
 

 

 

 

 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο – Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

«Πιεξνθνξηθή» 

 

 

 

Μεηαπηστιακή Διαηριβή 

 

 Σίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη Mobile εφαρμογής για εφαρμογές M-Health 

Development of Mobile App for M-Health Applications 

Ολνκαηεπώλπκν Φνηηεηή Ευάγγελος Κιτσούλης 

Παηξώλπκν Βασίλειος 

Αξηζκόο Μεηξώνπ ΜΠΠΛ15028 

Δπηβιέπσλ Αλέπης Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία Παξάδνζεο Οκτώβριος 2018  



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Κιτςοφλησ Ευάγγελοσ 

2 
Αλάπηπμε Mobile εθαξκνγήο γηα εθαξκνγέο M-Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή 

(ππνγξαθή) 
 
 

 

(ππνγξαθή) 
 

(ππνγξαθή) 
 

Δπζύκηνο Αιέπεο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Μαξία Βίξβνπ 
Καζεγήηξηα 

Κσλζηαληίλνο Παηζάθεο  
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

 

  



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Κιτςοφλησ Ευάγγελοσ 

3 
Αλάπηπμε Mobile εθαξκνγήο γηα εθαξκνγέο M-Health 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο Web 
εθαξκνγήο ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ζα είλαη ζπκβαηή γηα ρξήζε από νπνηνλδήπνηε 
browser όπσο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο. 

    θνπόο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα θαηαρσξεί ην ηζηνξηθό από ηηο παζήζεηο 
ηηο νπνίεο έρεη λνζήζεη , θαζώο θαη λα βιέπεη ηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεη γηα λα απνθηήζεη κηα 
πάζεζε κέζσ ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. Δπίζεο κέζα από ηελ εθαξκνγή ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
ζηνλ ρξήζηε λα δειώλεη κέζσ ηνπ ΑΜΚΑ ηα ζπγγεληθά  ηνπ πξόζσπα έηζη ώζηε λα πξνθύςεη ε 
θιεξνλνκηθόηεηα. Η εθαξκνγή ζα δηαζέηεη ηαηξηθά άξζξα όπνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 
δηαβάζεη , όπσο επίζεο θαη ζρεηηθά άξζξα πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε κε 
βάζε ηηο παζήζεηο πνπ έρεη δειώζεη ν ίδηνο. 

    Βαζηθό πιενλέθηεκα γηα ην ρξήζηε , ζα είλαη όρη κόλν λα γλσξίδεη από πνηεο παζήζεηο έρεη 
λνζήζεη ν ίδηνο αιιά θαη από πνηεο παζήζεηο ζα κπνξνύζε λα λνζήζεη κε βάζε ηελ 
θιεξνλνκηθόηεηα πνπ πξνθύπηεη. 

    Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη πινπνηεζεί ζε δύν θνκκάηηα , ηελ Web έθδνζε θαη ηελ 
Android. Η Web έθδνζε πινπνηήζεθε από ηνλ Πνζλαθίδε Ηξαθιή (ΜΠΠΛ 15061) θαη 
παξνπζηάδεηαη ζηελ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηνπ.   

 

ABSTRACT 

The current thesis has as main target the design and development of a medical web application, 
which will be compatible for use by any browser and mobile devices. 

    The purpose of the application is to let the user record the history of the illnesses he has 
suffered from, and also to be able to see the chances of getting a condition due to heredity. 
Moreover, the user will have the choice to declare his relatives’ personal registration numbers in 
order for the heredity data to be resulted. The application will also have medical articles 
available to the user, as well as other related articles that will pop up in the profile of the user 
based on the illnesses that he has declared. 

    A major advantage for the user, will not only be the fact that he will be able each time to know 
from what illnesses he has already suffered, but also to be able to know the potential diseases 
that may affect him based on his heredity. 

    In this dissertation we have created two applications , Web versions and Android version. 
The Web version is developed by Posnakidis Iraklis(MPPL 15061) and has been presented in 
his own dissertation. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Περιγραφή της εργασίας 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε κηαο ηαηξηθήο εθαξκνγήο  όπνπ ε 
θύξηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη ην ηζηνξηθό ησλ παζήζεσλ ηνπ θάζε ρξήζηε όπσο επίζεο θαη ε 
εκθάληζε ησλ παζήζεσλ πνπ κπνξεί λα λνζήζεη κε βάζε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα. 

    Πέξα από απηέο ηηο δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο , ν ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα βιέπεη 
θάπνηα γεληθά ηαηξηθά άξζξα ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζηελ αξρηθή νζόλε, όπσο θαη άξζξα ηα 
νπνία ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο παζήζεηο πνπ έρεη δειώζεη ν ίδηνο. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί 
όηη ν ρξήζηεο γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή θαη γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο 
δπλαηόηεηέο ηεο , ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή θαη θαηά ηεο είζνδν ηνπ λα δώζεη ηα 
θαηάιιεια ζηνηρεία όπσο ην ΑΜΚΑ ησλ ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ. 

    Δπίζεο εδώ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή είλαη Web Application[1] 
θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξέρεη ζε όιεο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο όπσο επίζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
browser. Με ιίγα ιόγηα ν ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα έρεη πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή 
από νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εθείλνο επηζπκεί. 

1.2 Κίνητρο για την ανάπτυξη της εργασίας 

Κίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο απνηέιεζε ην κάζεκα ηεο Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο[2] 

όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ,δόζεθε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. Σν ζεκαληηθό 

είλαη όηη πέξα ηεο αξρηθήο ηδέαο , έγηλαλ θάπνηεο ρξήζηκεο πξνζζήθεο όπσο είλαη ε 

θιεξνλνκηθόηεηα κε ηηο παζήζεηο θαη ηα άξζξα πνπ ζα κπνξεί λα δηαβάδεη ν ρξήζηεο. Φπζηθά 

πέξα από απηά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηώξα ε εθαξκνγή δηαζέηεη θαη άιιεο δπλαηόηεηεο νη 

νπνίεο όκσο ζα αλαθεξζνύλ πην θάησ. 

1.3 τόχος εργασίας 

ηόρνο ηεο εξγαζίαο όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ είλαη ε αλάπηπμε κηαο ηαηξηθήο 
εθαξκνγήο ε νπνία ζα θξαηάεη ην ηζηνξηθό ησλ παζήζεσλ πνπ έρεη λνζήζεη ν ρξήζηεο θαζώο 
θαη ηηο παζήζεηο ηηο νπνίεο έρεη πηζαλόηεηα λα ηηο απνθηήζεη κε βάζε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα. 

Πην αλαιπηηθά: 

 Web Application : Γεκηνπξγία ελόο Web Application ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα έρεη 
πξόζβαζε από ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή αιιά θαη από νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή. 

 Ιζηνξηθό θαη θιεξνλνκηθόηεηα : Καηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ παζήζεσλ ησλ ρξεζηώλ . 
Δπίζεο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δειώλεη ν ίδηνο ηα ζπγγεληθά ηνπ πξόζσπα ώζηε λα 
πξνθύπηεη ε θιεξνλνκηθόηεηα.  

 Γεληθά θαη ζρεηηθά άξζξα: Θα ππάξρνπλ γεληθά ηαηξηθά άξζξα όπνπ ν ρξήζηεο ζα 
κπνξεί λα ηα δηαβάδεη ζηελ θύξηα νζόλε ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο όηαλ ν ρξήζηεο ζα 
δειώλεη κηα πάζεζε ζα ππάξρνπλ ζρεηηθά ηαηξηθά άξζξα ηα νπνία ζα έρνπλ ζρέζε κε 
ηηο παζήζεηο πνπ έρεη δειώζεη ν ρξήζηεο. 

 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο : Θα ππάξρνπλ θάπνηεο γεληθέο ιεηηνπξγίεο όπσο όηη 
ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα αλεβάζεη θσηνγξαθία πξνθίι , επίζεο ζα κπνξεί λα αιιάμεη 
ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο όπσο αθόκα ζα ππάξρεη θαη κηα θόξκα επηθνηλσλίαο πνπ ζα 
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή. 
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1.4 Δομή εργασίας 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ ζην πξώην θεθάιαην αλαθέξνληαη ε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ,ην 
θίλεηξν θαζώο θαη ν ζηόρνο απηήο γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα.  

ην δεύηεξν θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη 
θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα ηηο αλαιύζνπκε κε κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηα ππόινηπα 
θεθάιαηα.  

    ην ηξίην θεθάιαην έρνπκε ηελ αλαζθόπεζε πεδίνπ. Δδώ ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο 
παξόκνηεο εθαξκνγέο ζε Android[3] θαη ζα αλαιύζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

    ην ηέηαξην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζα αλαιύζνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ θηηάμακε 
θαζώο θαη ζα δνύκε αλαιπηηθά όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

    ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δδώ ζα 
παξνπζηάζνπκε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζε πνηεο γιώζζεο έρεη γξαθηεί ε 
εθαξκνγή θαζώο θαη πσο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πινπνίεζή ηεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ 

2.1 Web εφαρμογή 

Η εθαξκνγή ρσξίδεηαη ζε δύν θνκκάηηα όζν αλαθνξά ην frontend. Απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ 
θύξηα εθαξκνγή ε νπνία είλαη γξακκέλε ζε Vue.js[4] θαη ζην δεύηεξν θνκκάηη ην νπνίν είλαη 
γξακκέλν ζε Android θαη ζα δνύκε πην θάησ. 

    Όζν αλαθνξά ην web θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο πνπ όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ είλαη 
γξακκέλν ζε Vue.js ζα παξέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο ζηνλ ρξήζηε: 

 Θα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί εγγξαθή ζην ζύζηεκα δίλνληαο ηα ζσζηά ηνπ ζηνηρεία 
θαη λα πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζηελ εθαξκνγή 

 Θα πξαγκαηνπνηεί είζνδν ζηελ εθαξκνγή κε ηα αλάινγα ζσζηά ηνπ ζηνηρεία 

 ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ζα ππάξρεη έλαο ραηξεηηζκόο κε ην αλάινγν email 
ηνπ ρξήζηε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αθινπζνύλ έλα ζύληνκν θείκελν ην νπνίν ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή. Αθόκε ζα ππάξρνπλ ηα top news όπνπ ν ρξήζηεο ζα 
κπνξεί λα δηαβάζεη θάπνηα γεληθά ηαηξηθά άξζξα. Σέινο ζα ππάξρνπλ θάπνηα θνπκπηά 
κε ηα νπνία ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θηλείηαη θαη ζηα ππόινηπα παξάζπξα 

 Με ην θνπκπί ην νπνίν ζα βξίζθεηαη κέζα ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο , ν 
ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνζζέηεη ηηο παζήζεηο από ηηο νπνίεο έρεη λνζήζεη θαζώο θαη 
λα βιέπεη ην ηζηνξηθό ηνπ. Δπίζεο εθεί ζα ππάξρεη θαη έλα άιιν θνπκπί όπνπ ζα 
αλνίγεη κηα θόξκα επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζα ζέιεη λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή. Σέινο ζα ππάξρεη θαη έλα θνπκπί κε ην νπνίν ζα 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί έμνδν από ηελ εθαξκνγή. 

 ηα αξηζηεξά είηε κε ηελ ρξήζε θνπκπηνύ είηε ηξαβώληαο ηελ νζόλε από αξηζηεξά 
πξνο ηα δεμηά ζα αλνίγεη έλα πιεπξηθό παξάζπξν ζην νπνίν ζα βξίζθνληαη ην πξνθίι 
ηνπ ρξήζηε , νη ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε , ηα πξνηεηλόκελα άξζξα θαη έλα θνπκπί κε ηα 
ζρεηηθά ηεο εθαξκνγήο. 

 ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζα εκθαλίδνληαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαζώο θαη ην όλνκα ησλ 
ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ εθόζνλ απηόο ηα έρεη δειώζεη. Θα ππάξρεη κηα 
θσηνγξαθία πξνθίι ηελ νπνία ζα κπνξεί λα ηελ αιιάδεη όπνηε ζέιεη ν ρξήζηεο. ηελ 
ζπλέρεηα ζα κπνξεί λα βιέπεη ηηο πηζαλόηεηεο από ηηο παζήζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 
λνζήζεη κε ρξήζε δηαγξάκκαηνο αιιά θαη ζε θείκελν απιήο κνξθήο. 

 ηηο ξπζκίζεηο ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη λα δειώζεη ην 
ΑΜΚΑ ησλ ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ. 

 ηα articles ζα κπνξεί λα βιέπεη ηα πξνηεηλόκελα άξζξα κε βάζεη ηηο παζήζεσο πνπ 
έρεη δειώζεη . 

 ην ηέινο ζα ππάξρεη έλα θνπκπί κε ηα ζρεηηθά ηεο εθαξκνγήο όπνπ ζα αλαγξάθνληαη 
θαη νη δεκηνπξγνί ηεο. 

2.2 Android εφαρμογή 

Η Android εθαξκνγή ζα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη όιεο ηηο παξαπάλσ 
ιεηηνπξγίεο ζηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή κόλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο δελ ζα 
ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη θάπνηνλ browser γηα λα πεξηεγεζεί ζηελ εθαξκνγή. Δδώ ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπκε όηη νη παξακεηξνπνηήζεηο πνπ έρνπλε γίλεη ώζηε λα γίλεη ζε ηειηθό ζηάδην 
εθαξκνγή γηα θηλεηό ηειέθσλν , είλαη ιίγεο θαζώο ην κόλν πνπ έρεη πξνζηεζεί παξαπάλσ ζηνλ 
θώδηθα Android είλαη θπξίσο έιεγρνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ζπλδεζηκόηεηα ηεο θηλεηήο 
ζπζθεπήο κε ηνλ server θαζώο θαη θάπνηεο επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα λα ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή ζε 
όιεο ηηο νζόλεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. 

Σέινο ζα ππάξρεη ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα βξίζθεη θαη λα 
μερσξίδεη ηελ εθαξκνγή νπηηθά , κε πην εύθνιν ηξόπν. Βέβαηα ζα ππάξρεη θαη ην απαξαίηεην 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Κιτςοφλησ Ευάγγελοσ 

12 
Αλάπηπμε Mobile εθαξκνγήο γηα εθαξκνγέο M-Health 

 

εηθνλίδην (splash screen[5])πνπ ζα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο θαη κόλν , γηα 
αηζζεηηθνύο ιόγνπο. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΕΔΙΟΤ 

Τπάξρεη αξθεηό ελδηαθέξνλ ζηνλ θόζκν ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη 
απηό θαίλεηαη από ηηο εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνύληαη είηε γηα ρξήζε από ηνπο ίδηνπο αζζελήο 
είηε γηα ρξήζε από επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο. ηελ παξνύζα θάζε ζα αλαθέξνπκε 
θαη ζα αλαιύζνπκε θάπνηεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα είλαη παξόκνηεο κε απηή πνπ 
αλαπηύρζεθε ζε απηή ηελ δηπισκαηηθή θαη όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ νη εθαξκνγέο 
απηέο ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ρξήζε ηεο θηλεηήο ζπζθεπή . 

 

3.1 Medical Records 

Η εθαξκνγή Medical records[6] απνηειεί κηα πνιύ θαιή επηινγή γηα όπνηνλ ζέιεη λα νξγαλώζεη 

ηα ξαληεβνύ κε ηνπο γηαηξνύο , λα θξαηήζεη επηθνηλσλία κε ηνπο γηαηξνύο κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

αιιά θαη λα κπνξεί λα βιέπεη , θαη λα δηαρεηξίδεηαη ην ηζηνξηθό ησλ παζήζεσλ είηε απηό 

πξόθεηηαη γηα κηα απιή πάζεζε , είηε πξόθεηηαη γηα εμεηάζεηο νη νπνίεο απνηεινύληαη από αξρεία 

, όπσο είλαη νη αθηηλνγξαθίεο. 

 

Εικόνα 3.1     Εικόνα 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη πην πάλσ ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεηάδεηαη εγγξαθή ρξήζηε γηα λα 
κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θαη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο 
δελ απνζεθεύνληαη κέζα ζηελ θηλεηή ζπζθεπή αιιά ζε θάπνηνλ απνκαθξπζκέλν server.Η 
ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ email ηνπ ρξήζηε ή κέζσ ινγαξηαζκνύ 
Google, αθόκε θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ Facebook πνπ κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο. 
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ηελ δηπιαλή εηθόλα (εηθόλα 3.2) βιέπνπκε ηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο 
πεξηζζόηεξεο επηινγέο πνπ κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο όπσο είλαη ηα events , ην πξνθίι ηνπ 
ρξήζηε , ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή , ην εκεξνιόγην κε ηα event, ην reference data θαη ηα 
κελύκαηα όπνπ κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ γηαηξό ηνπ. 

 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα δνύκε πην αλαιπηηθά ην θαζέλα από απηά ζε ηη αλαθέξεηαη: 

Εικόνα 3.3        Εικόνα 3.4 

 

 
 

 Event: Με απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή λα πξνζζέζεη θάπνηα πάζεζε 
από ηελ νπνία έρεη λνζήζεη. Πην αλαιπηηθά κπνξεί λα βάιεη ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία έρεη 
λνζήζεη , ηα ζπκπηώκαηα ηεο πάζεζεο , ε δηάγλσζε πνπ έρεη θάλεη ν πξνζσπηθό ηνπ 
γηαηξόο θαη θάπνηεο ζεκεηώζεηο αλ απηό είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο ππάξρεη επηινγή γηα 
λα πξνζζέζεη αξρείν όπσο είλαη ε αθηηλνγξαθία ε θάπνην άιιν έγγξαθν πνπ ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ γλσκάηεπζε ηεο πάζεζεο. Όπσο βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 3.3 ν ρξήζηεο 
κπνξεί αθόκε λα επεμεξγαζηή ηε πάζεζε. ηελ εηθόλα 3.4 βιέπνπκε ην ηζηνξηθό πνπ 
έρεη ν ρξήζηεο κε ηηο παζήζεηο ηηο νπνίεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλ ζέιεη θαη λα ηηο 
δηαγξάςεη. 

 Πξνθίι ρξήζηε: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι 
ηνπ αιιάδνληαο ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ην email θαη βάδνληαο κηα θσηνγξαθία πξνθίι. 
Αξθεηέο δπλαηόηεηεο βέβαηα από απηέο πνπ αλαθέξακε αιιά θαη από θάπνηεο πνπ ζα 
αλαθέξνπκε πην θάησ ρξεηάδεηαη ε pro έθδνζε ώζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο. 
Μηα από απηέο είλαη θαη ε επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 
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 Event calendar: Δδώ ππάξρεη έλα εκεξνιόγην ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα βιέπεη ην 
ηζηνξηθό κε ηηο παζήζεηο όπσο θαη ηελ θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή κε βάζε ηελ 
εκεξνκελίεο πνπ είλαη δεισκέλεο από ηνλ ίδην. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5 

 

 Medication course: Δδώ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ 
κπνξεί λα παίξλεη γηα θάπνηα πάζεζε. Πην αλαιπηηθά κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηνλ ηίηιν 
ηεο εξγαζίαο , ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνλ ηύπν ηνπ θαξκάθνπ πνπ παίξλεη , ηελ 
δνζνινγία , ηελ εκεξνκελία πνπ μεθίλεζε ηελ αγσγή θαζώο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο 
αγσγήο όπσο επίζεο θαη ην θάζε πόηε πξέπεη λα παίξλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αγσγή. 
ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο θαη κεηά ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξαπεία κπνξεί λα ηελ επηιέμεη 
θαη λα ηελ επεμεξγαζηεί όπσο θαη λα ηελ δηαγξάςεη. 

Εικόνα 3.6 
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 Reference data: Δδώ ν ρξήζηεο κπνξεί έρεη αξθεηέο ξπζκίζεηο, όπσο βιέπνπκε ζηελ 
εηθόλα 3.6 πνπ κπνξεί λα θάλεη ζηελ εθαξκνγή θαη θπξίσο λα πξνζζέζεη θαηλνύξηεο 
πιεξνθνξίεο όπσο είλαη ην όλνκα ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνύ, ε εηδηθόηεηεο ησλ γηαηξώλ, 
ηα λνζνθνκεία, ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην όλνκα ηεο δηάγλσζεο. Δπίζεο κπνξεί λα 
κάζεη γηα ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο , λα δεκηνπξγήζεη ζεκεηώζεηο κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ 
κπνξεί λα ηνπ έρεη δώζεη ν γηαηξόο θαζώο λα πάξεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα ζπκπηώκαηα κηαο πάζεζεο. 

Εικόνα 3.7 

 
 

 Messages: ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ ρξήζηε ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κπνξεί 
λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό. ηελ δηθή καο πεξίπησζε , όπσο θαίλεηαη 
θαη ηελ εηθόλα 3.7 δελ ππάξρνπλ λέα κελύκαηα θαζώο δελ έρνπκε δειώζεη θάπνηνλ 
ζεξάπνληα γηαηξό. 
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 Δπίζεο ε εθαξκνγή δηαζέηεη θαη έλα πιατλό παξάζπξν κε ην νπνίν ππάξρνπλ όιεο νη 
παξαπάλσ ξπζκίζεηο θαη κπνξεί έηζη ν ρξήζηεο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα κεγαιύηεξε 
επθνιία ζηελ πεξηήγεζή ηνπ. 

3.2My Medical History 

Η εθαξκνγή My Medical History[7] είλαη παξόκνηα απηήο πνπ παξνπζηάζακε πην πάλσ αλ θαη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ηόζεο ξπζκίζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο 

ζρεηηθά κε ηηο παζήζεηο θαη ην ηζηνξηθό ηνπ. Ωζηόζν κπνξεί εύθνια θάπνηνο λα θξαηήζεη ην 

ηζηνξηθό από ηηο παζήζεηο ηνπ , λα ηηο επεμεξγαζηεί ή λα ηηο δηαγξάςεη , λα πξνζζέζεη θαη 

άιινπο αζζελείο. Πην αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο ζα παξνπζηαζηνύλ ζηε ζπλέρεηα: 

 

Εικόνα 3.8         Εικόνα 3.9 

 

 ηελ εηθόλα 3.8 βιέπνπκε πσο κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη έλαλ αζζελή. Γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε είλαη απαξαίηεηεο κεξηθέο πιεξνθνξίεο όπσο είλαη ην όλνκα ηνπ 

ρξήζηε, ην θύιν , ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε (αλ είλαη παληξεκέλνο ή νρη) , ηελ 

νκάδα αίκαηνο. Δπίζεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ εκεξνκελία ηεο 

γέλλεζεο ηνπ όπσο αθόκε ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ , ην email ηνπ θαη ηελ 

δηεύζπλζε ηελ νπνία κέλεη. ηελ εηθόλα 3.9 βιέπνπκε έλαλ από ηνπο ρξήζηεο πνπ 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη.  
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Εικόνα 3.10             Εικόνα 3.11 

 

 ηελ εηθόλα 3.10 βιέπνπκε ηελ θαξηέια ηνπ αζζελή πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο λα δεη. 

Δδώ εκθαλίδνληαη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή όπσο είλαη ην θύιν ηνπ , ε 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε , ε εκεξνκελία γέλλεζε ηνπ ε νκάδα αίκαηνο θαη κηα 

θσηνγξαθία πξνθίι πνπ ζα έρεη αλεβάζεη ν ίδηνο. ηελ θάησ πιεπξά ηεο νζόλεο 

ππάξρεη έλα θνπκπί κε ην νπνίν αλνίγεη κηα θαηλνύξηα θόξκα όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα δώζεη ηα ζηνηρεία γηα κηα θαηλνύξηα επίζθεςε ζηνλ γηαηξό , θξαηώληαο έηζη ην 

ηζηνξηθό κε ηηο παζήζεηο ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα βάιεη ηελ εκεξνκελία 

πνπ επηζθέθηεθε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό θαη ηελ εκεξνκελία πνπ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε ε επόκελε επίζθεςε. Σν 

όλνκα ηνπ γηαηξνύ κπνξεί λα δεισζεί θαζώο δελ 

είλαη από ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

απνζεθεπηεί ζην ηζηνξηθό αιιά είλαη από ηηο 

ζεκαληηθέο. Σέινο θαη βαζηθό ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα δειώζεη ηελ πάζεζε πνπ έρεη θαζώο θαη κηα 

πεξηγξαθή απηήο όπσο επίζεο θαη λα αλεβάζεη 

θάπνην αξρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο πνπ έρεη ρξεηαζηεί λα θάλεη γα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πάζεζε. 

Εικόνα 3.12          

Εικόνα 3.13 
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ηελ εηθόλα 3.12 βιέπνπκε ην ηζηνξηθό ησλ 

παζήζεσλ ηνπ ρξήζε Vaggelis πνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνηειείηαη κόλν 

από κία πάζεζε. ηελ εηθόλα 3.13 βιέπνπκε 

όηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πάζεζε αιιά θαη λα δεη όιεο 

ηελ πιεξνθνξίεο πνπ ζηελ αξρηθή νζόλε δελ 

θαίλνληαη. Δδώ επίζεο ππάξρνπλ άιιεο δύν 

επηινγέο πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

θαηεβάζεη ηελ πάζεζε πνπ έρεη δειώζεη ζε 

αξρείν pdf ή λα ηελ δηαγξάςεη. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ε απηό ην θεθάιαην ζα αλαιύζνπκε θαη ζα 

παξνπζηάζνπκε ην web application πνπ 

έρνπκε θηηάμεη. Γηα λα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο 

εθαξκνγήο έρνπκε θηηάμεη έλα ζελάξην όπνπ 

ζα ππάξρνπλ ηξείο ρξήζηεο, father , mother, 

son1. Οη δύν από ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα είλαη ζπγγελείο κε ηνλ son1 ζα έρνπλ δειώζεη από 

ηξείο παζήζεηο ν θαζέλαο ώζηε ν son1 λα κπνξεί λα δεη ηηο πηζαλόηεηεο πνπ ζα έρεη λα πάζεη 

θάπνηεο από απηέο ηηο παζήζεηο. Θα δνύκε επίζεο πσο δειώλεηαη απηή ε θιεξνλνκηθόηεηα , ζα 

αιιάμνπκε θσδηθνύο πξόζβαζεο , ζα δειώζνπκε παζήζεηο όπσο θαη ζα δνύκε ην ηζηνξηθό θαη 

ζα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνλ δηαρεηξηζηή κέζα από ηελ θόξκα επηθνηλσλίαο. 

4.1 Εικονίδιο εφαρμογής και Splash Screen 

Εικόνα 4.1.1 
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ηελ πην πάλσ εηθόλα βιέπνπκε ην εηθνλίδην ην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη όηαλ ζα αλνίγεη ε 
εθαξκνγή θαη κόλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ην splash screen ζα εκθαλίδεηαη γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα 
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πεξλάκε ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα δνύκε θαη πην θάησ. 
ηελ δηθή καο πεξίπησζε ην splash screen δελ κπήθε κόλν από άπνςε νκνξθηάο αιιά θαη γηα 
λα απνθύγνπκε ηελ ιεπθή νζόλε πνπ ζα ππήξρε θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. Πην θάησ 
ζα αλαθέξνπκε θαη ηη γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ζηελ ζύλδεζε κε ην 
server. 

    Σν ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην κηαο θαη είλαη απηό πνπ ν ρξήζηεο ην έρεη ζπλδέζεη άκεζα κε ηελ 
εθαξκνγή , ζα είλαη θαη ην εηθνλίδην ην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ζην κελνύ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. 
Απηό βνεζάεη ηνλ ρξήζηε λα βξίζθεη ηελ εθαξκνγή κε κεγαιύηεξε επθνιία. 

 

 

4.2 Αρχική οθόνη – Login screen 

Εικόνα 4.2.1 
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ηελ εηθόλα 4.2.1 βιέπνπκε ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο. Απηή ε νζόλε ζα εκθαλίδεηαη 
κόιηο θιείζεη ην splash screen. Όπσο βιέπνπκε απνηειείηε από δύν πεδία ηα νπνία ζα 
ζπκπιεξώλεη ν ρξήζηε θαη ζηελ ζπλέρεη από δύν θνπκπηά ην νπνίν ην έλα ζα πξαγκαηνπνηεί 
ηελ ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή ελώ ην άιιν ζα καο πεγαίλεη ζε κηα θαηλνύξγηα νζόλε πνπ ν 
ρξήζηεο ζα θάλεη εγγξαθή ζην ζύζηεκα θαη ζα ην δνύκε ζηελ επόκελε ππνελόηεηα. ηα δύν 
πεδία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ην email θαη ην password ηνπ ώζηε λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή. 

    Η ζύλδεζε πξαγκαηνπνηείηε παηώληαο ην θνπκπί LOGIN θαη εθόζνλ ηα πεδία πνπ 
ζπκπιήξσζε ν ρξήζηεο είλαη ζσζηά κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζα δνύκε πην θάησ αιιά 
θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη δειώζεη ν ίδηνο. 
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4.3 Register 

Εικόνα 4.3.1         Εικόνα 4.3.2 

 

Δδώ βιέπνπκε ηελ επόκελε νζόλε πνπ ζα εκθαλίδεηε παηώληαο ην θνπκπί REGISTER ζηελ 
αξρηθή νζόλε. ε απηό ην βήκα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δώζεη όια ηα ζηνηρεία ηα νπνία 
ππάξρνπλ ζηελ θόξκα θαζώο όια είλαη ππνρξεσηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ ζα 
ζπκπιεξώζεη έζησ θαη έλα από ηα παξαπάλσ ή ζα ζπκπιεξώζεη θάηη ιάζνο, ζα εκθαλίδεηαη 
έλα παξάζπξν ην νπνίν ζα ιέεη ζηνλ ρξήζηε ηη ιάζνο έρεη θάλεη. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 
εγγξαθή ζην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί REGISTER. Σν θνπκπί BACK καο 
γπξλάεη πίζσ ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο πνπ νη ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 
είζνδν εθόζνλ έρεη ινγαξηαζκό. ην δηθό καο παξάδεηγκα ζα δεκηνπξγήζνπκε πξώηα ηνλ 
ινγαξηαζκό ηνπ παηέξα όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.3.2. Έρνπκε δώζεη ην email , ην password 
θαη password confirmation , ην όλνκα ηνπ παηέξα ην νπνίν ζην παξάδεηγκά καο είλαη ην Father , 
ην θύιιν θαη ηέινο ην ΑΜΚΑ ην νπνίν απνηειείηε κόλν από έληεθα αξηζκνύο. ηελ ζπλέρεηα θαη 
αθνύ ν ρξήζηεο θάλεη εγγξαθή , κπαίλνπκε ζηελ εθαξκνγή όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 
εηθόλα. Δδώ ππάξρεη έλαο ραηξεηηζκόο κε ην email ηνπ ρξήζηε, κηα κηθξή παξάγξαθνο γηα ηελ 
εθαξκνγή , ηα Top News θαη έλα θνπκπί ζην θάησ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο πνπ ζα λα 
αλαιύζνπκε πην θάησ ηη θάλεη.   

Εικόνα 4.3.3      Εικόνα 4.3.4 
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4.4 Δήλωση πάθησης και ιστορικό όλων των παθήσεων 

Εικόνα 4.4.1     Εικόνα 4.4.2 

 

 

Εικόνα 4.4.3     Εικόνα 4.4.4 
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ε απηή ηελ ππνελόηεηα ζα δνύκε πσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δειώζεη κηα πάζεζε θαη ζηελ 
ζπλέρεηα πσο κπνξεί λα δεη ην ηζηνξηθό κε ηηο παζήζεηο ηνπ. ηελ εηθόλα 4.4.1 βιέπνπκε ην 
θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο. Απηό καο δίλεη ηέζζεξηο επηινγέο 
από θάησ πξνο ηα πάλσ: 

 Ιζηνξηθό ησλ παζήζεσλ 

 Γήισζε θάπνηαο πάζεζεο από ηνλ ρξήζηε 

 Contact form  

 Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή  

ηελ εηθόλα 4.4.2 βιέπνπκε ηηο παζήζεηο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δδώ 
ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηα πάζεζε ε νπνία δελ ππάξρεη ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ , νπόηε απηό πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα δειώζεη θάπνηεο από απηέο. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ρξήζηεο ζε απηό ην βήκα δειώλεη ηηο ηξείο πξώηεο παζήζεηο πνπ 
ππάξρνπλ γηα επηινγή. Η δήισζε γίλεηε κε πνιύ εύθνιν ηξόπν αθνύ απηό πνπ έρεη λα θάλεη ν 
ρξήζηεο είλαη λα παηήζεη ην δηαθόπηε, όπνπ θαη θάλεηε πνηεο παζήζεηο έρεη επηιέμεη θαη ζηελ 
ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί SAVE πνπ βξίζθεηε ζηελ πάλσ δεμηά κεξηά ηεο νζόλεο. Τπάξρεη 
θαη ε επηινγή όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα βγεη από απηήλ ηελ νζόλε αλ παηήζεη ην θνπκπί ζηελ 
πάλσ αξηζηεξή κεξηά ηεο νζόλεο. 

    ηελ ζπλέρεηα θαη αθνύ ν ρξήζηεο ζα απνζεθεύζεη ηηο παζήζεηο πνπ έρεη ,  ζα επηζηξέςεη 
ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο θαη ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα λα μέξεη όηη 
νη παζήζεηο έρνπλ απνζεθεπηεί ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ. Φπζηθά απηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα ηελ θάλεη πνιιέο θνξέο αθόκε θαη γηα όιεο ηηο παζήζεηο. Αληίζεηα δελ 
κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηαγξάςεη κηα πάζεζε από ηελ νπνία έρεη λνζήζεη θαη απηό γηαηί είλαη ε 
ινγηθή ηεο εθαξκνγήο λα θξαηάεη ην ηζηνξηθό ηνπ θάζε ρξήζηε από ηηο παζήζεηο πνπ έρεη. ε 
πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο ππάξρεη θαη ε θόξκα επηθνηλσλίαο κε ηελ νπνία κπνξεί 
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λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή , απηό όκσο ζα ην αλαιύζνπκε πην θάησ βιέπνληαο θαη ηελ 
αληίζηνηρε θόξκα. 

    ηελ εηθόλα 4.4.4 βιέπνπκε ηελ νζόλε όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο παζήζεηο πνπ έρεη 
δειώζεη όπσο ην πεξηγξάςακε θαη ζηα πξνεγνύκελα βήκαηα. Η δηαδηθαζία ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ 
παζήζεσλ αλαθέξεηε κόλν ζηνλ ρξήζηε θαη όρη ζηηο παζήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
ζπγγέλεηα ,κε θάπνην άιιν πξόζσπν. Δπίζεο απηό ην ηζηνξηθό γηα ιόγνπο πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ κπνξεί λα ην δεη κόλν ν ρξήζηεο. Με βάζε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε πην πάλσ 
βιέπνπκε όηη ζην ηζηνξηθό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε ππάξρνπλ νη ηξείο παζήζεηο πνπ έρνπκε 
δειώζεη. ε απηήλ ηελ νζόλε ν ρξήζηεο δελ έρεη θάπνηα επηινγή πνπ κπνξεί λα δηαιέμεη θαη ην 
κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα δεη ην ηζηνξηθό πνπ ππάξρεη θαη έλα θνπκπί εμόδνπ όπσο θαη 
ζηα πεξηζζόηεξα παξάζπξα ζηελ πάλσ αξηζηεξή κεξηά ηεο νζόλεο. 

4.5 Δήλωση υγγένειας  

Εικόνα 4.5.1              Εικόνα 4.5.2 

       
      

ην ζπγθεθξηκέλν βήκα γηα λα δειώζνπκε ηελ ζπγγέλεηα πνπ κπνξεί λα έρνπκε πξέπεη λα 
επηιέμνπκε θαη λα αλνίμνπκε ην κελνύ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.5.1. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε 
δύν ηξόπνπο: 

 Παηώληαο ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο  

 Σξαβώληαο ηελ νζόλε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

Αθνύ πξνρσξήζνπκε ζην επόκελν βήκα θαη αλνίμνπκε ην παξάζπξν όπσο θαίλεηαη θαη πην 
πάλσ , ππάξρνπλ θάπνηεο επηινγέο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο όπσο: 

 Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

 Ρπζκίζεηο  
o Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο 
o Γήισζε ζπγγέλεηαο κε ηα ΑΜΚΑ 

 Πξνηεηλόκελα άξζξα κε βάζε ηηο παζήζεηο πνπ έρεη δειώζεη  ρξήζηεο  

 Δπηινγή ζρεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή 

Αθνύ αλνίμνπκε ην παξάζπξν παηάκε ζην θνπκπί ξπζκίζεηο θαη καο αλνίγνπλ νη επηινγέο πνπ 
βιέπνπκε θαη πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί πνπ ιέεη ΑΜΚΑ 
θαη αλαθέξεηαη ζηελ δήισζε ησλ ζπγγεληθώλ πξνζώπσλ.  

    ηελ εηθόλα 4.5.2 βιέπνπκε ην παξάζπξν πνπ έρεη αλνίμεη ώζηε ν ρξήζηεο δίλνληαο ηα 
ΑΜΚΑ ησλ ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ λα δειώζεη έηζη ηελ ζπγγέλεηα. Δδώ ν ρξήζηεο κπνξεί 
λα θάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

 Να δώζεη ην ΑΜΚΑ κόλν ηνπ παηέξα ηνπ 

 Να δώζεη ην ΑΜΚΑ κόλν ηεο κεηέξαο ηνπ  
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 Να δώζεη ην ΑΜΚΑ θαη ησλ δύν ή θαη ηίπνηα   

Δδώ ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε πσο ην ΑΜΚΑ απνηειείηε αθξηβώο από έληεθα αξηζκνύο θαη 
δελ κπνξεί λα είλαη γξάκκαηα ή ραξαθηήξεο. Φπζηθά ζε πεξίπησζε ιάζνπο ππάξρνπλ θαη ηα 
αλάινγα κελύκαηα πνπ ζα δνύκε ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο. Δπίζεο δίλνληαο κηα θνξά ην ΑΜΚΑ 
ησλ ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη κεηά παξά κόλν ην δεη. Κάηη άιιν 
επίζεο πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα δώζεη θαη ζηα δύν 
πεδία ην ίδην ΑΜΚΑ. Απηό είλαη έλα βήκα όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην θάλεη όπνηε ζέιεη είηε 
γηα ηνλ έλαλ γνληό είηε θαη γηα ηνπο δύν. Κάηη αθόκα πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπκε γηα όζν 
αλαθνξά ηελ θιεξνλνκηθόηεηα κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ είλαη πσο δελ θηάλεη κόλν ην ΑΜΚΑ αιιά 
ζα πξέπεη ν ρξήζηεο (ζπγγελήο ) λα έρεη θαη απηόο ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή θαη λα έρεη 
δειώζεη από ηνπιάρηζηνλ κία πάζεζε. Παξαθάησ βιέπνπκε δύν από απηέο ηηο πεξηπηώζεη πνπ 
αλαθέξακε πην πάλσ. Μηα πνπ ν ρξήζηεο έρεη δειώζεη έλα ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν θαη άιιε 
κηα θαη γηα ηνπο δύν γνλείο. 

Εικόνα 4.5.3    Εικόνα 4.5.4 

 

 

4.6 Σο προφίλ του χρήστη 

Εικόνα 4.6.1      Εικόνα 4.6.2              Εικόνα 4.6.3 
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Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.6.1 απηό είλαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Γηα λα κπεη θάπνηνο εθεί ζα 
πξέπεη λα αλνίμεη ην πιατλό παξάζπξν θαη λα παηήζεη πάλσ ζην θνπκπί πνπ ιέεη Profile. Σν 
πξνθίι ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε πνπ είλαη ηα εμήο: 

 Πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε 

 Δπηινγή θσηνγξαθία πξνθίι 

 Γηάγξακκα κε ηηο πηζαλόηεηεο ησλ παζήζεσλ 

 Οη παζήζεηο θαη νη πηζαλόηεηεο ηνπο ζε κνξθή θεηκέλνπ 

ην πξώην κέξνο ππάξρνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε πνπ είλαη : 

 Σν email ηνπ 

 Σν όλνκα θα ην επίζεηό ηνπ ζε έλα πεδίν όπσο ηα έδσζε όηαλ έθαλε εγγξαθή ζην 
ζύζηεκα 

 Σν ΑΜΚΑ ηνπ  

 Σν όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ  

 Σα όλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ 

ε πεξίπησζε θπζηθά πνπ δελ ππάξρνπλ δεισκέλα ζπγγεληθά πξόζσπα ηα πεδία κε ην όλνκα 
ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο είλαη θελά. 

    ην δεύηεξν κέξνο ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή λα αλεβάζεη κηα θσηνγξαθία πνπ ζα θαίλεηαη 
ζην πξνθίι ηνπ. Απηό γίλεηαη παηώληαο ην θνπκπί επηινγήο αξρείνπ θαη δηαιέγνληαο ηελ 
θσηνγξαθία ηεο επηινγήο ηνπ. ηελ εηθόλα 4.6.2 θαίλεηαη κηα θσηνγξαθία πνπ έρεη αλεβάζεη ν 
ρξήζηεο. Τπάξρεη θαη ε επηινγή λα ηελ αθαηξέζεη θαη λα μαλά αλεβάζεη κηα θαηλνύξηα θαη απηό 
κπνξεί λα ην επαλαιάβεη όζεο θνξέο ζέιεη. Δδώ ππάξρεη άιιε κία επηινγή ε νπνία όηαλ ν 
ρξήζηεο ζα παηάεη πάλσ ζηελ θσηνγξαθία ηνπ πξνθίι ηνπ , ζα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν 
όπνπ ε θσηνγξαθία ζα κεγαιώλεη  όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 4.6.3. 

   ηελ ζπλέρεηα θαη ζην ηξίην κέξνο ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε βιέπνπκε ην δηάγξακκα ην νπνίν 
καο δείρλεη ηηο παζήζεηο θαη ηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο λα λνζήζεη από απηέο. Σα 
νλόκαηα ησλ παζήζεσλ θαίλνληαη θάησ από θάζε κπάξα ελώ νη πηζαλόηεηεο θαίλνληαη είηε ζην 
πιάη ηνπ δηαγξάκκαηνο είηε παηώληαο πάλσ ζε κηα πάζεζε όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθόλα 
4.6.4. 

Εικόνα 4.6.4 

  

Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε πηζαλόηεηα ηεο πάζεζεο από ηελ 
θιεξνλνκηθόηεηα  ηόζν πην θόθθηλε θαίλεηαη ε κπάξα ζην δηάγξακκα. ε πεξίπησζε βέβαηα 
πνπ ν ρξήζηεο ζα κπεη θαη ζα δειώζεη κηα πάζεζε ηελ νπνία ηελ έρεη θαη θάπνην ζπγγεληθό ηνπ 
πξόζσπν , ηόηε κπαίλνληαο ζην πξνθίι ηνπ γηα λα δεη θαη πάιη ηηο πηζαλόηαηεο , απηή ε πάζεζε 
δελ ζα ππάξρεη πιένλ εθόζνλ ηελ έρεη θαη ν ίδηνο. ηελ εηθόλα 4.6.4 έρνπκε γπξίζεη ηελ θηλεηή 
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ζπζθεπή ζε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό γηα λα θαλνύλ όια ηα νλόκαηα ησλ παζήζεσλ κε 
κεγαιύηεξε επθνιία. 

 

Εικόνα 4.6.5 

    

ηελ εηθόλα 4.6.5 βιέπνπκε ην ηέηαξην κέξνο ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ην νπνίν καο δείρλεη όιεο 
ηηο παζήζεηο πνπ καο έδεηρλε θαη ην δηάγξακκα αιιά ζε κνξθή θεηκέλνπ. Έηζη ν ρξήζηεο ζα έρεη 
δύν επηινγέο γηα λα δεη ηηο πηζαλόηεηεο , είηε κέζσ δηαγξάκκαηνο , είηε κέζσ κνξθή θεηκέλνπ 
όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθόλα. Δδώ ην θνπκπί ηεο εμόδνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 
παξαζύξνπ ην νπνίν παηώληαο ην επηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή νζόλε. 

 

 

4.7 Αλλαγή κωδικού 

Εικόνα 4.7.1              Εικόνα 4.7.2 
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ηελ εηθόλα 4.7.1 βιέπνπκε ηελ θόξκα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα δώζεη δύν θνξέο ηνλ 
θαηλνύξην θσδηθό πξόζβαζεο θαη ζηελ ζπλέρεα ηνλ παιηό γηα ιόγνπο αζθαιείαο , ώζηε λα 
αιιάμεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη SAVE θαη 
απνζεθεύζεη ζηελ βάζε ηνλ θαηλνύξγην θσδηθό πξόζβαζεο θιείλεη ην ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν 
θαη επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζόλε όπσο έρεη γίλεη θαη κε ηα πξνεγνύκελα βήκαηα. Βέβαηα εδώ 
ζα αλαθέξνπκε όηη όηαλ ε αιιαγή ηνπ θσδηθνύ είλαη επηηπρήο ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα 
επηβεβαίσζεο ζηνλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε όκσο πνπ ν ρξήζηεο έρεη θάλεη θάπνην ιάζνο ζα 
εκθαληζηεί ην αληίζηνηρν κήλπκα ιάζνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 
γηα ηνλ θσδηθό όπσο: 

 Όλοι οι κωδικοί θα αποτελοφνται τουλάχιςτον από 6 χαρακτήρεσ 

 Ο κωδικόσ πρόςβαςησ μπορεί να αποτελείτε από αριθμοφσ , γράμματα ή ακόμη και 

ςφμβολα 

 Όπωσ και ςτην διαδικαςία τησ εγγραφήσ , το password και το confirm password θα 

πρζπει να είναι ακριβώσ τα ίδια 

 Το current password θα πρζπει να είναι ο παλιόσ κωδικόσ πρόςβαςησ του χρήςτη ο 

οποίοσ δεν μπορεί να είναι ίδιοσ με τουσ δφο καινοφργιουσ κωδικοφσ πρόςβαςησ  

Επίςησ ο χρήςτησ ζχει την δυνατότητα ακφρωςησ τησ διαδικαςίασ αν πατήςει ςτο κάτω 

αριςτερό μζροσ τησ φόρμασ το κουμπί CLOSE. Στην περίπτωςη αυτή και αφοφ ο χρήςτησ θα 

ξανά μπει ςτην φόρμα να αλλάξει τον κωδικό του , η φόρμα δεν θα ζχει κρατήςει τα ςτοιχεία 

που υπήρχαν πριν λίγο. Το ίδιο θα ςυμβεί όταν ο χρήςτησ θα αλλάξει τον κωδικό πρόςβαςησ. 
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4.8 Contact form 

Εικόνα 4.8.1 

  
ηελ εηθόλα 4.8.1 βιέπνπκε ηελ θόξκα επηθνηλσλίαο όπνπ ν ρξήζηεο ην κόλν πνπ έρεη λα θάλεη 
γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή είλαη λα γξάςεη ην ζέκα ηνπ πξνβιήκαηνο  , ην 
πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ζηελ ζπλέρεη λα παηήζεη ην θνπκπί 
SEND ώζηε λα απνζηαιεί κε email από ηελ εθαξκνγή. ηνλ δηαρεηξηζηή απηό πνπ ζα θαλεί 
είλαη ην email ηνπ ρξήζηε από ηνλ νπνίν ήξζε θαη ζηελ ζπλέρεηα όια απηά πνπ ζα ηνπ έρεη 
γξάςεη ν ρξήζηεο. Δπίζεο θαη εδώ πνπ ζε πεξίπησζε ν ρξήζηεο αθπξώζεη ηελ δηαδηθαζία ή ηελ 
νινθιεξώζεη απηά ηα νπνία έρεη γξάςεη ν ρξήζηεο ζα δηαγξαθνύλ. 

4.9 Top news 

Εικόνα 4.9.1   Εικόνα 4.9.2              Εικόνα 4.9.3  
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ηελ εηθόλα 4.9.1 βιέπνπ ηα Top news ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο 
θαη είλαη από ηα πξώηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα δεη ν ρξήζηεο. Σα Top news απνηεινύληαη 
από δύν άξζξα ηα νπνία ηα νξίδεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο όπνπ παηώληαο ην θνπκπί 
READ κπνξεί λα δηαβάζεη ην άξζξν πνπ έρεη επηιέμεη ή παηώληαο ην θνπκπί SEE MORE 
αλνίγεη έλα άιιν παξάζπξν κε όια ηα άξζξα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε. Απηό ην 
βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 4.9.2 όπνπ ην θάζε άξζξν απνηειείηε από κηα μερσξηζηεί θαξηέια κε ην 
θνπκπί πνπ παηάεη ν ρξήζηεο γηα λα ην δηαβάζεη , κηα κπάξα ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο νζόλεο θαη 
ην θνπκπί εμόδνπ.  

    ηελ εηθόλα 4.9.4 βιέπνπκε ηελ αλαδήηεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο ε νπνία γίλεηαη κε 
δπλακηθό ηξόπν. Γειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα παηήζνπκε θάπνην θνπκπί γηα λα καο βγάιεη ηα 
απνηειέζκαηα. 

 

Εικόνα 4.9.4       Εικόνα 4.9.5 

  

 

ηελ εηθόλα 4.9.4 βιέπνπκε πσο θαίλεηαη έλα άξζξν όηαλ ν ρξήζηεο ζα παηήζεη ην READ γηα 
λα ην δηαβάζεη. Δκθαλίδεηαη ε εηθόλα ηνπ άξζξνπ ζηελ πάλσ κεξηά κεηά ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ θαη 
ζηελ ζπλέρεηα ην θπξίσο ζώκα ηνπ άξζξνπ. Δδώ απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα 
δηαβάζεη ην άξζξν θαη ζην ηέινο ππάξρεη έλα θνπκπί CLOSE όπσο θαίλεηε ζηελ εηθόλα 4.9.5 ην 
νπνίν επηζηξέθεη ζηελ νζόλε κε ηα άξζξα. 

    Σελ ίδηα  κνξθή έρνπλ όια ηα άξζξα ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία κπνξεί λα δηαβάζεη ν ρξήζηεο 
είηε είλαη γεληθήο ηαηξηθήο θύζεσο όπσο βιέπνπκε παξαπάλσ , είηε είλαη πξνηεηλόκελα άξζξα 
πνπ ζα δνύκε ζηελ επόκελε ππνελόηεηα. 
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4.10 Προτεινόμενα Άρθρα  

Εικόνα 4.10.1                Εικόνα 4.10.2 

 
 

ε απηήλ ηελ ππνελόηεηα ζα δνύκε ηα πξνηεηλόκελα άξζξα ηα νπνία γίλνληαη κε 
απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν ζηνλ θάζε ρξήζηε θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο παζήζεηο πνπ έρεη 
δειώζεη ν ίδηνο θαη όρη κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα πνπ έρεη. 

    Γηα λα ππάξρνπλ πξνηεηλόκελα άξζξα ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα έρεη δειώζεη ηνπιάρηζηνλ 
από κία πάζεζε , όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθόλα 4.10.1. Ο ρξήζηεο έρεη δειώζεη ηελ πάζεζε  
Allegry θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εηθόλα 4.10.2 βιέπνπκε όηη ζηα πξνηεηλόκελα άξζξα ππάξρεη 
έλα ζρεηηθό άξζξν ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πάζεζε πνπ έρεη ν ρξήζηεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε ην άξζξν ην νπνίν πξόηεηλε ε εθαξκνγή είλαη κόλν έλα , όκσο όπσο ζα 
αλαιύζνπκε θαη ζην παξαθάησ θεθάιαην απηό δελ είλαη θαη ν θαλόλαο. Τπάξρνπλ άξζξα ζηελ 
βάζε ηα νπνία ε εθαξκνγή κπνξεί λα ηα πξνηείλεη ζε θάπνηνλ ρξήζηε θαη λα αλαθέξνληαη ζε 
πάλσ από κία πάζεζε όπσο βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 4.10.3. Δδώ ν ρξήζηεο έρεη δειώζεη δύν 
παζήζεηο θαη ηα πξνηεηλόκελα άξζξα είλαη ηξία. 

Εικόνα 4.10.3 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Κιτςοφλησ Ευάγγελοσ 

32 
Αλάπηπμε Mobile εθαξκνγήο γηα εθαξκνγέο M-Health 

 

 

4.11 φάλματα από την μεριά του χρήστη 

ε απηό ην θεθάιαην ζα δνύκε θάπνηα από ηα ιάζε πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο θαη ηα 
κελύκαηα ιάζνπο ή ηα βνεζεηηθά κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ην 
ιάζνο. Αο δνύκε πξώηα θάπνηεο από ηηο πεξηπηώζεηο απηέο: 

 Λάζνο θσδηθόο ή email ζην login 

 Κελά θαη ηα δύν πεδία ή έλα από ηα δύν πεδία ζην login 

 Κελά όια ή έλα από ηα πεδία θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε 

 Δγγξαθή κε email πνπ είδε ππάξρεη 

 Λάζνο password confirmation ζηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζα βάιεη θάπνηνλ αξηζκό ζην πεδίν πνπ ηνπ δεηάεη ην 
όλνκά ηνπ 

 Ο θσδηθόο ζα είλαη κηθξόηεξνο από έμη ραξαθηήξεο 

 Σν ΑΜΚΑ ζα είλαη κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν από έληεθα ραξαθηήξεο 

 Κάησ από έμη ραξαθηήξεο θαηά ηελ αιιαγή θσδηθνύ 

 Λάζνο ηξέρσλ θσδηθόο θαηά ηελ αιιαγή θσδηθνύ 

 Οη δύν θαηλνύξγηνη θσδηθνί νη νπνίνη έρεη δώζεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ αιιαγή θσδηθνύ δελ 
είλαη ίδηνη 

 Λάζνο ΑΜΚΑ ζηελ δήισζε ζπγγέλεηαο. Δδώ ην κήλπκα κπνξεί λα είλαη θαη βνεζεηηθό 
δείρλνληαο ζηνλ ρξήζηε ην ιάζνο πνπ έθαλε 

Εικόνα 4.11.1       Εικόνα 4.11.2              Εικόνα 4.11.3 
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Δηθόλα 4.11.1 : Ο ρξήζηεο έρεη δώζεη ιάζνο θσδηθό πξόζβαζεο ή email 

Δηθόλα 4.11.2 : Ο ρξήζηεο δε έρεη δώζεη θάπνην από ηα δύν ππνρξεσηηθά πεδία γηα λα θάλεη 
ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή 

Δηθόλα 4.11.3 : Ο ρξήζηεο πξνζπαζεί λα θάλεη εγγξαθή ζην ζύζηεκα κε email ην νπνίν 
ππάξρεη ήδε ζηελ βάζε 

 

 

 

 

Εικόνα 4.11.4    Εικόνα 4.11.5             Εικόνα 4.11.6 
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Εικόνα 4.11.7    Εικόνα 4.11.8 

 
Δηθόλα 4.11.4 : Ο ρξήζηεο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη θάπνην από ηα πεδία ηεο θόξκαο 

Δηθόλα 4.11.5 : Οη δύν θσδηθνί πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη είλαη δηαθνξεηηθνί 

Δηθόλα 4.11.6 : ην πεδίν όλνκα έρεη ζπκπιεξώζεη θαη θάπνηνλ αξηζκό 

Δηθόλα 4.11.7 Ο θσδηθόο είλαη κηθξόηεξνο από έμη ραξαθηήξεο 

Δηθόλα 4.11.8 : Σν ΑΜΚΑ πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ν ρξήζηεο δελ είλαη αθξηβώο έληεθα αξηζκνί 

 

Πην πάλσ αλαθέξακε κεξηθέο πεξηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ιάζνο ν ρξήζηεο. Παξόκνηα 
κελύκαηα ιάζνπο ε βνεζεηηθά κελύκαηα ιάζνπο ππάξρνπλ θαη όηαλ ν ρξήζηεο είλαη 
ζπλδεδεκέλνο ζηελ εθαξκνγή. Απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο 
θαζώο θαη κε ηελ δήισζε ζπγγέλεηαο.  

    ηελ επόκελε ελόηεηα ζα δνύκε θάπνηα ζθάικαηα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνύλ λα 
πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή θαη ηνπο servers.        
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4.12 φάλματα από την μεριά των servers 

Δδώ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε δύν πεξηπηώζεηο ζε γεληθέο γξακκέο όπνπ ε εθαξκνγή λα κελ 
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ server όπσο: 

 Γελ επηθνηλσλεί κε ην Rails 

 Γελ επηθνηλσλεί κε ην Node.js 

ηελ πξώηε πεξίπησζε όπνπ ε εθαξκνγή δελ ζα κπνξέζεη λα αληαιιάμεη δεδνκέλα κε ην Rails 
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα κπνξεί λα πάξεη νύηε λα δώζεη πιεξνθνξίεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ , 
ζα βγάδεη έλα κήλπκα πνπ ζα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα κε ηνλ 
server θαη όηη ζα πξέπεη λα μαλά δνθηκάζεη αξγόηεξα. 

    Δδώ ζα πξέπεη λα πνύκε όηη ε εθαξκνγή ηνπ ρξήζηε ζα θαίλεηαη θαλνληθά ζην θηλεηό ηνπ θαη 
απηό εθόζνλ ν Node server ιεηηνπξγεί θαλνληθά. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ν ρξήζηεο δελ ζα 
κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή εθόζνλ ε επηθνηλσλία έρεη ραζεί κε ην Node server. 
Απηό γηαηί ε εθαξκνγή ζεθώλεηαη νπζηαζηηθά από ηνλ ζπγθεθξηκέλν server. Έηζη ζε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ζα εκθαλίδεηαη έλα εηθνλίδην ην νπνίν ζα δείρλεη ζηνλ ρξήζηε όηη ν server είλαη ππό 
θαηαζθεπή γηα θάπνηνλ ιόγν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ιεηηνπξγεί.   

 

Εικόνα 4.12.1                  Εικόνα 4.12.2 

 

 

ηελ εηθόλα 4.12.1 βιέπνπκε ηελ πξώηε πεξίπησζε πνπ αλαθέξακε πην πάλσ ελώ ζηελ εηθόλα 

4.12.2 βιέπνπκε ηελ δεύηεξε. Φπζηθά απηό κπνξεί λα ζπκβεί θαη όηαλ ν ρξήζηεο είλαη είδε 

κέζα ζηελ εθαξκνγή όπνπ ζα εκθαληζηνύλ ηα ίδηα κελύκαηα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

5.1 Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για το Web κομμάτι της 

εφαρμογής 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζην web θνκκάηη θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
έρνπκε αλαθέξεη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε JavaScript framework[8] 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζειίδσλ ζην internet αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγώλ web όπσο είλαη θαη ε δηθή καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέμακε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηo Vue.js  γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη άιια 
JavaScript framework όπσο είλαη ην React[9] ή ην Angular[10]. Φπζηθά ζε όιν απηό ην παθέην 
όπσο ζα δνύκε θαη πην θάησ έρνπκε αζρνιεζεί κε JavaScript[11] , HTML[12] , CSS[13] θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο styling ηεο εθαξκνγήο , ρξεζηκνπνηήζακε ην Vuetify[14] 
framework. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ν ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε απηά ηα εξγαιεία 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη γηα λα γίλεη responsive θαη θηιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ 
ρξήζηε. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vue.js ρξεζηκνπνηήζακε ην Node.js [15] webserver. Δπίζεο 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην Android ώζηε ε εθαξκνγή λα κπνξεί λα ηξέμεη ζε θηλεηή ζπζθεπή 
Android πνπ θαη απηόο ήηαλ θαη ν ζθνπόο καο απ ηελ αξρή. 

    Όια απηά πνπ αλαθέξακε πην πάλσ είλαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζην frontend 
θνκκάηη. ην Backend θνκκάηη ρξεζηκνπνηήζακε ηελ γιώζζα Ruby[16] θαζώο θαη ην Ruby on 
Rails[17] webserver. Η βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο είλαη θηηαγκέλε ζε MySQL[18] ε νπνία 
ππνζηεξίδεηαη από ηνλ server όπνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Πην θάησ ζα αλαιύζνπκε όζα έρνπκε 
αλαθέξεη κέρξη ηώξα θαη ζα δνύκε ηνπο ιόγνπο πνπ επηιέμακε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο. 

 

5.1.1 Vue.js 

Εικόνα 5.1.1 

 

 

 

 

 

Σν Vue.js όπσο  αλαθέξακε θαη πην πάλσ είλαη έλα JavaScript framework ην νπνίν ζα καο 

βνεζήζεη λα αλαπηύμνπκε ηελ web εθαξκνγή. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζπγθεθξηκέλν framework 

είλαη open source θαη ρξεζηκνπνηεί JavaScript , HTML θαη CSS γηα ηελ αλάπηπμε πην θηιηθώλ 

θαη responsive user interfaces. Σν Vue.js είλαη ζπκβαηό κε όιεο ηηο βηβιηνζήθεο JavaScript πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη απηήλ ηελ ζηηγκή από άιια αληίζηνηρα framework πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. 

Δπίζεο ζεσξείηαη ην ηδαληθό framework γηα αλάπηπμε εθαξκνγήο κηαο ζειίδαο (Single–Page - 

Application)κε ρξήζε ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη βηβιηνζεθώλ JavaScript πνπ είλαη ζπκβαηέο γηα 

ηέηνηα ρξήζε. Βέβαηα ζηελ δηθή καο πεξίπησζε ε εθαξκνγή απνηειείηαη από δύν ζειίδεο όπσο 

είδακε θαη πην πάλσ. Απαξαίηεην γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο είλαη ε θαιή γλώζε ηεο 

JavaScript, HTML θαη CSS όπσο θαη ησλ ηερλνινγηώλ δηαδηθηύνπ. Η δνκή κε ηελ νπνία ρηίδεηαη  

κηα εθαξκνγή ζην Vue.js είλαη πνιύ απιή θαη μεθάζαξε αθόκε θαη ζε θάπνηνλ ν νπνίνο δελ έρεη 
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αζρνιεζεί πνηέ κε θάπνην αληίζηνηρν framework. Δπίζεο απηό πνπ βνεζάεη πνιύ είλαη θαη ην 

πνιύ θαιό documentation πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν. Απαξαίηεην γηα λα ηξέμνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή καο κηα εθαξκνγή γξακκέλε ζην Vue.js είλαη ην node.js server. 

5.1.2 JavaScript Framework 

Εικόνα 5.1.2           Εικόνα 5.1.2 

 

 

ε απηήλ ηελ ππνελόηεηα ζα δνύκε ηα θνηλά θαη ηηο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην 

Vue.js ζε ζρέζε κε ηα άιια δπν πνιύ γλσζηά JavaScript framework πνπ ππάξρνπλ απηήλ ηελ 

ζηηγκή. 

React vs Vue.js 

To React framework έρεη αξθεηά θνηλά κε ην Vue.js όπσο: 

 Υξεζηκνπνηνύλ θαη ηα δύν έλα εηθνληθό DOM[19] 

 Παξέρνπλ θαη ηα δύν component γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο 

 Δίλαη θα ηα δύν εμίζνπ γξήγνξα  

 πκβαηόηεηα ησλ βηβιηνζεθώλ JavaScript 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη δηαθνξέο όπσο : 

 Σα δύν πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά template γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο θαη απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ δνκή ηνπ project. Έλα React project 

απνηειείηαη θπξίσο από JavaScript ελώ έλα Vue project απνηειείηαη από JavaScript , 

HTML θαη CSS ζην ίδην component. 

 ην Vue.js κπνξνύκε λα έρνπκε κεγαιύηεξε παξακεηξνπνίεζε πάλσ ζην project 

 Σν Vue δηαζέηεη δηθό ηνπ CSS framework γηα ηελ αλάπηπμε native mobile application 

Angular vs Vue.js 

Όπσο κε ην React έηζη θαη κε ην angular framework ππάξρνπλ θαη εδώ θνηλά. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βέβαηα είλαη δηθαηνινγεκέλν δηόηη νη άλζξσπνη πνπ αλέπηπμαλ ην Vue 

είραλ πνιύ κεγάιε εκπεηξία πάλσ ζην Angular. Παξαθάησ ζα δνύκε κεξηθά θνηλά θαη δηαθνξέο: 

 Καη ηα δύν κνηάδνπλ πνιύ ζην ζπληαθηηθό θνκκάηη  

 Σν Vue είλαη πην απιό όζν από πιεπξάο API[20] αιιά θαη ζρεδηαζκό 

 Σν Vue ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηξόπν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κεηαμύ component 

 Σα δύν framework έρνπλ δηαθνξεηηθή ινγηθή θαη ιεηηνπξγία ζηνλ ηξόπν πνπ επηδξνύλ 

πάλσ ζην DOM θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα Directives θαη Components 
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Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ θαη ηα ππόινηπα framework είλαη εμίζνπ αμηόινγα είηε 

πξόθεηηαη από άπνςε ινγηθήο είηε από άπνςε ιεηηνπξγίαο. Σν ζεκαληηθό όκσο είλαη όηη ην 

Vue.js ήξζε λα δηνξζώζεη όια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αζπκβαηόηεηεο πνπ ππήξραλ κέρξη ηώξα 

ζηα δύν πξνεγνύκελα framework. Δπίζεο έλα αθόκε πνιύ ζεκαληηθό πνπ καο έθαλε λα ην 

επηιέμνπκε θαη λα αλαπηύμνπκε ηελ Web εθαξκνγή ζε απηό , είλαη ε απιόηεηα πνπ παξέρεη , 

ζηελ ινγηθή ηνπ αιιά θαη ζηελ ρξήζε ηνπ. 

5.1.3 Η γλώζζα μορθοποίηζης HTML 

Η HTML (HyperText Markup Language)είλαη κηα γιώζζα κνξθνπνίεζεο ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ζε αλάπηπμε web applications ηα 
ηειεπηαία ρξόληα. ηελ απιή ηεο κνξθή , απνηειείηαη από έλα αξρείν πνπ είλαη γξακκέλε ε 
HTML όπνπ κπνξεί λα ην αλνίμεηο κε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα πεξηήγεζεο. Η HTML βαζίδεηαη 
πάλσ ζηελ γιώζζα SGML[21] (Standard Generalized Markup Language) όπνπ απνηειεί έλα 
κεγαιύηεξν ζύζηεκα επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ από απηό ηεο HTML.Σέινο κε ηελ γιώζζα 
κνξθνπνίεζεο κπνξείο λα νξίδεηο πνπ ζα ζηεζεί ην θείκελν κέζα ζηελ ζειίδα νη εηθόλεο , λα 
θαζνξίδεηο ζπλδέζκνπο πξνο άιιεο ζειίδεο θαη γεληθά λα θηηάμεηο ηελ δνκή κηαο ζειίδαο. 

    Η HTML ζαλ γιώζζα κνξθνπνίεζεο έρεη πέληε εθδόζεηο όπνπ ε HTML5 είλαη θαη ε ηειεπηαία 
έθδνζε. Απηή ε έθδνζε ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο θαη 
επηινγέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θπξίσο όζν αλαθνξά ηηο θόξκεο θαη ηα πεδία (email, 
password, phone ). Με ηελ HTML5 ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γίλεηαη πην εύθνιε θαη απηό γηαηί 
πιένλ ελζσκαηώλεη όιεο ηηο πξνζζήθεο πνπ έρνπλ πην παιηέο εθδόζεηο πνπ ζα έπξεπε λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ plugins. 

 

5.1.4 JavaScript 

Η JavaScript είλαη κηα scripting γιώζζα ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ δηαδξαζηηθόηεηα πνπ 
πξνζθέξεη ζηηο ζειίδεο πνπ είλαη γξακκέλεο κε HTML. Θεσξείηαη από ηηο εξκελεπηηθέο 
γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη απηό γηαηί δελ πεξλάεη από ηελ δηαδηθαζία ηεο ζύληαμεο. 
Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε γιώζζα ηξέρεη ζηνλ πεξηεγεηή θαη όρη ζηελ κεξηά ηνπ server 
ηνπιάρηζηνλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο. Αξθεηνί λνκίδνπλ όηη ε JavaScript θαη ε Java είλαη 
παξόκνηεο γιώζζεο όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην αθνύ είλαη ηειείσο 
δηαθνξεηηθέο αθόκε θαη ζηελ ρξήζε ηνπο. 

    Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ είλαη κηα scripting γιώζζα κε πνιιέο δπλαηόηεηεο. 
Μπνξνύκε κε απηή λα αιιάμνπκε έλα πεξηερόκελν ελόο HTML ζηνηρείνπ ή αθόκα παηώληαο 
θάπνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί δπλακηθά λα ιακβάλεη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Δπίζεο 
κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε cookies[21] γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ επηζθέπηε. 

    Ο ιόγνο πνπ ζεσξείηαη δπλακηθή γιώζζα είλαη ηόζν γηα ηελ ζύληαμή πνπ είλαη απιή θαη 
εύθνιε ώζηε λα ηελ κάζεη θαλέλαο αιιά θαη ζηνλ ηξόπν ηεο εθηέιεζεο ηεο από ηνλ πεξηεγεηή 
πνπ είλαη runtime. Δπίζεο είλαη αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα θαη θάζε ζπλάξηεζε πνπ θηηάρλεηαη 
ζε απηή απνηειεί θαη έλα αληηθείκελν κε ηδηόηεηεο θαη κεζόδνπο. 

    Η JavaScript ζεσξείηαη πιένλ ε πξώηε επηινγή ησλ πξνγξακκαηηζηώλ πνπ αζρνινύληαη κε 
ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ θαη απηό γηαηί ππάξρνπλ πνιινί ιόγνη όπσο: 

 Η επεμεξγαζία γίλεηαη από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

 Δίλαη απιή θαη εύθνιε ζηελ εθκάζεζή ηεο 

 Γελ απαηηεί εηδηθό κεηαγισηηηζηή παξά κόλν έλαο πεξηεγεηήο 

 Τπάξρνπλ πεξηεγεηέο κε ελζσκαησκέλε JavaScript 

 Δίλαη αξθεηά γξήγνξε γηα ηνλ ηειηθό ρξήζηε 

Φπζηθά θαη ζηελ δηθή καο πεξίπησζε ε web εθαξκνγή πνπ αλαπηύμακε είλαη γξακκέλε κόλν ζε 
JavaScript αθνύ θαη ην framework ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη θηηαγκέλν γηα απηήλ ηελ 
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη πνιιέο έηνηκεο βηβιηνζήθεο 
JavaScript γηα λα πεηύρνπκε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
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ηα vue-resource[22] γηα ηελ εθηέιεζε request κε ην backend όπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ησλ vue-
charts[23] πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απεηθόληζε δηαγξακκάησλ.  

 

 

 

5.1.5 CSS (Cascading Style Sheets) 

Εικόνα 5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο έρνπκε γξάςεη θαη ζηνλ ηίηιν ηεο ππνελόηεηαο ην CSS ζεκαίλεη Cascading Style Sheets. 
Δίλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ HTML όιεο ηεο ζειίδαο. Τπνζηεξίδεηαη 
από ηελ HTML4 θαη κεηά θαη ήξζε γηα λα ιύζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα κνξθνπνίεζεο θαη θπξίσο 
ηνλ θόπν θαη ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηαδόληνπζαλ νη πξνγξακκαηηζηέο κέρξη ηόηε. Έηζη όιε ε 
εκθάληζε ηεο ζειίδαο θαζνξίδεηαη από έλα αξρείν πιένλ CSS πνπ ελζσκαηώλεη ηνλ 
απαξαίηεην θώδηθα κνξθνπνίεζεο. Η εκθάληζε είλαη πην εύθνιε λα αιιάμεη αξθεί λα 
πεηξάμνπκε κόλν έλα αξρείν. 

     ηελ δηθή καο πεξίπησζε θπζηθά θαη ρξεηάζηεθε λα γξάςνπκε CSS θώδηθα γηα λα θηηάμνπκε 
ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο θαη γηα λα νκαδνπνηήζνπκε ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
ίδηα εκθάληζε. Σν framework πνπ ρξεζηκνπνηήζακε δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 
γξάςεη ηνλ CSS θώδηθα ζην ίδην αξρείν κε ηελ HTML θαη ηελ JavaScript, απηό όκσο δελ 
απνηειεί θαλέλα πξόβιεκα εθόζνλ ην Vue αλαπηύρζεθε γηα θάηη ηέηνην θαη κάιηζηα ζεσξείηαη 
επθνιία από ηελ κεξηά ησλ πξνγξακκαηηζηώλ. 

 

5.1.6 Vuetify framework 

Εικόνα 5.1.4 

Σν Vuetify είλαη έλα framework ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα component. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη λα 

θάλεη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ , ηα εθέ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο. Μπνξεί  λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζαλ tag ζηελ HTML είηε ζαλ βηβιηνζήθε. ηελ δηθή καο πεξίπησζε ην 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Κιτςοφλησ Ευάγγελοσ 

40 
Αλάπηπμε Mobile εθαξκνγήο γηα εθαξκνγέο M-Health 

 

ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ βηβιηνζήθε ζην Vue θαη απηό γηαηί ππνζηεξίδεηαη από  ην framework πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν καο δίλεη ην material design[24] θαη απηό είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό όηαλ κηιάκε γηα  έλα mobile application.Σα εηθνλίδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί είλαη 

ηα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην android ζηηο εθαξκνγέο ηνπ. Τπάξρνπλ αθόκε θαη έηνηκα 

templates πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπσο θαη λα θηηάμεη ην δηθό ηνπ κε custom 

ζηνηρεία εκθάληζεο γηα ηελ HTML. Έλα αληίζηνηρν framework είλαη θαη ην Bootstrap[25] ην νπνίν 

δηαζέηεη θαη απηό material design κε ηα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην android. Ο ιόγνο πνπ ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζακε ην Vuetify είλαη μεθάζαξα γηαηί θαη ν ιόγνο ύπαξμεο ηνπ 

είλαη ε αλάπηπμε mobile web application κε material design. 

5.1.7 Webstorm 

Εικόνα 5.1.5 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζακε ην Webstorm[26] ην 

νπνίν απνηειεί έλα JavaScript IDE κε πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη ζηελ πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηθή 

καο πεξίπησζε ζα ιέγακε όηη είλαη ε θαιύηεξε επηινγή. Πην θάησ ζα δνύκε κεξηθέο δπλαηόηεηεο 

πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο: 

 Γξήγνξε πινήγεζε κεηαμύ θαθέισλ θαη αξρείσλ  

 Γξήγνξε αλαδήηεζε ζπλαξηήζεσλ θαη θώδηθα 

 Auto complete γηα πην εύθνιε θαη ηαρύηεξε γξαθή 

 Γηαηίζεηαη ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο αλ θαη εκείο ην ρξεζηκνπνηήζακε ζε Linux 

 Τπάξρνπλ αξθεηά plugins πνπ ππνζηεξίδεη ηόζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θώδηθα αιιά θαη 

γηα ηελ εκθάληζε ηνπ editor ζηα ρξώκαηα θαη ζηνλ ηξόπν γξαθήο 

 Τπνζηεξίδεη ην Node.js θαη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε 

επηπιένλ παξάζπξα αλνηρηά 

 Τπνζηεξίδεη θαη ηα ηξία JavaScript framework (Angular , React , Vue) 

  Τπάξρεη ηαπηόρξνλε επεμεξγαζία γηα ηα αξρεία θαη γηα ηνλ θώδηθα πνπ ρξεηάδεηαη 

αιιαγέο ή δηόξζσζε   
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 Καη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο είλαη ην debug ην νπνίν γίλεηαη κε πνιύ 

εύθνιν θαη αλαιπηηθό ηξόπν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή κε έλα πιήξεο νδεγό γηα ηα 

ζθάικαηα πνπ ππάξρνπλ είηε απηά είλαη ινγηθήο είηε ζπληαθηηθά  

 

 

 

5.2 Σεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή Android 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο Android ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Android Studio[27] πνπ είλαη 

έλα νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ IDE θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμή 

εθαξκνγώλ Android. Η γιώζζα ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε Java[28] θαη XML[29] γηα 

ηελ εκθάληζε θαη ηελ δνκή ζηελ νζόλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

όηη ν θώδηθαο πνπ γξάςακε ζην Android είλαη γηα λα πξνζαξκόζνπκε ηελ web εθαξκνγή πνπ 

έρνπκε αλαιύζεη πην πάλσ θαη λα ηξέμεη ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. 

5.2.1 To Android Studio 

Εικόνα 5.2.1 

 

 

Η πιαηθόξκα Android Studio είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ IDE ην 
νπνίν παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο Android ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ινγηζκηθό 
αλνηρηνύ θώδηθα. Η ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξία JetBrains IntelliJ 
IDEA[30] θαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα άδεηα ή αγνξά γηα ηελ ρξήζε ηεο. Σν πξνγξακκαηηζηηθό 
εξγαιείν παξέρεη ζηνλ ρξήζηε όια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξακε θαη πην πάλσ γηα ην 
WebStorm αθνύ θαη ηα δύν είλαη ηεο ίδηαο εηαηξίαο. 
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    Ο θώδηθαο πνπ έρνπκε γξάςεη δελ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο κηαο θαη ε 
εθαξκνγή είλαη απνιύησο έηνηκε γηα ρξήζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηό πνπ έρνπκε θάλεη 
είλαη λα πξνζαξκόζνπκε ην web application θαη λα ην ελζσκαηώζνπκε ζε έλα εθηειέζηκν apk 
γηα θηλεηή ζπζθεπή Android. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό ρξεζηκνπνηήζακε έλα WebView[31] γηα 
λα δείμνπκε ηελ web εθαξκνγή πνπ θηηάμακε ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο. Δδώ έρνπλε γίλεη 
θάπνηεο παξακεηξνπνηήζεηο όπσο όηη έρνπκε απελεξγνπνηήζεη ην back button ηεο ζπζθεπήο 
γηαηί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ καο ρξεζηκεύεη θάπνπ ζηελ πινήγεζε. Δπίζεο έρεη 
γξαθηεί θώδηθαο γηα λα επηηξέπνπκε ζηελ εθαξκνγή λα έρεη πξόζβαζε ζηνλ απνζεθεπηηθό 
ρώξν θαη λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλεβάδεη ηηο θσηνγξαθίεο πξνθίι. 

 

 

5.2.2 Java 

Σελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη θαη πην πάλσ ηελ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζε Android. Δίλαη κηα αληηθεηκελνζηξεθήο 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ όπνπ ν θώδηθαο πνπ γξάθεηαη κεηαηξέπεηαη ζε Bytecode θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην JVM (Java Virtual Machine)[32]γηα λα ηξέμεη πάλσ ζε απηό. Απνηειεί από ηηο 

πην γλσζηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη απηό γηαηί νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα γξάθνπλ κόλν κηα θνξά θώδηθα θαη κέζσ ηνπ JVM λα κπνξεί λα ηξέμεη ζε όια ηα 

ιεηηνπξγηθά. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηελ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ θηηάρλνπκε γηα ην 

Android όπσο θάλακε θαη ζηελ δηθή καο πεξίπησζε. 

5.2.3 XML 

ΗXML (eXtensible Markup Language)  είλαη κηα γιώζζα ζήκαλζεο ε νπνία κνηάδεη πνιύ κε ηελ 

γιώζζα κνξθνπνίεζεο HTML πνπ έρνπκε αλαθέξεη πην πάλσ. Απηή ε γιώζζα ζήκαλζεο 

παξέρεη έλα ζύλνιν θαλόλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη όρη 

κόλν αθνύ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ην layout ηεο Android 

εθαξκνγήο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε δνκώλ δεδνκέλσλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηζηνύ , δίλνληαο απιόηεηα θαη ρξεζηηθόηεηα ζηελ γξαθή. ηελ δηθή καο πεξίπησζε 

θαη γεληθά ζηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο Android καο ρξεζηκεύεη γηα λα πξνζδηνξίζνπκε κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηελ ζέζε θαη γεληθόηεξα ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηππώλνληαη 

πάλσ ζηελ νζόλε. Δκείο απηό πνπ είρακε λα θάλνπκε είλαη λα πξνζαξκόζνπκε ην Webview λα 

είλαη ζε όιε ηελ νζόλε θαη ζαθώο όηαλ αιιάδεη ν πξνζαλαηνιηζκόο λα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία 

όπσο πξέπεη. 

5.3 Σεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο Backend  

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην backend είλαη ε γιώζζα Ruby , Ruby on Rails θαη 

γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ MySQL. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε 

επηθνηλσλία κεηάμη ηνπ frontend θαη ηνπ backend πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ API ηα νπνία είλαη 

θηηαγκέλα ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Ruby. Σα δεδνκέλα ηα νπνία αληαιιάζνπλ νη δύν 

απηνί server γίλεηαη κέζσ JSON[33] αληηθεηκέλσλ θαη απηό πνπ ζηέιλεη αιιά θαη απηό πνπ 

ιακβάλεη ε εθαξκνγή , θαη έηζη ην δηαρεηξίδεηαη κε θαηάιιειν ηξόπν. Δπίζεο όζα αλαθνξά ηελ 

επηθνηλσλία ησλ δύν server αληηκεησπίζακε έλα πξόβιεκα ην νπνίν ιύζεθε κε ηελ ρξήζε proxy 

γηα ηελ αλαθαηεύζπλζε ηεο ip δηεύζπλζεο. 
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5.3.1 Ruby 

Εικόνα 5.3.1 

 
Η Ruby είλαη κηα αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γεληθήο ρξήζεο ε νπνία έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ γιώζζα Perl[34] θαη θάπνηεο επηξξνέο από ηελ Smalltalk. ρεδηάζηεθε 

ζηελ Ιαπσλία ην 1990 από ηνλ Yokihiro Matz Mastumoto ελώ ε πξώηε έθδνζε θπθινθόξεζε 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994. Σξέρεη ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο θαη κάιηζηα ζε κεξηθέο από απηέο είλαη 

ήδε εγθαηεζηεκέλε. Δίλαη αξθεηά απιή θαη έλαο ν νπνίνο μέξεη από πξνγξακκαηηζκό κπνξεί λα 

ηελ κάζεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Δίλαη δσξεάλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξώζεηο άδεηεο 

γηα ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείο αξθεί κόλν λα εγθαηαζηήζεηο ηα απαξαίηεηα. 

5.3.2 Rails  

Εικόνα 5.3.2 

 

Σν Rails είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Ruby. Αξρηθά αλαπηύρζεθε από ηνλ  David Heinemeier Hansson πεξίπνπ ην 

2005. Η αλάπηπμε web εθαξκνγώλ ζε Ruby έγηλε πην εύθνιε θαη απηό γηαηί ην Rails 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο βηβιηνζήθεο (gems)πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπ πξνγξακκαηηζηέο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ γιώζζα Ruby θαη ην 

Rails όπσο είλαη νη παξαθάησ ηζηνζειίδεο: 

 Github 

 Themeforest 

 Slideshare 

 Scribd 

 Shopify 
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 Twitter 

5.3.3 JSON 

To JSON (JavaScript Object Notation) είλαη έλα πξόηππν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αξθεηά 

εύθνιν ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ γξαθή ηνπ. Δπίζεο είλαη αξθεηά εύθνιν αθόκε θαη γηα ηη 

κεραλέο λα δηαβαζηεί θαη λα ην παξάγνπλ. Δίλαη ηειείσο αλεμάξηεην από άιιεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ αλ θαη είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζε έλα ππνζύλνιν ηεο γιώζζα JavaScript θαη 

ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο πξαθηηθέο απηήο. Δίλαη κε ιίγα ιόγηα κηα ηδαληθή γιώζζα γηα κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ. ηελ δηθή καο πεξίπησζε ε web εθαξκνγή ζηέιλεη θαη δέρεηαη δεδνκέλα κέζσ 

JSON αληηθεηκέλσλ. Τπάξρνπλ δύν δνκέο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα JSON:  

 πιινγή από δεύγε key θαη value. Απηό είλαη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ ην JSON Object θαη ζηελ δηθή καο πεξίπησζε ε δνκή ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζακε. 

 Σαμηλόκεζε ιίζηαο ηηκώλ. Απηό γηα ηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

αλαγλσξίδεηαη σο έλαο πίλαθαο κε δεδνκέλα. 

 

5.3.4 MySQL 

Η βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία απνζεθεύνληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 
ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνιε ε δηαρείξηζε ηνπο. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό , ρξεζηκνπνηνύκε έλα 
ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DataBase Management Systems - DBMS)ην νπνίν 
δηαζέηεη θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ. 

     Γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DBMS ρξεζηκνπνηνύκε 
ηελ γιώζζα MySQL ε νπνία καο επηηξέπεη δίλνληαο εληνιέο ζην DBMS λα έρνπκε κηα εύθνιε 
δηαρείξηζε ζηα δεδνκέλα καο , είηε απηό πξόθεηηαη γηα ην θηίζηκν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, είηε γηα 
ηελ αλάγλσζε, αληηγξαθή , δηαγξαθή , πξνζζήθε δεδνκέλσλ. Δδώ πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη 
κηα ηέηνηα βάζε πξόθεηηαη γηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ όπσο είλαη θαη ε δηθή καο. 

    Η ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ είλαη ν ηξόπνο ν νπνίνο απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα θαη νη 
ζρέζεηο νη νπνίεο απνθηνύλ γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο 
δεδνκέλσλ , ην νπνίν καο θνζηίδεη ζε ρξόλν θαηά ηελ πξνζπέιαζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ζε 
ρώξν. Η δηθή καο βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη από πέληε πίλαθεο θαη ζα ηελ δνύκε πην 
αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. 
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Εικόνα 5.3.4 

 

 

ηελ εηθόλα 5.3.4 βιέπνπκε ην ζρήκα ηεο βάζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εθαξκνγή 

καο. Απνηειείηαη από πέληε πίλαθεο: 

 Users 

 Diseases 

 Diseases User  

 Articles 

 Article Diseases 

Users 

ε απηόλ ηνλ πίλαθα έρνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε 
θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ρξήζηε όπσο : 
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 Id. Σν id είλαη κνλαδηθό γηα θάζε ρξήζηε θαη είλαη απηό πνπ ζα καο βνεζήζεη λα 
ζπλδέζνπκε ηνπο δύν πίλαθεο κεηαμύ ηνπο, users θαη diseases users 

 Email. Δδώ λα απνζεθεύεηαη ην email ηνπ ρξήζηε ην νπνίν ζα είλαη θαη απηό κνλαδηθό 
θαη απαξαίηεην θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζύζηεκα  

 Encrypted password. Απηόο ζα είλαη ν θσδηθόο πνπ ζα βάδεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ είζνδν 
ζηελ εθαξκνγή. Δίλαη απαξαίηεηνο θαη κπνξεί λα απνηειείηε από γξάκκαηα , αξηζκνύο 
ή ζύκβνια αξθεί λα κελ είλαη κηθξόηεξνο από έμη ραξαθηήξεο. 

 Authentication token. Απηό απνηειεί έλα κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε ρξήζηε ην 
νπνίν δεκηνπξγείηαη απηόκαηα θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή θαη 
δηαγξάθεηαη απηόκαηα θαηά ηελ έμνδν ηνπ. Με απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ν server κπνξεί 
λα γλσξίδεη αλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε είλαη έγθπξα. Αλ είλαη έγθπξα ηόηε ν server 
δεκηνπξγεί ην authentication token ην νπνίν ε εθαξκνγή ην θξαηάεη θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ ν ρξήζηεο θάλεη θάπνην request ζηελ βάζε (όπσο γηα παξάδεηγκα λα πξνζζέζεη 
θάπνηα πάζεζε) γίλεηαη ηαπηνπνίεζε κε ην email ηνπ θαη ην authentication token. Όηαλ 
ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη έμνδν από ηελ εθαξκνγή (ην νπνίν είλαη θαη απηό έλα 
request ζηελ βάζε ) ηόηε ν server ην δηαγξάθεη. Δπίζεο ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθηεθε πην πάλσ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θάλεη 
εγγξαθή ζην ζύζηεκα. 

 Ancestry. Δδώ απνζεθεύεηε ε θιεξνλνκηθόηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ρξήζηεο 
ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε. Η θιεξνλνκηθόηεηα πξνθύπηεη από ην ΑΜΚΑ ηνπ 
θάζε ρξήζηε , ζηελ βάζε όκσο απηό πνπ απνζεθεύεηε είλαη ην id ησλ άιισλ ρξεζηώλ 
κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ζρέζε. Γελ απνηειεί ζηνηρείν ην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα 
δώζεη ππνρξεσηηθά ζε αληίζεζε κε απηά πνπ αλαθέξακε πην πάλσ , όηαλ όκσο 
δεισζεί , ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη ηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεη λα απνθηήζεη κηα 
πάζεζε ζε ζρέζε κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα. 

 Full name. Τπάξρεη έλα πεδίν θαηά ηελ εγγξαθή ζην νπνίν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 
δώζεη ην όλνκα θαη ην επίζεηό ηνπ. Απηό ην πεδίν είλαη ππνρξεσηηθό γηα θάζε ρξήζηε 
θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη αξηζκνύο ή ζύκβνια. 

 ΑΜΚΑ. ην ίδην πεδίν πνπ αλαθέξακε πην πάλσ όπνπ ν ρξήζηεο ζα θάλεη ηελ εγγξαθή 
ζην ζύζηεκα ζα ππάξρεη θαη έλα πεδίν πνπ ζα δειώλεη ην AMKA ηνπ. Απνηειεί θαη 
απηό ππνρξεσηηθό πεδίν γηα θάζε ρξήζηε απνηεινύκελν κόλν από έληεθα αξηζκνύο. 
Δπίζεο είλαη κνλαδηθόο αξηζκόο θαη δελ κπνξνύλ δύν ρξήζηεο λα έρνπλ δειώζεη ην ίδην 
ΑΜΚΑ. 

 Father amka. Δδώ ζα απνζεθεύεηε ην ΑΜΚΑ ηνπ παηέξα ώζηε λα πξνθύςεη ε 
ζπγγέλεηα. Απηό δειώλεηαη κία θνξά θαη δελ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην μαλά αιιάμεη 

 Mother amka. Δδώ ζα απνζεθεύεηαη ην ΑΜΚΑ ηεο κεηέξαο γηα λα πξνθύςεη ε 
ζπγγέλεηα πνπ αλαθέξακε θαη πην πάλσ. Σα δύν ζπγγεληθά ΑΜΚΑ δελ κπνξνύλ λα είλαη 
ίδηα. Δπίζεο ζα πξέπεη θαη απηά λα απνηεινύληαη κόλν από έληεθα αξηζκνύο.  

 Gender. Δδώ ζα απνζεθεύεηε ην θύιν ηνπ ρξήζηε όπνπ ζα έρεη δύν επηινγέο θαηά ηελ 
εγγξαθή male ή female.  

 Image. Δδώ ζα απνζεθεύεηε ε θσηνγξαθία πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε όπνπ δελ αλήθεη 
ζηα ππνρξεσηηθά πεδία θαη ζα είλαη ζε κνξθή url  

 

Diseases 

ε απηόλ ηνλ πίλαθα ζα απνζεθεύνπκε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παζήζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ 
απνζεθεπκέλεο ζηελ βάζε. Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δηαγξάςεη ή λα πξνζζέζεη θάηη ζε απηόλ 
ην πίλαθα. Σα πεδία ηνπ πίλαθα είλαη ηα εμήο: 

 

 Id. To id είλαη κνλαδηθό γηα θάζε πάζεζε θαη απαξαίηεην ζηνηρείν όπνπ καο βνεζά λα 
έρνπκε δεκηνπξγήζνπκε ζρέζεηο κε άιινπο πίλαθεο πνπ ζα αλαιύζνπκε πην θάησ 

 Name. Δδώ ζα απνζεθεύεηαη ην όλνκα ηεο θάζε πάζεζεο ην νπνίν ζα είλαη κνλαδηθό 
αθνύ δελ ππάξρεη θαη ιόγνο λα ππάξρεη άζθνπα δύν θνξέο κέζα ζηελ βάζε. 
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 Probability. ε απηό ην πεδίν ζα απνζεθεύεηε ε πηζαλόηεηα πνπ ζα έρεη ε πάζεζε ζε 
ζρέζε κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα πνπ ζα δειώλεη ν ρξήζηεο 

 

Diseases_Users 

Απηόο o πίλαθαο έρεη πξνθύςεη από ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ νη πίλαθεο users θαη diseases. Απηνί 
νη δύν πίλαθεο έρνπλ ζρέζε πνιιά πξνο πνιιά. Γειαδή έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πνιιέο 
παζήζεηο όπσο θαη κία πάζεζε κπνξεί λα ηελ έρνπλ πνιινί ρξήζηεο. Οπόηε ζε απηόλ ηνλ 
πίλαθα έρνπκε απνζεθεπκέλα δύν μέλα θιεηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο άιινπο δύν πίλαθεο. 

 

Articles 

ε απηόλ ηνλ πίλαθα ζα απνζεθεύνπκε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο από ηα άξζξα πνπ ζα είλαη 
απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε , νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Id. To id ζα είλαη κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε άξζξν όπσο είδε έρνπκε 
αλαθέξεη θαη πην πάλσ. 

 Title. Δδώ ζα απνζεθεύζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ θάζε άξζξνπ ν νπνίνο ζα είλαη θαη απηόο 
κνλαδηθόο αθνύ δελ ππάξρεη ιόγνο λα ππάξρνπλ δύν άξζξα κε ηνλ ίδην ηίηιν. 

 Body. ε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πίλαθα ζα είλαη απνζεθεπκέλν ην θπξίσο ζώκα 
ηνπ άξζξνπ. 

 

Articles_Diseases  

Απηόο ν πίλαθαο έρεη πξνθύςεη από ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ νη πίλαθεο articles θαη diseases. Απηνί 
νη δύν πίλαθεο έρνπλ ζρέζε πνιιά πξνο πνιιά. Έλα άξζξν κπνξεί λα αλαθέξεηε ζε πάλσ από 
κηα πάζεζε όπσο θαη κία πάζεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πάλσ από έλα άξζξν. Οπόηε ζε 
απηόλ ηνλ πίλαθα έρνπκε απνζεθεπκέλα δύν μέλα θιεηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο άιινπο δύν 
πίλαθεο. Μέζα από ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ νη δύν πίλαθεο κπνξνύκε λα εκθαλίδνπκε ηα 
πξνηεηλόκελα άξζξα γηα θάζε ρξήζηε πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο παζήζεηο πνπ έρεη δειώζεη ν 
ίδηνο ν ρξήζηεο  

 

 

Όια ηα ππόινηπα ηα νπνία δελ ηα έρνπκε αλαθέξεη είλαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε θαη 
ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ θάζε ρξήζηε. Αλαθέξνληαη δειαδή ζην πόηε πξαγκαηνπνίεζε ζύλδεζε 
ζηελ εθαξκνγή , πόζεο θνξέο έρεη ζπλδεζεί, πόηε δεκηνπξγήζεθε ν ινγαξηαζκόο ηνπ θηι. Όια 
απηά πξνθύπηνπλ από κηα βηβιηνζήθε (gems) ε νπνία καδί κε ηελ βάζε ηελ νπνία ζέινπκε λα 
θηηάμνπκε, καο δεκηνύξγεζε θαη όια απηά ηα πεδία.  

 

 

 



Μεταπτυχιακή Διατριβή  Κιτςοφλησ Ευάγγελοσ 

48 
Αλάπηπμε Mobile εθαξκνγήο γηα εθαξκνγέο M-Health 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ 

ΕΠΕΚΣΑΕΙ 

Η web εθαξκνγή πνπ αλαπηύμακε θαη αλαιύζακε πην πάλσ κε βάζε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο,  καο βνήζεζε λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα έλα θαηλνύξγην framework , ην Vue.js. Μέζα 
από απηό είδακε πόζν θηιηθό θαη απαξαίηεην κπνξεί λα είλαη έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ 
γηα ηελ αλάπηπμε κηαο web εθαξκνγήο ζαλ ηελ δηθή καο. Δπίζεο πόζν εύθνιν είλαη γηα έλαλ 
πξνγξακκαηηζηή πνπ δεκηνπξγεί κηα web εθαξκνγή λα κπνξεί λα ηελ θάλεη ζπκβαηή θαη ζε 
άιιεο πιαηθόξκεο γξάθνληαο κόλν κηα θνξά θώδηθα. Σν ζέκα ηελ ζπκβαηόηεηαο είλαη πνιύ 
ζεκαληηθό ζηηο κέξεο καο αθνύ κε θάηη ηέηνην κηα εηαηξία κπνξεί λα εμνηθνλόκεζε ρξόλν θαη 
ρξήκα. Δίδακε επίζεο πσο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία νη εθαξκνγέο πνπ κπνξνύκε λα 
δεκηνπξγήζνπκε είλαη εμίζνπ αληάμηεο όρη κόλν ζηελ εκθάληζε αιιά θαη ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, 
κε ηηο εθαξκνγέο πνπ είλαη θηηαγκέλεο ζε Android.   

     Τπάξρνπλ αξθεηέο πξνζζήθεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ ώζηε λα πεηύρνπκε 
θαιύηεξε εκπεηξία ρξήζεο γηα ηνλ ρξήζηε. Θα κπνξνύζε ν ρξήζηεο λα απνζεθεύεη ηελ 
ζεξαπεία ηνπ θαη λα ιακβάλεη εηδνπνίεζε από ηελ εθαξκνγή γηα ηελ ώξα πνπ ζα πξέπεη λα ηελ 
ιάβεη. Όπσο θαη λα απνζεθεύεη ηα ξαληεβνύ κε ηνπ γηαηξνύο πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθηεί ή λα 
ππάξρεη κηα θόξκα επηθνηλσλίαο όπνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ γηαηξό. Κάηη 
πνιύ ρξήζηκν αθόκε ζα ήηαλ θαη ε απνζήθεπζε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα κηα 
αθηηλνγξαθία. Δίλαη δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ είδε ζε αλάινγεο εθαξκνγέο θαη ζα κπνξνύζαλ 
λα κπνπλ πνιύ εύθνια θαη ζηελ δηθή καο web εθαξκνγή. 

    Όζν αλαθνξά ηα άξζξα ν ρξήζηεο ζα κπνξνύζε λα κνηξάδεηαη θάπνηα άξζξα κε άιινπο 
ρξήζηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηελ εθαξκνγή λα έξρεηαη 
εηδνπνίεζε γηα θάηη ηέηνην. Δπίζεο  κηα έμηξα ιεηηνπξγία ε νπνία ζα βνεζνύζε πνιύ ζηελ 
αλάγλσζε ησλ άξζξσλ , είλαη λα ππάξρεη ε επηινγή ησλ αγαπεκέλσλ , όπνπ ν ρξήζηεο ζα 
κπνξεί λα απνζεθεύεη άξζξα ζηα αγαπεκέλα θαη λα ηα δηαβάδεη όπνηε ζέιεη. 

    Οη επεθηάζεηο θαη πξνζζήθεο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ κπνξνύλ λα γίλνπλ πάλσ ζηελ 
ππάξρνπζα εξγαζία κε ηηο θαηάιιειεο παξακεηξνπνηήζεηο ζηνλ θώδηθα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό 
λα αλαθέξνπκε όηη ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 
όπσο είλαη νη παζήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ή , ε θιεξνλνκηθόηεηα αιιά θαη 
νπνηαδήπνηε από ηηο βειηηώζεηο πνπ πξνηείλακε πην πάλσ , ζα πξέπεη λα έρεη ζαλ πξσηαξρηθό 
ζηόρν ηεο αζθάιεηα απηώλ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θσδηθνπνίεζε 
απηώλ.    
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ΑΝΑΥΟΡΕ  

 

1. Αρχική ςελίδα του μαθήματοσ Ιατρική Πληροφορική 

https://gunet2.cs.unipi.gr/courses/TME140/ 

2. Medical Records Android Application 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vladimir.yerokhin.medicalrecord&hl=e

n_US 

3. My medical history Android Application https://download.cnet.com/My-Medical-

History-E-HEALTH/3000-2129_4-77507960.html 

4. Bootstrap https://getbootstrap.com/ 

5. Vue Resource , NPM https://www.npmjs.com/package/vue-resource 

6. Vue Charts https://vue-chartjs.org/#/home 

7. JetBrains IntelliJ IDEA   https://www.jetbrains.com/ 

8. Perl https://www.perl.org/ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ  

 

1. Ελληνική Εταιρία Διαδικτφου https://www.eled.gr/ 

2. Android official page https://www.android.com/ 

3. Vue.js Introduction and Documentation https://vuejs.org/v2/guide/index.html 

4. The complete Android Splash screen guide https://android.jlelse.eu/the-complete-

android-splash-screen-guide-c7db82bce565 

5. The Ultimate Guide to JavaScript Framework https://javascriptreport.com/the-

ultimate-guide-to-javascript-frameworks/ 

6. React JavaScript framework https://reactjs.org/ 

7. Angular JavaScript framework https://angular.io/ 

8. JavaScript programming language https://www.javascript.com/ 

9. HTML5 Introduction , W3schools https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp 

10. CSS Introduction , W3school https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp 

11. Vuetify Material Design Component Framework https://vuetifyjs.com/en/ 

12. Node.js web server About https://nodejs.org/en/about/ 

13. Ruby programming language https://www.ruby-lang.org/en/ 

14. Ruby on Rails Guides http://guides.rubyonrails.org/ 

15. MySQL official documentation https://dev.mysql.com/doc/ 

16. What is the DOM , Chris Coyier https://css-tricks.com/dom/ 

17. What is the Application Programming Interface https://www.ip.gr/el/dictionary/378-

API___Application_Programming_Interface 

18. A brief SGML tutorial https://www.w3.org/TR/WD-html40-970708/intro/sgmltut.html 

19. HTTP Cookies, MDN Web Doc https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/HTTP/Cookies 

20.  Material Design for Android, Developers 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel/ 

21. WebStorm , IntelliJ IDEA , https://www.jetbrains.com/webstorm/ 

22. Android Studio , Developers https://developer.android.com/studio/intro/ 

23. Java language https://www.cnet.com/forums/discussions/what-is-java-and-can-i-do-

without-it/ 

24. XML , W3school https://www.w3schools.com/xml/default.asp 

25. Webview https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView 

26. JVM https://www.javatpoint.com/internal-details-of-jvm 

27. JSON Introduction , W3school https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

Ο κώδικας ηης web εθαρμογής: 

https://github.com/vaggeliskits/vue.js_medical_app 

Ο κώδικας ηης Android εθαρμογής: 

https://github.com/vaggeliskits/Android_medical_app 

Ο κώδικας ζηο Rails: 

https://github.com/vaggeliskits/rails_medical_app 
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