
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών

Αλεξόπουλος Δημήτρης      2011001 
Κοντογεωργάκος Σπύρος    2011013

Διπλωματική Εργασία:
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ενοικιάσεων Ποδηλάτων

Επιβλέπων καθηγητής: Λέπουρας Γεώργιος



Στόχος της Διπλωματικής
 Η πληροφόρηση του χρήστη για την τοποθεσία 
των σταθμών ενός δικτύου ενοικίασης ποδηλάτων 

Η ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου (web 
application) application) 

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

22



Εισαγωγή
 Διαχείριση δεδομένων σε κινούμενα αντικείμενα -

Location based services

 Ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία 
ηλεκτρονικών υπηρεσιώνηλεκτρονικών υπηρεσιών

T  ό  ί  άλ     Tο περιεχόμενο τροποποιείται ανάλογα με την 
τοποθεσία του χρήστη

33



Απαιτήσεις Συστήματος

44



Βάση δεδομένων
 Ορισμός:

 «Μια βάση δεδομένων είναι ένας οργανωμένος 
ό  θή  δ δ έτρόπος αποθήκευσης δεδομένων»

 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

55



Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων

66



Εφαρμογή διαδικτύου
 Web server
 HTML
 PHP
 Javascipt
 SQL
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Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις
Συστήματος
Π ή Τ ήΠεριγραφή Τιμή

Διαθεσιμότητα εφαρμογής 24ωρη

Ταχύτητα απόκρισης εξυπηρετητή 500 ms

Αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο 10

Χρόνος που απαιτητέ από τον χρήστη για να ολοκληρώσει

μία διαδικασία

<1 min

μία διαδικασία

Μέσος χρόνος για τη διόρθωση ενός λάθους <20 min

Ποσοστό μεταφέρσιμου κώδικα 100%

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της βάση δεδομένων Ναι

Συνεργασία με άλλα συστήματα Android

ΝΠροστασία προσωπικών δεδομένων Ναι

Δυνατότητα εκτέλεσης σε διάφορα λειτουργικά 

συστήματα

Ναι

8
Δυνατότητα εκτέλεσης σε διάφορους φυλλομετρητές Ναι 8



Λειτουργικές Απαιτήσεις
Συστήματος
 Διαχειριστής
 Manager
 Υπεύθυνος σημείων
 Εγγεγραμμένοι χρήστες
Μη εγγεγραμμένοι χρήστες

99



Διεπαφή Συστήματος
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Εφαρμογή κινητού: επιλογή φ ρμ γή η γή
πλατφόρμας
 Επιλογή Android

 Γιατί Android;

 Πραγματικά ανοιχτή, ελεύθερη πλατφόρμα 
ανάπτυξης, βασισμένη στο Linux

 Υψηλής ποιότητας γραφικά και ήχος

 Φορητότητα ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα ήδη 
ά  λ ύ 11υπάρχοντος υλικού 11



Περιγραφή Συστημάτων - Εφαρμογή 
ServerServer

 Υλοποίηση
 Σχετικά απλή
 Σε γλώσσα PHP
 Βάση δεδομένων σε mySQL

 Συντονίζει την επικοινωνία

 Δοκιμή με xampp
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Περιγραφή Συστημάτων - Εφαρμογή ρ γρ φή ημ φ ρμ γή
Client

 Υλοποίηση προγράμματος πελάτη  – Client
 Σε γλώσσα Java με χρήση του eclipse
 Δοκιμή με τον Android Emulator
 Εύρεση τοποθεσίας με Android Google Maps Api v1
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Περιγραφή Συστημάτων - Εφαρμογή Περιγραφή Συστημάτων Εφαρμογή 
Client

 Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται στο 
ύσύστημα

Όλ   ό β   όλ Όλους τους κόμβους της πόλης

 ό β   ί  ό  ό   Τους κόμβους που είναι κοντινότερα από μια 
συγκεκριμένη απόσταση

 Αγαπημένους τους κόμβους
1414



Περιγραφή Συστημάτων - Εφαρμογή Περιγραφή Συστημάτων Εφαρμογή 
Client

 Επιλέγοντας κάποιον κόμβο

 Πληροφορίες για το συγκεκριμένο κόμβο

 Οδηγίες για το πως να μεταφερθεί στο κόμβο

 Να συμπληρώσει ένα κείμενο παραπόνων
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Πρωτόκολλο επικοινωνίαςρ ς

W b S iWeb Services
 Διεπαφή λογισμικού 
Ε έ   έ   ύ   Επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν 
μεταξύ τους
Χ ί ό  β έ    Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη 
γλώσσα XML 

 Χρησιμοποιείται συχνά  Χρησιμοποιείται συχνά 
 Απαιτεί αρκετούς υπολογιστικούς πόρους 
και δεν προτείνεται για την χρήση σε και δεν προτείνεται για την χρήση σε 
κινητές συσκευές

16
 Χρήση το πρωτοκόλλου HTTP με τη χρήση JSON
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Τα βήματα επικοινωνίας Τα βήματα επικοινωνίας 
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Σύνοψη και συμπεράσματα
 Ανάπτυξη συστήματος location based service

 Αναπτύχθηκε το κομμάτι του κεντρικού 
υπολογιστή όσο και το κομμάτι της εφαρμογής -
πελάτη πελάτη 

H W b ή θέ  λ ί    H Web εφαρμογή προσθέτει λειτουργίες που 
αφορούν 
 τον διαχειριστή του συστήματος τον διαχειριστή του συστήματος
 τον manager
 τους υπεύθυνους σημείων 18 τους υπεύθυνους σημείων 18



Μελλοντικές επεκτάσεις 
 Ανάπτυξη σε διαφορετικές πλατφόρμες

 Εμπλουτισμός περιεχομένου
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