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Περίληψη

1 Αντικείμενο Διπλωματικής
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος το οποίο να επιτρέπει στους χρήστες του να μοιράζονται πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο με χρήση των κινητών τους τηλεφώνων. Το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε ονομάζεται Mobile
Billboard και δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την
κίνηση στους δρόμους και τις τιμές της βενζίνης στα διάφορα πρατήρια.

Επιπλέον, οι χρήστες

μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους κλειστές ομάδες χρηστών στα πλαίσια των οποίων μπορούν να
ανταλλάζουν μηνύματα υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ομαδικές δραστηριότητες.
Η κινητή τηλεφωνία έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Έχουν παρουσιαστεί
ειδικές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα μετατρέποντας τα έτσι σε
μικροσκοπικούς υπολογιστές, οι οποίοι επιτρέπουν φυσικά και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μεγάλη διείσδυση που έχει γνωρίσει το διαδίκτυο, δίνει στον
καθένα μας την δυνατότητα να δημοσιεύσει πληροφορίες οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Με αυτόν τον
τρόπο, διακινείται συνεχώς ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Δημιουργούνται, λοιπόν, νέες
προκλήσεις οι οποίες αφορούν την άμεση επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων και την διανομή
της πληροφορίας στους ενδιαφερομένους. Πολλές φορές, η φύση της πληροφορίας είναι τέτοια που
μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα χάνει την αξία της και έτσι η καταγραφή και η ανάκτηση της με
συμβατικά μέσα, όπως τα ιστολόγια, κρίνεται μη πρακτική. Αντίθετα, το γεγονός αυτό καθιστά τα
κινητά τηλέφωνα ιδανικό μέσο λήψης τέτοιου είδους ειδοποιήσεων καθώς είναι μια συσκευή που
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έχουμε σχεδόν συνεχώς μαζί μας.
Το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε περιλαμβάνει την εφαρμογή η οποία τρέχει στα κινητά
τηλέφωνα των χρηστών (εφαρμογή πελάτης) και τον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας ο
βασικότερος ρόλος του οποίου είναι η λήψη, η αποθήκευση και η άμεση διανομή των πληροφοριών
που αποστέλλουν οι χρήστες. Προκείμενου ο εξυπηρετητής να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του είναι
απαραίτητη η σύνδεση του με την βάση δεδομένων του συστήματος.

2 Απαιτήσεις από το λογισμικό
Το προτεινόμενο σύστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση ενημέρωσης για τους
χρήστες του και έναν τρόπο επικοινωνίας για ομάδες ατόμων τα οποία βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση.
Επομένως, η κύρια απαίτηση είναι η αξιοπιστία κατά την αποστολή μηνυμάτων καθώς και η ταχύτατη
παράδοση τους. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος από τους παραλήπτες ενός μηνύματος είναι
εκτός σύνδεσης κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του, πρέπει το μήνυμα να παραδοθεί στην
επόμενη σύνδεση του, εφόσον κριθεί ότι παρουσιάζει ακόμη κάποιο πρακτικό ενδιαφέρον.

Το

σύστημα, πχ, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον κάποια αξία σε μια πληροφορία για κυκλοφοριακή
συμφόρηση δυο ώρες μετά την δημοσίευση της.
Αρχικά, η εφαρμογή πελάτη δίνει στον χρήστη την δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα κατά
την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του, τα οποία κατά την επιτυχή
εγγραφή αποθηκεύονται στην συσκευή του έτσι ώστε κατά τις επόμενες εκτελέσεις η σύνδεση στο
σύστημα να γίνεται αυτόματα.
Μετά την σύνδεση στο σύστημα, ο χρήστης μεταφέρεται στο κεντρικό μενού της εφαρμογής.
Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι θεματικές κατηγορίες στις οποίες είναι συνδρομητής. Με την εντολή
“manage my subscriptions”, ο χρήστης επιλέγει τις δημόσιες θεματικές κατηγορίες και περιοχές για τις
οποίες επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, ενημερώνοντας τις τρέχουσες επιλογές του. Οι διαθέσιμες
περιοχές είναι: Αθήνα, Ανατολικά, Βόρεια, Δυτικά, Νότια προάστια και Πειραιάς. Δεν απαιτείται
κάποια περαιτέρω ενέργεια από την πλευρά του χρήστη. Μόλις υπάρξει νέα πληροφορία η οποία
ταιριάζει στα κριτήρια του, προωθείται αυτόματα σε εκείνον και εμφανίζεται η σχετική ειδοποίηση
στην οθόνη της συσκευής του. Προφανώς, ο χρήστης μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στο σύστημα
αποστέλλοντας και αυτός μηνύματα στις θεματικές κατηγορίες στις οποίες είναι συνδρομητής.
Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο της συσκευής του ή με την επιλογή “post”, ο χρήστης μεταφέρεται
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στην σχετική φόρμα αποστολής μηνύματος.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χρηστών έτσι ώστε τα σχετικά μηνύματα
να παραδίδονται μόνο στα μέλη της κάθε ομάδας. Με την επιλογή “my groups” από το κεντρικό
μενού, εμφανίζεται μια λίστα που περιέχει όλες τις ομάδες στις οποίες ο χρήστης είναι μέλος ή έχει
δεχθεί πρόσκληση. Ανάλογα με την κατάσταση της κάθε ομάδας υπάρχουν τα σχετικά αναγνωριστικά.
Κατά την δημιουργία

μιας ομάδας (“create group”), ο χρήστης επιλέγει τα μέλη της από τον

τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής του. Όταν κάποιος λάβει, λοιπόν, μια πρόσκληση για συμμετοχή
σε μια τέτοια ομάδα έχει την δυνατότητα να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει, αφού πρώτα δει τα
στοιχεία της έτσι ώστε να λάβει την απόφαση του (“view details”). Ο δημιουργός της ομάδας έχει τις
επιπλέον επιλογές πρόσθεσης και αφαίρεσης μελών από την ομάδα του καθώς και πλήρους διαγραφής
της από το σύστημα, μαζί με όλα τα σχετικά με εκείνη στοιχεία. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν το δικαίωμα
αποχώρησης από την ομάδα ανά πάσα στιγμή. Η αποστολή μηνυμάτων προς τις ομάδες γίνεται με την
επιλογή “post”. Στην περίπτωση που κάποιο άτομο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης της
υπηρεσίας προσκληθεί σε μια ομάδα, τότε η πρόσκληση αποθηκεύεται έτσι ώστε να την λάβει κατά
την εγγραφή του.
Εάν ο χρήστης επιθυμεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία, τότε έχει την
δυνατότητα να διαγράψει τον λογαριασμό του με την επιλογή “unregister” από το κεντρικό μενού.
Ο κεντρικός εξυπηρετητής, εκτός από τις βασικές λειτουργίες του που σχετίζονται με την
απόκριση στα αιτήματα των πελατών, παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος στοιχεία σχετικά με
την λειτουργία του, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες, τις ομάδες που έχουν
δημιουργηθεί και τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις στις δημόσιες θεματικές κατηγορίες.

3 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, το σύστημα το οποίο υλοποιήθηκε χωρίζεται σε δυο
μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τα στοιχεία τα οποία αναλαμβάνουν ρόλο εξυπηρετητή. Αυτά είναι η
εφαρμογή κεντρικού διακομιστή και η βάση δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο πελάτης του
συστήματος δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα τα οποία τρέχουν την ειδική εφαρμογή. Η σύνδεση μεταξύ
των μερών του συστήματος γίνεται είτε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή, κατά προτίμηση,
3G) είτε μέσω κάποιου ασύρματου σημείου πρόσβασης (Wi-Fi, εφόσον υποστηρίζεται από την
συσκευή). Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με ανταλλαγή απλών μηνυμάτων κειμένου σύμφωνα με το
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πρωτόκολλο της εφαρμογής το οποίο παρουσιάζεται εκτενώς στον τόμο της διπλωματικής.
Διαφορετικές λύσεις στον τομέα αυτό θα περιόριζαν το πλήθος τον συμβατών με την εφαρμογή
συσκευών.
Η εφαρμογή πελάτης αναπτύχθηκε σε πλατφόρμα Java Micro Edition και πιο συγκεκριμένα
σύμφωνα με το προφίλ CLDC 1.1/MIDP 2.0. Χρησιμοποιήθηκε, επιπλέον, το προαιρετικό πακέτο JSR
75 το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής. Για την εφαρμογή
κεντρικού εξυπηρετητή προτιμήθηκε η πλατφόρμα Java 6 SE, ενώ για την βάση δεδομένων το open
source RDBMS MySQL.

Αρχιτεκτονική Συστήματος

4 Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις
Η ραγδαία ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη εφαρμογών
προορισμένων για κινητές συσκευές. Το σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της
διπλωματικής εργασίας φιλοδοξεί να διευκολύνει την καθημερινότητα μας, τροφοδοτώντας μας με
χρήσιμες πληροφορίες οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Επιπλέον, στοχεύει να επιτρέψει την άμεση
και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των μελών ομάδων τα οποία κινούνται συνεχώς, όπως, πχ, ομάδες
επαγγελματιών. Πρόκειται για μια αρκετά καινοτόμα ιδέα, καθώς δεν βρέθηκε πανομοιότυπο σύστημα
σε λειτουργία.
Η παρούσα διπλωματική εργασία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με την προσθήκη επιπλέον
θεματικών κατηγοριών και να αποτελέσει την βάση για μια πραγματική υπηρεσία. Μια ενδιαφέρουσα
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επέκταση θα μπορούσε να είναι η πληρέστερη υποστήριξη νέων θεματικών κατηγοριών κάτι το οποίο
δημιουργεί προκλήσεις κυρίως σε ότι αφορά το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής πελάτη, καθώς
κάθε νέα θεματική κατηγορία θα απαιτούσε διαφορετικές φόρμες και μηνύματα. Άλλες πιθανές
επεκτάσεις του συστήματος θα ήταν η δημιουργία web interface το οποίο να επιτρέπει την ευκολότερη
διαχείριση των ομάδων, η προσθήκη πολυμεσικού περιεχομένου και χαρτών για τις περιοχές στις
οποίες αναφέρονται οι πληροφορίες καθώς και η προσθήκη εργαλείων στον εξυπηρετητή τα οποία να
επιτρέπουν την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την χρήση της υπηρεσίας.
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