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Εισαγωγή – Παρουσίαση Τεχνολογιών
1.Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας
Με τη πτυχιακή μας εργασία έχουμε ως σκοπό τη δημιουργία μιας δυναμικής
ιστοσελίδας η οποία θα ενημερώνεται από μία βάση δεδομένων της οποίας τα περιεχόμενα
θα εμφανίζονται στη σελίδα πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη με τη μορφή πινεζών απ’ όπου ο
κάθε χρήστης θα μπορεί να επιλέγει το σημείο ενδιαφέροντος που τον ενδιαφέρει ώστε να
μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Οι πληροφορίες θα του εμφανίζονται
αλληλεπιδρώντας με το σημείο ενδιαφέροντος. Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό θα εμφανίζεται
μια φυσαλίδα με διάφορες πληροφορίες όπως την διεύθυνση, την περιγραφή και το όνομα
του σημείου. Η ιστοσελίδα μας μπορεί κάλλιστα να φιλοξενήσει σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος (αρχαία μνημεία , μουσεία, χώρους αναψυχής, χώρους στάθμευσης κτλ)
αλλά και δημόσια κτίρια όπως νοσοκομεία, αστυνομία, δημαρχεία κτλ .Αλληλεπίδραση με
την ιστοσελίδα μπορούν να έχουν μόνο χρήστες (μέλη-διαχειριστές) όπου ο καθένας έχει
διαφορετικά προνόμια. Ακολουθήσαμε αυτό το πρότυπο με την λογική ότι ο κάθε χρήστης
μπορεί να εμπλουτίσει την σελίδα μας με στοιχεία που μπορούν να είναι ενδιαφέρων ακόμα
και για μικρές ομάδες ατόμων, με αυτόν τον τρόπο η σελίδα μας θα ανανεώνεται συνέχεια
με νέα σημεία ενδιαφέροντος χωρίς να χρειάζεται να τα δημιουργούμε εμείς σαν
διαχωριστές. Αυτό το επιτυγχάνουμε έχοντας εμπλουτίσει το μενού της σελίδας του μέλους
με εφαρμογές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με την βάση μας. Έτσι ένα
μέλος έχει τη δυνατότητα να εισάγει, να διαγράφει και να επεξεργάζεται σημεία που έχει
δημιουργήσει. Έχει επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς ενός ήδη καταχωρημένου σημείου
από μία περιοχή σε μία άλλη. Από την άλλη μεριά είναι ο διαχειριστής, δηλαδή ο χρήστης
με τα περισσότερα δικαιώματα. Μπορεί να βλέπει όλα τα σημεία που έχουν καταχωρηθεί
στην σελίδα να τα τροποποιεί και να τα διαγράφει εάν χρειάζεται . Έχει τη δυνατότητα να
κάνει έγραφες νέων μελών αλλά επίσης και να διαγράφει προβληματικά μέλη. Επίσης σαν
επιπλέων επιλογή έχει το δικαίωμα να δημιουργεί νέες κατηγορίες-ομάδες σημείων έτσι
ώστε να απλοποιεί τον ψηφιακό χάρτη μας χωρίζοντας τα σημεία σε επιπλέον κατηγορίες .
Από τη μεριά του επισκέπτης η σελίδα μας έχει στα δεξιά κουτάκια (checkboxes) που
αναπαριστούν τις κατηγορίες των σημείων έτσι ώστε μπορεί πολύ εύκολα κάνοντας κλικ
στα κουτάκια που τον ενδιαφέρουν να επιλέξει τις κατηγορίες για της οποίες έχει
μεγαλύτερο ενδιαφέρων .Τέλος ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας μας που θα θελήσει να
δημιουργήσει το δικό του προφίλ μπορεί πολύ εύκολα συμπληρώνοντας τα στοιχεία του
στη φόρμα εγγραφής που έχουμε δημιουργήσει να γίνει ένα νέο μέλος. Στο νέο μέλος μόνο
ένας διαχειριστής μπορεί να δώσει το δικαίωμα να γίνει ενεργό μέλος ώστε να μπορέσει να
έχει και τις δυνατότητες που του παρέχονται στην ιστοσελίδα μας, μέχρι τότε παραμένει
ανενεργό μέλος. Η ενεργοποίηση ενός μέλους εξαρτάται από τις επιλογές του εκάστοτε
διαχειριστή.
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