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Σκοπός & Στόχος Πτυχιακής 

•Δημιουργία διαδικτυακής 
εφαρμογής παραγγελίας 
οχημάτων-ταξί 

•Διεύρυνση του γνωστικού μας 
πεδίου λόγω χρήσης διάφορων 
τεχνολογιών.  

Σκοπός 

 

•Απλή στη χρήση έχοντας φιλικό 
περιβάλλον 

•Χαμηλό κόστος αγοράς εξοπλισμού 

•Επεκτασιμότητα της εφαρμογής 

 

Στόχος 
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Δομή Υλοποίησης 
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Σχεδίαση 

Θεωρητικοί Στόχοι  
Εφαρμογής 

Ανάλυση Απαιτήσεων 

Περιγραφή Εφαρμογής 

Ανάπτυξη 

Αξιολόγηση στόχων 

Χρήση των απαιτούμενων 
τεχνολογιών 

Μελλοντικές Επεκτάσεις 
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Σχεδίαση Εφαρμογής 

Στο σημείο αυτό και 
μετά από μελέτη των 

εναλλακτικών 
σεναρίων σχετικά με 

τους τρόπους 
υλοποίησης της 

εφαρμογής, 
καταλήξαμε να έχουμε 

ένα πλάνο το οποίο 
ήταν βασισμένο στις 

απαιτήσεις μιας 
τέτοιας εφαρμογής το 

οποίο θεωρητικά 
περιέγραφε την 

εφαρμογή διαχείρισης 
στόλου. Το σενάριο 
αυτό ήταν ο οδηγός 

μας για την 
δημιουργία του 

πρακτικού μας μέρους.  

Περιγραφή 
Εφαρμογής 

Ο στόχος της ανάλυσης 
είναι να καταγραφούν 

οι απαιτήσεις των 
συστατικών μερών της 

Διαδικτυακής 
Εφαρμογής 

Διαχείρισης Στόλου, 
τόσο από την πλευρά 

του απλού χρήστη, 
(απλή διαδικασία), 

όσο και από την 
πλευρά του 

διαχειριστή των 
αιτημάτων αλλά και 

του τελικού 
παραλήπτη αυτών 

προκειμένου να 
μπορεί η όλη 

διαδικασία να γίνει με 
τον πιο απλό και 

ομαλό τρόπο.   

Ανάλυση 
Απαιτήσεων 

Βασισμένοι στο 
θεωρητικό υπόβαθρο 
και στις τεχνολογίες 
που μας ήταν οικείες 

αλλά και σε 
τεχνολογίες που 

έπρεπε να διαβαστούν 
και να κατανοηθούν 

θέσαμε σαν στόχο την 
υλοποίηση  μιας 

διαδικτυακής 
εφαρμογή διαχείρισης 

στόλου, μελετώντας 
θεωρητικά τα διάφορα 

σενάρια που θα μας 
έφερναν πιο κοντά στο 

στόχο μας. 

Στόχοι της 
εφαρμογής 
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Ανάπτυξη Εφαρμογής 

Βασική μας επιδίωξη 
από τα πρώτα βήματα 
της υλοποίησης ήταν 

να φτιάξουμε μια  
εφαρμογή η οποία θα 

ήταν απολύτως 
δυναμική παρέχοντας 

τη δυνατότητα να 
ενσωματώνουμε ανά 

πάσα στιγμή 
καινούρια 

χαρακτηριστικά τα 
οποία θα ταιριάζουν 

κάθε φορά στις 
τρέχουσες ανάγκες. 

Έτσι έγινε κάθε δυνατή 
προσπάθεια να 
φύγουμε από τη 

λογική ενός «μαύρου 
κουτιού» το οποίο με 

την πάροδο του 
χρόνου θα ήθελε 
αντικατάσταση. 

Μελλοντικές 
Επεκτάσεις 

Μετά την αξιολόγηση 
των στόχων, των 

αναγκών αλλά και των 
δυνατοτήτων που θα 

έπρεπε να έχει η 
εφαρμογή έγινε μια 

μεγάλη ανάλυση στις 
τεχνολογίες που 

έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν και 
στις δυνατότητές τους 

προκειμένου να 
καταλήξουμε στα 

εργαλεία υλοποίησης 
της εφαρμογής. Με 

κριτήριο όλα τα 
παραπάνω ξεκινήσαμε 
να εμπλουτίζουμε τις 

γνώσεις μας σε 
τεχνολογίες μέχρι τότε 

έγνωστες. 

Χρήση των 
απαιτούμενων 
τεχνολογιών 

Πρωταρχική μας 
ενέργεια πριν την  

ανάπτυξη της 
εφαρμογής ήταν η 

αξιολόγηση των 
στόχων που τέθηκαν 

προκειμένου να γίνουν 
οι απαραίτητες 

διορθωτικές κινήσεις 
τόσο σε θεωρητικό 
επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο πρακτικό, το 
οποίο μας βοήθησε να 

κάνουμε τις σωστές 
επιλογές δυναμικής 
ανάπτυξης αλλά και 

επιλογής των σωστών 
τεχνολογιών και 

εργαλείων. 

Αξιολόγηση στόχων 



Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 
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Διαχείριση 
Στόλου 

Visual 
Studio 

Apache 
Web 

Server 

JavaScript 

HTML 

PHP 

MySQL Joomla 

Ajax 

Google 
Maps 

XML 

GPS 
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Σύντομη Παρουσίαση Εφαρμογής 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΧΑΡΤΗΣ 
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Online Παραγγελία  
 

Η παραγγελία ενός ταξί, από οποιονδήποτε γίνεται 
διαδικασία μερικών δευτερολέπτων. Ο αιτούμενος το 

μόνο που έχει να κάνει είναι να επισκεφτεί τον 
ιστότοπο «www.kotronas.gr» και να συμπληρώσει με 
τις απαραίτητες πληροφορίες τη φόρμα που θα του 

εμφανιστεί κάνοντας ένα απλό κλικ  στην παραγγελία 
ταξί. Προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το αίτημα έχει 
αποσταλεί του παρέχεται το δικαιώμα αποστολή του 

αιτήματος και στο προσωπικό του e-mail. 
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Περιβάλλον Διαχείρισης  

Από τη στιγμή που το αίτημα από τον πελάτη θα έχει 
αποσταλεί μέσω της εφαρμογής διαχείρισης των 

αιτημάτων που έχει δημιουργηθεί, εισάγεται στην 
εφαρμογή επεξεργασμένο και αποστέλλεται άμεσα 

στα διαθέσιμα οχήματα προκειμένου να απορριφθεί ή 
να γίνει δεκτό. Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου 

μπορεί και βλέπει ποια ταξί είναι συνδεδεμένα και να 
τους περάσει ανά πάσα στιγμή μηνύματα.   
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Περιβάλλον Οχήματος 

Αφού το αίτημα παραληφθεί από το διαχειριστή 
αποστέλλεται κατευθείαν σε όλα τα οχήματα τα οποία  
έχουν συνδεθεί με την κεντρική εφαρμογή. Το αίτημα 
εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού/laptop/pda του 

οχήματος με τη μορφή pop up μενού έχοντας σαν 
μόνες επιλογές την αποδοχή ή την απόρριψη του 

οχήματος.   
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Google Maps 

Από τη στιγμή που το αίτημα πελάτη γίνει αποδεκτό 
από το πρώτο όχημα τότε ξεκινάει η αποστολή των 

συντεταγμένων του οχήματος προς το διαχειριστή της 
εφαρμογής. Ο διαχειριστής της εφαρμογής με το 

πάτημα ενός κουμπιού «show taxi’s to google maps» 
είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο 

την πορεία του ταξί προς τη διεύθυνσηπου το ταξί έχει 
καλεστεί.  
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Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Ιστορικό 
Κινήσεων 

Ιστορικό 
Διαδρομών 

Περιοχές 
εξαίρεσης 

Περιορισμένη 
κίνηση των 

ταξί 

Ιστορικό 
διευθύνσεων 

πελατών 

Κατάσταση 
κλήσεων πελάτη 

Διάφορες 
εξειδικεύσεις 



Q & A 
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