απξκχδικξπξιημέμχμ δεδξμέμχμ.
Η ρύμδερη ασςή μπξοεί μα επιςεσυθεί είςε TCP είςε UDP ποχςξκόλλξσ ώρςε ρςημ ρσμέυεια
μα γίμει η επενεογαρία ςηπ οξήπ δεδξμέμχμ χπ ξοιξθεςημέμξ κείμεμξ. Για ςημ ρύμδερη με
ςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ επιλέυςηκε ςξ TCP ποχςόκξλλξ χπ πιξ ανιόπιρςξ 1 για ςημ
επικξιμχμία μεςανύ ςξσ κέμςοξσ και ςηπ εταομξγήπ δεδξμέμξσ και ςξσ όγκξ ςηπ
διακιμξύμεμηπ πληοξτξοίαπ μεςανύ κέμςοξσ και εταομξγήπ.
Η αμάπςσνη ασςήπ ςηπ ρσμιρςώραπ ςηπ εταομξγήπ έγιμε υοηριμξπξιώμςαπ ςημ γλώρρα
Python. Δεδξμέμξσ ςξσ γεγξμόςξπ όςι η οξή δεδξμέμχμ είμαι ρσμευήπ και ρε ποαγμαςικό
υοόμξ η ρσμιρςώρα ςηπ εταομξγήπ για ςημ ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ έποεπε μα σλξπξιηθεί
χπ σπηοερία πξσ εκςελείςαι διαοκώπ ρςξ παοαρκήμιξ ςξσ λειςξσογικξύ ρσρςήμαςξπ ςξσ
ενσπηοεςηςή πξσ τιλξνεμεί ςημ εταομξγή. Σέςξιεπ σπηοερίεπ παοαρκημίξσ ρςξ
λειςξσογικό ρύρςημα Linux (ςξ ξπξίξ τιλξνέμει και ςημ παοξύρα εταομξγή) ξμξμάζξμςαι
daemon services. Οι daemon services έυξσμ ςξ πλεξμέκςημα όςι μπξοξύμ μα «ςοένξσμ»
υχοίπ ςξμ έλεγυξ κάπξιξσ υοήρςη, ρςξ παοαρκήμιξ, και μα έυξσμ ποόρβαρη ρςξσ
απαιςξύμεμξπ πόοξσπ για ςημ ξοθή λειςξσογία ςξσπ. Δπίρηπ ξ υειοιρμόπ ςξσπ μπξοεί μα
γίμει υοηριμξπξιώμςαπ ςημ ήδη σλξπξιημέμη σπξδξμή ςξσ λειςξσογικξύ ρσρςήμαςξπ. Έςρι
ξ υοήρςηπ καθώπ και ςξ λειςξσογικό ρύρςημα μπξοεί αμά πάρα ρςιγμή μα εκκιμήρει,
διακόφει, επαμεκκιμήρει ςημ εταομξγή η μα δει ςημ καςάρςαρη ςηπ.
Για μα πεςύυξσμε ςημ αδιάκξπη λήφη ςχμ δεδξμέμχμ ξοίραμε ςημ σπηοερία χπ σπηοερία
1

http://www.diffen.com/difference/TCP_vs_UDP
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εκκίμηρηπ (startup process) ώρςε μα εναρταλίρξσμε ςημ εκκίμηρή ςηπ από ςξ λειςξσογικό
ρύρςημα ρε πεοίπςχρη επαμεκκίμηρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ. Για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ
μεςαςοξπήπ ςηπ εταομξγήπ ρε σπηοερία αλλά και ςηπ ασςόμαςηπ εκκίμηρηπ ςηπ έμα αουείξ
πξσ πεοιγοάτει ςιπ διαδικαρίεπ υειοιρμξύ ςηπ σπηοερίαπ ςξπξθεςήθηκε μέρα ρςξ τάκελξ
/etc/init.d ςξσ λειςξσογικξύ ρσρςήμαςξπ.
Ατξύ λύραμε ςξ ζήςημα ςηπ αποόρκξπςηπ εκςέλερηπ ςηπ εταομξγήπ χπ διεογαρία
ρσρςήμαςξπ καθώπ και ςημ ασςόμαςη εκκίμηρη ςηπ, έποεπε εμ ρσμευεία μα υειοιρςξύμε
ενχςεοικέπ αρςξυίεπ όπχπ η πεοίπςχρηπ απώλειαπ ή αδσμαμίαπ δημιξσογίαπ TCP
ρύμδερηπ με ςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ. Σέςξιεπ αρςξυίεπ μπξοξύμ μα ρσμβξύμ είςε λόγχ
ποξβλήμαςξπ δικςύξσ είςε λόγχ μη λειςξσογίαπ ςχμ δεκςώμ η ςξσ κέμςοξσ
απξκχδικξπξίηρηπ. ςιπ πεοιπςώρειπ ασςέπ δεμ επιςοέπεςαι ρςημ σπηοερία μα ςεομαςίρει
ςημ λειςξσογία ςηπ αλλά αμς’ ασςξύ μα πεοιμέμει αμεμεογή για κάπξιξ υοξμικό διάρςημα
και ρςημ ρσμέυεια μα επιυειοεί μα ρσμδεθεί πάλι με ςξ κέμςοξ. Η διαδικαρία ασςή
εκςελείςαι ρσμευώπ μέυοι ςημ επιςσυή επαμαρύμδερη ςηπ σπηοερίαπ με ςα κέμςοα
δεδξμέμχμ. Σασςόυοξμα η σπηοερία εμημεοώμει ςα αουεία καςαγοατήπ ςηπ (log) για ςιπ
διαδικαρίεπ επιςοέπξμςαπ έςρι ςόρξ ςημ απξρταλμάςχρη όρξ και ςξμ έλεγυξ ςηπ ξοθήπ
λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 12.

Δικόμα 12: Σμήμα log αουείξσ ςηπ σπηοερίαπ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ

Μεςά ςημ επιςσυή σλξπξίηρη ρύμδερηπ με έμα κέμςοξ δεδξμέμχμ σλξπξιήθηκε η
δσμαςόςηςα ςηπ σπηοερίαπ μα ρσμδέεςαι ρε πεοιρρόςεοα ςξσ εμόπ κέμςοξσ δεδξμέμχμ.
Όπχπ έυξσμε ήδη αματέοει ρςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ ξοίραμε για ςξ πληοξτξοιακό
ρύρςημα ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η δσμαςόςηςα επέκςαρηπ ςηπ και επξμέμχπ θα θέλαμε η
σπηοερία μα μπξοεί μα λειςξσογεί για ςημ πεοίπςχρη λήφηπ δεδξμέμχμ από N κέμςοα
δεδξμέμχμ. Βάρει ασςξύ η σπηοερία σλξπξιήθηκε χπ πξλσμημαςική διεογαρία
αουικξπξιώμςαπ έμα μήμα για κάθε κέμςοξ δεδξμέμχμ ρςξ ξπξίξ ρσμδεόμαρςε. Για ςημ
σλξπξίηρη ςηπ πξλσμημαςικόςηςαπ υοηριμξπξιήραμε ςημ βιβλιξθήκη “multiprocessing”
ςηπ Python. Δόθηκε έμταρη ώρςε ξι απαοαίςηςεπ οσθμίρειπ για ςημ ρύμδερη ρε έμα
επιπλέξμ ρςαθμό μα είμαι ξι ελάυιρςεπ δσμαςέπ καςαλήγξμςαπ ρςξ παοακάςχ απλό αουείξ
οσθμίρεχμ Config.ini ςξ ξπξίξ παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 13.
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Δικόμα 13: Config.ini

Για κάθε κέμςοξ ξοίζξσμε έμα ρσμβξλικό όμξμα για ςξμ ρςαθμό, ςημ IP, ςημ θύοα
ρύμδερηπ και ςέλξπ ςιπ γεχγοατικέπ ςξσ ρσμςεςαγμέμεπ. Η εταομξγή καςά ςημ εκκίμηρη
ςηπ (Κύοιξ Νήμα) δημιξσογεί έμα καιμξύοιξ μήμα για κάθε ρςαθμό πξσ σπάουει ρςξ αουείξ
«Config.ini» ςξ ξπξίξ ρσμδέεςαι για ςημ λήφη ςχμ δεδξμέμχμ από ςξ αμςίρςξιυξ κέμςοξ. Η
εκςέλερη ςηπ εταομξγή χπ σπηοερία η καςάρςαρη ςηπ καθώπ και ςα επιμέοξσπ μήμαςα για
ςημ ρύμδερη ρε δύξ κέμςοα δεδξμέμχμ παοξσριάζεςαι ρςημ παοακάςχ Δικόμα 14 ξπξύ
ταίμξμςαι ςα απξςελέρμαςα εκςέλερηπ έλεγυξσ καςάρςαρηπ ςηπ σπηοερίαπ ςηπ
εταομξγήπ.

Δικόμα 14: Δμημέοχρη καςάρςαρηπ εκςέλερηπ ςηπ εταομξγήπ

Έυξμςαπ εναρταλίρει διαοκή ρύμδερη με ςα κέμςοα δεδξμέμχμ σλξπξιήραμε ςημ
επενεογαρία και ςημ απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ λαμβάμξσμε. Η επενεογαρία ςχμ
δεδξμέμχμ γίμεςαι διαβάζξμςαπ γοαμμή-γοαμμή ςημ οξή δεδξμέμχμ και διαυχοίζξμςαπ ςξ
ξοιξθεςημέμξ κείμεμξ ρςα αμςίρςξιυα πεδία. Δπιπλέξμ δημιξσογξύμε και μέα πεδία με
μξοτή καςάλληλη για επενεογαρία όπχπ για παοάδειγμα η μεςαςοξπή ςηπ ημεοξμημίαπ ρε
αοιθμό timestamp για εσκξλόςεοη ςανιμόμηρη και μεςαςοξπή ρε άλλη μξοτή καςά ςημ
παοξσρίαρη ςχμ δεδξμέμχμ ρςημ web εταομξγή. H εταομξγή τοξμςίζει για ςξμ έλεγυξ
ςηπ ξοθόςηςαπ ςηπ πληοξτξοίαπ για ςημ απαλξιτή επιπλέξμ υαοακςήοχμ καθώπ και για
ςημ απόοοιφη ερταλμέμχμ μημσμάςχμ. Σέςξια μημύμαςα δύμαςαι μα ποξκύφξσμ από
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ερταλμέμεπ λήφηπ μημσμάςχμ ρςξσ δέκςεπ ςα όπξια ξδηγξύμ ρε λάθξπ
απξκχδικξπξιημέμα μημύμαςα. Η εταομξγή τοξμςίζει για ςημ απόοοιφη ςέςξιξσ είδξσπ
μημσμάςχμ.
Σα έγκσοα πλέξμ πεδία απξθηκεύξμςαι ρε πίμακα ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ ςηπ εταομξγήπ με
ςημ ςευμική ORM. Όπχπ έυξσμε αματέοει ρςημ αμςίρςξιυη εμόςηςα (δεπ Σευμική ORM)
ρςόυξπ είμαι μα μημ εμπλακξύμε με ςιπ λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςιπ λειςξσογίεπ εγγοατήπ
και αμάγμχρηπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρύρςημα διαυείοιρηπ βάρεχμ δεδξμέμχμ. Αμςίθεςα
θέλξσμε μα αμςιμεςχπίζξσμε ςιπ εγγοατέπ χπ αμςικείμεμα ςηπ γλώρραπ ποξγοαμμαςιρμξύ
πξσ υοηριμξπξιξύμε ςα ξπξία μπξοξύμε μα απξθηκεύρξσμε και μα αμακςήρξσμε από
κάπξια βάρη δεδξμέμχμ. Η λξγική ασςή θα ταμεί ιδιαίςεοα υοήριμη ρε μελλξμςικέπ
επεκςάρειπ ςηπ εταομξγήπ και ρε εμδευόμεμη αλλαγή ςηπ αουιςεκςξμικήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ
διαυείοιρηπ βάρεχμ δεδξμέμχμ. Η αμαπαοάρςαρη μιαπ ςέςξιαπ ξμςόςηςαπ ORM για ςημ
απξθήκεσρη δεδξμέμχμ ςηπ κίμηρηπ ςχμ πλξίχμ καθώπ και η αμςιρςξίυιρη ςηπ ρε βάρη
δεδξμέμχμ Mysql πξσ υοηριμξπξιξύμαι ταίμξμςαι ρςημ Δικόμα 15 και Δικόμα 16
αμςίρςξιυα.

Δικόμα 15: Αμαπαοάρςαρη Μξμςέλξσ για ςημ Απξθήκεσρη Δεδξμέμχμ Κίμηρηπ Πλξίχμ

Δικόμα 16: Απξςύπχρη ςξσ Μξμςέλξσ Κίμηρηπ ρςημ Βάρη Δεδξμέμχμ

Έμα από ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίραμε μεςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαπάμχ
ρυεδιαρμξύ ήςαμ όςι λόγχ ςχμ πξλλαπλώμ και ρσμευώμ δεδξμέμχμ ξ πίμακαπ
απξθήκεσρηπ ςχμ θέρεχμ ςχμ πλξίχμ γιμόςαμ αοκεςά μεγάλξπ με απξςέλερμα η γοήγξοη
αμαζήςηρη ςηπ ςελεσςαίαπ θέρηπ εμόπ πλξίξσ μα γίμεςαι ιδιαίςεοα δαπαμηοή.
Αμςιμεςχπίραμε ασςό ςξ ποόβλημα δημιξσογώμςαπ έμα μέξ πίμακα ρςημ βάρη δεδξμέμχμ
και κοαςώμςαπ ρςξμ πίμακα ασςό μόμξ ςημ ςελεσςαία θέρη ςξσ κάθε πλξίξσ. Η εταομξγή
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τοξμςίζει ρςημ ρσμευή εμημέοχρη ςξσ πίμακα ασςξύ με ςημ ςελεσςαία θέρη ςξσ κάθε
πλξίξσ καθώπ και ςημ απαλξιτή πλξίχμ πξσ δεμ έυξσμ αματέοει θέρη για έμα
ρσγκεκοιμέμξ υοξμικό διάρςημα. σμεπώπ είμαι ιδιαίςεοα γοήγξοη η εμτάμιρη ςηπ
παοξύραπ καςάρςαρηπ αμά δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή αμαζηςώμςαπ ςημ πληοξτξοία μόμξ
ρςξμ πίμακα ασςόμ ςξσ ξπξίξσ ςξ μέγεθξπ είμαι ρυεςικά μικοό και η αμάκςηρη ςηπ
πληοξτξοίαπ πξλύ γοήγξοη. Σξ μξμςέλξ για ςξμ μέξ πίμακα καθώπ και η απξςύπχρη ςξσ
ρε βάρη δεδξμέμχμ είμαι ακοιβώπ ςξ ίδιξ με ασςό πξσ παοξσριάρςηκε ρςημ εικόμα και
εικόμα αμςίρςξιυα απλώπ διατέοξσμ ςξ όμξμα ςξσ πίμακα καθώπ και ςα απξθηκεσμέμα
δεδξμέμα.
Κλείμξμςαπ ςημ πεοιγοατή ςηπ ςοέυξσραπ ρσμιρςώραπ ςηπ εταομξγήπ σπεμθσμίζξσμε όςι η
σλξπξίηρη έγιμε με υοήρη ςηπ γλώρραπ ποξγοαμμαςιρμξύ Python ρςημ όπξια βοήκαμε
δξμέπ και κλάρειπ σφηλξύ επιπέδξσ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ρύμδερηπ μέρχ TCP ρςα
κέμςοα δεδξμέμχμ, ςημ πξλσμημαςική επενεογαρία, ςξμ υειοιρμό ξοιξθεςημέμξσ κειμέμξσ
και ςημ απξθήκεσρη μέρχ ςευμικήπ ORM κοαςώμςαπ ςημ έκςαρη ςηπ σπηοερίαπ ρςξ
ελάυιρςξ δσμαςόμ.

Web Crawler
ςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα πεοιγοάτηκε ξ ςοόπξπ λήφηπ διαυείοιρηπ και απξθήκεσρηπ
ςχμ δεδξμέμχμ πξσ απξρςέλλξσμ ςα κιμξύμεμα αμςικείμεμα. Δπιπλέξμ όμχπ ασςώμ ςχμ
δεδξμέμχμ πξσ μεςατέοξμςαι ρςημ εταομξγή απεσθείαπ από ςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ ήςαμ
επιθσμηςόπ ξ εμπλξσςιρμόπ ςξσπ με υοήριμα μεςαδεδξμέμα ςα ξπξία απαιςξύμςαι για ςημ
διεμέογεια εοεσμώμ για ςιπ πεοιβαλλξμςξλξγικέπ επιπςώρειπ από ςημ κίμηρη ςχμ μέρχμ.
Για παοάδειγμα για ςημ πεοίπςχρη ςχμ πλξίχμ δεδξμέμα όπχπ ξ ςύπξπ ςξσ πλξίξσ
(επιβαςηγό πλξίξ, τξοςηγό κςλ), η ρημαία ςξσ, ςξ βάοξπ ςξσ, η ιρυύπ ςχμ κύοιχμ
μηυαμώμ, είςε δεμ παοέυξμςαι επειδή δεμ σπξρςηοίζξμςαι από ςξ ποόςσπξ ςξσπ AIS είςε ςα
πλξία δεμ σπξυοεώμξμςαι μα εκπέμπξσμ ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ.
σμεπώπ για ςημ ρσλλξγή ςχμ μεςαδεδξμέμχμ ασςώμ απξταρίρςηκε η σλξπξίηρη μιαπ
βξηθηςικήπ ρσμιρςώραπ ςηπ εταομξγήπ η ξπξία ρσλλέγει ςα απαιςξύμεμα δεδξμέμα από
άλλεπ ιρςξρελίδεπ πξσ είμαι διαθέριμα ελεύθεοα με ασςόμαςξ ςοόπξ υχοίπ μα είμαι
απαοαίςηςη η παοέμβαρη ςξσ υοήρςη. Μια ςέςξια σπηοερία η ξπξία ρσλλέγει δεδξμέμα
από άλλεπ ιρςξρελίδεπ ξμξμάζεςαι web crawler.
ςημ παοξύρα εταομξγή ξ web crawler ραοώμει ςημ ιρςξρελίδα marinetraffic.gr η ξπξία
εκςόπ από πληοξτξοίεπ θέρηπ ςχμ πλξίχμ παοέυει και υαοακςηοιρςικά ςχμ πλξίχμ ρε
παγκόρμια κλίμακα. Χοηριμξπξιώμςαπ ραμ κξιμό μξμαδικό υαοακςηοιρςικό για κάθε πλξίξ
ςξ αοιθμό mmsi μπξοξύμε μα ενάγξσμε ςα δεδξμέμα από ςημ ρελίδα ασςή και μα ςα
απξθηκεύρξσμε ρςημ βάρη. Σξ βαρικό ποόβλημα πξσ ρσμαμςήραμε ήςαμ όςι ξι
πληοξτξοίεπ ασςέπ δεμ είμαι ξοαςέπ ποιμ ςημ είρξδξ υοήρςη. Οι κλαρρικξί web crawlers
δεμ εκςελξύμ εμέογειεπ υοήρςη όπχπ ρύμδερη ρε λξγαοιαρμό μέρχ κχδικώμ ποόρβαρηπ
και απλά ραοώμξσμ ςξ δημόρια ξοαςό πεοιευόμεμξ ςηπ ρελίδαπ ακξλξσθώμςαπ ςξσπ
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ρσμδέρμξσπ πξσ εμςξπίζξσμ για μα ραοώρξσμ ςιπ σπόλξιπεπ ρελίδεπ ςξσ ιρςόςξπξσ.
Αμςιμεςχπίραμε ασςό ςξ ποόβλημα υοηριμξπξιώμςαπ εογαλεία ςα ξπξία έυξσμ ςημ
δσμαςόςηςα εκςέλερηπ εμεογειώμ υοήρςη ρςημ ρελίδα πξσ ραοώμξσμ. Πιξ ρσγκεκοιμέμα
υοηριμξπξιήθηκε ξ headless browser 2 phantomjs ξ ξπξίξπ παοέυει ςημ δσμαςόςηςα
εκςέλερηπ εμεογειώμ υοήρςη μέρχ javascript 3 . Μέρχ ςξσ phantomjs μπξοέραμε μα
ρσμδεθξύμε ρςξμ λξγαοιαρμό μαπ ρςημ ρσγκεκοιμέμη ιρςξρελίδα και μα αμακςήρξσμε ςα
μεςαδεδξμέμα μέρχ ράοχρηπ. Κάπξια από ςα πεδία πξσ ραοώμει η εταομξγή από ςημ
ιρςξρελίδα πξσ αματέοαμε παοξσριάζξμςαι ρςημ Δικόμα 17. Η εναγχγή ςχμ δεδξμέμχμ
βαρίζεςαι ρςημ ποξκαθξοιρμέμη δξμή ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ιρςξρελίδαπ και ρςημ αμάγμχρη
ςχμ δεδξμέμχμ πξσ σπάουξσμ ρε ρσγκεκοιμέμα html attributes με ρσγκεκοιμέμη
ξμξμαςξδξρία.

Δικόμα 17: Δείγμα πεδίχμ δεδξμέμχμ ράοχρηπ ιρςξρελίδαπ

O crawler πξσ σλξπξιήραμε παοακξλξσθεί πεοιξδικά ςημ βάρη δεδξμέμχμ για ςημ εύοερη
μέχμ πλξίχμ υχοίπ μεςαδεδξμέμα και ρςημ ρσμευεία ραοώμει ςιπ ρελίδεπ πξσ ξοίζξσμε χπ
πηγή ποξέλεσρηπ ςχμ μεςαδεδξμέμχμ για ςημ αμάκςηρη ςξσπ. Η διαδικαρία γίμεςαι
ασςόμαςα και υχοίπ ςημ παοέμβαρη ςξσ υοήρςη. Πάλι ακλξσθώμςαπ πιρςά ςημ ςευμική
ORM δημιξσογήραμε έμα μξμςέλξ για ςημ απξθήκεσρη ςχμ μεςαδεδξμέμχμ πξσ
παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 18 εμώ η απξςύπχρη ςξσ μξμςέλξσ ρε πίμακα ςηπ βάρηπ
δεδξμέμχμ mysql πξσ υοηριμξπξιξύμαι παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 18.

2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Headless_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Δικόμα 18: Αμαπαοάρςαρη Μξμςέλξσ για ςημ Απξθήκεσρη Μεςαδεδξμέμχμ

Η εκςέλερη ςξσ Crawler γίμεςαι πεοιξδικά ώρςε μα μημ επιβαούμεςαι η ρελίδα ρςόυξπ και
μόμξ για ςα κιμξύμεμα μέρα ςα ξπξία δεμ διαθέςξσμ μεςαδεδόμεμα. ε κάθε εμέογεια
εμημεοώμεςαι ςξ αουείξ καςαγοατήπ ςηπ εταομξγήπ. Ο πσοήμαπ ςξσ Crawler γοάτςηκε
ρε γλώρρα Python εκςόπ ςξσ headless browser ξ ξπξίξπ είμαι γοαμμέμξπ ρε javascript.

Δικόμα 19: Απξςύπχρη ςξσ Μξμςέλξσ Μεςαδεδξμέμχμ ρςημ Βάρη Δεδξμέμχμ

σλλξγή πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ
ςημ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ έγιμε πεοιγοατή ςξσ ςοόπξσ λήφηπ διαυείοιρηπ και
απξθήκεσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ πξσ απξρςέλλξσμ ςα κιμξύμεμα αμςικείμεμα καθώπ και ξ
ςοόπξπ ρσλλξγήπ διαυείοιρηπ και απξθήκεσρηπ ςχμ μεςαδεδξμέμχμ ασςώμ. Για ςημ μελέςη
ςχμ πεοιβαλλξμςξλξγικώμ επιπςώρεχμ από ςημ κίμηρη ςχμ μέρχμ πξσ διαυειοίζεςαι η
εταομξγή είμαι απαοαίςηςα ρςξσ εοεσμηςέπ και κάπξια πεοιβαλλξμςξλξγικά δεδξμέμα.
Μια ρσμιρςώρα ςηπ εταομξγήπ τοξμςίζει για ςημ ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ ασςώμ με
ασςόμαςξ ςοόπξ έςρι ώρςε μα ρσμξδεύξσμ ςα σπόλξιπα δεδξμέμα και μεςαδεδξμέμα
κίμηρηπ και μα διεσκξλύμξσμ ςα υοήρςη.
Η ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ γίμεςαι από δσξ διατξοεςικέπ πήγεπ αλλά με ςξμ ίδιξ ςοόπξ. Η
μία πηγή πξσ υοηριμξπξιείςαι είμαι από αιρθηςήοεπ πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ πξσ είμαι
εγκαςαρςημέμξι πληρίξμ ςχμ κεοαιώμ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ και η δεύςεοη πηγή είμαι
υοηριμξπξιώμςαπ μια σπηοερία πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ όπχπ ασςή ςξσ
https://openweathermap.org.
Η εταομξγή είμαι γοαμμέμη ρςημ γλώρρα ποξγοαμμαςιρμξύ python και εκςελείςαι αμά
ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα, ρσλλέγξμςαπ και απξθηκεύξμςαπ ςα επιθσμηςά
πεοιβαλλξμςξλξγικά δεδξμέμα. Για κάθε ρςαθμό πξσ έυει ειραυθεί ρςξ ρύρςημα ςξσ
αουείξ config.ini πξσ πεοιγοάτηκε ρε ποξηγξύμεμη εμόςηςα η εταομξγή ρςέλμει έμα
εοώςημα ποξπ ςξ ΑPI ςηπ εταομξγήπ πξσ πεοιέυει ςηπ γεχγοατικέπ ρσμςεςαγμέμεπ ςξσ
ρημείξσ για ςξ ξπξίξ ςα πεοιβαλλξμςικά δεδξμέμα μαπ εμδιατέοξσμ. Σξ εοώςημα είμαι ςηπ
μξοτήπ http://samples.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=Χ&lon=Τ όπξσ Χ ςξ
γεχγοατικό μήκξπ και Τ ςξ γεχγοατικό πλάςξπ ςξσ ρημείξσ εμδιατέοξμςξπ. Η απάμςηρη
ρςξ παοαπάμχ εοώςημα είμαι έμα αμςικείμεμξ JSON όπχπ ασςό παοξσριάζεςαι ρςημ
Δικόμα 20.
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Δικόμα 20: Απάμςηρη Openweather ρε JSON μξοτή

ςημ πεοίπςχρη πξσ για ςημ άμςληρη ςχμ δεδξμέμχμ υοηριμξπξιξύμςαι αιρθηςήοεπ πξσ
βοίρκξμςαι ρςξμ υώοξ ςχμ κεοαιώμ η απάμςηρη πξσ λαμβάμει η εταομξγή παοξσριάζεςαι
ρςημ Εικόνα 21.

Δικόμα 21: Απάμςηρη κέμςοξσ δεδξμέμχμ ρε JSON μξοτή

Η εταομξγή ατξύ λάβει ςα παοαπάμχ δεδξμέμα τοξμςίζει για ςημ εναγχγή ςχμ
επιθσμηςώμ δεδξμέμχμ και ςημ απξθήκεσρη ςξσπ. Πάλι ακλξσθώμςαπ πιρςά ςημ ςευμική
ORM δημιξσογήραμε έμα μξμςέλξ για ςημ απξθήκεσρη ςχμ πεοιβαλλξμςξλξγικώμ
δεδξμέμχμ πξσ παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 22 εμώ η απξςύπχρη ςξσ μξμςέλξσ ρε πίμακα
ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ mysql πξσ υοηριμξπξιξύμε παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 23.

Δικόμα 22: Αμαπαοάρςαρη Μξμςέλξσ για ςημ Απξθήκεσρη Πεοιβαλλξμςικώμ Δεδξμέμχμ.
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Δικόμα 23: Απξςύπχρη ςξσ Μξμςέλξσ Πεοιβαλλξμςικώμ Δεδξμέμχμ ρςημ Βάρη Δεδξμέμχμ

Δταομξγή WEB για ςημ απεικόμιρη ρε ποαγμαςικό υοόμξ ςχμ
πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ
ςιπ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ παοξσριάρςηκε ςξ back-end ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ
ερςιάζξμςαπ ρςξμ ςοόπξ ρσλλξγήπ διαυείοιρηπ και απξθήκεσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ καθώπ
και ρςιπ πηγέπ από ςιπ ξπξίεπ ποξκύπςξσμ ςα δεδξμέμα ασςά. ςημ παοξύρα εμόςηςα θα
παοξσριαρςεί ςξ front-end κξμμάςι ςξσ πληοξτξοιακξύ ρσρςήμαςξπ δηλαδή η διεπατή με
ςξμ υοήρςη και ςξ πώπ μπξοξύμ μα παοξσριαρςξύμ και μα υοηριμξπξιηθξύμ ςα δεδξμέμα
ςα ξπξία η εταομξγή έυει ήδη ρσλλένει.
Για ςημ απεικόμιρη ςχμ δεδξμέμχμ πξσ ρσλλέγξμςαι από ςξσπ ρςαθμξύπ σλξπξιήθηκε μια
web εταομξγή η ξπξία ρσμδέεςαι και αμακςά ςα δεδξμέμα από ςημ βάρη ρςημ ξπξία η
σπηοερία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ ςα απξθηκεύει και καςόπιμ ςα παοξσριάζει ρε γεχγοατικό
υάοςη.
Καθώπ ςα δεδξμέμα όπχπ αματέοαμε ρςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα απξθηκεύξμςαι ρε
ποαγμαςικό υοόμξ η απεικόμιρή ςξσπ είμαι και ασςή ρε ποαγμαςικό υοόμξ Για ςημ
σλξπξίηρη ςηπ web εταομξγήπ επιλέυθηκε ςξ PHP framework CakePHP για ςξ ρύμξλξ ςχμ
ποξδιαγοατώμ πξσ ποξρτέοει όπχπ αμαλύθηκαμ ρε ποξηγξύμεμη εμόςηςαπ (δεπ
CakePHP).
Η δξμή ςηπ εταομξγήπ ακξλξσθεί ςξ ποόςσπξ MVC ξι ξπξίεπ ρςημ παοξύρα πεοίπςχρη
είμαι:
1. Model
Απξςελείςαι κσοίχπ από ςξ μξμςέλξ Vessel και VesselHistory ςα ξπξία είμαι
σπεύθσμα για ςημ αμάκςηρη και ςημ ποξεςξιμαρία ςχμ δεδξμέμχμ για απεικόμιρη
ςχμ πληοξτξοιώμ για ςημ θέρη εμόπ πλξίξσ και ςξσ ίυμξσπ ςξσ. Σξ μξμςέλξ Vessel
όπχπ έυξσμε ήδη αματέοει απξθηκεύει ςημ ςελεσςαία θέρη ςχμ κιμξύμεμχμ μέρχμ,
πεοιέυξμςαπ μόμξ ςα μέρα πξσ έυξσμ ποόρταςα δηλώρει ςημ θέρη ςξσπ. Σξ μξμςέλξ
VesselHistory πεοιέυει όλη εκείμη ςημ πληοξτξοία κίμηρηπ η ξπξία έυει ρσλλευθεί
από ςημ εταομξγή.
2. Controller
Παοέυει μεθόδξσπ για ςξμ υειοιρμό ςχμ εμεογειώμ (actions) ςξσ υοήρςη.
Για παοάδειγμα όςαμ ξ υοήρςηπ ζηςήρει ςξ ίυμξπ εμόπ πλξίξσ με ςόςε η εταομξγή
μέρχ καςάλληληπ κλήρηπ καλεί ςημ μέθξδξ getTrack(mmsi) ςξσ VesselHistory
controller η ξπξία με ςημ ρειοά ςηπ ζηςάει από ςξ VesselHistory model ςα δεδξμέμα
πξσ απαιςξύμςαι για ςημ απεικόμιρη ςξσ ίυμξσπ ςξσ πλξίξσ.
Ποέπει μα ρημειχθεί όςι παοόλξ όςι ςξ όμξμα ςξσ controller είμαι ςξ ίδιξ με ςξ
όμξμα ςξσ model από ςα ξπξία ζηςάει ςα δεδξμέμα ασςό είμαι καθαοά θέμα
ρύμβαρηπ και δεμ σπάουει καμέμαπ πεοιξοιρμόπ ρςξ όμξμα ςξσ controller και ρςξ
ρύμξλξ ςχμ models πξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει.
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3. View
Απεικξμίζει ςα δεδξμέμα ρε διαδοαρςικό γεχγοατικό υάοςη ςξμ ξπξίξ τςιάυμξσμε
με ςημ σπηοερία Google Maps.
Δπιπλέξμ εμρχμαςώμει ρςημ ρελίδα ςξσ browser όλα ςα πλαίρια ελέγυξσ πξσ
αμςιρςξιυξύμ ρςιπ εμέογειεπ πξσ θέλξσμε μα παοέυξσμε ρςξμ υοήρςη. Και ςέλξπ
παοξσριάζει υοήριμεπ πληοξτξοίεπ ρςξμ υοήρςη.
ςημ παοακάςχ Δικόμα 24 ταίμεςαι η απεικόμιρη ρςξμ υάοςη ςχμ θέρεχμ όλχμ ςχμ
πλξίχμ, ςα πλαίρια ελέγυξσ καθώπ και υοήριμεπ πληοξτξοίεπ όπχπ πόρα πλξία
απεικξμίζξμςαι ςημ ςοέυξσρα ρςιγμή και από πόρεπ κεοαίεπ γίμεςαι λήφη ςχμ δεδξμέμχμ.

Δικόμα 24: Γεμική Δικόμα Δταομξγήπ

Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ παοαπάμχ εικόμα η ρελίδα πξσ βλέπει ξ υοήρςηπ υχοίζεςαι ρε
δσξ κύοια μέοη:
1. Σξ κεμςοικό πάμελ εμεογειώμ και πληοξτξοιώμ πξσ βοίρκεςαι ρςξ κέμςοξ ςξσ
πάμχ μέοξσπ ςηπ ρελίδαπ
2. Σξμ διαδοαρςικό υάοςη πξσ καςαλαμβάμει όλη ςημ ξθόμη
Μέρχ ςξσ κεμςοικξύ πάμελ παοέυεςαι ρςξμ υοήρςη έμα ρύμξλξ εμεογειώμ καθώπ και
πληοξτξοιώμ για ςημ απξςελερμαςικόςεοη και ςαυύςεοη υοήρη ςηπ εταομξγήπ. ςα
αοιρςεοά εμταμίζεςαι ξ αοιθμόπ ςχμ κιμξύμεμχμ μέρχμ πξύ έυξσμ δηλώρει ποόρταςα ςημ
θέρη ςξσπ και άοα εμταμίζξμςαι ρςξμ διαδοαρςικό υάοςη. Δενιά εμταμίζεςαι ξ αοιθμόπ
ςχμ νευχοιρςώμ κέμςοχμ δεδξμέμχμ πξσ έυει ρσμδεθεί η εταομξγή. Ακοιβώπ δίπλα
εμταμίζεςαι ρε μξοτή αμςίρςοξτηπ μέςοηρηπ ξ υοόμξπ για ςημ αμαμέχρη ςηπ
πληοξτξοίαπ ςχμ κιμξύμεμχμ μέρχμ πξσ απεικξμίζξμςαι. Παςώμςαπ πάμχ ρςξ
μεγεθσμςικό τακό δίμεςαι η δσμαςόςηςα αμαζήςηρηπ ςηπ θέρηπ εμόπ ρσγκεκοιμέμξσ πλξίξσ
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βάρει ςξσ ξμόμαςξπ ςξσ ή ςξσ αμαγμχοιρςικξύ ςξσ mmsi. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα
25 ξ υοήρςηπ μπξοεί μα πληκςοξλξγήρει ςξ πλαίριξ αμαζήςηρηπ όλξ ή μέοξπ ςξσ ξμόμαςξπ
ςξσ πλξίξσ ή ςξ αμαγμχοιρςικό ςξσ και από ςημ λίρςα πξσ εμταμίζεςαι μπξοεί μα επιλένει
ρε πξιξ πλξίξ θέλει μα ερςιάρει. Μόλιπ ξ υοήρςηπ επιλένει έμα πλξίξ από ςημ λίρςα ξ
διαδοαρςικό υάοςηπ ερςιάζει ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πλξίξ και ςξ παοξσριάζει με διατξοεςικό
εικξμίδιξ (marker) όπχπ παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 26.

Δικόμα 25: Λειςξσογία αμαζήςηρηπ πλξίξσ με ασςόμαςη ρσμπλήοχρη
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Δικόμα 26: Λειςξσογία ερςίαρηπ εταομξγήπ ρςξ επιλεγμέμξ πλξίξ

Μια άλλη δσμαςόςηςα πξσ παοέυει ςξ κεμςοικό panel είμαι η εναγχγή ςχμ δεδξμέμχμ ρε
μξοτή ξοιξθεςημέμξσ κειμέμξσ ςα ξπξία μπξοεί ρςημ ρσμέυεια μα υοηριμξπξιήρει για
πεοαιςέοχ αμάλσρη μέρχ ςοίςχμ εταομξγώμ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 27 ξ
υοήρςηπ μπξοεί μα επιλένει από ςξ ημεοξλόγιξ πξσ εμταμίζεςαι όςαμ παςάει ρςξ
αμςίρςξιυξ πλαίριξ ελέγυξσ ςξ υοξμικό διάρςημα για ςξ ξπξίξ θέλει μα ενάγει ςα δεδξμέμα
ρε αουείξ. Σξ είδξπ η μξοτή ςξσ αουείξσ καθώπ και ςα πεοιευόμεμα ςξσ παοξσριάζξμςαι
εκςεμέρςεοα ρςξ επόμεμξ κετάλαιξ.

Δικόμα 27: Λειςξσογία εναγχγήπ δεδξμέμχμ

Πέοα από ςξ κεμςοικό πάμελ εμέογειεπ υοήρςη επιςοέπξμςαι και από ςξμ διαδοαρςικό
υάοςη. Πιξ ρσγκεκοιμέμα ξ υοήρςηπ έυει ςημ δσμαςόςηςα πλξήγηρηπ ρςξμ υάοςη και
δσμαςόςηςα zoom in zoom out δσμαςόςηςεπ πξσ είμαι εμρχμαςχμέμεπ από ποξεπιλξγή ρε
κάθε διαδοαρςικό υάοςη Google Maps. Ωρςόρξ μέρχ ςξσ Google Maps API πξσ
υοηριμξπξιήραμε έυξσμε ςημ δσμαςόςηςα μα παοέυξσμε ρςξμ υοήρςη επιπλέξμ εμέογειεπ
πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ ρσγκεκοιμέμη εταομξγή. Μια από ςιπ εμέογειεπ ασςέπ είμαι ςξ
άμξιγμα αμαδσόμεμξσ παοαθύοξσ με πληοξτξοίεπ (popup) όςαμ ξ υοήρςηπ παςήρει πάμχ
ρε κάπξιξμ marker. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 28 μόλιπ ξ υοήρςηπ παςήρει ρε
κάπξιξμ marker αμξίγει έμα αμαδσόμεμξ παοάθσοξ με πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ πλξίξ.
Κάςχ από ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ πλξίξσ σπάουει ρςξιυείξ ελέγυξσ για ςημ αμάκςηρη ςξσ
ίυμξσπ ςξσ πλξίξσ.
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Δικόμα 28: Λειςξσογία αμαδσόμεμξσ παοαθύοξσ με πληοξτξοίεπ

Με ςξ πάςημα ςξσ ρςξιυείξσ ελέγυξσ για ςξ ίυμξπ ςξσ πλξίξσ και με υοήρη ςχμ
δσμαςξςήςχμ πξσ δίμει ςξ Google Maps APΙ παοέυξσμε ρςξμ υοήρςη ςημ δσμαςόςηςα μα δει
πάμχ ρςξμ υάοςη ςημ πξοεία ςξσ πλξίξσ (Δικόμα 29).

Δικόμα 29: Λειςξσογία εμτάμιρηπ πξοείαπ πλξίξσ
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Όπχπ και με ςιπ άλλεπ ρσμιρςώρεπ ςηπ εταομξγήπ έςρι και με ςημ απεικόμιρη ςχμ
δεδξμέμχμ η δξμή ςηπ έυει ρςηθεί ώρςε μα παοέυει ςημ μεγαλύςεοη δσμαςή εσελινία
επέκςαρηπ ςηπ. Η υοήρη ςξσ Google Maps API δίμει ςημ παοαπάμχ δσμαςόςηςα μέρχ μιαπ
πξλύ πλξύριαπ βιβλιξθήκηπ όπχπ έυξσμε πεοιγοάφει ρε ποξηγξύμεμη εμόςηςα.
Μελλξμςικά λξιπόμ ρςξ κεμςοικό πάμελ μπξοξύμε μα ποξρθέρξσμε ρςξιυειά ελέγυξσ για
τιλςοάοιρμα βάρει επίπεδχμ (layers), επιπλέξμ τίλςοα βάρει ςχμ διάτξοχμ
υαοακςηοιρςικώμ ςχμ μεςακιμξσμέμχμ μέρχμ, εμπλξσςιρμόπ ςχμ αμαδσξμέμχμ
παοαθύοχμ με πληοξτξοίεπ και τιλικόςεοξ ρυεδιαρμό κ.α.
Έυξμςαπ δώρει έμταρη ρςημ επεκςαριμόςηςα ςηπ παοξσρίαρηπ όλα ςα παοαπάμχ
υαοακςηοιρςικά μπξοξύμ μα εμρχμαςχθξύμ με ελάυιρςξ ή μηδεμικό κόρςξπ δξμικώμ ή
ςευμικώμ αλλαγώμ.
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Κετάλαιξ 4
σμπεοάρμαςα
υοήρηπ
επιβεβαίχρη ςηπ εταομξγήπ

και

λειςξσογική

ςξ παοώμ κετάλαιξ παοξσριάζξμςαι αουικά ςα απξςελέρμαςα υοήρηπ ςηπ εταομξγήπ
καθώπ και ξι λειςξσογίεπ πξσ έυξσμ αμαπςσυθεί για ςξμ έλεγυξ ςηπ ξοθήπ λειςξσογίαπ ςηπ
εταομξγήπ.

Αουεία Καςαγοατήπ
Ο έλεγυξπ λειςξσογίαπ ςηπ εταομξγήπ καθώπ και η αμίυμεσρη ρταλμάςχμ μπξοεί μα
επιςεσυθεί από έμα ρύρςημα καςαγοατήπ (logging) ςξ ξπξίξ έυει αμαπςσυθεί για όλεπ ςιπ
ρσμιρςώρεπ ςηπ εταομξγήπ. Ήδη ρςιπ ποξηγξύμεμεπ εμόςηςεπ έυξσμ παοξσριαρςεί
ςμημαςικά κάπξιεπ λειςξσογίεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ καςαγοατήπ. Ξευχοιρςά αουεία
καςαγοατήπ δημιξσογξύμςαι για ςηπ παοακάςχ ρσμιρςώρεπ ςηπ εταομξγήπ και
παοξσριάζξμςαι ρςιπ ακόλξσθεπ εικόμεπ.
1. Τπηοερία εταομξγήπ Web (Δικόμα 30)
2. Τπηοερία ρσλλξγήπ Μεςαδεδξμέμχμ Κιμξσμέμχμ Μέρχμ (Δικόμα 31)
3. Τπηοερία ρσλλξγήπ Πεοιβαλλξμςξλξγικώμ Δεδξμέμχμ (Δικόμα 32)
4. Τπηοερία ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ από ςα κέμςοα δεδξμέμχμ (Δικόμα 34)
Για ςημ δημιξσογία ςξσ αουείξσ καςαγοατήπ ςηπ Τπηοερίαπ εταομξγήπ
υοηριμξπξιήθηκε ξ εμρχμαςχμέμξπ μηυαμιρμόπ καςαγοατήπ ςξσ CAKEPHP.

WEB

Δικόμα 30: Αουείξ Καςαγοατήπ Τπηοερίαπ Τπηοερία εταομξγήπ Web
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Δικόμα 31: Αουείξ Καςαγοατήπ Τπηοερίαπ ρσλλξγήπ Μεςαδεδξμέμχμ Κιμξσμέμχμ Μέρχμ

Δικόμα 32: Αουείξ Καςαγοατήπ Τπηοερίαπ Πεοιβαλλξμςξλξγικώμ Δεδξμέμχμ

Δικόμα 33: Αουείξ Καςαγοατήπ Τπηοερίαπ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ

Γεχγοατική Κάλσφη
Για ςημ λειςξσογία επιβεβαίχρηπ ςηπ εταομξγήπ έγιμε ρύμδερη ςηπ εταομξγήπ με κέμςοα
δεδξμέμχμ κίμηρηπ πλξίχμ και αεοξρκατώμ. Η θέρη ςχμ κεοαιώμ καθώπ και η
γεχγοατική κάλσφη όπχπ ασςή απξςσπώθηκε από ςα λαμβαμόμεμα δεδξμέμα
παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 34 και Δικόμα 35, για ςημ κίμηρη ςχμ πλξίχμ και ςξ
αεοξρκατώμ αμςίρςξιυα.
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Δικόμα 34: Χάοςηπ Κάλσφηπ ρσρςήμαςξπ AIS

Δικόμα 35: Χάοςηπ Κάλσφηπ ρσρςήμαςξπ Ads-b
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Δναγχγή Δεδξμέμχμ
Δίδαμε ρςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα όςι είμαι δσμαςή η εναγχγή ρσγκεμςοχςικώμ
δεδξμέμχμ από ςξμ υοήρςη για μια ρσγκεκοιμέμη υοξμική πεοίξδξ. Σα εναγόμεμα
δεδξμέμα ρσμδσάζξσμ ςημ πληοξτξοία κίμηρηπ πξσ έυει ρσλλευθεί από ςα κέμςοα
δεδξμέμχμ, μαζί με ςα δεδξμέμα πξσ έυξσμ λητθεί από ςξσπ αμςίρςξιυξσπ ρςαθμξύπ και
σπηοερίεπ. Σα αουεία ασςά είμαι ρε μξοτή ξοιξθεςημέμξσ κειμέμξσ (.csv) και παοέυξσμ
ρςξμ υοήρςη όλεπ εκείμεπ ςηπ απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ (ρσμτώμα και με ςημ ρυεςική
βιβλιξγοατία) πξσ απαιςξύμςαι για ςημ διεναγχγή πεοιβαλλξμςξλξγικώμ μελεςώμ και
αμάλσρη ςηπ επιβάοσμρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ από ςημ κίμηρη ςχμ μερώμ ασςώμ. Έμα
δείγμα ςξσ αουείξσ ασςξύ παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 36.

Δικόμα 36: Δείγμα αουείξσ εναγώγηπ δεδξμέμχμ csv

ςαςιρςικά Χοήρηπ
ςημ ρσγκεκοιμέμη εμόςηςα παοξσριάζξμςαι κάπξια ρςαςιρςικά δεδξμέμα από ςημ
λειςξσογία ςηπ εταομξγήπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ πξιξςική επιβεβαίχρη ςηπ. ςξ
Γοάτημα 1 παοξσριάζεςαι ξ αοιθμόπ ςχμ αματξοώμ θέρεχμ αμά μήμα πξσ έλαβε η
εταομξγή από ςξμ ρςαθμό ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ πλξίχμ ςηπ πεοιξυήπ ςχμ υαμιώμ. ςξ
Γοάτημα 2 παοξσριάζεςαι ξ αοιθμόπ ςχμ διατξοεςικώμ πλξίχμ αμά μήμα για ςξμ ίδιξ
ρςαθμό.
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Γοάτημα 1: Αματξοέπ θέρηπ Πλξίχμ αμα μήμα από ρςαθμό AIS Xαμίχμ
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Γοάτημα 2: Αοιθμόπ νευχοιρςώμ πλξιώμ αμα μήμα από ρςαθμό ΑIS Xαμίχμ

Ποόρβαρη από Κιμηςέπ σρκεσέπ Responsive Design
Δίμαι γεγξμόπ όςι ρςιπ μέοεπ μαπ η ποόρβαρη ρςιπ ιρςξρελίδεπ από κιμηςέπ ρσρκεσέπ ςείμει
μα νεπεοάρει ςημ ποόρβαρη από ρσμβαςικέπ ρσρκεσέπ. Ήςαμ αουική ρυεδιαρςική
απαίςηρη ξ ρυεδιαρμόπ μιαπ εταομξγήπ ποξρβάριμηπ και λειςξσογικήπ και από κιμηςέπ
ρσρκεσέπ. Η εταομξγή αμαπςύυθηκε ρύμτχμα με ςιπ αουέπ ςξσ responsive web design
υοηριμξπξιώμςαπ ςημ βιβλιξθήκη αμξικςξύ κώδικα “Bootstrap” μέρχ ςξσ ξπξίξσ η
εταομξγή αμιυμεύει ςιπ διάτξοεπ μεςαβληςέπ από ςξ ενχςεοικό και ερχςεοικό πεοιβάλλξμ
και αμςαπξκοίμεςαι αμάλξγα ρςξμ επιρκέπςη. Σξ ςελικό απξςέλερμα παοξσριάζεςαι ρςημ
Δικόμα 37 όπξσ γίμεςαι και εμταμή ςξ γεγξμόπ όςι η εταομξγή ποξραομόζει ςξ μέγεθξπ
και ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ (μεμξύ, υάοςηπ, κείμεμξ) αμάλξγα με ςιπ διαρςάρειπ ςηπ
ξθόμηπ ςηπ ρσρκεσήπ ςξσ υοήρςη.

Δικόμα 37: Responsive Design
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Χοήρη βάρεχπ Δεδξμέμχμ και εκςεςαμέμξ μξμςέλξ ξμςξςήςχμρσρυεςιρμώμ (ΔE-R μξμςέλξ)
Η υοήρη ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ για δεδξμέμα εμόπ ξλόκληοξσ μήμα για έμα ρςαθμό
ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 38. Παοαςηοξύμε ςημ δοαμαςική αύνηρη
ςξσ μεγέθξσπ ςξσ πίμακα πξσ ρσλλέγει ςα δεδξμέμα κίμηρηπ. Από ςξ γεγξμόπ ασςό
ρσμπεοαίμξσμε όςι η δημιξσογία ςξσ πίμακα ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ ςχμ μέρχμ πξσ
δήλχραμ ποόρταςα ςημ θέρη ςξσπ ήςαμ μξμόδοξμξπ δεδξμέμξσ όςι θέλαμε η εταομξγή μα
αμςαπξκοίμεςαι άμερα και δεύςεοξμ ρε πεοίπςχρη πξσ εταομξγή ρσμδεθεί με
πεοιρρόςεοα κέμςοα δεδξμέμχμ κοίμεςαι αμαγκαία η υοηριμξπξίηρη ειδικεσμέμχμ
καςαμεμημέμχμ βάρεχμ για ςημ απξθήκεσρη ςηπ πληοξτξοίαπ. Κάςι ςέςξιξ τσρικά λόγχ
ςξσ ςοόπξσ ρυεδίαρηπ και αμάπςσνηπ ςηπ εταομξγήπ, όπχπ έυει ήδη πεοιγοατεί, μπξοεί
μα σλξπξιηθεί με ελάυιρςξ ποξγοαμμαςιρςικό κόρςξπ.

Δικόμα 38: Σάνη Μεγέθξσπ Δεδξμέμχμ ρε ρυεριακή βάρη

Σξ μξμςέλξ ξμςξςήςχμ-ρσρυεςιρμώμ Δ-R όπχπ ασςό απξςσπώμεςαι από ςoμ ξοιρμό ςχμ
μξμςέλχμ ORM ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 39.

Δικόμα 39: E-R ρυεριακήπ βάρηπ Δεδξμέμχμ.
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Κετάλαιξ 5
Μελλξμςικέπ επεκςάρειπ
ςξ κετάλαιξ ασςό θα δξθξύμ κάπξιεπ ποξςάρειπ για πεοαιςέοχ επέκςαρη ςηπ εταομξγήπ
μελλξμςικά με ρςόυξ μα ενελιυθεί ρε έμα ξλξκληοχμέμξ και εμιαίξ ρύρςημα αμάλσρηπ ςχμ
πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ καςά ςημ πξοεία μεςακιμξύμεμχμ ξυημάςχμ.
Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, παοόςι η εταομξγή ρςημ παοξύρα τάρη ερςιάζει ρςημ
απεικόμιρη πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ καςά ςημ κίμηρη πλξίχμ δεμ ρσμδέεςαι
απξκλειρςικά με ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ πληοξτξοίεπ.
Η αμάπςσνη ςηπ εταομξγήπ έγιμε με γμώμξμα ςημ επέκςαρη ςηπ για απεικόμιρη
ξπξιξσδήπξςε μεςακιμξύμεμξσ μέρξσ και απεοιόοιρςξσ αοιθμξύ πεοιβαλλξμςικώμ
μεςαβληςώμ, μέρχ εύκξλα παοαμεςοξπξιήριμηπ ρύμδερηπ με κέμςοα δεδξμέμχμ από ςα
ξπξία θα λαμβάμξμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ εκάρςξςε ςύπξ μεςακιμξύμεμξσ μέρξσ.
ε ποώςη τάρη, λξιπόμ η εταομξγή μπξοεί μα επεκςαθεί άμερα ώρςε μα απεικξμίζει
δεδξμέμα από πεοιρρόςεοξσπ ρςαθμξύπ – λιμάμια καθώπ και πεοιρρόςεοεπ
πεοιβαλλξμςικέπ ρσμιρςώρεπ.
Δπίρηπ μπξοεί μα γίμει υοήρη ςηπ δσμαςόςηςαπ ςξσ διαδοαρςικξύ υάοςη για απεικόμιρη
ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ ρε επίπεδα (layers). ςα επιπλέξμ layers μπξοεί μα
γίμεςαι απεικόμιρη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ επιβάοσμρηπ πξσ ποξκύπςει από ςημ κίμηρη ςχμ
μερώμ δεδξμέμξσ όςι όλα ςα δεδξμέμα πξσ είμαι απαοαίςηςα για ςξμ σπξλξγιρμό ςηπ
αςμξρταιοικήπ ούπαμρηπ έυξσμ ρσλλευθεί και απξθηκεσςεί και είμαι διαθέριμα ρςξ
πληοξτξοιακό ρύρςημα. Θα μπξοξύρε μα αμαπςσυθεί δηλαδή έμα ποαγμαςικξύ υοόμξσ
module ςξ ξπξίξ θα σπξλξγίζει ςημ πεοιβαλλξμςική επιβάοσμρη. Δμ ρσμευεία ξ υοήρςηπ
θα μπξοξύρε μα επιλένει πξια πεοιβαλλξμςική ρσμιρςώρα θέλει μα παοαςηοήρει και μα
εμταμίζεςαι ςξ αμςίρςξιυξ layer.
Μια ςοίςη μελλξμςική επέκςαρη ςηπ εταομξγήπ είμαι η ρύμδερη ςηπ με πεοιρρόςεοα
κέμςοα δεδξμέμχμ πξσ ρςέλμξσμ δεδξμέμα καςά ςημ κίμηρη εμαέοιχμ μεςακιμξύμεμχμ
ξυημάςχμ και σλξπξίηρη ςξσ module πξσ αματέοθηκε ρςημ ποξηγξύμεμη παοάγοατξ για
ςα μέρα ασςά.
Καθώπ ξι παοαπάμχ επεκςάρειπ θα ποξκαλέρξσμ δοαμαςική αύνηρη ςξσ όγκξσ δεδξμέμχμ
πξσ καλείςαι μα διαυειοιρςεί η εταομξγή ξδηγξύμαρςε ρε μια ακόμα ποόςαρη επέκςαρηπ
ςηπ πξσ είμαι η απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμχμ ρε καςαμεμημέμεπ βάρειπ δεδξμέμχμ
(distributed databases) και καςά ρσμέπεια ςημ γεμικόςεοη επέκςαρη ςηπ για διαυείοιρη
«μεγάλχμ» δεδξμέμχμ (big data).
Μια ακόμα υοήριμη επέκςαρη ςηπ εταομξγήπ θα ήςαμ η έκδξρη ςηπ χπ σπηοερία μέρχ
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Restful API [9]. Οι υοήρςεπ ςηπ σπηοερίαπ θα μπξοξύμ μέρχ κλήρεχμ ρςξ Restful API μα
λάβξσμ καςάλληλα μξοτξπξιημέμα δεδξμέμα ρε ποαγμαςικό υοόμξ ςα ξπξία ρςημ
ρσμέυεια μπξοξύμ μα υοηριμξπξιήρξσμ για πεοαιςέοχ αμάλσρη μέρχ ςοίςχμ εταομξγώμ.
Μια από ασςέπ ςιπ ςοίςεπ εταομξγέπ απξςελεί και μια ςελεσςαία ποόςαρη για επέκςαρη ςηπ
εταομξγήπ με ςημ αμάπςσνη εταομξγήπ για κιμηςά πξσ θα κάμει υοήρη ςηπ παοαπάμχ
σπηοερίαπ για μικοόςεοη επιβάοσμρη ρςξμ όγκξ δεδξμέμχμ πξσ μεςατέοξμςαι.
Κλείμξμςαπ μα αματέοξσμε όςι ρςημ παοξύρα εογαρία ρκξπόπ ήςαμ μα θέρξσμε ρςέοεεπ
βάρειπ υοηριμξπξιώμςαπ ςημ ακμή ςηπ ςευμξλξγίαπ και ςιπ καλύςεοεπ ποακςικέπ για ςημ
αμάπςσνη εμόπ ξλξκληοχμέμξσ ρσρςήμαςξπ ρσλλξγήπ, διαυείοιρηπ και απεικόμιρηπ ρε
ποαγμαςικό υοόμξ πεοιβαλλξμςικώμ δεδξμέμχμ καςά ςημ πξοεία μεςακιμξύμεμχμ
ξυημάςχμ.
Τλξπξιήραμε μια εταομξγή η ξπξία πληοξί ςιπ παοαπάμχ ποξδιαγοατέπ καςά ςημ πξοεία
πλξίχμ ρςξ λιμάμι ςηπ ξύδαπ και ςξσ Ηοακλείξσ και μπξοεί μα εμρχμαςώρει πληοξτξοία
κίμηρηπ αεοξρκατώμ από αμςίρςξιυξσπ ρςαθμξύπ.
Μέρχ και ςχμ παοαπάμχ μελλξμςικώμ επεκςάρεχμ ςηπ, ελπίζξσμε ρςημ δημιξσογία εμόπ
εογαλείξσ επξπςείαπ και αμςιμεςώπιρηπ ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ επιπςώρεχμ πξσ επιτέοξσμ
παγκξρμίχπ ξι ασναμόμεμεπ μεςακιμήρειπ ξυημάςχμ.
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