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Εισαγωγή

Στο παρόν τεύχος αναλύονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής προσωπικής ασφάλειας TOURISTA 24/7
(εμπορική ονομασία Alert 24/7). Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται:









2

Τεχνικές απαιτήσεις λογισμικών
Τεχνικές απαιτήσεις αρχιτεκτονικής
Οι λειτουργίες της εφαρμογής και το αναλυτικό μενού της
Τα είδη περιστατικών με τα ανάλογα μηνύματα και alerts (ασφαλείας, υγείας, άλλου είδους
απειλές)
Οι δυνατότητες του χρήστη
Οι δυνατότητες του οικογενειακού κύκλου/ κύκλου φίλων
Οι δυνατότητες επικοινωνίας με το ΚΛΣ
Οι ενέργειες του ΚΛΣ σε κάθε περιστατικό

Αρχιτεκτονική

2.1

Εξυπηρετητής εφαρμογών – Apache WebServer

Ο εξυπηρετητής εφαρμογών είναι το λογισμικό που αναλαμβάνει να δρομολογήσει κάθε αίτημα του
χρήστη στην κατάλληλη εφαρμογή. Κάθε απεικόνιση σελίδας, εικόνας, αρχείου κλπ αποτελεί ένα αίτημα
(request) που ο εξυπηρετητής εφαρμογών ερμηνεύει και δρομολογεί στην αντίστοιχη εφαρμογή.
Για το λογισμικό εξυπηρετητή διαδικτύου(web server) θα
χρησιμοποιηθεί ο Apache HTTP Server, έκδοση 2.4. Η συγκεκριμένη
έκδοση ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 20121 και η πιο
πρόσφατη ενημέρωση ήταν τον Αύγουστο του 20192. Το λογισμικό
αυτό είναι ανοιχτού κώδικα και προσφέρεται ελεύθερα3.
Apache HTTP Server
Επιπρόσθετα, είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε πλατφόρμα
λειτουργικών συστημάτων (Unix, Linux, MS Windows)4. Η ισχύουσα άδεια χρήσης είναι η Apache License
Version 2.0 και είναι απόλυτα συμβατή με τη GPL (Gnu Public License), η οποία επιτρέπει την μελλοντική
επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν υποέργο εφαρμογών
καθώς και την ανάπτυξη νέων. Επίσης, η ισχύουσα άδεια χρήσης επιτρέπει μελλοντικές αναβαθμίσεις των
συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό.
Ο Apache διαθέτει πολύ μικρό ίχνος μνήμης (memory footprint), εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση απεριόριστου (θεωρητικά) αριθμού χρηστών.
2.1.1


Γενικά χαρακτηριστικά
Υποστήριξη όλων των λειτουργικών συστημάτων: Windows, Linux, OS X, BSD, Solaris, eComStation,
OpenVMS,AIX, IBM I, z/OS, HP-UX

1

(Apache announcement, 2012)
(Apache latest release announcement, 2019)
3
(Apache licenses)
4
(Apache platforms)
2
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Γηγενής υποστήριξη στατικού και δυναμικού περιεχομένου5: CGI, FCGI, SCGI, WSGI, SSi, ISAPI, SSJS



Υποστήριξη server side pre-processors: CGI, PHP, SSI, JSP (μέσω του apache tomcat)



Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: HTTP (1.0/1.1), HTTPS, SSL, TLS, FTP, POP3



Παραμετροποιήσιμο configuration για αριθμό συνδέσεων/listener processes με τις εντολές
MinSpareThreads,
MaxSpareThreads,
MaxClients,
ThreadsPerChild,
ThreadLimit,
MaxRequestsPerChild.



Αρθρωτή αρχιτεκτονική MPM6 (Multi-Processing Modules) που επιτρέπει την επέκταση των
δυνατοτήτων του λογισμικού.

2.1.2







2.1.3





















Χαρακτηριστικά ασφαλείας7
Περιορισμός πρόσβασης βάσει domain
Περιορισμός πρόσβασης βάσει χρήστη
Περιορισμός πρόσβασης βάσει ομάδας-χρήστη
Περιορισμός πρόσβασης βάσει αρχείου/καταλόγου
Περιορισμός πρόσβασης βάσει διεύθυνσης IP
Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων (SSL/TLS)
Υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων αυθεντικοποίησης (βασική, digest, SQL, DBM, text, LDAP)
Ενσωματωμένα modules
Mod_actions – Εκτελεί CGI script ανάλογα με τη μέθοδο request ή τον τύπο media.
Mod_alias – Αντιστοιχεί διαφορετικά μέρη του filesystem με το λογικό document tree και κάνει URL
redirection.
Mod_asis – Στέλνει αρχεία που περιέχουν τα δικά τους HTTP headers.
Mod_auth_basic – Βασική αυθεντικοποίηση.
Mod_auth_digest – Αυθεντικοποίηση με χρήση MD5 digest.
Mod_authn_alias – Δίνει την δυνατότητα να επεκταθούν οι βασικές μέθοδοι αυθεντικοποίησης.
Mod_authn_anon – Επιτρέπει την πρόσβαση σε ανώνυμους χρήστες.
Mod_authn_dbd – Αυθεντικοποίηση μέσω βάσης SQL.
Mod_authn_dbm – Αυθεντικοποίηση μέσω αρχείων DBM.
Mod_authn_default – Μέθοδος αυθεντικοποίησης σε περίπτωση σφάλματος.
Mod_authn_file – Αυθεντικοποίηση μέσω χρήσης αρχείων κειμένου.
Mod_authnz_ldap – Αυθεντικοποίηση μέσω LDAP Directory.
Mod_authz_dbm – Ομαδική αυθεντικοποίηση με χρήση αρχείων DBM.
Mod_authz_default - Μέθοδος ομαδικής αυθεντικοποίησης σε περίπτωση σφάλματος.
Mod_authz_groupfile – Ομαδική αυθεντικοποίηση με χρήση αρχείων κειμένου.
Mod_authz_host – Ομαδική αυθεντικοποίηση βάσει host (είτε με όνομα είτε με διεύθυνση IP).
Mod_authz_owner – Αυθεντικοποίηση βάσει ιδιοκτησίας αρχείων.
Mod_authz_user – Αυθεντικοποίηση χρηστών.
Mod_autoindex – Δημιουργεί αυτόματα indexes στα directory.
Mod_cache – Κάνει cache το περιεχόμενο βάσει URI.

5

(Apache modules)
(Apache Multi-Processing Modules)
7
(Apache Authentication and Authorization)
6
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Mod_cern_meta – Παρέχει μεταδεδομένα CERN.
Mod_cgi – Εκτελεί CGI scripts.
Mod_cgid – Εκτελεί CGI scripts μέσω εξωτερικού CGI daemon.
Mod_charset_lite – Δυνατότητα μετάφρασης και μετασχηματισμού σε σετ χαρακτήρων.
Mod_dav – Δυνατότητα Distributed Authoring and Versioning (WebDAV).
Mod_dav_fs – Ο πάροχος filesystem για το mod_dav.
Mod_dav_lock – Γενικό module locking για το mod_dav.
Mod_dbd – Διαχειρίζεται τις συνδέσεις με SQL βάσεις δεδομένων.
Mod_deflate – Συμπιέζει το περιεχόμενο πριν την αποστολή στον πελάτη.
Mod_dir – Δίνει την δυνατότητα για «trailing slash redirect» και ορίζει τα directory index files.
Mod_disk_cache – Διαχειριστής cache περιεχομένου βάσει URI.
Mod_dumpio – Καταγράφει όλα τα Input/Output στο αρχείο σφαλμάτων.
Mod_echo – Απλή υλοποίηση echo server.
Mod_env – Διαμορφώνει τις μεταβλητές περιβάλλοντος που προωθούνται σε CGI Scripts και SSI
σελίδες.
Mod_example – Δίνει παραδείγματα χρήσης του Apache module API.
Mod_expires – Δημιουργεί Expires και Cache-Control HTTP headers σύμφωνα με κριτήρια που
ορίζει ο διαχειριστής.
Mod_ext_filter – Περνάει την απάντηση μέσα από εξωτερικό πρόγραμμα πριν την μεταφέρει στον
πελάτη.
Mod_file_cache – Κρατάει σε memory cache μια στατική λίστα αρχείων.
Mod_filter – Έξυπνο φίλτρο βάσει περιεχομένου.
Mod_headers – Δίνει την δυνατότητα προσαρμογής στα HTTP request και HTTP response headers.
Mod_ident – Αναζητεί RFC 1413 ident.
Mod_imagemap – Δίνει την δυνατότητα για server-side επεξεργασία imagemaps.
Mod_include – Δίνει την δυνατότητα για server-side includes.
Mod_info – Παρέχει αναλυτική επίβλεψη των ρυθμίσεων του server.
Mod_isapi – Επεκτάσεις ISAPI στην έκδοση του Apache για Windows
Mod_ldap – Ομαδοποίηση (pooling) συνδέσεων LDAP και υπηρεσίες caching αποτελεσμάτων για
χρήση από άλλα LDAP module.
Mod_log_config – Παραμετροποιήσιμη καταγραφή όλων των request που φτάνουν στον server.
Mod_log_forensic – Forensic καταγραφή όλων των request που φτάνουν στον server.
Mod_logio – Καταγραφή των input και output bytes ανά request.
Mod_mem_cache – Cache περιεχομένου βάσει URI.
Mod_mime – Συσχετίζει τις επεκτάσεις των αιτηθέντων αρχείων με την συμπεριφορά του αρχείου
(handlers και filter) καθώς και με το περιεχόμενο (mime-type, language, character set και encoding)
Mod_mime_magic – Καθορίζει τον τύπο MIME ενός αρχείου κοιτώντας μόνο κάποια bytes του
περιεχομένου.
Mod_negotiation – Δίνει δυνατότητες για διαπραγμάτευση περιεχομένου.
Mod_nw_ssl – Ενεργοποιεί την κρυπτογράφηση SSL για Netware
Mod_proxy – Παρέχει δυνατότητες HTTP/1.1 proxy/gateway server
Mod_proxy_ajp – Προσθέτει δυνατότητες υποστήριξης AJP στο mod_proxy
Mod_proxy_balancer – Προσθέτει δυνατότητες load balancing στο mod_proxy
Mod_proxy_connect – Επέκταση του mod_proxy για τον χειρισμό «CONNECT» αιτημάτων.
Mod_proxy_ftp – Παρέχει υποστήριξη ftp στο mod_proxy.
Mod_proxy_http – Παρέχει HTTP υποστήριξη στο mod_proxy.
Mod_proxy_scgi – Προσθέτει δυνατότητα λειτουργίας ως SCGI gateway στο mod_proxy.
Mod_reqtimeout – Ορίζει timeout και ελάχιστο ρυθμό δεδομένων για τις εισερχόμενες αιτήσεις.
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Mod_rewrite – Παρέχει μια μηχανή κανόνων που επιτρέπει την επανεγγραφή των αιτούμενων URL
on-the-fly.
Mod_setenvif - Διαμορφώνει τις μεταβλητές περιβάλλοντος που προωθούνται σε CGI Scripts και
SSI σελίδες, βάσει χαρακτηριστικών της αίτησης.
Mod_so – Φόρτωση εκτελέσιμου κώδικα και modules κατά το start-up ή restart.
Mod_spelling – Επιχειρεί να διορθώσει λάθος URL που έχουν προκύψει κατά την πληκτρολόγηση,
αγνοώντας τα μικρά-κεφαλαία και επιτρέποντας μέχρι ένα χαρακτήρα λάθος.
Mod_ssl – Ισχυρή κρυπτογραφία μέσω των SSL και TLS πρωτοκόλλων.
Mod_status – Παρέχει πληροφορίες για την δραστηριότητα και απόδοση του server.
Mod_substitute – Παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και αντικατάστασης στην απάντηση του server
Mod_suexec – Επιτρέπει σε CGI scripts να εκτελούνται σαν συγκεκριμένος χρήστης και group.
Mod_unique_id – Παρέχει μεταβλητή περιβάλλοντος με μοναδικό προσδιοριστή για κάθε αίτημα.
Mod_userdir – Επιτρέπει την δημιουργία ξεχωριστών directory ανά χρήστη.
Mod_usertrack – Επιτρέπει την καταγραφή της δραστηριότητας του χρήστη σε ένα site με
Clickstream
Mod_version – Επιτρέπει τον ορισμό configuration βάσει έκδοσης
Mod_vhost_alias – Επιτρέπει την μαζική φιλοξενία εικονικών site, δυναμικά καθορισμένων.
Εξυπηρετητής γεωχωρικών δεδομένων – MyGIS
Εισαγωγή

Η πλατφόρμα MyGIS είναι ένα web-GIS ανοικτής αρχιτεκτονικής και με χρήση αποκλειστικά open-source
λογισμικού, με την οποία είναι δυνατή η on-line προβολή και διαχείριση δεδομένων που έως σήμερα
μπορούσε να γίνει μόνο από εξειδικευμένους χειριστές, με ειδικά λογισμικά GIS.
Το MyGIS βασίζεται στο ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό Joomla 3, και μπορεί να εγκατασταθεί σε
οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει PHP, MySQL και Apache ενώ είναι προσβάσιμο από
οποιονδήποτε υπολογιστή/tablet/smartphone με σύνδεση στο internet (PC/iOS/Android/Windows Mobile).
2.2.2

Χαρακτηριστικά

Κεντρική διαχείριση δεδομένων από οπουδήποτε
Όλα τα δεδομένα βρίσκονται στο cloud και είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε βρίσκεται ο χρήστης
Geolocation (εντοπισμός θέσης χρήστη)
Αξιοποιώντας το GPS του tablet ή του κινητού, το MyGIS μπορεί να παρακολουθεί τη θέση που βρίσκεται ο
χρήστης δίνοντας άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεται.
Λοιπά χαρακτηριστικά
•
Πολυγλωσσικό περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης
•

Αυτόματη προσαρμογή σε tablet και κινητά τηλέφωνα

•

Κατάλληλος σχεδιασμός για οθόνες αφής

•

Γρήγορη ανταπόκριση χάρτη και πληροφοριών

•

Ενσωματωμένη λειτουργία tiles
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Ενσωματωμένη λειτουργία εντοπισμού θέσης (GPS)
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Αρχιτεκτονική MyGIS

Το MyGIS αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά:
MyGIS Server
Ο MyGIS Server είναι ο κορμός του συστήματος. O MyGIS Server αναλαμβάνει να παράγει χάρτες, να
απεικονίσει θεματικά τα δεδομένα, να πραγματοποιήσει σύνθετες αναζητήσεις, να διαχειριστεί
χρήστες/ρόλους/δικαιώματα κλπ.
Τεχνολογίες υλοποίησης: Joomla (Open Source CMS), PHP
MyGIS TileServer
O MyGIS Tileserver αναλαμβάνει την δυναμική παραγωγή πλακιδίων χάρτη με διανυσματικά
χαρακτηριστικά (vector tiles). Το MyGIS μπορεί να λειτουργήσει με πολλαπλούς tileserver, καθένας από
τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται τα δικά του δεδομένα.
Τι προσφέρουν οι πολλαπλοί tileserver:






Ταχύτητα. Κάθε MyGIS Tileserver λειτουργεί ανεξάρτητα και παράλληλα με τους υπόλοιπους. Η
διαδικασία αυτή είναι «διάφανη» ως προς τον τελικό χρήστη, ο οποίος διαπιστώνει ταχύτερη
φόρτωση των χαρτών του MyGIS.
Διαχωρισμό δεδομένων. Οι πολλαπλοί tileserver παρέχουν την δυνατότητα να διαχωριστούν τα
δεδομένα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες ώστε να εξασφαλίζεται η εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε αυτά.
Επεκτασιμότητα. Καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις του συστήματος σε υπολογιστικούς πόρους
ή/και τα δεδομένα ή/και οι χρήστες του συστήματος, μπορεί εύκολα να προστεθεί ένας ακόμα
MyGIS tileserver για να διασφαλιστεί την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Τεχνολογίες υλοποίησης: Node.js
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CMS Database
Η βάση δεδομένων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS – Content Management System)
αποθηκεύει χρήστες, δικαιώματα, ρυθμίσεις πεδίων, συνδυασμούς χαρτών/επιπέδων, κλπ.
Τεχνολογίες υλοποίησης: MySQL
Geo Databases
Μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούν τα γεωχωρικά δεδομένα του συστήματος. Οι
γεωχωρικές βάσεις δεδομένων μπορούν να συνδεθούν απευθείας με άλλα λογισμικά GIS, με άλλες
εφαρμογές, κλπ., εξασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα του MyGIS με τρίτα συστήματα, αλλά και την
επεκτασιμότητά του.
Τεχνολογίες υλοποίησης: MySQL ή PostgreSQL
MyGIS Client
Ο MyGIS Client είναι η διεπαφή των χρηστών με το σύστημα. Ως progressive web-application (PWA)
διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:





Προσβάσιμο μέσω απλού προγράμματος πλοήγησης, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση
οποιουδήποτε πρόσθετου.
Συμβατό με όλα τα μοντέρνα προγράμματα πλοήγησης (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari, Microsoft Edge κλπ).
Δυνατότητα offline λειτουργίας
Δυνατότητα εγκατάστασης και ως εφαρμογή σε συσκευές Android

Τεχνολογίες υλοποίησης: HTML, CSS, Javascript
2.2.4

Παραδείγματα User Interface

Οι παρακάτω οθόνες είναι από την τρέχουσα έκδοση της προσφερόμενης πλατφόρμας MyGIS v3.
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Παραδείγματα χαρτών στο MyGIS
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Παράδειγμα διαδραστικού υπομνήματος

Παράδειγμα αναδυόμενου παραθύρου συμπλήρωσης στοιχείων (πεδία εισόδου)
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Λειτουργία εκτός σύνδεσης

Το MyGIS μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς σύνδεση στο Internet. Η εφαρμογή
χρησιμοποιεί εσωτερικό μηχανισμό αποθήκευσης δεδομένων (internal cache) και
παραμένει λειτουργική. Επιπλέον, όσα δεδομένα είχε κατεβάσει ο χρήστης πριν διακοπεί η
σύνδεση, παραμένουν διαθέσιμα. Με το που αποκατασταθεί η σύνδεση, η εφαρμογή
ενημερώνεται με τα νέα δεδομένα.
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Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) - MySQL

Το λογισμικό RDBMS θα διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων του έργου. Διακρίνονται οι
εξής βάσεις δεδομένων:




Βάση γεωχωρικών δεδομένων (π.χ. αεροδρόμια, λιμάνια, πυροσβεστική, πρεσβείες
κλπ(
Βάση περιεχομένου πύλης (π.χ. πληροφοριακό κείμενο για το πρόγραμμα, για την
εγγραφή, για τα μενού της πύλης κλπ)
Βάση εφαρμογής (π.χ. για την αποθήκευση χρηστών, των ρυθμίσεών τους, κλπ)

Το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθεί για την φιλοξενία τόσο των αλφαριθμητικών όσο
και γεωγραφικών δεδομένων του έργου θα είναι η MySQL
Community Edition 5.7, που δόθηκε στην κυκλοφορία τον Οκτώβριο
του 20158. Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν:







Ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα λογισμικό – δεν απαιτούνται άδειες για την
εγκατάστασή του, καθιστώντας το ιδανικό για την μελλοντική επέκταση
συστημάτων9.
Υποστήριξη πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων: FreeBSD, HP, Linux, Mac OS X,
NetBSD, Solaris, Windows10
Αρθρωτή(modular) αρχιτεκτονική11
Υποστηρίζει συναλλαγές (transactions) 12
Συνοδεύεται από γραφικό περιβάλλον διαχείρισης, με δυνατότητες διαχείρισης
χρηστών, ρόλων χρηστών και κανόνων 13,14

8

(MySQL 5.7 release)
(MySQL Community vs MySQL Enterprise)
10
(MySQL Supported Platforms)
11
(Choudhary)
12
(MySQL transaction statements)
13
(MySQL Workbench)
14
(phpMyAdmin)
9
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Ανάθεση δικαιωμάτων σε νέο ρόλο χρηστών






Υλοποιεί περιορισμούς αναφορικής ακεραιότητας με την χρήση των foreign key
constraints15.
Υλοποιεί αλγόριθμους B-tree με συμπίεση των index16.
Υποστηρίζει ανέβασμα οποιουδήποτε τύπου αρχείου (όπως .zip, .doc, .xls, .pdf κτλ.)
σε πεδίο τύπου «BLOB»
Υποστήριξη τύπων δεδομένων17:
o Signed/unsigned integers
o FLOAT
o DOUBLE
o CHAR
o VARCHAR
o BINARY
o VARBINARY
o TEXT
o BLOB
o DATE
o TIME
o DATETIME

15

(MySQL Foreign Keys)
(MySQL B-Tree and Hash Indexes)
17
(MySQL Data Types)
16
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o TIMESTAMP
o YEAR
o SET
o ENUM
o GEOMETRY
o POINT
o LINESTRING
o POLYGON
o MULTIPOINT
o MULTILINESTRING
o MULTIPOLYGON
o GEOMETRYCOLLECTION
Πλήρης υποστήριξη ευρετηρίων για τους γεωχωρικούς τύπους δεδομένων που
αναφέρονται πιο πάνω (spatial indexes)18
Δυνατότητα ορισμού νέων τύπων δεδομένων με την χρήση ελεύθερα διαθέσιμων
προγραμμάτων
προ-επεξεργασίας
κειμένου,
όπως
πχ
το
M4
(http://www.gnu.org/software/m4/ )
Ενσωματωμένες συναρτήσεις δημιουργίας, επεξεργασίας και εξαγωγής
γεωμετρίας:
o GeomFromText (wkt, [srid])
o GeomFromWKB (wkb,[srid])
o AsText (geometry)
o AsWKT (geometry)
o AsBinary (geometry)
o AsWKB (geometry)
Πλήρης υποστήριξη τελεστών (operators) και συναρτήσεων(functions) στα τμήματα
SELECT και WHERE των ερωτημάτων19
Πλήρης υποστήριξη των GROUP BY και ORDER BY, υποστήριξη για συναρτήσεις
ομαδοποίησης(COUNT,AVG,STD,SUM,MAX,MIN,GROUP_CONCAT)
Χρήση του συνόλου της διαθέσιμης RAM του συστήματος από default.
Υποστήριξη για LEFT/RIGHT OUTER JOIN τόσο με την τυπική σύνταξη της SQL όσο
και ODBC
Υποστήριξη σύνταξης ANSI και εκτέλεσης σε λειτουργία αποκλειστικής υποστήριξης
ANSI20
Υποστήριξη για aliases σε πίνακες και στήλες
Υποστήριξη cast δεδομένων σε διαφορετικούς τύπους.
Υποστήριξη ώστε οι εντολές DELETE,INSERT,REPLACE,UPDATE να επιστρέφουν αντί
για τον αριθμό των σειρών που επηρεάστηκαν, τον αριθμό των σειρών που
ταίριαξαν.
Υποστήριξη εντολών SHOW που ανακτούν πληροφορία για βάσεις δεδομένων,
μηχανές αποθήκευσης, πίνακες και ευρετήρια. Επιπλέον από την έκδοση 5.0 και
μετά, εισάγεται η βάση δεδομένων INFORMATION_SCHEMA σύμφωνα με τα
πρότυπα της SQL.
Υποστήριξη εντολής EXPLAIN που δείχνει πώς γίνεται η αυτόματη βελτιστοποίηση
ενός ερωτήματος

18

(MySQL Spatial Data Types)
(MySQL Functions and Operators)
20
(MySQL ANSI mode)
19
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Υποστήριξη συνάρτησης «ANALYSE» που υποδεικνύει βέλτιστους τύπους
δεδομένων για κάθε στήλη και μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των μεγεθών των
πινάκων.
Υποστήριξη των ακόλουθων αλγορίθμων κρυπτογράφησης21:
o AES
o DES
o MD5
o SHA1
o SHA2
Εκτεταμένη υποστήριξη full-text αναζήτησης με22:
o Natural Language Full-Text
o Boolean Full-Text
o Full-Text Stopwords
Εντολές αυτόματης συντήρησης και βελτιστοποίησης βάσεων23:
o mysqlcheck
o mysqlrepair
o mysqlanalyze
o mysqloptimize
Ανεξαρτησία των ονομάτων των συναρτήσεων από αυτά των πινάκων ή των στηλών
Υποστήριξη αναφοράς σε πίνακα άλλης βάσης στο ίδιο ερώτημα.
Ύπαρξη συστήματος δικαιωμάτων και κωδικών που είναι πολύ ευέλικτο και
επιτρέπει και την ταυτοποίηση βάσει host.
Ασφάλεια κωδικών μέσω της κρυπτογράφησης όλης της σχετικής κίνησης κατά την
σύνδεση με τον server.
Επεκτάσιμη: υποστηρίζει πάνω από 200.000 πίνακες, πάνω από 5 δισεκατομμύρια
εγγραφές και δυνητικά απεριόριστες ταυτόχρονες συνδέσεις χρηστών.
Υποστηρίζει μέχρι 64 ευρετήρια ανά πίνακα24. Κάθε ευρετήριο μπορεί να είναι
σύνθετο και να περιέχει από 1-16 στήλες.
Υποστηρίζει πολλαπλά σχήματα ανά βάση και τον καθορισμό τους με χρήση SQL.
Υποστηρίζει ορισμό Views, Stored Procedures, Functions, Triggers.
Ενσωματώνει τη σύνταξη συναρτήσεων με χρήση SQL
Υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα σε επίπεδο πινάκων, views
και functions25. Η διαβαθμισμένη πρόσβαση μπορεί να επεκταθεί σε επίπεδο
εγγραφής εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο με την χρήση Views και Triggers.
Υποστηρίζει πολλαπλές επιλογές κατά την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
την επαναφορά τους, όπως ενδεικτικά:
o Sleep
o Compress
o Incremental
o No locking
Συνδεσιμότητα26:
o TCP/IP sockets
o Named pipes (σε Windows λειτουργικά)
o Domain socket files (σε Unix λειτουργικά)

21

(MySQL Encryption Functions)
(MySQL Fulltext Search)
23
(MySQL Table Maintenance)
24
(InnoDB Limits)
25
(MySQL Access Control and Account Management)
26
(MySQL Connectors and APIs)
22
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Διατίθενται API για τις γλώσσες C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby και Tcl
Διατίθεται ODBC connector για την υποστήριξη του προτύπου επικοινωνίας ODBC
Διατίθεται JDBC connector για την υποστήριξη του προτύπου επικοινωνίας JDBC
Διατίθεται .ΝΕΤ connector για την υποστήριξη του προτύπου επικοινωνίας ADO.NET
Πλήρης υποστήριξη για πολλαπλά σετ χαρακτήρων27, όπως latin1, German, big5,
Greek κλπ ώστε να εξασφαλίζεται το localization της εγκατάστασης
Πλήρης υποστήριξη Unicode v2 από την έκδοση 4.1, συμπεριλαμβανομένων των
ελληνικών και της UTF-8 κωδικοποίησης.
Υποστήριξη πινάκων ως τύπο δεδομένων μέσω χρήσης της εντολής «CREATE
TEMPORARY TABLE».
Υποστήριξη κληρονομικότητας πινάκων μέσω χρήσης scripts για δημιουργία
τυποποιημένων στηλών.
Υποστήριξη ταξινομήσεων και συγκρίσεων σύμφωνα με το επιλεγμένο σετ
χαρακτήρων
Υποστήριξη ανεξάρτητης ώρας server (server time zone28)
Οργάνωση δεδομένων

Η MySQL υποστηρίζει πολλαπλές μηχανές αποθήκευσης (storage engines) αλλά η πλέον
ενδεδειγμένη για απαιτητική χρήση, με υψηλά επίπεδα ασφαλείας και εξασφάλιση της
ακεραιότητας των δεδομένων (declarative referential integrity) είναι η InnoDB. H InnoDB
οργανώνει τα δεδομένα στα ακόλουθα επίπεδα:
Επίπεδο αρχείων: Στο data directory, η MySQL αποθηκεύει τα αρχεία δεδομένων και
αρχείων καταγραφής.
Επίπεδο tablespaces: Ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων αποτελούν ένα “tablespace”,
που αποτελεί το λογικό επίπεδο αποθήκευσης του συνόλου των δεδομένων. Κάθε
tablespace περιέχει μία επικεφαλίδα που αναφέρει:








27
28

το tablespace identifier
το τρέχον μέγεθος του tablespace (σε σελίδες)
λίστα από τα ελεύθερα extents
λίστα από τα γεμάτα extents που δεν ανήκουν σε κάποιο segment
λίστα των μερικά γεμάτων extents
Λίστα των σελίδων που περιέχουν δεσμευμένα segments
Λίστα των σελίδων που περιέχουν μη-δεσμευμένα segments.

(MySQL Character sets and collations)
(MySQL Time Zone Support)
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Η κεφαλίδα ενός tablespace29

Επίπεδο File Segment: Ένα tablespace περιέχει file segments, τα οποία είναι λογικά
επίπεδα οργάνωσης και δεν αντιστοιχούν στα φυσικά αρχεία του δίσκου.
Επίπεδο σελίδων (pages): Κάθε αρχείο δεδομένων χωρίζεται σε σελίδες, ισόποσης
χωρητικότητας.
Επίπεδο εκτάσεων (extents): Ένα extent είναι 1MB συνεχόμενων σελίδων (pages).
Επίπεδο πινάκων (tables): Για κάθε πίνακα της βάσης, δημιουργείται ένα εσωτερικό
clustered index (B-Tree) το οποίο αποτελείται από δύο file segment (ένα για τα «φύλλα»
(leaf pages) του δέντρου και ένα για τα υπόλοιπα).
2.3.2

Auditing

Από την έκδοση 5.5 και μετά, η MySQL υποστηρίζει μέσω ειδικής διεπαφής την
εγκατάσταση audit plugins. Όταν συμβεί κάποιο γεγονός στον server, αυτός ελέγχει εάν τα
plugin που έχουν κάνει register έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για αυτό το γεγονός, και
αν ναι, τους το προωθεί, μαζί με όλη την πληροφορία για την τοποθεσία που έγινε το
γεγονός (THD structure).

29

(Wang)
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Έχουν αναπτυχθεί ελεύθερα διαθέσιμα plugin για την MySQL που εκμεταλλεύονται αυτή
την διεπαφή για να παρέχουν εκτενείς δυνατότητες auditing. Για παράδειγμα, το MariaDB
Audit plugin έχει τις παρακάτω δυνατότητες30:





2.3.3

Καταγραφή γεγονότων συνδεσιμότητας – καταγραφή των συνδέσεων,
αποσυνδέσεων και αποτυχημένων συνδέσεων. Σε περίπτωση αποτυχημένης
σύνδεσης καταγράφεται και ο κωδικός σφάλματος.
Καταγραφή γεγονότων ερωτημάτων – καταγραφή όλων των ερωτημάτων (είτε
επιτυχημένων είτε αποτυχημένων για επιλεγμένους χρήστες.
Αναλυτικά στοιχεία καταγραφής – ανάλογα με τον τύπο του γεγονότος,
καταγράφονται τα ακόλουθα:
Timestamp
Ημερομηνία και ώρα που έγινε το
γεγονός
Syslog_host
Ο Host που έστειλε το γεγονός
Syslog_ident
Αναγνωριστικό για την καταγραφή
Syslog_info
Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται
στην αναγνώριση μιας καταγραφής
Serverhost
Το όνομα host που εκτελείται το
plugin
Username
Όνομα χρήστη
Host
Όνομα host από τον οποίο συνδέεται
ο χρήστης
connectionid
Αναγνωριστικό σύνδεσης χρήστη
Queryid
Αναγνωριστικό ερωτήματος
Operation
Ο τύπος της ενέργειας (Connect,
Query, Read, Write, Create, Alter,
Rename, Drop)
Database
Η ενεργή βάση δεδομένων
Object
Το ερώτημα που εκτελέστηκε
retcode
Ο κωδικός επιστροφής ή σφάλματος
για την ενέργεια που καταγράφηκε.
Ανάκαμψη από σφάλματα

Ο μηχανισμός αποθήκευσης InnoDB χρησιμοποιεί από default row-level locks, ώστε να
αποφεύγεται η πιθανότητα deadlock. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο deadlock, ο
μηχανισμός αυτόματα το εντοπίζει και κάνει rollback μία ή περισσότερες συναλλαγές
(transactions) για να το επιλύσει. Η επιλογή των transactions γίνεται βάσει μεγέθους, από
την μικρότερη στη μεγαλύτερη, όπου το μέγεθος του transaction καθορίζεται από τον
αριθμό των σειρών που έγιναν insert, update ή delete.
Εάν συμβεί κάποιο μη-διαχειρίσιμο σφάλμα (crash), ο μηχανισμός InnoDB υποστηρίζει
αυτόματη ανάκαμψη διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των
δεδομένων της βάσης, εκτελώντας τα παρακάτω βήματα31:




30
31

Εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής «redo» - Είναι το πρώτο βήμα, που εκτελείται
πριν την αποδοχή οποιασδήποτε σύνδεσης.
Κάνει rollback μη ολοκληρωμένες συναλλαγές
Εισάγει τις αλλαγές από το “insert buffer”

(MariaDB Audit Plugin)
(InnoDB recovery)
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Διαγράφει όσες εγγραφές είχαν οριστεί να διαγραφούν και δεν περιέχονται πλέον
σε κάποια συναλλαγή.
Αντίγραφα ασφαλείας

Η MySQL υποστηρίζει τους ακόλουθους τρόπους λήψης αντιγράφων ασφαλείας32:








2.4

Full Backup μέσω desktop προγραμμάτων όπως mysqldump και mysqlhotcopy.
Full Backup μέσω web προγραμμάτων όπως το phpMyAdmin
Full Online Backup όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αποθήκευσης InnoDB.
File Backup για άλλους μηχανισμούς αποθήκευσης
Delimited-Text File Backup
Incremental Backup
Backup μέσω Replication
Backup μέσω File System Snapshot σε συστήματα αρχείων τύπου Veritas
Εξυπηρετητής push notifications

Ο εξυπηρετητής push notifications χρησιμεύει για να αποστέλλει ειδικά μηνύματα σε
κινητές συσκευές (smartphones), τα οποία εμφανίζονται ως «ειδοποίηση» (notification) στο
κινητό τηλέφωνο. Πατώντας μετά πάνω στην ειδοποίηση, μπορεί να γίνεται εκκίνηση της
εφαρμογής.
Υπάρχουν δύο ειδών εξυπηρετητών push notifications:



On-premises, όπου ολόκληρο το απαιτούμενο λογισμικό εγκαθίσταται σε έναν
εξυπηρετητή
Online SaaS (Software as a Service), όπου κάποιος τρίτος πάροχος αναλαμβάνει την
φιλοξενία και την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού

Για το Alert247, θα χρησιμοποιηθεί η δεύτερη επιλογή, προκειμένου να μην αυξηθεί ακόμα
περισσότερο η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων δομών φιλοξενίας. Προτείνεται να
χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία TWILIO (https://www.twilio.com/) και να γίνουν οι
απαραίτητες ρυθμίσεις για την σύνδεσή της με τις υπόλοιπες εφαρμογές.
2.5

Harvester

Προκειμένου να συγκεντρώνονται τα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν κάποιον
τουρίστα (π.χ. απεργίες, έκτακτες ανακοινώσεις αεροδρομίων/λιμανιών, επικίνδυνα
καιρικά φαινόμενα κλπ), απαιτείται αυτοματοποιημένο λογισμικό που θα ανιχνεύει από
διάφορες πηγές το αντίστοιχο περιεχόμενο, θα το εξάγει (harvest) και θα το συνθέτει σε μια
ενιαία ροή περιεχομένου, σε μια διαδικασία που ονομάζεται dynamic content aggregation.
Οι πηγές περιεχομένου σε ένα τέτοιο λογισμικό μπορούν να είναι διάφορα ενημερωτικά
site, είτε γενικού (π.χ. ειδησεογραφικά portal), είτε εξειδικευμένου περιεχομένου (π.χ.
μετεωρολογικά portal).

3

Εφαρμογή

3.1
32

Περιγραφή λειτουργίας

(MySQL Backup and Recovery)
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Η εφαρμογή (android & iphone) παρέχει τη δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση
κινδύνου. Επίσης, παρέχει δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης μόλις η συσκευή ανιχνεύσει
τροχαίο ατύχημα, απομάκρυνση από ομάδα ή πτώση στο έδαφος.
Οι ειδοποιήσεις αφορούν:


Επίπεδο Α (για όλους): Ειδοποίηση επιλεγμένων επαφών, οι οποίοι θα ονομάζονται
«ψηφιακοί εθελοντές»
 Επίπεδο Β (μόνο συνδρομητές της υπηρεσίας): Κέντρο Λήψης Σημάτων
Η ειδοποίηση θα περιέχει: Είδος κινδύνου, χρόνος συμβάντος, συντεταγμένες θέσης,
ταυτότητα (προφίλ) χρήστη.
3.2

Λειτουργίες εφαρμογής

3.2.1









3.2.2


3.2.3





3.2.4


Πρώτη φόρτωση εφαρμογής
Κατά την πρώτη φόρτωση της εφαρμογής, εμφανίζεται μετά το splash screen,
εικονίδιο επιλογής γλώσσας, και μετά απαιτείται η συμπλήρωση κινητού
τηλέφωνου.
Ο server στέλνει verification sms
Η εφαρμογή διαβάζει αυτόματα το verification sms (όπως π.χ. viber) και αποστέλλει
το μήνυμα επιτυχούς ενεργοποίησης. Λαμβάνει από τον server ένα μοναδικό
αναγνωριστικό (ανά αριθμό τηλεφώνου).
Κατόπιν ο χρήστης διαλέγει PIN ασφαλείας. Η εφαρμογή του βγάζει επίσης το
option για το location tracking, default on.
Το επόμενο βήμα είναι η προαιρετική συμπλήρωση προφίλ με επιπλέον στοιχεία. Η
εφαρμογή λαμβάνει από τον server ένα πακέτο πεδίων (δυναμικά, π.χ. {field: birth,
datatype: date, label_gr: “Ημ/νία γέννησης”}) και τα εμφανίζει προς συμπλήρωση.
Αποστέλλει στον server το πακέτο δεδομένων (encrypted)
Επόμενες φορτώσεις
Αποστολή στον server ping (με user id)
Μετάβαση στην αρχική οθόνη
Χειροκίνητη γενική ειδοποίηση
Ο χρήστης πατάει κουμπί κινδύνου.
Η εφαρμογή στέλνει στον server το αντίστοιχο μήνυμα.
Ο server ανάλογα με το προφίλ χρήστη επιλέγει ποιους άλλους χρήστες θα
ειδοποιήσει. Στέλνει κατάλληλο push notification στους χρήστες αυτούς.
Οι ειδοποιηθέντες χρήστες έχουν την επιλογή άμεσης ανταπόκρισης ή αγνόησης
του notification. Θα πρέπει μετά από κάποιο διάστημα (π.χ. 1 ώρα) το notification
να μην ισχύει και να ακυρώνεται. Η εφαρμογή στέλνει πίσω στον server ποιος
χρήστης ανταποκρίθηκε.
Χειροκίνητη ειδοποίηση για θέμα υγείας
Ο χρήστης πατάει το κουμπί “Χρειάζομαι γιατρό”.
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Η εφαρμογή στέλνει στον server το αντίστοιχο μήνυμα.
Ο server ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, εντοπίζει τις εγγύτερες υπηρεσίες
υγείας .
Οι υπηρεσίες αυτές εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη με τις απαραίτητες
πληροφορίες (ονομασία, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) και ο χρήστης
επιλέγει να κληθεί η επιθυμητή υπηρεσία για επικοινωνία, ενώ θα έχει τη
δυνατότητα να σχεδιαστεί δρομολόγηση βάσει της τοποθεσίας του χρήστη και της
τοποθεσίας της υπηρεσίας.
Χειροκίνητη ειδοποίηση για θέμα ασφαλείας
Ο χρήστης πατάει το κουμπί “Καλέστε την αστυνομία”
Η εφαρμογή στέλνει στον server το αντίστοιχο μήνυμα.
Ο server ενεργοποιεί το μηχανισμό Interactive Voice Response (IVR) για τον έλεγχο
του συμβάντος.
Σε περίπτωση μη-απόκρισης, δημιουργείται αντίστοιχος συναγερμός (alert) και ο
χειριστής του Κέντρου Λήψης Σημάτων θα ενημερώνει την Άμεση Δράση
παρέχοντας πληροφορίες για τον χρήστη και την τοποθεσία του.
Σε περίπτωση απόκρισης, το IVR θα απευθύνεται στον χρήστη στην γλώσσα
προτίμησής του με διαφορετικές ερωταποκρίσεις ανά περιστατικό για να
επιβεβαιώσει (τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω κωδικών αναγνώρισης)
την κατάστασή του.
Ανεξαρτήτως απάντησης χρήστη, το IVR θα κλείνει ευγενικά την γραμμή, αλλά αν ο
χρήστης έδωσε τον προ-συμφωνηθέντα κωδικό κινδύνου, θα γίνεται κλήση της
άμεσης δράσης για δήλωση του περιστατικού.
Ταυτόχρονα, ανάλογα με το προφίλ χρήστη ο server επιλέγει ποιους άλλους
χρήστες θα ειδοποιήσει. Στέλνει κατάλληλο push notification στους χρήστες αυτούς.
Αυτόματη ειδοποίηση χρήστη λόγω συμβάντος
Καταχωρείται στην εφαρμογή ένα συμβάν (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιά, κλειστός
δρόμος, απεργία σε λιμάνι κλπ).
Ο server στέλνει ενημερωτικό μήνυμα στους χρήστες που επηρεάζονται από το
συμβάν βάσει τοποθεσίας από το gps της συσκευής και των στοιχείων που έχουν
εισάγει (π.χ. ο χρήστης έχει δηλώσει ότι βρίσκεται σε κάποια πόλη/νησί/Νομό).
Ο χρήστης λαμβάνει την ειδοποίηση στη συσκευή του.
Αυτόματη ειδοποίηση λόγω ατυχήματος
Η εφαρμογή (always on) ανιχνεύει πτώση ή τροχαίο με την χρήση αισθητήρων
(γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο) βάσει δοθέντων αλγορίθμων.
Η εφαρμογή εμφανίζει προειδοποίηση για το γεγονός που ανίχνευσε στον χρήστη,
μαζί με χρονόμετρο π.χ. 1 λεπτού. Ακούγεται ηχητική ειδοποίηση ανά π.χ. 5
δευτερόλεπτα.
Ο χρήστης μπορεί εντός του χρονικού διαστήματος να ακυρώσει το γεγονός.
Αν δεν το ακυρώσει, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος στέλνεται
ειδοποίηση.
Τα υπόλοιπα βήματα είναι όπως και στην χειροκίνητη ειδοποίηση.
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Αν έχει δηλωθεί επιβλέποντας χρήστης (supervisor), η εφαρμογή ειδοποιεί και τον
supervisor.

Αυτόματη ειδοποίηση λόγω απομάκρυνσης
Η εφαρμογή (always on) του επιβλεπόμενου χρήστη στέλνει περιοδικά (π.χ. ανά 1’)
poll με την τοποθεσία.
Ο server ελέγχει την τοποθεσία και τη συγκρίνει με τις επιλογές (ακτίνα,
ημερομηνία, σε σχέση με τι) όλων των supervisor χρηστών. Ένας χρήστης μπορεί να
«επιβλέπεται» από πολλούς supervisor. Σε περίπτωση που εντοπίσει απομάκρυνση,
στέλνει push notification στον κατάλληλο supervisor.
Προσθήκη επαφών – ψηφιακών εθελοντών
Ο χρήστης διαλέγει από την λίστα των επαφών του ποιοι θέλει να ειδοποιούνται,
ποιοι δηλαδή θα είναι οι ψηφιακοί εθελοντές
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει χειροκίνητα αριθμούς τηλεφώνων που θέλει να
ειδοποιούνται.
o Στην περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι χρήστης της
εφαρμογής Η εφαρμογή εμφανίζει κουμπί «Αποστολή εφαρμογής», όπου
στέλνεται μέσω των sharing options μήνυμα για να κατεβάσει την
εφαρμογή.
o Όπου sharing options οι default επιλογές που εμφανίζονται ανά συσκευή,
π.χ. sms, email, viber, messenger, κλπ.
Η εφαρμογή στέλνει τελικά αριθμούς τηλεφώνων + user id στον server.
Ο server ελέγχει αν οι επιλεγμένοι αριθμοί τηλεφώνων είναι επίσης χρήστες της
εφαρμογής και απαντάει αντίστοιχα πίσω στην εφαρμογή.
Αν είναι χρήστες της εφαρμογής, ο server στέλνει επίσης push notification στους
επιλεγμένους χρήστες καλώντας τους να αποδεχτούν το αίτημα επαφής.
O server ενημερώνει ασύγχρονα με push notification για το ποιος χρήστης
αποδέχτηκε το αίτημα.
Η εφαρμογή εμφανίζει με κατάλληλο interface το status των αιτημάτων.

3.2.10 Προσθήκη επιβλεπόμενων επαφών







Η εφαρμογή ζητάει από τον server άλλους χρήστες της εφαρμογής εντός μικρής
ακτίνας (π.χ. 10μ).
Ο server στέλνει λίστα με τους χρήστες
Η εφαρμογή απεικονίζει αυτή τη λίστα, και ο χρήστης επιλέγει ποιες επαφές θέλει
να επιβλέπει.
Παρόμοια ροή με την προσθήκη απλών επαφών από εδώ και πέρα. Η μόνη
διαφοροποίηση είναι ότι μετά την αρχική αποδοχή του αιτήματος, ένας
επιβλεπόμενος χρήστης δε μπορεί να καταργήσει το ποιος χρήστης τον επιβλέπει.
Ο χρήστης επιλέγει και αποθηκεύει επίσης την ακτίνα επιτήρησης (π.χ. 50μ), πώς
μετριέται η ακτίνα επιτήρησης, για πόσο διάστημα θα λειτουργεί η επιτήρηση
(ημ/νία και ώρα). Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, οι επιβλεπόμενες
επαφές καταργούνται.

«Καινοτόμα εφαρμογή υπηρεσιών προσωπικής ασφάλειας και προστασίας τουριστών σε πραγματικό χρόνο –
TOURISTA 24/7»
Σελ. 26 /54

AVMap GIS ΑΕ

1.2 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών TOURISTA 24/7

3.2.11 Οθόνη πληροφοριών






Σε αυτή την οθόνη, η εφαρμογή απεικονίζει χρήσιμες φράσεις (retrieved from
server once), και την μετάφρασή τους στην τοπική διάλεκτο. Δίπλα στη μετάφραση
κάθε φράσης, υπάρχει κουμπί που πατώντας το θα εκφωνεί το αντίστοιχο λεκτικό.
Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει ο ίδιος κάτι. Η εφαρμογή
θα του το μεταφράζει με αυτόματη μετάφραση (π.χ. google translate api) και να του
το διαβάζει αν το επιλέξει (με χρήση text-to-speech).
Η εφαρμογή εμφανίζει επίσης πληροφοριακά νέα για 4 κατηγορίες (αεροδρόμια,
λιμάνια, μεταφορές, γενικά νέα), τα οποία λαμβάνει από τον server.

3.2.12 Επιλογές χρήστη









3.3

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Γλώσσα εφαρμογής
Ειδοποίηση κοντινότερων επαφών σε περίπτωση ατυχήματος (on/off, require
additional permission), default off
Επαφές που ειδοποιώ (ψηφιακοί εθελοντές)
Επαφές που με ειδοποιούν (είμαι ψηφιακός εθελοντής για κάποιον άλλο χρήστη)
Επαφές που επιβλέπω
Αλλαγή προσωπικού PIN
Κατέβασμα αντιγράφου δεδομένων
Διαγραφή ιστορικού
Διαγραφή λογαριασμού

Η εφαρμογή θα είναι πολυγλωσσική με εναλλαγή ανάμεσα σε 10 γλώσσες. Θα
υποστηρίζονται «αρχεία γλώσσας» με εύκολη λήψη/ενημέρωση, ενώ οι
υποστηριζόμενες γλώσσες θα είναι Left To Right.
Το main button της εφαρμογής («SOS») θα μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον πιο
σύντομο τρόπο που υποστηρίζει η κάθε πλατφόρμα. Για παράδειγμα, αν το κινητό
έχει κλειστή, κλειδωμένη οθόνη, με π.χ. double tap το home button, θα γίνεται
launch η εφαρμογή και να εκτελείται αυτόματα το SOS.
Η επικοινωνία με τον server θα γίνεται μέσω https και ανταλλαγή json μηνυμάτων.
Το πακέτο «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων» ανά user id θα ακολουθεί το
ownCloud μοντέλο για την επικοινωνία με τον server33.
Συνεπώς, η εφαρμογή θα κάνει το encryption, και στον server θα αποθηκεύονται
μόνο τα encrypted προσωπικά δεδομένα. Ο server δε θα αποθηκεύει το private key
κάθε χρήστη.
Βλ. επίσης https://security.stackexchange.com/a/71915
Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την απεικόνιση πληροφοριακών μηνυμάτων τύπου
URL κατόπιν λήψης push notification. Π.χ. «Απεργία πλοίων σήμερα 9/1/2018. Για
περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ».
Αποσπάσματα οθόνης

(OwnCloud Encryption Model)
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Main Screen
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Sending SOS
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Sending SOS (fall)
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Manage Contacts – My community

«Καινοτόμα εφαρμογή υπηρεσιών προσωπικής ασφάλειας και προστασίας τουριστών σε πραγματικό χρόνο –
TOURISTA 24/7»
Σελ. 31 /54

AVMap GIS ΑΕ

1.2 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών TOURISTA 24/7

Manage Contacts – User options
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Manage Contacts - Dependents
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Manage Contacts – Dependents options
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Receiving contact request
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Receiving alert
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Information Screen-News
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Information Screen-Translate
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Options
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Options – Manage UI
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Κέντρο Λήψης Σημάτων
Εισαγωγή

Η εφαρμογή Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) θα αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» για τον
χειρισμό των alerts και των κλήσεων από τις mobile εφαρμογές. Η εφαρμογή αυτή θα
διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό Interactive Voice Response (IVR) για την δρομολόγηση
των αυτόματων κλήσεων, καθώς και περιβάλλον δρομολόγησης περιστατικών για τους
χειριστές του Κ.Λ.Σ.
Το IVR κρίνεται απαραίτητο για το πρώτο στάδιο της επικοινωνίας, καθώς αντιμετωπίζει
ευκολότερα ζητήματα πολυγλωσσικότητας και αποφορτίζει το ΚΛΣ από «false alarms» που
έχει μετρηθεί ότι αποτελούν περίπου το 85%-90% των κλήσεων34 (π.χ. η πτώση κινητού από
το χέρι μπορεί να θεωρηθεί ως πτώση του χρήστη).
Όλη η αλληλεπίδραση του χρήστη με το IVR γίνεται με την χρήση μηχανισμού τεχνητής
νοημοσύνης και αναγνώρισης φυσικής γλώσσας, όπως λ.χ. γίνεται πλέον στα τηλεφωνικά
κέντρα των περισσότερων τραπεζών της χώρας, χωρίς να απαιτείται ο απαρχαιωμένος
μηχανισμός με το πάτημα πλήκτρων («πατήστε 1 για…»), με την δαιδαλώδη δομή επιλογών
που οι περισσότεροι χρήστες έχουν δηλώσει ότι είναι αδύνατο να θυμούνται 35, πόσο
μάλλον σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, αλγόριθμοι θα αναλύουν τα
στοιχεία, προφίλ χρήστη, κίνησή του πριν και μετά την κλήση, κρούση, τελευταίες γνωστές
συντεταγμένες, εάν το κινητό έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, αλλά και τα αποτελέσματα που
θα προκύψουν από το IVR, δίνοντας στον χειριστή σαφή εικόνα για να ακολουθήσει το
αντίστοιχο πρωτόκολλο ενεργειών.
Οι δυνατότητες επικοινωνίας με το ΚΛΣ είναι:
1) Μέσω κουμπιού κλήσης στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
2) Μετά την ενεργοποίηση κάποιου συναγερμού (alert) από την εφαρμογή. Στην
περίπτωση αυτή, καλεί το ΚΛΣ τον χρήστη (αυτόματα).
3) Καλώντας τον ειδικό τηλεφωνικό αριθμό του ΚΛΣ από οποιαδήποτε συσκευή. Σε
αυτή την περίπτωση είναι αναγκαίο ένα σύντομο «κλασσικό» μενού IVR (πατήστε 1
κλπ) για την επιλογή γλώσσας.
4.2

Τεχνική περιγραφή IVR

Το IVR θα υλοποιηθεί με τηλεφωνικό κέντρο τύπου Elastix (https://www.elastix.org/ ), και
συγκεκριμένα την έκδοση 2.5 η οποία είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα36.
Ορολογία που χρησιμοποιείται:
Όρος

Επεξήγηση

Trunk

Η φυσική γραμμή που συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο. Μία γραμμή
μπορεί να συνδέεται με έναν ή παραπάνω τηλεφωνικούς αριθμούς.

SIP trunk

Μια γραμμή που συνδέεται με τεχνολογία “VOIP” (Voice over IP). Αυτές οι
γραμμές υλοποιούνται μέσω internet και δεν απαιτούν την ύπαρξη απλής
τηλεφωνικής γραμμής (PSTN).

Inbound

Μία διαδρομή που ορίζουμε για τις εισερχόμενες κλήσεις. Αφορά έναν ή

34

(Sampson)
(Kaehr Serra, 2011)
36
(Elastix 2.5 availability)
35
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παραπάνω τηλεφωνικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί ένα
inbound route για τον αριθμό 2108056321, ένα δεύτερο για τους αριθμούς
2108056322-324 κλπ.

Extensions Οι εσωτερικοί αριθμοί (συνήθως τριψήφιοι, π.χ. 101, 102, κλπ) οι οποίοι
απαντούν τις κλήσεις
Queue

Σειρά προτεραιότητας. Κάθε queue περιλαμβάνει 2 ή παραπάνω extension.
Αναλόγως με την στρατηγική που επιλέγεται, κάθε κλήση που φτάνει σε ένα
queue εξυπηρετείται π.χ. από το πρώτο διαθέσιμο extension, από το
extension που έχει απαντήσει τις λιγότερες κλήσεις κλπ.
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Παράδειγμα ρύθμισης κλασσικού IVR (με πάτημα πλήκτρων)
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Παράδειγμα ρύθμισης για Inbound Route

Για κάθε υποστηριζόμενη γλώσσα του TOURISTA, είναι αναγκαία η προμήθεια αντίστοιχων
τηλεφωνικών αριθμών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή δρομολόγηση.
Σε περίπτωση κλήσης του ΚΛΣ χειροκίνητα από τον χρήστη, η εφαρμογή βάσει των
προτιμήσεων του χρήστη (γλώσσα διεπαφής) καλεί τον σωστό τηλεφωνικό αριθμό όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Σε περίπτωση αυτοματοποιημένου σήματος (π.χ. λόγω πτώσης), ο Server της εφαρμογής
προωθεί κατάλληλο μήνυμα στο λογισμικό του ΚΛΣ, το οποίο αναλαμβάνει να καλέσει τον
χρήστη με την χρήση IVR που ταιριάζει στο προφίλ του (π.χ. μέσω του κινέζικου IVR για τον
Κινέζο).
Σε περίπτωση μη-απόκρισης, δημιουργείται αντίστοιχος συναγερμός και πλέον
αναλαμβάνει ο χειριστής του ΚΛΣ, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών.
Σε περίπτωση απόκρισης, το IVR θα απευθύνεται στον χρήστη στην γλώσσα προτίμησής
του με διαφορετικές ερωταποκρίσεις ανά περιστατικό για να επιβεβαιώσει (τηρώντας τα
πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω κωδικών αναγνώρισης) την κατάστασή του. Για παράδειγμα,
σε περίπτωση περιστατικού «πτώσης» το IVR θα ρωτάει αν ο χρήστης χρειάζεται άμεσα
βοήθεια. Σε περίπτωση περιστατικού «κινδύνου» όπου π.χ. μπορεί ο χρήστης να βρίσκεται
υπό την απειλή όπλου, το IVR θα ζητάει από τον χρήστη τον προσωπικό του κωδικό.
Ανεξαρτήτως απάντησης χρήστη, το IVR θα κλείνει ευγενικά την γραμμή ώστε να μην
θορυβηθεί ο δράστης, αλλά αν ο χρήστης έδωσε τον προ-συμφωνηθέντα κωδικό, θα γίνεται
κλήση της άμεσης δράσης για δήλωση του περιστατικού.
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Ενέργειες του ΚΛΣ

Οι χειριστές βλέπουν τα σήματα, με σειρά προτεραιότητας και τον χαρακτηρισμό του
καθενός. Βάσει πρωτοκόλλου ενεργειών, θα καλείται η αστυνομία/ πυροσβεστική/ λιμενικό
και παράλληλα ο χειριστής θα αποστέλλει τις συνοδευτικές πληροφορίες μέσω
τυποποιημένου κωδικοποιημένου σήματος προς το σώμα ασφαλείας. Θα καλούνται και
συγγενικά/φιλικά πρόσωπα σε Ελλάδα και μετά πρόσωπα που βρίσκονται στη χώρα
καταγωγής. Ταυτόχρονα, οι χειριστές θα φροντίζουν να διατηρούν επαφή με τον χρήστη όχι
μόνο για την ασφάλειά του αλλά και για να διατηρήσει τη ψυχραιμία του.
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Προτεινόμενος σχεδιασμός οθόνης για τους χειριστές (στην αγγλική)
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Υπεύθυνος ασφαλείας

Ο υπεύθυνος ασφαλείας παρακολουθεί καθημερινά την ροή εργασίας του ΚΛΣ μέσω
ειδικών οθονών που είναι διαθέσιμες μόνο σε αυτόν τον ρόλο. Αυτές είναι:
Ενεργές κλήσεις
Σε αυτή την οθόνη ο υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να δει τις τρέχουσες ενεργές κλήσεις
που έχουν δρομολογηθεί σε χειριστή, και να συνακούσει κάποια από αυτές.
Ιστορικό κλήσεων
Μέσω του ιστορικού κλήσεων, ο υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να δει τα στοιχεία της
κλήσης (ονοματεπώνυμο και στοιχεία προφίλ καλούντος, ώρα κλήσης, τρόπος κλήσης), τα
στοιχεία του χειριστή που τυχόν ανέλαβε να απαντήσει, καθώς και τις ενέργειες που
δρομολογήθηκαν.
Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ανά κλήση είναι:




Εκτύπωση/Αποστολή με email αναφοράς για την κλήση.
Κατέβασμα ηχητικού αρχείου καταγραφής
Καταγραφή σχολίου για τον χειριστή

Ιστορικό συστήματος
Στο ιστορικό συστήματος καταγράφονται όλες οι ενέργειες που αφορούν το σύστημα (π.χ.
login/logout χειριστή, αυτόματη κλήση, κατέβασμα αρχείου κλπ).
Στατιστικά
Στην οθόνη των στατιστικών, εμφανίζονται:





Αριθμός κλήσεων ημερησίως/εβδομαδιαίως/μηνιαίως
Αριθμός κλήσεων ανά τύπο περιστατικού (έκτακτης ανάγκης, υγείας, φωτιά, κλπ)
Χρόνοι απόκρισης (από την στιγμή που ήρθε η κλήση μέχρι που έφτασε σε χειριστή)
Χρόνοι διεκπεραίωσης (από την στιγμή που έφτασε σε χειριστή μέχρι να
ολοκληρωθεί)

Τα παραπάνω στατιστικά εμφανίζονται τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε χειριστή του
τηλεφωνικού κέντρου.

«Καινοτόμα εφαρμογή υπηρεσιών προσωπικής ασφάλειας και προστασίας τουριστών σε πραγματικό χρόνο –
TOURISTA 24/7»
Σελ. 50 /54

AVMap GIS ΑΕ

4.5

1.2 Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών TOURISTA 24/7

Πρωτόκολλα ανταπόκρισης

Τα παρακάτω πρωτόκολλα ανταπόκρισης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις οθόνες του
λογισμικού για το Κ.Λ.Σ., ιδανικά με interactive τρόπο όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. όταν
επιλεγεί ιατρική ανάγκη να γίνεται μετάβαση ή εμφάνιση μόνο του αντίστοιχου
περιεχομένου).
4.5.1

Γενικά

Μιλάμε πάντα με ήρεμο τρόπο, προσπαθώντας να καθησυχάσουμε τον καλούντα. Είναι
πολύ σπάνιο κάποιος που βρίσκεται σε ανάγκη να μπορεί να σκεφτεί καθαρά, οπότε θα
πρέπει να τον καθοδηγήσουμε με ερωτήσεις.
Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι βασικές και πρέπει να ρωτούνται στην αρχή, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει η απαραίτητη πληροφορία από την εφαρμογή;






Πού;
Τι;
Πότε;
Ποιος;
Γιατί;

Εάν δεν υπάρχει απόκριση, ενδέχεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον καλούντα αν
μιλήσει. Σε αυτή την περίπτωση μεταβαίνουμε στο σιωπηλό πρωτόκολλο.
Μετά τα παραπάνω, το επόμενο ερώτημα είναι «Πώς;». Στη συνέχεια, και αναλόγως τη
φύση του περιστατικού ρωτάμε:



4.5.2



4.5.3

Όπλα;
Κίνδυνοι;
Τραυματισμοί;
Φωτιά
Πού βρίσκεται η φωτιά;
Πόσο μεγάλη είναι η φωτιά;
Υπάρχουν επικίνδυνα υλικά (π.χ. καύσιμα) κοντά;
Ιατρική ανάγκη

Σε περίπτωση που η ιατρική ανάγκη δεν αφορά τον ίδιο τον καλούντα, ρωτάμε για τον
παθόντα:






4.5.4

Έχει τις αισθήσεις του; Επικοινωνεί με το περιβάλλον;
Αναπνέει κανονικά;
Γνωρίζετε τι συνέβη;
Έχει κάποιον προφανή τραυματισμό;
Κινείται;
Μου περιγράφετε τι κάνει ο ασθενής αυτή τη στιγμή;
Απειλή

Για εισβολέα:



Μπορείτε να κλειδώσετε την πόρτα;
Είδατε να κρατάει κάποιο όπλο;
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Σιωπηλό πρωτόκολλο

Λέμε στον καλούντα να πατήσει ένα οποιοδήποτε πλήκτρο αν μας ακούει.
Αν πατηθεί πλήκτρο:
Του λέμε: Αν μας καταλαβαίνετε, πατήστε «1».
«Βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο; Πατήστε 1 για ναι, 3 για όχι.»
«Χρειάζεστε αστυνομία; Πατήστε 1 για ναι, 3 για όχι». Αν ναι, ειδοποιούμε άμεσα
την αστυνομία, ενώ παράλληλα μεταβαίνουμε στο πρωτόκολλο απειλής.
«Χρειάζεστε ασθενοφόρο; Πατήστε 1 για ναι, 3 για όχι». Αν ναι, ειδοποιούμε άμεσα
ασθενοφόρο, ενώ παράλληλα μεταβαίνουμε στο πρωτόκολλο ιατρικής ανάγκης.
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