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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του παγκόσµιου ιστού δεν περιορίζεται πλέον στους 
επιτραπέζιους υπολογιστές αλλά έχει επεκταθεί στον τοµέα των φορητών συσκευών για τον οποίο 
τελευταία έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Υπογραµµίζεται ότι στις 
αναπτυσσόµενες χώρες ο αριθµός των χρηστών που έχει πρόσβαση σε πληροφορίες µέσα από τις κινητές 
του συσκευές έχει αυξηθεί σηµαντικά καθώς η χρήση αυτών αποτελεί µια δεδοµένη ανάγκη για την 
εποχή.  

Έτσι λοιπόν ακολουθώντας την τάση της εποχής η διπλωµατική αυτή εργασία επικεντρώθηκε στην 
κατασκευή ιστοσελίδας και ανάπτυξη δύο εφαρµογών, µία σε Android και µία σε ios µε θέµα την 
ενηµέρωση για τις προσφερόµενες «θέσεις εργασίας» στην αγορά, ένα επίκαιρο θέµα το οποίο 
προσελκύει το ενδιαφέρον µεγάλου ποσοστού του πληθυσµού µας. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτήθηκε χρήση των τεχνολογιών HTML, CSS, Javascript, PHP, 
MySQL- Java Swift 4 και των λειτουργικών συστηµάτων Adroid και ios. Υπογραµµίζεται ότι 
χρησιµοποιήθηκε το Fire Cloud Messaging για αποστολή ειδοποιήσεων σε συσκευές µε Αdroid.  

Τα ενθαρρυντικά βέλτιστα αποτελέσµατα δηµιουργούν προσδοκίες για αναγωγή της εν λόγω εφαρµογής 
σε παραγωγική και περαιτέρω επέκταση αυτής µε ανάπτυξη notification και στην εφαρµογή ios, επίσης 
web notification µε την χρήση του FCM Web, καθώς και την προσθήκη µιας ακόµη κατηγορίας µε 
«προτεινόµενες» θέσεις εργασίας όπως θα προκύπτουν από την επεξεργασία των εξατοµικευµένων 
στοιχείων ενδιαφέροντος των χρηστών. 

ABSTRACT 
It is well known that the development of technology and the global web is no longer limited to desktops 
but has been extended to the sector of portable devices, for which recently the interest has been 
concentrated in introducing new technologies. It is underlined that in the developing countries the number 
of users having access to information through their mobile devices has increased significantly as their 
use is a given need for the time. 

So, following the trend of the era, this thesis has been focused on building a website and developing two 
applications, one on Android and one on ios providing information about the "offered jobs" on the 
market, an up-to-date issue that attracts the interest of a large proportion of our population.  

Implementation of the above required the use of technologies HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL-
Java Swift 4 and Adroid and ios operating systems. It must be noted that Fire Cloud Messaging was used 
to send notifications to Adroid devices.  

The encouraging optimal results create expectations for this application to be rolled into productive and 
further expanding it by developing, notification in ios, also web notification using FCM Web, and adding 
another category with "suggested" jobs as will result from the processing of data that deals with the 
personalized interests of the users. 
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Αφιέρωση 
Θα ήθελα να αφιερώσω αυτήν την εργασία στην οικογένειά µου η οποία όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει 
τις προσπάθειές µου και ειδικά στην γιαγιά µου την Αθηνά για την ιδιαίτερη αγάπη και στοργή της αλλά 
και στον παππού µου τον Χρήστο ο οποίος δεν είναι πλέον στην ζωή. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Κίνητρο 

Πριν κάποια χρόνια ο χρήστης έκανε περιορισµένη χρήση του Web τόσο γιατί οι ανάγκες του ήταν 
διαφοροποιηµένες όσο και γιατί το Web το ίδιο ήταν περιορισµένης δυνατότητας. Με την 
παγκοσµιοποίηση και την κατάλυση των δικτυακών συνόρων τα δεδοµένα τροποποιήθηκαν. Οι ανάγκες 
των χρηστών αυξήθηκαν και δεν αρκούνταν πλέον στην απλή επίσκεψη ιστοσελίδων χωρίς να έχουν 
πολλές δυνατότητες δηµιουργίας πληροφοριών. Οι χρήστες πλέον αναζητούσαν αρτιότερη, ευκολότερη 
και αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και δυνατότητα τροποποίησης των υπηρεσιών και λειτουργιών µε 
βάση το πώς οι ίδιοι επιθυµούν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, κλπ.  

Έτσι λοιπόν το διαδίκτυο εξελίχθηκε και πλέον στις µέρες µας αναδεικνύεται σε µια 
υπολογιστική και επικοινωνιακή πλατφόρµα υψίστης σηµασίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 
πως πριν µερικά χρόνια αποτελούσε κατόρθωµα όταν κάποιος κατάφερνε να δηµοσιεύσει ένα βίντεο στο 
web ενώ σήµερα αρκούν µόλις µερικά δευτερόλεπτα για να ανεβάσει ένας αρχάριος χρήστης βίντεο στο 
Youtube. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν τεράστιες αλλαγές. Σταδιακά οι χρήστες 
άρχισαν από µόνοι τους να αναδεικνύουν τις ανάγκες τους για κοινωνική δικτύωση, αυτό οδήγησε στην 
δηµιουργία πολλών υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη, δίνοντας του την 
δυνατότητα να συµµετέχει ο ίδιος στην ανάπτυξη του περιεχοµένου και στη σχεδίαση των διαδικτυακών 
εφαρµογών.  

Χάρη στη ραγδαία εξάπλωση δικτυακών τόπων και εφαρµογών Web, οι νέες εφαρµογές 
υπολογιστών γραφείου που αναπτύσσονται είναι συµβατές µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα κι αν 
χρησιµοποιεί ο εκάστοτε χρήστης. Επιπρόσθετα, το Web σήµερα είναι εκτός από πλούσιο και «ελαφρύ». 
Πολλές από τις εφαρµογές του έχουν σχεδιαστεί για να «τρέχουν» γρήγορα, χωρίς να «βαραίνουν» τους 
πόρους του συστήµατος. Οι χρήστες, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε για επιχειρήσεις, οργανισµούς, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κλπ. σταδιακά ενηµερώνονται για τα στοιχεία και τις τεχνολογίες που συνιστούν 
το Web και επωφελούνται από τα πλεονεκτήµατά του. Σήµερα οι περισσότερες εταιρίες στρέφουν την 
επιχειρηµατική τους δράση στο διαδίκτυο προσπαθώντας να προσελκύσουν τους καταναλωτές τους 
καθ΄ότι παρέχεται πλέον νέα γενιά υπηρεσιών οι οποίες βασίζονται στο διαδίκτυο - όπως ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites), wiki, εργαλεία επικοινωνίας, και folksonomies που 
δίνουν έµφαση στην ηλεκτρονική συνέργεια και ανταλλαγή µεταξύ των χρηστών. Το Web πλέον 
αποτελεί µία οικονοµική επανάσταση στην βιοµηχανία των υπολογιστών παρακινούµενη από την 
ανάγκη χρήσης του internet σαν ολοκληρωµένη πλατφόρµα εργασίας και από την αναζήτηση για την 
κατανόηση των κανόνων εκείνων που πρέπει να εφαρµοστούν για να έχει αυτή η πλατφόρµα ευρεία 
αποδοχή. Η βασικότερη αρχή είναι η εξής: Κατασκευή εφαρµογών που αξιοποιούν το δίκτυο ώστε να 
εξελίσσονται δυναµικά κατά την χρήση τους. «Όταν τα προγράµµατα και οι συσκευές είναι 
συνδεδεµένες µε το internet οι εφαρµογές δεν αποτελούν πλέον απλές υλοποιήσεις αλλά δυναµικές 
υπηρεσίες». (Tim O’Reilly Oct 2006). 

Πιο συγκεκριµένα ο όρος Web σήµερα χρησιµοποιείται για να περιγράψει την δεύτερη γενιά 
υπηρεσιών διαδικτύου που εστιάζει στην δυνατότητα των χρηστών να διαµοιράζονται πληροφορίες και 
να συνεργάζονται online. O χρήστης δεν θεωρείται απλά ως ένας θεατής, ένας πελάτης, ένας 
καταναλωτής αλλά συµµετέχει ενεργά, και συχνά αλτρουιστικά στην διαµόρφωση και διαχείριση των 
πληροφοριών του παγκόσµιου ιστού. Χρήστες από διαφορετικές κουλτούρες µπορούν πλέον να 
επικοινωνούν δίχως να χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών και δικτύων. Ο 
αρχικός παθητικός ρόλος παρουσίασης των πληροφοριών συνεχώς µεταλλάσσεται. Έννοιες όπως 
διαδραστικότητα, δυναµικό περιεχόµενο, συνεργασία, συνεισφορά και social computing 
διαδραµατίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο και πολλοί υποστηρίζουν ότι µια τεχνολογική και 
κοινωνική επανάσταση είναι σε εξέλιξη. 

Επιπλέον, η δυνατότητα της δηµοσιοποίησης της άποψης για ένα προϊόν ή υπηρεσία, είναι κατά 
πολλούς µία από τις σηµαντικότερες Web καινοτοµίες που επιφέρει αλλαγές στη φιλοσοφία της αγοράς. 
Οι εταιρίες που εκµεταλλεύονται αυτή τη συµβολή των χρηστών στη αξιολόγηση των προϊόντων και 
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υπηρεσιών (π.χ. βιβλία, ξενοδοχεία) έχουν σηµαντικά οφέλη. Για παράδειγµα, η amazon.com οφείλει 
σηµαντικό µέρος της δηµοτικότητάς της στις δηµοσιευµένες στο διαδίκτυο γνώµες και βαθµολογίες των 
χρηστών για τα προϊόντα της. Στην περίπτωση της πώλησης βιβλίων, αν και τα αρχικά βιβλιογραφικά 
δεδοµένα τα έχει πάρει από άλλη εταιρία που ειδικεύεται σε αυτό (Bowker.com), η προσθήκη κυρίως 
των απόψεων των χρηστών έχει αναγάγει την amazon σε πηγή αναφοράς βιβλιογραφικών δεδοµένων 
για καταναλωτές, βιβλιοθηκάριους και πανεπιστηµιακούς. 

Οι χρήστες φαίνεται να εµπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τη γνώµη των υπολοίπων 
χρηστών. Η παραδοσιακή διαφήµιση και η επιλογή προϊόντος µε κριτήριο το όνοµα της φίρµας δεν είναι 
το ίδιο αποτελεσµατικές όσο παλαιότερα. Με την έλευση του Web παρουσιάζονται εκατοντάδες νέοι 
τρόποι για την προσέγγιση του χρήστη, που δηµιουργούνται από τους ίδιους τους καταναλωτές, µέσω 
της χρήσης και διάδοσης του περιεχοµένου των social media. Οι χρήστες είναι περισσότερο ελεύθεροι 
να επικοινωνούν, να συµµετέχουν, να δηµιουργούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και κάθε είδους 
περιεχόµενο, εστιάζοντας στην ουσία και σπαταλώντας λιγότερο χρόνο στην επίλυση τεχνικών 
προβληµάτων ή στη συντήρηση του υλικού και του λογισµικού. Οι ρόλοι των χρηστών του διαδικτύου 
είναι πλέον στις µέρες µας, αυτοί του «παραγωγού» και «καταναλωτή» περιεχοµένου, ρόλοι πιο 
δυναµικοί σε σχέση µε αυτούς που κατείχαν στο παρελθόν. Γενικότερα, συνειδητοποιούµε ότι 
παρατηρείται µία εξελικτική αλλαγή στη νοοτροπία των δηµιουργών των ιστοτόπων, των 
προγραµµατιστών αλλά και των απλών χρηστών, γεγονός που έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές, όπως 
διαπιστώνουµε, στον κόσµο του διαδικτύου. Η αλληλεπίδραση των χρηστών µε το περιεχόµενο και 
άλλους χρήστες εντείνεται. Η νέα χρήση των ήδη υπαρκτών τεχνολογιών και εργαλείων δίνει καινούριες 
διαστάσεις και προστιθέµενη αξία στο περιεχόµενο. Για τον λόγο αυτό πολλές επιχειρήσεις και 
οργανισµοί έχουν ήδη κατανοήσει πόσο σηµαντικό είναι να προσαρµόσουν την παρουσία τους στην νέα 
αυτή διαδικτυακή πραγµατικότητα. 

 

Σαφώς ο όρος χρήστης αναφέρεται και στους Έλληνες χρήστες των οποίων οι συνήθειες σε 
σχέση µε την καθηµερινή έκθεσή τους στα media, έχουν αλλάξει σηµαντικά. Το Web έχει ενδυναµώσει 
τους χρήστες προσφέροντας τους τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συµµετέχουν ενεργά στις 
διάφορες παραγωγικές διαδικασίες της πληροφορίας. Η τεχνολογία µας δίνει την ευκαιρία να µην 
είµαστε πλέον απλά παθητικοί αποδέκτες µηνυµάτων, αλλά να επιλέγουµε και να διαµορφώνουµε την 
πληροφορία µε τον τρόπο που εµείς επιθυµούµε. 

 

Η προαναφερθείσα εξελικτική πορεία της τεχνολογίας καθώς και οι προσωπικές µου 
αναζητήσεις και προβληµατισµοί γύρω από το θέµα της εργασιακής ενασχόλησης απετέλεσαν τους 
βασικούς παράγοντες που µε οδήγησαν να προσπαθήσω να συνδράµω και εγώ στην επούλωση σε κάποιο 
βαθµό του προβλήµατος της ανεργίας που µαστίζει την χώρα µας τα παρόντα χρόνια της οικονοµικής 
ύφεσης αναπτύσσοντας ένα site και δύο εφαρµογές ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για τις 
προσφερόµενες θέσεις εργασίας στην αγορά .  

1.2. Ιστορική Αναδρομή 

Τα τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες µιας µεγάλης εξέλιξης του World Wide Web µε ιστορία που 
ξεκίνησε όχι πολύ καιρό πριν, αλλά κατάφερε να αναπτυχθεί ραγδαία και να γίνει το βασικό µέρος του 
κάθε ατόµου: τα παιδιά στο σχολείο, επιχειρηµατίες, διευθυντές καταστηµάτων, ερασιτέχνες και 
νοικοκυρές χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο κάθε µέρα. 

Συγκεκριµένα η ιστορία του Διαδικτύου ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Αρχικά είχε 
χρησιµοποιηθεί αυστηρά για στρατιωτικούς σκοπούς στις ΗΠΑ. Αργότερα ορισµένα πανεπιστήµια 
άρχισαν να το χρησιµοποιούν. Εκείνη την εποχή το Διαδίκτυο ήταν ένα ειδικό εργαλείο για την 
ανταλλαγή σηµαντικών δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών µε τη βοήθεια των πρωτοκόλλων ελέγχου 
µετάδοσης (TCP / IP). Το 1969 η ειδική γλώσσα του Διαδικτύου εµφανίστηκε. Ήταν τα ARPANET και 
GML (Γενική Markup Language). Ο τρόπος της επικοινωνίας µέσω υπολογιστών ήταν άβολος και µη 
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φιλικός προς το χρήστη. Όµως, κατά το έτος 1972, ο Ray Tomlinson δηµιούργησε το e-mail που έφερε 
τα “πάνω κάτω” στη ζωή του Διαδικτύου. Το έτος 1980 έγινε το σηµείο καµπής στον τοµέα του 
Διαδικτύου. Η επιτροπή του Αµερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων ανακοίνωσε το σχέδιο 
εργασίας του προτύπου GML (SGML). Αργότερα, ο επιστήµονας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Πυρηνικών Ερευνών (CERN), ο Tim Berners-Lee, εφηύρε την Hypertext Markup Language (HTML) η 
οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη σήµερα και κανένα site δε µπορεί να υπάρξει χωρίς αυτήν.[1] 

Το 1989-1990, ο Tim Berners-Lee πρότεινε ένα σύνολο πρωτοκόλλων και λογισµικού (το 
πρώτο web browser και editor µε την ονοµασία World Wide Web) που επέτρεψε στους υπολογιστές να 
αναζητήσουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο και ανέπτυξε το πρώτο του web server που ονοµάζεται 
HyperText Transfer Protocol Deamon ( httpd). Ήταν το πρώτο που συνδυάζει την επικοινωνία στο 
Διαδίκτυο µε το υπερκείµενο Εκείνη την εποχή υπήρχε µόνο ένας διακοµιστής Web που βρισκόταν στο 
CERN, αλλά µέχρι το τέλος του 1992, πάνω από 50 διακοµιστές web λειτουργούσαν στον κόσµο, κυρίως 
στα πανεπιστήµια και σε ερευνητικά κέντρα. [2] 

Με την εφεύρεση του Cascading Style Sheets (CSS) και την τεχνολογία web server, όπου 
δινόταν η δυνατότητα να προσαρµοστεί η σελίδα µε βάση τις απαιτήσεις του χρήστη (server-side 
scripting), ο σχεδιασµός ιστοσελίδων γνώρισε µια ραγδαία εξέλιξη. Το 1993, το πρώτο πρόγραµµα 
περιήγησης στο Internet, το “Mosaic”, επέτρεψε στους χρήστες να σερφάρουν στο Internet σε έναν 
γραφικό τρόπο και άνοιξε το Web για το ευρύ κοινό. Κυκλοφόρησε από το Εθνικό Κέντρο για εφαρµογές 
υπερυπολογιστών (NCSA). Το πρόγραµµα περιήγησης κατέστησε δυνατό για τους χρήστες να δουν 
κείµενο και γραφικά, αλλά µέσα από ένα πολύ περιορισµένο layout που επηρέασε την ικανότητά του να 
παρέχει γραφιστικές πληροφορίες για την οπτική επικοινωνία και περιόριζε τις δυνατότητες του web 
design.  

Το 1994, ιδρύθηκε το W3C µε σκοπό να τεθούν πρότυπα και κατευθύνσεις της µελλοντικής 
ανάπτυξης της HTML έτσι ώστε να δοθεί η ικανότητα παροχής δυναµικού περιεχοµένου µέσω του 
διαδικτύου. Και αµέσως µετά, το 1995, η Microsoft κυκλοφόρησε µια νέα έκδοση του λειτουργικού 
συστήµατος της εταιρείας, τα Windows 95, τα οποία παρείχαν ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας 
χρήστη και έναν browser για την πλατφόρµα των Windows, τον Microsoft Internet Explorer, ο οποίος 
έγινε πολύ δηµοφιλής σε όλο τον κόσµο. Λίγους µήνες αργότερα, το AltaVista, η πρώτη πολύγλωσση 
µηχανή αναζήτησης, και το Amazon.com, µια από τις πρώτες εταιρείες του Διαδικτύου που επέτρεπε τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, εφευρέθηκαν, και το World Wide Web άρχισε να αυξάνεται ραγδαία. 
Τεχνολογίες ολοκλήρωσης βάσεων δεδοµένων, όπως server-side scripting (PHP, ASP.Net, JSP, 
ColdFusion, κλπ.) και τα πρότυπα σχεδιασµού όπως CSS µεταβλήθηκαν ουσιαστικά µε σκοπό να 
δώσουν περισσότερες δυνατότητες στους web designers και στους web developers. [3] 

Με την εισαγωγή του Macromedia Flash, το 1996, η τεχνολογία έγινε µια δηµοφιλής µέθοδος 
που χρησιµοποιούταν για τη δηµιουργία animation, διάφορων στοιχείων της ιστοσελίδας και την 
ενσωµάτωση βίντεο σε ιστοσελίδες, και ως εκ τούτου άλλαξε το πρόσωπο του Διαδικτύου. Αν και το 
Flash επέτρεψε στους σχεδιαστές να δηµιουργήσουν διαδραστικό περιεχόµενο µε ελάχιστες γνώσεις 
ανάπτυξης, οι πρώτες εκδόσεις του είχαν πολύ περιορισµένες δυνατότητες scripting. Αλλά τα επόµενα 
χρόνια το Flash συνέχισε να αναπτύσσεται, απέκτησε scripting γλώσσα που βασίζεται σε JavaScript και 
άλλες χρήσιµες λειτουργίες και µετετράπη σε ένα πλήρες εργαλείο ανάπτυξης παρουσίασης. Και σήµερα 
υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που η HTML έχει “αφεθεί” εξ ολοκλήρου στο Flash αγνοώντας το γεγονός 
ότι πολλά στοιχεία Flash επιβραδύνουν το χρόνο φόρτωσης.[4] 

Η ιστορία του web design είναι αδιανόητη χωρίς ένα πρόσωπο που έχει συµβάλει πολύ στην 
ανάπτυξη του και θεωρείται ο κορυφαίος σύµβουλος Παγκόσµιου Ιστού. Το όνοµά του είναι Jakob 
Nielsen. Ο Δρ Nielsen έχει διδακτορικό στην επιστήµη των υπολογιστών και είναι πολύ δηµοφιλής στους 
web designers και στους web developers. Το κείµενο του αναφερόµενο στην ευχρηστία ιστοσελίδων έχει 
δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο από το 1995 και σήµερα αριθµεί πάνω από 200.000 αναγνώστες. Ο 
αποκαλούµενος "βασιλιάς της χρηστικότητας" (Περιοδικό του Διαδικτύου) και «ο γκουρού της 
χρηστικότητας της ιστοσελίδας" (The New York Times), Jakob Nielsen ανέπτυξε τις βασικές αρχές που 
κάνουν ένα site εύκολο στη χρήση. Επικρίνει τα Flash animation και τα µεγάλα γραφικά και δίνει 
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προτίµηση σε απλές, εύκολες στην πλοήγηση ιστοσελίδες προσβάσιµες από τον κοινό χρήστη του 
Διαδικτύου. Αν και ο Nielsen συχνά έχει καταγγελθεί για τις ριζοσπαστικές απόψεις και τις εµφατικές 
του παρατηρήσεις, οι διδασκαλίες του έχουν κερδίσει σε δηµοτικότητα στην ευρύτερη κοινότητα του 
σχεδιασµού. 

Επίσης το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου µεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive 
International όπου προτάθηκαν ιδέες για την αναβάθµιση του παγκόσµιου ιστού, για πρώτη φορά 
ειπώθηκε η φράση Web 2.0. Ο Dale Dougherty, web pioneer και O'Reilly VP, παρατήρησαν ότι το 
διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δηµοφιλές και σηµαντικό µέρος της καθηµερινότητας πολλών 
ανθρώπων. Συνεχώς εµφανίζονταν νέες εφαρµογές και ιστοσελίδες οι οποίες αναγνωρίζονταν από το 
ευρύ κοινό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σήµερα οι περισσότερες εταιρίες στρέφουν την 
επιχειρηµατική τους δράση στο διαδίκτυο προσπαθώντας να προσελκύσουν τους καταναλωτές τους. Το 
Web 2.0 είναι µια φράση που εφευρέθηκε για να περιγράψει µια προτεινόµενη δεύτερη γενιά υπηρεσιών 
οι οποίες βασίζονται στο διαδίκτυο - όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites), 
wiki, εργαλεία επικοινωνίας, και folksonomies που δίνουν έµφαση στην ηλεκτρονική συνέργεια και 
ανταλλαγή µεταξύ των χρηστών. Έχοντας όλα αυτά ως δεδοµένα η O'Reilly Media, σε συνεργασία µε 
την MediaLive International, εξέτασαν το Web 2.0 ως δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισµένων στο 
Διαδίκτυο και χρησιµοποίησαν αυτή την φράση σαν τίτλο για µια σειρά από συνέδρια. Τα συνέδρια αυτά 
συνεχίζονται µέχρι σήµερα για να αποσαφηνιστεί ο όρος και να προωθηθεί η ιδέα σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους τοµείς. Γεγονός αποτελεί πάντως πως από το 2005 και µετά, τεχνικοί και διαφηµιστές 
υιοθέτησαν αυτή την φράση κλειδί. [5] 

Αναφορικά µε την παρούσα χρονική περίοδο παρατηρείται ότι ο Παγκόσµιος Ιστός συνεχίζει 
να µεγαλώνει µαζί µε τον αριθµό των χρηστών του ιστού και κάθε χρόνο εκατοµµύρια ιστοσελίδες 
προστίθενται στο µείγµα. Οι κύριες τάσεις και οι τεχνικές της αλλαγής του σχεδιασµού ιστοσελίδων, 
σύµφωνα µε την τεχνολογική ανάπτυξη και τις απαιτήσεις των χρηστών του Διαδικτύου δίνει τη θέση 
σε παράγοντες όπως η δηµιουργικότητα και η επάρκεια. Οι ιστοσελίδες πλέον έχουν µεταπηδήσει από 
στατική πληροφόρηση σε ολοκληρωµένες εφαρµογές µε µεγάλη διαδραστικότητα και λειτουργικότητα. 

Ατενίζοντας ελπιδοφόρα το µέλλον µπορούµε να πούµε ότι η ιστορία του web design είναι µια 
ιστορία του 21ου αιώνα. Είναι ένας ερευνητικός χώρος πρόκληση που παρέχει την δυνατότητα σε 
καθέναν από εµάς να συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Με την παρούσα έρευνα ευελπιστούµε 
να συνδράµουµε κι εµείς προς αυτήν την κατεύθυνση 

1.3. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αξιοποίηση των διατιθέµενων εργαλείων και συγκεκριµένα των 
λειτουργικών συστηµάτων Adroid και ios ώστε να αναπτύξουµε µία εφαρµογή για Adroid και µία για 
ios για τη αντιµετώπιση του πρωταρχικού θέµατος που απασχολεί την κάθε κοινωνία και ιδιαίτερα την 
Ελληνική κοινωνία στην περίοδο κρίσης που διανύουµε, το ζήτηµα της εύρεσης εργασίας. Κάνοντας 
ανασκόπηση των δυνατοτήτων των προαναφερθέντων λειτουργικών συστηµάτων τα οποία θα 
αναλύσουµε περαιτέρω σ΄αυτήν την εργασία, θα προβούµε στην κατασκευή ιστοσελίδας και των 
προαναφερθέντων εφαρµογών µέσω των οποίων θα παρέχεται ενηµέρωση των διαθέσιµων θέσεων της 
αγοράς. Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σ΄αυτή την βάση µε απλό 
καθοδηγούµενο από την εφαρµογή τρόπο ώστε να είναι οικεία και φιλική σε όλους ακόµη και σε 
εκείνους που η επαφή µε την τεχνολογία τους αποτρέπει. Οι ενηµερώσεις των αποτελεσµάτων 
αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο το οποίο θα δύναται ο χρήστης να έχει την απαιτούµενη διάδραση 
ώστε να καταλήξει στο ποθητό αποτέλεσµα εύρεσης της θέσης εργασίας που του ταιριάζει. 

1.4. Δομή της εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη των τεχνολογικών µέσων και τις 
δυνατότητες που παρέχουν ώστε να υλοποιούνται όπως λογισµικά προς εξυπηρέτηση των 
διαφοροποιηµένων αναγκών µιας κοινωνίας µία εκ των οποίων είναι η «εύρεση θέσεων εργασίας». 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες εφαρµογές διαδικτυακών ιστότοπων του 
Εξωτερικού και της Ελλάδας που έχουν ξεχωριστές εφαρµογές για smartphone και tablets σε Adroid και 
ios. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρέχεται αναλυτική περιγραφή της κατασκευής της ιστοσελίδας καθώς 
και των εφαρµογών που αναπτύχθηκαν σε  Android app και IOS app  στο πλαίσιο της παρούσας 
ερευνητικής προσπάθειας. Συγκεκριµένα απεικονίζεται η διαδικασία εισόδου και χρήσης των 
προαναφερθέντων µε παρουσίαση παραδειγµάτων και οθονών αποτυπώνοντας πλήρως την λειτουργία 
χρήσης αυτών.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή 
της ιστοσελίδας HTML, CSS, JAVASCRIPT,PHP και MySQL. Επίσης περιγράφονται τα λειτουργικά 
συστήµατα ios και Adroid και οι αντίστοιχες σε αυτά γλώσσες προγραµµατισµού παραθέτοντας τµήµατα 
των εφαρµογών µας που απεικονίζουν την χρήση των αντίστοιχων προγραµµατιστικών περιβαλλόντων 
και γλωσσών (Xcode και Swift4 για ios ενώ Adroid Studio και Java για Android)  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα µας για τα λειτουργικά αποτελέσµατα 
των εφαρµογών µας. Η επιλογή του Adroid λειτουργικού για την χρήση του Fire Cloud Messaging  
(αποστολής ειδοποιήσεων (notifications)) στους χρήστες έγινε µε βάση τόσο το κόστος όσο και την 
ευρύτητα της κοινότητας του Adroid που έχει κατακτήσει το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. 

Επίσης σ΄αυτό το κεφάλαιο προτείνουµε περαιτέρω µελλοντικές ενέργειες οι οποίες θα πρέπει 
να επιτευχθούν ώστε οι εφαρµογές να γίνουν παραγωγικές. 

Τέλος παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία και ο πίνακας των εικόνων που απεικονίζουν 
τµήµατα των εφαρµογών µας.  

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες διαθέσιµες εφαρµογές διαδυκτιακών 
ιστότοπων του εξωτερικού και της Ελλάδας που έχουν ξεχωριστές εφαρµογές για smartphone και tablet 
σε Android και ios, και αυτές είναι: 

2.1. ΕΛΛΑΔΑ 

2.1.1. Sport24 

To sport24 είναι website µε Αθλητικές ειδήσεις µεταδόσεις αγώνων, ανάλυση αγώνων, πρωτοσέλιδα. 

Από το 2005 το SPORT 24, έχει ήδη κυρίαρχη θέση στην αθλητική ειδησεογραφία και 
ενηµέρωση. Έχοντας ταυτιστεί µε την αθλητική ενηµέρωση 24ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 
365 µέρες τον χρόνο, το SPORT 24 συµπεριλαµβάνεται στις καθηµερινές αναγνωστικές συνήθειες του 
κοινού, κερδίζοντας καθηµερινά νέους, πιστούς φίλους.[6] 
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2.1.1.1.Web Site (Sport24) 

	

Εικόνα 1 Web Site ‘’Sport24’’ 

2.1.1.2. Android App 

Android	App	
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Εικόνα 2 Android App ‘’Sport24’’ 

2.1.1.3. IOS App 

IOS	App	
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Εικόνα 3 IOS App ‘’Sport24’’ 

2.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

2.2.1. “The Guardian’’ 

The Guardian είναι η ονοµασία µιας ηµερήσιας βρετανικής ειδησεογραφικής εφηµερίδας. Ιδρύθηκε το 
1821 στο Μάντσεστερ µε το όνοµα The Manchester Guardian. Ανήκει στην Guardian Media Group, µαζί 
µε τις αδελφικές της εφηµερίδες The Observer (κυριακάτικη έκδοση) και The Guardian Weekly (διεθνής 
εβδοµαδιαία έκδοση). 
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Αρχικά η εφηµερίδα, την εποχή της ίδρυσης της, υποστήριζε φιλελεύθερες θέσεις και συχνά 
ερχόταν σε αντίθεση µε τα αιτήµατα των εργατικών τάξεων της περιοχής. Σταδιακά, από το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα και µετά, η πολιτική θέση της εφηµερίδας άλλαξε και σήµερα θεωρείται ως 
εκπρόσωπος της µεσαίας αστικής τάξης της Βρετανίας, εκφραστής κεντροαριστερών απόψεων (στην 
Βρετανία οι πολίτες που ανταποκρίνονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά αποκαλούνται συχνά µε τον 
χαρακτηρισµό «Guardian readers»). 

Σήµερα, είναι η τρίτη σε κυκλοφορία εφηµερίδα στην Βρετανία, µετά τις The Daily Τelegraph 
και The Times.[7][8][9][10] 

2.2.1.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

2.2.1.1.1. Web Site ‘’The_Guardian’’ 

’The_Guardian’’ 

I. Scala 
II. Html 

III. Css 
IV. Js 

 

	

Εικόνα 4 Web Site ''The Guardian'' 

Android App 

i.Java 
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Εικόνα 5 Android App ''The Guardian'' 

2.2.1.1.3. IOS App ‘’The Guardian’’ 

IOS App 

i.Swift 3 
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Εικόνα 6 IOS App ''The Guardian'' 

2.2.2. “The New York Times” 

Οι The New York Times (Καιροί της Ν. Υόρκης ή Νεοϋορκέζικοι καιροί) είναι ηµερήσια πρωινή 
αµερικανική εφηµερίδα που ιδρύθηκε το 1851 και εκδίδεται στη Νέα Υόρκη. Ιδρυτής της ήταν ο Χένρι 
Ρέιµοντ. Το 1952 η ηµερήσια κυκλοφορία της έφθανε τα 500.000 φύλλα, ενώ τις Κυριακές τα 1.500.000 
φύλλα. Διανέµεται διεθνώς, ενώ έχει κερδίσει 95 βραβεία Πούλιτζερ.[11] 

2.2.2.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

2.2.2.2.1. Web Site ‘’The New York Times’’ 

‘’The New York Times’’ 
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Εικόνα 7 Web Site ''The New York Times'' 

2.2.2.2.2 Android App ‘’New York Times’’ 

‘’Android App’’ 
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Εικόνα 8 Android App ''The New York Times'' 

2.2.2.2.3. IOS App ‘’New York Times’’ 

‘’Ios App 
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Εικόνα 9 IOS App ''The New York Times'' 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αξιοποιώντας τα διατιθέµενα τεχνολογικά εργαλεία αναπτύξαµε ένα site, µια εφαρµογή σε Android και 
µια εφαρµογή σε ios µε σκοπό την άµεση και πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τις 
προσφερόµενες θέσεις της αγοράς.  

Έχουµε µεριµνήσει ώστε η χρήση του site και των εφαρµογών µας να είναι απλουστευµένη έτσι 
ώστε να καθίσταται φιλική σε κάθε χρήστη. Παρατίθεται η περιγραφή της σχετικής διαδικασίας:  
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3.1. ΧΡΗΣΤΗΣ 

3.1.1.WEB SITE 

3.1.1.1. Αρχική 

Για να δούµε την εφαρµογή από τον υπολογιστή µας, θα ανοίξουµε έναν περιηγητή (πχ. 
Chrome,Firefox,IE,Safari κτλ) και θα πληκτρολογήσουµε την διεύθυνση http://cmakrionitis.gr/pt_al/. 

	
Εικόνα 10 Αρχική 

Στο πάνω µέρος του site έχουµε τον τίτλο (αριστερά) και το navigation menu (δεξιά). Για την 
κατασκευή του site χρησιµοποιήθηκε template µε την τεχνολογία bootstrap ώστε να είναι responsible 
για smartphone ,tablet κτλ. 

Επίσης το navigation menu είναι sticky δηλαδή όταν κάνεις scrolling προς τα κάτω το menu 
µένει στο πάνω µέρος του site. 

Το menu έχει 3 επιλογές: 

• NEWS: Σε αυτήν την επιλογή εµφανίζονται όλα τα άρθρα. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Σε αυτήν την επιλογή εµφανίζονται ανά κατηγορίες όλα τα άρθρα. 

• ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ: Σε αυτήν την επιλογή εµφανίζονται τα άρθρα τα οποία έχουν 

διαβαστεί περισσότερες φορές. 
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Εικόνα 11 Menu (1) 

	
Εικόνα 12 Menu (2) 

Στο επόµενο section του site εµφανίζονται τα 4 τελευταία άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί. 
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Εικόνα 13 Information 

Στο ανωτέρω section του site εµφανίζονται κάποιες πληροφορίες για την πτυχιακή εργασία. 

	
Εικόνα 14 Contact Form 

Στο επόµενο section του site εµφανίζεται µια Contact Form στην οποία µπορεί ένας χρήστης να 
έχει άµεση επικοινωνία µε τον διαχειριστή. 
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3.1.1.2. News 

	
Εικόνα 15 News (1) 

	
Εικόνα 16 News (2) 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται όλα τα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί από το πιο πρόσφατο 
µέχρι το πιο παλιό βάσει της ηµ/νίας δηµοσίευσης, η συγκεκριµένη σελίδα χρησιµοποιεί την 
σελιδοποίηση ώστε να εµφανίζει σε κάθε σελίδα 3 άρθρα. 
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3.1.1.3. Κατηγορίες 

	

Εικόνα 17 Categories 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται τα άρθρα ανά κατηγορία που έχουν δηµοσιευθεί, ώστε να 
µπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση ανά κατηγορία άρθρων. 

	

Εικόνα 18 Searching 

Εδώ βλέπουµε ένα παράδειγµα από την κατηγορία “EKDILOSEIS” και σε αυτή τη σελίδα 
χρησιµοποιείται η σελιδοποίηση ώστε ανά µία σελίδα να εµφανίζονται 3 άρθρα. 



«Μεταπτυχιακή Διατριβή»  Χρήστος Μακρυωνίτης 

Τίτλος: Ανάπτυξη Web και Mobile εφαρμογών σε IOS και Android για διαθέσιμες "Θέσεις Εργασίας”	 
20	

3.1.1.4. Δημοφιλέστερες Θέσεις 

	
Εικόνα 19 Top Papers 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται όλα τα δηµοφιλέστερα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί, και σε 
αυτή την σελίδα χρησιµοποιείται η σελιδοποίηση ώστε ανά µία σελίδα να εµφανίζονται 3 άρθρα. 

3.1.1.5. Άρθρο 

	
Εικόνα 20 Papers (Άρθρο) 

Σε αυτή την σελίδα µεταβαίνει κάποιος όταν κάνει click πάνω στην εικόνα του άρθρου ή στον 
τίτλο του ή στο read more. 
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Στην σελίδα αυτή εµφανίζονται τα στοιχεία του άρθρου όπως ο ΤΙΤΛΟΣ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, 
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. Στο δεξί µέρος της σελίδας 
εµφανίζονται τα τελευταία άρθρα και τα δηµοφιλέστερα. 

3.1.2. ANDROID APP 

3.1.2.1. Αρχική 

	

Εικόνα 21 Android App ''Start page'' 

Εδώ αντίστοιχα όπως και στο WebSite έχουµε την αρχική σελίδα στην οποία εµφανίζονται όλα 
τα άρθρα από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό.  
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3.1.2.2. Κατηγορίες 

	

Εικόνα 22 Android App ''Categories'' 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται οι κατηγορίες που υπάρχουν, ώστε να µπορεί κάποιος να 
κάνει αναζήτηση ανά κατηγορία άρθρων. Συγκεκριµένα κάνοντας click σε κάποια απ΄αυτές 
εµφανίζονται τα άρθρα της συγκεκριµένης κατηγορίας. 
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Εικόνα 23 Android App ''Thesis Ergasias'' 

Εδώ βλέπουµε ένα παράδειγµα από την κατηγορία “Thesis Ergasias”, τα συγκεκριµένα άρθρα 
εµφανίζονται από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό. 
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3.1.2.3. Δημοφιλέστερες Θέσεις 

	

Εικόνα 24 Android App ''Top'' 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται όλα τα δηµοφιλέστερα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί, δηλαδή 
αυτά που έχουν εµφανιστεί τις περισσότερες φορές. 
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3.1.2.4. Άρθρο 

	

Εικόνα 25 Android App ''Paper'' 

Σε αυτή την σελίδα µεταβαίνει κανείς όταν κάνει click πάνω στο άρθρο. 

Επίσης στη σελίδα εµφανίζονται τα στοιχεία του άρθρου όπως ο ΤΙΤΛΟΣ, Ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 

NOTIFICATION (FIREBASE) 
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Εικόνα 26 Android App ''Notification'' 

Εδώ βλέπουµε την τεχνολογία του push notification του Firebase, δηλαδή κάθε φορά που 
ανεβάζουµε ένα άρθρο εµφανίζεται στην συσκευή µας µία notification(ειδοποίηση) που µας ενηµερώνει 
ότι δηµοσιεύτηκε ένα καινούργιο άρθρο χωρίς να είναι ενεργή η εφαρµογή. 
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3.1.3. IOS APP 

3.1.3.1. Αρχική 

	

Εικόνα 27 IOS App ''Start'' 

Εδώ αντίστοιχα όπως και στο WebSite έχουµε την αρχική σελίδα στην οποία εµφανίζονται όλα 
τα άρθρα από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό.  
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3.1.3.2. Κατηγορίες 

	
Εικόνα 28 IOS App ''Categories'' 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται οι κατηγορίες που υπάρχουν, ώστε να µπορεί κάποιος να 
κάνει αναζήτηση ανά κατηγορία άρθρων. Κάνοντας click σε κάποια από αυτά εµφανίζονται τα άρθρα 
της συγκεκριµένης κατηγορίας. 
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Εικόνα 29 Thesis Ergasias 

Εδώ βλέπουµε ένα παράδειγµα από την κατηγορία “Thesis Ergasias”, τα συγκεκριµένα άρθρα 
εµφανίζονται από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό. 
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3.1.3.3. Δημοφιλέστερες Θέσεις 

	
Εικόνα 30 IOS App ''Top'' 

Σε αυτή την σελίδα εµφανίζονται όλα τα δηµοφιλέστερα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί, δηλαδή 
αυτά που έχουν εµφανιστεί τις περισσότερες φορές. 
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3.1.3.4. Άρθρο 

	

Εικόνα 31 IOS App ''Paper'' 

Σε αυτή την σελίδα µεταβαίνει κανείς όταν κάνει click πάνω στο άρθρο. 

Επίσης στη σελίδα εµφανίζονται τα στοιχεία του άρθρου όπως ο ΤΙΤΛΟΣ, Ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 
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4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

4.1 WEB PAGE 

4.1.1. HTML 

	
Εικόνα 32 HTML (logo) 

Η HTML5 είναι µια υπό ανάπτυξη markup language για το Internet η οποία όταν ολοκληρωθεί 
η ανάπτυξή της θα είναι η εποµένη µεγάλη έκδοση της HTML (HyperText Markup Language). Η οµάδα 
Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) άρχισε δουλειά σε αυτή την 
έκδοση τον Ιούνιο του 2004 µε το όνοµα Web Applications 1.0. Το Φεβρουάριο του 2010 το πρότυπο 
ήταν ακόµη σε κατάσταση "Last Call" στο WHATWG.  

Η HTML5 προορίζεται για αντικατάσταση της HTML 4.01, της XHTML 1.0, και της DOM 
Level 2 HTML. Ο σκοπός είναι η µείωση της ανάγκης για ιδιόκτητα plug-in και πλούσιες διαδικτυακές 
εφαρµογές (RIA) όπως το Adobe Flash, το Microsoft Silverlight, το Apache Pivot, και η Sun JavaFX[12].  

Σηµασιολογία 

Πολλές από τις ετικέτες που υπήρχαν από το 1999 είτε καταργηθήκαν είτε διαφοροποιηθήκαν, 
επιπλέον προστεθήκαν 28 νέες καθώς επίσης και αρκετά νέα γνωρίσµατα (attributes) για όλες τις 
ετικέτες. Παράλληλα το συντακτικό έχει απλουστευτεί µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την δήλωση του 
τύπου εγγράφου στην πρώτη σειρά ενός HTML αρχείου «<!DOCTYPE html>». 

Νέα χαρακτηριστικά 

Ειδικότερα, η HTML5 προσθέτει πολλά νέα χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαµβάνουν το νέο 
<video> , <audio> και <canvas> elements , καθώς και την ενσωµάτωση των scalable vector γραφικών ( 
SVG) content (replacing generic <object> tags), και MathML για µαθηµατικούς τύπους. Ακόµα µερικά 
από αυτά είναι σηµασιολογικές αντικαταστάσεις για κοινές χρήσεις των generic block ( <div> ) και 
inline ( <span> ) στοιχειών, για παράδειγµα <nav> (ιστοσελίδα µπλοκ πλοήγησης), <footer> (συνήθως 
αναφερόµενα στο τέλος της ιστοσελίδας στις τελευταίες γραµµές κώδικα HTML). Τα χαρακτηριστικά 
αυτά είναι σχεδιασµένα ώστε να είναι εύκολο να συµπεριληφθούν και να διευκολύνουν τον χειρισµό 
των πολυµέσων και γραφικών ως περιεχόµενο στο διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει κάποιος 
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σε ιδιόκτητα plugins και APIs . Αλλά νέα στοιχειά είναι, όπως <section> , <Article> , <header> και 
<nav> , έχουν σχεδιαστεί για να εµπλουτιστεί το σηµασιολογικό περιεχόµενο των εγγραφών. Νέα 
χαρακτηριστικά έχουν εισαχτεί για τον ίδιο σκοπό, ενώ ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά έχουν 
αφαιρεθεί. Ορισµένα στοιχεία, όπως <a> , <cite> και <menu> έχουν αλλάξει, επαναπροσδιοριστεί 
(χρήζει επαναπροσδιορισµού η τυποποίηση). Τα APIs και Document Object Model (DOM) δεν είναι 
πλέον δευτερεύουσας σηµασίας, αλλά αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία της συγγραφής HTML5.Η 
HTML5 ορίζει επίσης σε κάποιο βαθµό λεπτοµέρειας την απαιτούµενη επεξεργασία για τα µη έγκυρα 
έγγραφα, έτσι ώστε να είναι εφικτό τα συντακτικά λάθη να αντιµετωπίζονται οµοιόµορφα από όλα τα 
προγράµµατα περιήγησης σύµφωνα και µε άλλους user agents[12].  

Επίσης, το Web Storage για την αποθήκευση των δεδοµένων χρησιµοποιεί δυο νέες µεθόδους 
αποθήκευσης, το sessionStorage και το localStorage[6]. Το πρώτο αποθηκεύει δεδοµένα και τα διατηρεί 
µόνο όσο είναι ανοιχτή η ιστοσελίδα ενώ στην περίπτωση αποσύνδεσης(logout) ή κλεισίµατος του 
συγκεκριµένου παραθύρου του browser, τα δεδοµένα διαγράφονται. Σηµειώνεται ότι το δεύτερο 
αποθηκεύει δεδοµένα χωρίς χρονικό όριο και τα οποία διατηρούνται ακόµη και αν κλείσει ο browser.  

Τέλος, µερικά ακόµη νέα χαρακτηριστικά της HTML5 σε συνδυασµό µε την Javascript είναι 
ότι καθίσταται δυνατό να χρησιµοποιηθούν κάποια APIs όπως: Timed media playback, Offline Web 
Applications, Cross-document messaging, Geolocation, Web SQL Database.  

Κατωτέρω θα περιγράψουµε ένα τµήµα από τον HTML κώδικά µας. 

	

Εικόνα 33 HTML ''head (tag)'' 

Στην εικόνα πιο πάνω βλέπουµε το head (tag) µιας html σελίδας και στην συνέχεια ακολουθεί 
το body που στο συγκεκριµένο tag γίνεται η µεγαλύτερη λειτουργία της σελίδας. 

Στο συγκεκριµένο head θα αναφερθούµε στα πιο κύρια tags τα οποία είναι: 

1. <link> το οποίο στην συγκεκριµένη περίπτωση καλεί css αρχεία όπως την τεχνολογία του 
bootstrap, η οποία µας βοηθάει για την λειτουργικότητα της εφαρµογής µας και για να είναι 
responsible σε smart phone και tablets. 

2. <script> το οποίο στην συγκεκριµένη περίπτωση καλεί javascript αρχεία όπως την τεχνολογία 
του jquery, η οποία µας βοηθάει για την λειτουργικότητα της εφαρµογής µας όπως όταν 
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θέλουµε να καλέσουµε µια άλλη σελίδα εµφωλευµένη σε µία άλλη σελίδα ή να στείλουµε 
(POST OR GET) δεδοµένα χωρίς την χρήση της PHP, και για να είναι responsible σε smart 
phone και tablets 

4.1.2. CSS 

	
Εικόνα 34 CSS (logo) 

Cascading Style Sheets (CSS) είναι µια γλώσσα style sheet που χρησιµοποιείται για την 
περιγραφή της παρουσίασης ενός εγγράφου γραµµένου σε µια markup language. Παρόλο που 
χρησιµοποιείται συχνά για να ορίσετε το οπτικό στυλ των ιστοσελίδων και των διεπαφών χρήστη που 
είναι γραµµένα σε HTML και XHTML, η γλώσσα µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε έγγραφο XML, 
συµπεριλαµβανοµένων των απλών XML, SVG και XUL, και ισχύει για απόδοση σε οµιλία ή σε άλλο 
µέσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μαζί µε το HTML και το JavaScript, το CSS αποτελεί τεχνολογία 
ακρογωνιαίου λίθου που χρησιµοποιείται από τους περισσότερους ιστότοπους για τη δηµιουργία 
οπτικών σελίδων, διεπαφών χρήστη για εφαρµογές ιστού και διεπαφών χρήστη για πολλές εφαρµογές 
κινητής τηλεφωνίας. 

Το CSS σχεδιάστηκε κυρίως για να επιτρέψει τον διαχωρισµό της παρουσίασης και του 
περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένων πτυχών όπως η διάταξη, τα χρώµατα και οι γραµµατοσειρές. 
Αυτός ο διαχωρισµός µπορεί να βελτιώσει την προσβασιµότητα του περιεχοµένου, να παρέχει 
µεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών παρουσίασης, να επιτρέπει σε 
πολλαπλές σελίδες HTML να µοιράζονται µορφοποίηση καθορίζοντας το σχετικό CSS σε ξεχωριστό 
αρχείο css και µειώνοντας την πολυπλοκότητα και την επανάληψη στο δοµικό περιεχόµενο. 

Ο διαχωρισµός της µορφοποίησης και του περιεχοµένου καθιστά δυνατή την παρουσίαση της 
ίδιας σελίδας σήµανσης σε διαφορετικά στυλ για διαφορετικές µεθόδους απόδοσης, όπως στην οθόνη, 
σε έντυπη µορφή, φωνητικά (µέσω προγράµµατος περιήγησης µε βάση την οµιλία ή την ανάγνωση 
οθόνης), συσκευές. Μπορεί επίσης να εµφανίσει διαφορετικά την ιστοσελίδα ανάλογα µε το µέγεθος της 
οθόνης ή τη συσκευή προβολής. Οι αναγνώστες µπορούν επίσης να καθορίσουν ένα διαφορετικό φύλλο 
στυλ, όπως ένα αρχείο CSS που είναι αποθηκευµένο στον δικό του υπολογιστή, για να αντικαταστήσει 
αυτό που έχει καθορίσει ο δηµιουργός. 

Οι αλλαγές στον γραφικό σχεδιασµό ενός εγγράφου (ή εκατοντάδων εγγράφων) µπορούν να 
εφαρµοστούν γρήγορα και εύκολα, επεξεργάζοντας µερικές γραµµές στο αρχείο CSS που 
χρησιµοποιούν, αντί να αλλάζουν σήµανση στα έγγραφα. 



«Μεταπτυχιακή Διατριβή»  Χρήστος Μακρυωνίτης 

Τίτλος: Ανάπτυξη Web και Mobile εφαρμογών σε IOS και Android για διαθέσιμες "Θέσεις Εργασίας”	 
35	

Οι προδιαγραφές CSS τηρούνται από την Κοινοπραξία World Wide Web (W3C). Τύπος µέσου 
διαδικτύου (τύπου MIME) κείµενο / css που έχει καταχωρηθεί για χρήση µε CSS από RFC 2318 
(Μάρτιος 1998). Στο W3C λειτουργεί µια δωρεάν υπηρεσία επικύρωσης CSS για έγγραφα CSS [3]. 

Το CSS 3 χωρίζεται σε διάφορα ξεχωριστά έγγραφα που ονοµάζονται «module» Κάθε module 
προσθέτει νέες δυνατότητες ή επεκτείνει τις λειτουργίες που ορίζονται στο CSS 2, διατηρώντας την 
συµβατότητα προς τα πίσω. Οι εργασίες στο επίπεδο 3 του CSS ξεκίνησαν γύρω από τη δηµοσίευση της 
αρχικής σύστασης CSS 2. Τα πρώτα σχέδια CSS 3 δηµοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 1999.  

4.1.3. JAVASCRIPT 

	

Εικόνα 35 JavaScript (logo) 

Η γλώσσα προγραµµατισµού JavaScript δηµιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan Eich της 
εταιρείας Netscape µε την επωνυµία Mocha. Αργότερα, το Mocha µετονοµάστηκε σε LiveScript, και 
τελικά σε JavaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα 
προγραµµατισµού Java. Το LiveScript ήταν το επίσηµο όνοµα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά 
κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις µε το πρόγραµµα περιήγησης στο Web, Netscape 
Navigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέµβριο του 1995. Το LiveScript µετονοµάστηκε σε JavaScript σε µια 
κοινή ανακοίνωση µε την εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεµβρίου, 1995 [9], όταν επεκτάθηκε 
στην έκδοση του προγράµµατος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή 2.0B3.  

Η JavaScript απέκτησε µεγάλη επιτυχία ως γλώσσα από την πλευρά του πελάτη (client- side) 
για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε διαφορά προγράµµατα περιήγησης στο Web. 
Κατά συνέπεια, η εταιρεία Microsoft ονόµασε την εφαρµογή της ως JScript για να αποφύγει δύσκολα 
θέµατα εµπορικών σηµάτων. Η JScript πρόσθεσε νέες µεθόδους για να διορθώσει τα Y2K-προβλήµατα 
στην JavaScript, τα οποία βασίστηκαν στην java.util.Date τάξη της Java. Η JScript περιλήφθηκε στο 
πρόγραµµα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1996[13].  

Τον Νοέµβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα JavaScript στο 
Ecma International (µια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών προγραµµατισµού) για εξέταση αυτής 
ως βιοµηχανικό πρότυπο, και στη συνέχεια το project (έργο) είχε ως αποτέλεσµα την τυποποιηµένη 
µορφή, η οποία ονοµάζεται ECMAScript.  

Η JavaScript έχει γίνει µια από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στον Παγκόσµιο Ιστό́ (Web).[8] Αρχικά, όµως, πολλοί επαγγελµατίες προγραµµατιστές 
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υποτίµησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγράφεις ιστοσελίδων και όχι 
επαγγελµατίες προγραµµατιστές. Με τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, η JavaScript γλώσσα επέστρεψε 
στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελµατική προσοχή στον προγραµµατισµό. Το αποτέλεσµα ήταν ένα 
καινοτόµο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη βελτίωση 
προγραµµατισµού µε JavaScript, καθώς και αυξηµένη χρήση της JavaScript έξω από τα προγράµµατα 
περιήγησης στο Web.  

Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε µε στόχο τον καθορισµό ενός κοινού 
προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως για την ανάπτυξη της JavaScript έξω από το πρόγραµµα περιήγησης και 
εντός άλλων τεχνολογιών (π.χ. server-side)[7].  

Η αρχική έκδοση της Javascript βασίστηκε στη σύνταξη της γλώσσας προγραµµατισµού C, αν 
και έχει εξελιχτεί, ενσωµατώνοντας πλέον χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. 

4.1.4.PHP 

	

Εικόνα 36 PHP (logo) 

Η PHP ξεκίνησε ως µια συλλογή Perl scripts που χρησιµοποιήθηκε για να βοηθήσει στη 
διατήρηση προσωπικών σελίδων. Ως εκ τούτου, αρχικά ήταν για την "Personal Home Page". 

Ωστόσο, η γλώσσα έχει εξελιχθεί σε µια τεράστια πρωτοβουλία ανοικτού κώδικα, που χρησιµοποιείται 
από χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελµατίες προγραµµατιστές παγκοσµίως. Τώρα είναι επίσηµα γνωστό 
ως "PHP: Hypertext Preprocessor", το οποίο είναι ένα αναδροµικό ακρωνύµιο. (Για κάποιο περίεργο 
λόγο, οι προγραµµατιστές ανοιχτού κώδικα φαίνεται να αγαπούν τα επαναληπτικά ακρωνύµια ...). 

Ο λόγος που είναι γνωστός ως preprocessor και όχι απλώς ως processor, οφείλεται στο γεγονός 
ότι τα αρχεία php αποστέλλονται από τον webserver στον PHP preprocessor. η προκύπτουσα γλώσσα 
HTML (Hyper Text Markup Language), αποστέλλεται έπειτα µέσω του διαδικτύου στο πρόγραµµα 
περιήγησης ιστού που ζητά τη σελίδα php. 

Η PHP έχει παραδοσιακά χρησιµοποιηθεί για την προσθήκη δυναµικού περιεχοµένου σε 
προηγούµενες στατικές ιστοσελίδες. Ωστόσο, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της γλώσσας, 
χρησιµοποιείται τώρα για την εγγραφή command line tools και τώρα έχει το PHP-GTK το οποίο είναι 
ένα extension για τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP που υλοποιεί τις language bindings for GTK+. 
Παρέχει µια αντικειµενοστρεφή διεπαφή στις classes και τις functions του GTK + και απλοποιεί σε 
µεγάλο βαθµό τη δηµιουργία client-side cross-platform GUI applications 

Από την αρχή της έκδοσης 5 της PHP, µε τo inclusion of Zend Engine II ως θεµέλιο της PHP, 
η PHP τώρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εγγραφή Object Oriented applications.[14] 
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Επίσης, η PHP, που δηµιουργήθηκε αρχικά για την κατασκευή απλών δυναµικών ιστοσελίδων, 
είναι πλέον µια από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού. 

Από τον Νοέµβριο του 2016, κατέχει την 7η θέση στον δείκτη TIOBE, που µετρά το ενδιαφέρον 
σε διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού, και χρησιµοποιείται από το 82,3% όλων των ιστότοπων οι 
οποίοι είναι server-side. 

Η PHP είναι η τέταρτη πιο δηµοφιλής γλώσσα από τον αριθµό των GitHub repositories. 

Η PHP σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την ταχεία κατασκευή ιστοσελίδων, και περιλαµβάνει 
έναν αριθµό βιβλιοθηκών για αλληλεπίδραση µε databases. Μία από τις πιο συνηθισµένες βιβλιοθήκες 
που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση σε βάση δεδοµένων είναι το MySQL API. Αυτή η βιβλιοθήκη, 
είναι διαθέσιµη από την έκδοση  της PHP, παρέχει µια διεπαφή διαδικασιών για την ερώτηση της 
MySQL database.Αλλά στην συνέχεια απορρίφθηκε στην έκδοση της PHP 5.5.0, και δεν υποστηρίζεται 
πλέον στη νεότερη έκδοση της γλώσσας, PHP 7. Οι νεότερες εφαρµογές πρέπει να χρησιµοποιούν αυτές 
τις βιβλιοθήκες όπως MySQLi (βελτιωµένη MySQL) ή PDO (PHP Data Objects). Αυτές οι βιβλιοθήκες 
παρέχουν ένα object-oriented API και περιλαµβάνουν υποστήριξη για πρόσθετα features, όπως prepared 
statements, stored procedures, and transactions.[15] 

4.1.4.1. Web Application Architecture PHP 

	

Εικόνα 37 PHP based-Web Application Architecture 

Παρουσιάζουµε µια αρχιτεκτονική εφαρµογών Web που απεικονίζεται στο ανωτέρω 
σχήµα(Figure 1), το οποίο παρέχει την υποδοµή για την on-the-fly τροποποίηση των features της 
εφαρµογής. Ένα πρόγραµµα περιήγησης Web χρησιµοποιείται στην client side. Κάνει χρήση του 
πρωτοκόλλου HTTP για την αποστολή request στο διακοµιστή Web. Κάθε request καλεί προγράµµατα 
εφαρµογής από την πλευρά του server-client τα οποία είναι γραµµένα σε PHP. Ένα απλό παράδειγµα µε 
HTTP πρωτόκολλο είναι «http://cmakrionitis.gr/pt_al/thesis_cat.php?id=1» . Όταν λάβετε ένα τέτοιο 
αίτηµα HTTP, το αντίστοιχο αρχείο προγράµµατος PHP που ονοµάζεται thesis_cat.php φορτώνεται 
«PHP files -> PHP Program» και τοποθετείται σε εκτέλεση. Τα προγράµµατα εφαρµογών ενδέχεται να 
έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα αποθηκευµένα σε βάσεις δεδοµένων DB όπως MySQL και την δηµιουργία 
ενός  εγγράφου HTML, και κάνει response ως τιµή στην απόκριση HTTP. Το έγγραφο HTML 
εµφανίζεται σε ένα πρόγραµµα περιήγησης στο Web ως γραφικό για να χειριστεί ο πελάτης. Οι 
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περισσότερες εφαρµογές Web απαιτούν πολλαπλές συνεχόµενες HTTP requests για παροχή non-trivial 
service. Το πρωτόκολλο HTTP είναι stateless και το προεπιλεγµένο πρόγραµµα PHP αρχικοποιείται σε 
κάθε HTTP αίτηση. Όλες οι καταστάσεις εκτέλεσης χάνονται µετά τη δηµιουργία HTTP request. H 
υλοποίηση µακροπρόθεσµης συναλλαγής απαιτεί να δοθεί ένα κοµµάτι πληροφορίας στον επόµενο. 

HTTP request. Γι αυτό τον σκοπό χρησιµοποιούνται δύο είδη δεδοµένων τα cookies, είναι 
κάποια chunks δεδοµένα που προσδιορίζουν το χρήστη στις περιόδους σύνδεσης που παρέχονται από το 
διακοµιστή Web και µερικές συγκεκριµένες εφαρµογές δεδοµένων που αποθηκεύονται στη βάση 
δεδοµένων. Αυτά τα δεδοµένα µαζί µε το HTML αρχείο δηµιουργούν µια γενική κατάσταση για long-
term transaction για µια σειρά από HTTP reguests.[16] 

Αναφορικά µε τα ανωτέρω θα παραθέσουµε ένα παράδειγµα από την εφαρµογή µας: 

	

Εικόνα 38 Pagination in PHP (1) 

Η εικόνα που απεικονίζεται ανωτέρω αναφέρεται σε ένα script κώδικα για την υλοποίηση του 
«Pagination in PHP». Στην εν λόγω εφαρµογή χρησιµοποιούµε την τεχνολογία JSON (που θα 
εξηγήσουµε πιο κάτω) για να πάρουµε τα δεδοµένα µας από την βάση δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα η 
εν λόγω σελίδα είναι γραµµένη σε PHP αλλά το encode της είναι σε µορφή JSON. Στην συνέχεια 
µετράµε πόσα rows παίρνουµε από την βάση και τα χωρίζουµε ανά 3 ($limit = 3) rows µία σελίδα, και 
µε GET περνάµε τα δεδοµένα για να πάρουµε τα επόµενα 3 rows στην επόµενη σελίδα. 
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Εικόνα 39 Pagination in PHP (2) 

Στην ανωτέρω εικόνα παίρνουµε τον αριθµό της σελίδας π.χ. 1η , 2η κτλ και τον αριθµό που 
θέλουµε να εµφανίζονται τα άρθρα. Ακόµα από το url παίρνουµε και το id της συγκεκριµένης 
κατηγορίας που θέλουµε να εµφανιστούν τα άρθρα. 

Επίσης, και στα 2 αρχεία .PHP για να δηµιουργήσουµε UI για τον χρήστη, κάθε php κώδικα 
που χρησιµοποιούµε τον έχουµε εµφωλευµένο µέσα σε html κώδικα. 
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4.1.5. MySQL 

	

Εικόνα 40 MySQL (logo) 

Η MySQL (επίσηµα προφέρεται ως / "My S-Q-L",) είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής 
βάσης δεδοµένων ανοιχτού κώδικα (RDBMS) . Το όνοµά της MySQL είναι από την κόρη του συνιδρυτή 
Michael Widenius "My", και για το SQL της συντοµογραφίας από Structured Query Language. Η 
MySQL ανήκε και χρηµατοδοτήθηκε από µια ενιαία κερδοσκοπική εταιρεία, τη Σουηδική εταιρεία 
MySQL AB, που τώρα ανήκει στην Oracle Corporation. Για ιδιόκτητη χρήση, διατίθενται πολλές 
αµειβόµενες εκδόσεις και προσφέρουν επιπλέον λειτουργίες. Η MySQL αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 
open source LAMP (και άλλων στοιβών "AMP"). Το LAMP είναι ένα ακρωνύµιο για το "Linux, Apache, 
MySQL, Perl / PHP / Python". Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν τη βάση δεδοµένων MySQL 
περιλαµβάνουν: TYPO3, MODx, Joomla, WordPress, phpBB, MyBB και Drupal. Η MySQL 
χρησιµοποιείται επίσης σε πολλές ιστοσελίδες µεγάλης προβολής, όπως το Google (αν και όχι για 
αναζητήσεις), Facebook, Twitter, Flickr, και το YouTube.. Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι διαθέσιµος 
µέσω της GNU General Public License, καθώς και µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών.[17] 

Μια βάση δεδοµένων σε MySQL είναι ένας χώρος που έχουµε διαµορφώσει κατάλληλα 
προκειµένου να αποθηκεύσουµε τα δεδοµένα των ιστοσελίδων µας µε σχεσιακό τρόπο. 

Για παράδειγµα αν έχουµε στην ιστοσελίδα µας µία φόρµα παραγγελίας προϊόντων, τότε 
µπορούµε στη βάση µας να έχουµε τον πίνακα (πλειάδα) των χρηστών όπου θα αποθηκεύουµε τους 
πελάτες µας και τον πίνακα (πλειάδα) των παραγγελιών όπου θα αποθηκεύουµε τις παραγγελίες τους. 
Οι δύο αυτοί πίνακες θα σχετίζονται µε σχέση 1 προς πολλά (1:Ν) επειδή ένας πελάτης µπορεί να κάνει 
πολλές παραγγελίες. 

Μέσα από αυτό το γενικευµένο παράδειγµα µπορείτε να πάρετε µία πρώτη γεύση του τρόπου 
µε τον οποίο µπορεί να γίνει χρήση της MySQL σε θέµατα καθηµερινής πρακτικής των ιστοσελίδων. 

Εδώ παραθέτουµε άλλο ένα άλλο παράδειγµα της εφαρµογής µας στην οποία έχουµε µία βάση 
δεδοµένων µε όνοµα cm313587_ptyx_al 
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Εικόνα 41 MySQL ''cm313587_ptyx_al'' 

και στην συνέχεια έχουµε 4 table admin , category , thesis , users .  

Στην επόµενη εικόνα βλέπουµε το table thesis το οποίο αποτελείται από 9 collumns που 
αναφέρονται τα στοιχεία µιας θέσης εργασίας. 

	
Εικόνα 42 MySQL ''4 table admin, category, thesis, users’’ 

Επίσης, να αναφέρουµε ότι ή βάση δεδοµένων είναι κοινή και για το Web Site και για το 
Android App και για το IOS App 

4.2. Κινητές εφαρμογές 

Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες για χρήση σε εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας (mobile applications). Οι 
πιο διαδεδοµένες είναι οι εξής: 
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• Ανάπτυξη εφαρµογών σε iOS: Το iOS είναι ένα λειτουργικό σύστηµα για κινητές συσκευές 
της εταιρείας Apple, γραµµένο σε γλώσσα Swift και Objective C, το οποίο εκτελείται µόνο 
σε συσκευές της συγκεκριµένης εταιρείας. 

• Ανάπτυξη εφαρµογών σε Android: Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστηµα ανοικτού 
κώδικα για κινητές συσκευές, κατασκευασµένο από την εταιρεία Google, βασισµένο στον 
πυρήνα του Linux (Linux kernel). Γι’αυτό διατίθενται  εφαρµογές που γράφονται σε 
γλώσσα Java.  

• Ανάπτυξη εφαρµογών σε Windows Phone: Το Windows Phone είναι ένα λειτουργικό 
σύστηµα για κινητές συσκευές της εταιρείας Microsoft, διάδοχος του λειτουργικού 
Windows Mobile, το οποίο είναι γραµµένο σε γλώσσα C#. [18] 

 

	

Εικόνα 43 IOS (logo) 

4.2.1. Το λειτουργικό σύστημα iOS 

4.2.1.1. Η ιστορία 

To λειτουργικό σύστηµα iOS είναι ένα λογισµικό, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία Apple και 
ενώ ξεκίνησε να χρησιµοποιείται στα κινητά της τηλέφωνα πλέον χρησιµοποιείται από την πλειοψηφία 
των συσκευών, τις οποίες παράγει η εταιρεία, µε εξαίρεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές6. 

Στην κατά πολλούς θεωρούµενη ως την καλύτερη του παρουσίαση, ο διευθύνων σύµβουλος 
της apple Steve Jobs στις 9/1/2007 παρουσίασε το iPhone, µια συσκευή που άλλαξε ριζικά τον τρόπο µε 
τον οποίο ο κόσµος βλέπει τα smartphones 8 χρόνια µετά. Πλέον το iOS συγκαταλέγεται στα παλαιότερα 
λειτουργικά συστήµατα έξυπνων συσκευών, τα οποία βρίσκονται στη γραµµή παραγωγής. Παρόλα αυτά 
δεν είναι παρωχηµένο και ούτε µε χαµηλές επιδόσεις. Αντιθέτως η Apple µε συνεχή εξέλιξη έχει φτιάξει 
ένα πολύ γρήγορο, εύχρηστο και αξιόπιστο λειτουργικό σύστηµα. Το iOS προσφέρει µία ευχάριστη και 
εύκολη εµπειρία στους απλούς χρήστες ως προς την χρήση και ταυτόχρονα µια ισχυρή πλατφόρµα για 
τους προγραµµατιστές. Στην αρχική παρουσίαση του iPhone η apple ανακοίνωσε ότι το iPhone θα 
“έτρεχε” τον ίδιο πυρήνα λογισµικού UNIX, τον οποίο έτρεχαν και οι τότε υπολογιστές της εταιρίας. 
Ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη ποτέ, καθώς ήταν εξαρχής προφανές ότι µε το λειτουργικό σύστηµα των 
υπολογιστών θα µοιραζόταν µόνο ορισµένα χαρακτηριστικά. 
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Η πρώτη έκδοση του iOS γνωστή και ως iPhone OS, ενώ έδινε πολύ ευχάριστη, οµαλή, (smooth) και 
γρήγορη εµπειρία στο χρήστη και ενώ ήταν αρκετά πίσω από τον ανταγωνισµό - εφόσον δεν υποστήριζε 
βασικές λειτουργίες, όπως 3G, MMS - δεν έδινε πρόσβαση στον χρήστη στο σύστηµα αρχείων της 
συσκευής, καθώς επίσης και την δυνατότητα να εγκαταστήσει εφαρµογές από τρίτους κατασκευαστές 
και όχι µόνο αυτές, που είχε δηµιουργήσει η ίδια η Apple. Η τελευταία δυνατότητα - η οποία µας 
ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, εφόσον αποτελεί σκοπό αυτής τη διπλωµατικής εργασίας - δόθηκε στους 
χρήστες στην επόµενη έκδοση του λειτουργικού συστήµατος, µιας και αυτοί µπορούσαν να τις 
κατεβάσουν από το App Store. Σε αντίθεση µε τον ανταγωνισµό, η εγκατάσταση εφαρµογών έγινε 
άµεση, γρήγορη και ασφαλής, αφού γινόταν αποκλειστικά από το App Store και όχι από το διαδίκτυο 
χωρίς κανένα έλεγχο, όπως γινόταν µέχρι στιγµής. Η άλλη πρωτοτυπία της Apple ήταν το iOS SDK 
(Software Development Kit), µε το οποίο έδινε στους προγραµµατιστές την ευκαιρία να εκµεταλλευτούν 
της δυνατότητες του iPhone στο έπακρο και σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν εκπληκτικές εφαρµογές. 
Έξι χρόνια περαιτέρω αναβαθµίσεων έχουν οδηγήσει στο iOS 8, ένα λειτουργικό, που παρέχει στο 
χρήστη όλες τις δυνατότητες για µια εκπληκτική εµπειρία.[19] 

4.2.1.2 Οι γλώσσες προγραμματισμού 

4.2.1.2.1. Objective-C 

H γλώσσα Objective-C είναι µία αντικειµενοστραφής γλώσσα γενικού σκοπού και αποτελεί µαζί µε τη 
γλώσσα C++ την αντικειµενοστραφή εξέλιξη της γλώσσας C. Είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται ως 
επί το πλείστον από την Apple για τα λειτουργικά συστήµατα iOS και OSX, καθώς και από τα αντίστοιχα 
APIs (Application Programming Interface), το cocoa touch και το cocoa. Πέραν του προγραµµατισµού 
στα συστήµατα της Apple, η γλώσσα Objective-C είναι γενικότερα δηµοφιλής στους 
προγραµµατιστικούς κύκλους, καθώς σαν επέκταση της C συνδέεται άµεσα µε τα περιβάλλοντα UNIX 
και Linux, τα οποία είναι επίσης γραµµένα σε C. Παρ’ όλα αυτά δεν τυγχάνει της αποδοχής της C++, 
καθώς η τελευταία είναι πιο γρήγορη και πιο ολοκληρωµένη από άποψη υποστηριζόµενων βιβλιοθηκών.  

To 1981 οι Brad Cox και Tom Love στην ανάγκη να λύσουν το πρόβληµα της 
επαναχρησιµοποίησης κώδικα στο software design και στον προγραµµατισµό, δηµιούργησαν την 
Objective-C σαν εξέλιξη της C, εφόσον ήταν βαρύνουσας σηµασίας η συµβατότητα µαζί της. Ο Cox 
ξεκίνησε να φτιάχνει έναν προεπεξεργαστή, για να προσθέσει στη C µερικές από τις λειτουργίες της 
γλώσσας Smalltalk, και σύντοµα είχε µία λειτουργική επέκταση για τη C, που της προσέθετε τις 
δυνατότητες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Το 1982 για πρώτη φορά ο Love την 
χρησιµοποίησε για εµπορικούς σκοπούς. 

Το 1988 η εταιρία NeXT πήρε τα δικαιώµατα χρήσης της Objective-C από τη StepStone (η 
εταιρεία που είχε τα δικαιώµατα της Objective-C) και επέκτεινε τον gcc compiler έτσι, ώστε να 
υποστηρίζει το 8. Έπειτα δηµιούργησε τις βιβλιοθήκες AppKit και Foundation Kit, πάνω στις οποίες 
βασίστηκε το NeXTstep user interface (διεπαφή µε τους χρήστες), καθώς και το NeXTstep Interface 
Builder (εργαλείο για την κατασκευή διεπαφών). Και ενώ οι σταθµοί εργασίας της NeXT απέτυχαν 
εµπορικά, τα προγραµµατιστικά εργαλεία της χρησιµοποιούνταν ευρέως, µε αποτέλεσµα η NeXT να 
σταµατήσει την ενασχόλησή της µε το hardware και να αφοσιωθεί στο software πουλώντας το NeXTstep 
(και το OpenStep) ως πλατφόρµες προγραµµατισµού. Τέλος, για να συµφωνεί µε τους κανόνες του GNU 
General Public License (project, το οποίο επιτρέπει σε όλους την ελεύθερη χρήση του λογισµικού), η 
Objective-C συµπεριελήφθη στην υλοποίηση του gcc compiler. Το 1996, αφού η Apple εξαγόρασε την 
NeXT, χρησιµοποίησε το Openstep για την δηµιουργία του νέου της λειτουργικού συστήµατος, του 
MAC O SX. Αυτό αποτελούνταν από την Objective-C, το προγραµµατιστικό εργαλείο της NeXT 
“Project Builder”, που σήµερα είναι γνωστό και ως xCode, και από το εργαλείο δηµιουργίας διεπαφών 
µε το χρήστη “Interface Builder”. 

Ακόµα και σήµερα τα περισσότερα αντικείµενα του Cocoa API, τα οποία χρησιµοποιούνται για 
τον προγραµµατισµό συσκευών της Apple, βασίζονται στα αντικείµενα του Openstep.[20] 
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4.2.1.2.2. Swift 

H γλώσσα Swift είναι µία αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία δηµιουργήθηκε από 
την Αpple για την ανάπτυξη εφαρµογών σε iOS και OSX. Υποστηρίζει τα framework Cocoa και Cocoa 
Touch της Apple, καθώς και όλες τις εφαρµογές για προϊόντα της Apple, που έχουν γραφεί σε Objective-
C. Επιπλέον επιτρέπει στο ίδιο πρόγραµµα να τρέχει Objective-C, C, C++ και Swift. Η Swift είναι επί 
της ουσίας µία ανακατασκευή της Objective-C, χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και σύνταξης. 
Ακόµα έχει κατασκευαστεί µαζί µε το open source LLVM compiler framework και έχει συµπεριληφθεί 
στο Xcode από την έκδοση 6. 

Το 2014 παρουσιάστηκε στο παγκόσµιο συνέδριο προγραµµατιστών της Apple (Worldwide 
Developers Conference). Η εξέλιξή της βέβαια έχει αρχίσει από το 2010 από πλήθος προγραµµατιστών 
µε επικεφαλής τον Chris Lattner, οι οποίοι δηµιούργησαν µια γλώσσα µε στοιχεία από τις 
δηµοφιλέστερες γλώσσες προγραµµατισµού. Ακόµα πραγµατοποιήθηκε αναβάθµιση στην έκδοση 1.2 
κατά τη διάρκεια του 2014 και µια πιο σηµαντική αναβάθµιση στο Swift 2 στο WWDC 2015. Στη 
συνέχεια η έκδοση 2.2 έγινε ιδιόκτητη γλώσσα ανοιχτού κώδικα υπό την Apache License 2.0 στις 3 
Δεκεµβρίου 2015 για τις πλατφόρµες και το Linux της Apple. H Swift 3.0 κυκλοφόρησε στις 13 
Σεπτεµβρίου 2016. H Swift 4.0 κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεµβρίου 2017 και η Swift 4.1 κυκλοφόρησε 
στις 29 Μαρτίου 2018.[21][22][23] 

Αναφορικά µε τα ανωτέρω παραθέτουµε δύο σχετικά παραδείγµατα από την εφαρµογή µας: 
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Εικόνα 44 IOS ''Xcode και γλώσσα Swift 4'' (1) 

Το ανωτέρω πρώτο απεικονιζόµενο παράδειγµα είναι στο προγραµµατιστικό περιβάλλον 
Xcode και γλώσσα Swift 4. 

Πιο συγκεκριµένα καλεί ένα Rest Sevice (http://cmakrionitis.gr/android_servise_al/thesis.php) 
από το οποίο παίρνει τις τιµές για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας. 



«Μεταπτυχιακή Διατριβή»  Χρήστος Μακρυωνίτης 

Τίτλος: Ανάπτυξη Web και Mobile εφαρμογών σε IOS και Android για διαθέσιμες "Θέσεις Εργασίας”	 
46	

	

Εικόνα 45 IOS ''Xcode και γλώσσα Swift 4'' (2) 

Το ανωτέρω δεύτερο απεικονιζόµενο παράδειγµα είναι στο προγραµµατιστικό περιβάλλον 
Xcode και γλώσσα Swift 4. 

Πιο συγκεκριµένα καλεί ένα Rest Sevice 
(http://cmakrionitis.gr/android_servise_al/category.php) από το οποίο παίρνει τις τιµές για τις διαθέσιµες 
κατηγορίες στις οποίες βρίσκονται οι θέσεις εργασίας. 

	

Εικόνα 46 Android (logo) 

4.2.2. Το λειτουργικό σύστημα Android 

To Android είναι ένα λειτουργικό σύστηµα για έξυπνες συσκευές, το οποίο βασίζεται στον πυρήνα του 
Linux και πλέον εξελίσσεται από τη Google. Αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί µόνο για smartphones και 
tablets, πλέον χρησιµοποιείται και σε παιχνιδο - µηχανές, ψηφιακές κάµερες, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές (όπως ο HP Slate 21) και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Το Android είναι το πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενο λειτουργικό σύστηµα για φορητές συσκευές και µάλιστα οι συσκευές που 
χρησιµοποιούν android είναι περισσότερες από τις συσκευές που χρησιµοποιούν iOS, OSX και Windows 
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µαζί. Ο πηγαίος κώδικας διατίθεται από την Google µε άδειες ανοιχτού λογισµικού. Παρ’ όλα αυτά, οι 
περισσότερες συσκευές αποτελούνται από έναν συνδυασµό ελεύθερου λογισµικού, καθώς και 
εξειδικευµένου για την συσκευή λογισµικού. Αποτελεί έ ιδιαίτερα δηµοφιλές στις εταιρίες τεχνολογίας 
που χρειάζονται ένα φθηνό και αξιόπιστο λειτουργικό σύστηµα για τις συσκευές τους. 

Ο ελεύθερος χαρακτήρας του android έχει ενθαρρύνει τους προγραµµατιστές, τους λάτρεις της 
τεχνολογίας και φυσικά τις εταιρείες να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία εφαρµογών για συσκευές android, 
οι οποίες είναι διαθέσιµες στο κοινό µέσω του Google Play Store. H πλειοψηφία αυτών δηµιουργείται 
µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Java χρησιµοποιώντας το Android SDK (Software Development Kit), 
το οποίο εκτός από βιβλιοθήκες περιέχει και debugger (εργαλείο για την εύρεση σφαλµάτων) και 
εξοµοιωτή. 

Επίσης δηµιουργία εφαρµογών µπορεί να γίνει µε C και C++ χρησιµοποιώντας το Native 
Development Kit, καθώς και µε το Google Inventor, το οποίο είναι ένα γραφικό περιβάλλον δηµιουργίας 
εφαρµογών και απευθύνεται σε αρχαρίους.[24] 

4.2.2.1 Η ιστορία 

Η εταιρεία Android δηµιουργήθηκε στο Palo Alto της California το 2003 µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα 
λειτουργικό σύστηµα για “έξυπνες” συσκευές. 

Αρχικά στόχευαν στην δηµιουργία ένα λειτουργικού συστήµατος για ψηφιακές φωτογραφικές 
µηχανές, µέχρι που είδαν ότι η αγορά για αυτές δεν ήταν αρκετά µεγάλη, οπότε και στράφηκαν στα 
κινητά τηλέφωνα έχοντας σαν ανταγωνισµό το Symbian και τα Windows Phones. To 2005 η Google 
εξαγόρασε την Android και ξεκίνησε τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας για “έξυπνες” συσκευές 
βασισµένη στον πυρήνα του Linux και σύντοµα συνεργάστηκε µε πλήθος κατασκευαστών hardware. 
Στις 5 Νοεµβρίου του 2007 η Google µαζί µε κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας και κατασκευαστές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων παρουσίασαν το android, ενώ στις 22 
Οκτωβρίου του 2008 παρουσιάστηκε η πρώτη συσκευή µε λειτουργικό android το HTC Dream. To 2010 
η google σε συνεργασία µε την HTC δηµιούργησε το πρώτο smartphone της σειράς Nexus, το Nexis 
One, η οποία συνεχίστηκε σε συνεργασία µε την LG, µε τις συσκευές, Nexus 4 , Nexus 5 και Nexus 6 
και ταυτόχρονα σε συνεργασία µε την Asus δηµιούργησε tablet. Από το 2008 µέχρι και σήµερα το 
android εξελίσσεται διαρκώς µε αποτέλεσµα να έχει υποστεί πάρα πολλές αναβαθµίσεις (συνήθως ανά 
2-3 µήνες), µε την τρέχουσα έκδοση να είναι το Android 5.0 “Lolipop”.[25] 

4.2.2.2 Οι γλώσσες προγραμματισμού 

4.2.2.2.1 C++ 

Η C++, όπως και οι προηγούµενες γλώσσες προγραµµατισµού που έχουµε περιγράψει, είναι µία 
αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού γενικού σκοπού. Θεωρείται µέσου επιπέδου γλώσσα 
προγραµµατισµού, καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για προγραµµατισµό υψηλού επιπέδου είτε για 
προγραµµατισµό πάνω στο υλικό (hardware), δηλαδή προγραµµατισµό χαµηλού επιπέδου. Ο 
σχεδιασµός έχει γίνει µε σκοπό την χρήση της σε ενσωµατωµένα συστήµατα ή στην δηµιουργία πυρήνων 
λειτουργικών συστηµάτων. Παρ’ όλα αυτά, έχει χρησιµοποιηθεί και σε διαφορετικό επίπεδο, όπως 
εφαρµογές υπολογιστών, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εφαρµογές για server. Από την C κληρονόµησε την 
σύνταξή της, καθώς και τον προ-επεξεργαστή της. Βέβαια η C++ δεν αποτελεί υπερσύνολο της, καθώς 
ενδέχεται ορισµένα προγράµµατα σε C να µην είναι απολύτως συµβατά µε την C++ και αντίστροφα. 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά της που την κάνουν διαφορετική από τις υπόλοιπες αντικειµενοστραφείς 
γλώσσες προγραµµατισµού είναι το operator overloading, το οποίο επιτρέπει στον προγραµµατιστή να 
χρησιµοποιεί τους τελεστές κατά βούληση, όπως και η δυνατότητα που δίνει στον προγραµµατιστή να 
διαχειρίζεται πλήρως την µνήµη, γεγονός που κάνει τα προγράµµατα σε C++ να είναι ταχύτατα. 

Ο Bjarne Stroustrup το 1979 άρχισε να δουλεύει στην προκάτοχο γλώσσα της C++, την “C µε 
κλάσεις”, εφόσον η ενασχόλησή του µε την αντικειµενοστραφή γλώσσα Simula τον έκανε καταλάβει τα 
οφέλη του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε το αρνητικό, ότι η Simula ήταν πολύ αργή. 
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Αργότερα, όταν δούλευε και για την εταιρία AT&T Bell Labs, αντιµετώπιζε πρόβληµα µε την ανάλυση 
του πυρήνα του UNIX για του σκοπούς κατανεµηµένων συστηµάτων. Τότε συνέχισε την εργασία του 
πάνω στην αντικειµενοστραφή έκδοση της C, η οποία γλώσσα µετονοµάστηκε σε C++ το 1983 - µε τον 
τελεστή ++ να δείχνει ότι αποτελεί µια επαυξηµένη έκδοση της C.[26] 

4.2.2.2.2 Java 

H Java είναι µία γενικού σκοπού αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού και έχει δηµιουργηθεί 
από την C και τη C++, από τις οποίες υιοθετεί σε µεγάλο βαθµό την σύνταξη και την λειτουργία (κυρίως 
της C++, όσον αφορά ιδιαίτερα τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό), χωρίς όµως να έχει τις 
δυνατότητες των άλλων δύο για προγραµµατισµό χαµηλού επιπέδου. Είναι ειδικά σχεδιασµένη, έτσι 
ώστε να εξαρτάται από όσο το δυνατόν λιγότερες εξωτερικές βιβλιοθήκες, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει 
στους προγραµµατιστές να γράφουν το πρόγραµµα µία φορά και αυτό να τρέχει σε όλες τις πλατφόρµες, 
δηλαδή Windows, Linux, Unix και Macintosh, χωρίς να γίνει εκ νέου compile (write once, run 
anywhere), καθώς τα προγράµµατα σε java µετατρέπονται σε µεταγλωττισµένο κώδικα της java (java 
bytecode), τον οποίο η java virtual machine10 µεταφράζει στην γλώσσα µηχανής που αντιστοιχεί στην 
εκάστοτε πλατφόρµα. Επιπλέον, η java virtual machine αποτελεί ένα “δίχτυ” ασφαλείας για τον 
υπολογιστή, καθώς εάν ανιχνεύσει κώδικα, ο οποίος επιχειρεί να βλάψει το σύστηµα, δεν τον εκτελεί. 

Το πλεονέκτηµα που αποκτά η java µε τη java virtual machine (JVM) είναι ταυτόχρονα και ένα 
µεγάλο της µειονέκτηµα, καθώς τα πάντα εκτελούνται διαµέσου της JVM και όχι άµεσα, όπως στη C 
και στη C++. Αυτό σηµαίνει ότι η JVM παρεµβάλλεται σαν “στρώµα” µεταξύ του προγράµµατος και 
του υπολογιστή, κάνοντας τα προγράµµατα αισθητά πιο αργά, µολονότι στις µέρες µας η διαφορά αυτή 
της ταχύτητας έχει µικρύνει αρκετά. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της java είναι ο garbage collector 
(συλλέκτης απορριµµάτων/άχρηστων δεδοµένων), ένα εργαλείο, το οποίο απελευθερώνει την µνήµη που 
δεσµεύεται από άχρηστα δεδοµένα για το πρόγραµµα και απελευθερώνει τον προγραµµατιστή από το 
άγχος της διαχείρισης της µνήµης, πράγµα που συχνά δηµιουργεί σοβαρά σφάλµατα στο πρόγραµµα. Η 
Java δηµιουργήθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 1990 από τη Sun Microsystems, στην προσπάθειά της 
να αναπτύξει ένα κατάλληλο εργαλείο ανάπτυξης λογισµικού για διάφορες µικροσυσκευές, όπως η 
καλωδιακή τηλεόραση. Το αρχικό της όνοµα ήταν Oak (βελανιδιά), αλλά µετονοµάστηκε σε Java, καθώς 
το Oak ήταν ήδη κατοχυρωµένο11. O πρώτος µεταγλωττιστής της γλώσσας ήταν γραµµένος από τον 
James Gosling σε C και το 1994 ο A.Van Hoff ξαναγράφει τον µεταγλωττιστή της γλώσσας σε Java. Το 
1995 η Sun παρουσιάζει την πρώτη εκδοχή της Java, την Java 1.0, καθώς και τον φυλλοµετρητή 
(browser), Hotjava, επίσης γραµµένο σε Java. Τo 2006 η Java έγινε πλέον µια γλώσσα ανοιχτού κώδικα 
(GPL), όσον αφορά τον µεταγλωττιστή (javac) και το πακέτο ανάπτυξης (JDK, Java Development Kit). 
Τέλος το 2010 η εταιρία Oracle εξαγόρασε την Sun Microsystems και τις τεχνολογίες - πνευµατικά 
δικαιώµατα/πατέντες - που η δεύτερη είτε είχε στην κατοχή της είτε είχε δηµιουργήσει. 

H σύνδεση της Java µε το Android έγινε το 2005, όταν η Google στην προσπάθεια της να 
αναπτύξει ένα νέο λειτουργικό σύστηµα για έξυπνες συσκευές, έπρεπε να επιλέξει την γλώσσα πάνω 
στην οποία θα γινόταν η εξέλιξη. Στην επιλογή της Java συνεισέφερε ιδιαίτερα η πολλή δουλεία που είχε 
γίνει µέχρι ώρας από την Motorola και από άλλους “συµµάχους”, εταιρίες µε τη Java και τη Sun, µε την 
εξέλιξη εργαλείων σε Java για κινητά τηλέφωνα. 

Επιπλέον η δυνατότητα της Java να είναι ανεξάρτητη από το hardware βοηθούσε πολύ στην 
κατεύθυνση της δηµιουργίας µίας πλατφόρµας, η οποία θα υποστηριζόταν από πληθώρα συσκευών. 
Τελευταίος και ιδιαίτερα σηµαντικός λόγος είναι το γεγονός, ότι ήδη η Java ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής 
γλώσσα και είχε πάρα πολλούς προγραµµατιστές που να δουλεύουν µε αυτήν, γεγονός που σήµαινε ότι 
οι περισσότεροι, οι οποίοι θα ασχολούνταν µε την εξέλιξη του Android, θα είχαν καλή γνώση της 
γλώσσας και δεν θα άρχιζαν από το µηδέν.[27][28] 

Σχετικά µε τα ανωτέρω παραθέτουµε δύο παραδείγµατα από την εφαρµογή µας: 
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Εικόνα 47 Android Studio σε γλώσσα Java (1) 

Το ανωτέρω πρώτο απεικονιζόµενο παράδειγµα είναι στο προγραµµατιστικό περιβάλλον 
Android Studio και σε γλώσσα Java.  

Πιο συγκεκριµένα καλεί ένα Rest Sevice 
(http://cmakrionitis.gr/android_servise_al/thesis_simple.php) από το οποίο παίρνει τις τιµές για την θέση 
µε το συγκεκριµένο Id που θα στείλει στο service. Όπως βλέπουµε παίρνει πιο συγκεκριµένα τον Τίτλο, 
την κατηγορία , το περιεχόµενο, και την ηµ/νία δηµοσίευσης 
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Εικόνα 48 Android Studio σε γλώσσα Java (2) 

Το ανωτέρω δεύτερο απεικονιζόµενο παράδειγµα είναι στο προγραµµατιστικό περιβάλλον 
Android Studio και σε γλώσσα Java. 

Πιο συγκεκριµένα καλεί ένα Rest Sevice 
(http://cmakrionitis.gr/android_servise_al/thesis_cat.php) από το οποίο παίρνει τις θέσεις µε το 
συγκεκριµένο Id κατηγορίας δηλαδή θα µας φέρει τις θέσεις για συγκεκριµένη κατηγορία πχ. Θέσεις 
Εργασίας (id_c: 1) 

4.2.3. FIREBASE  

	

Εικόνα 49 Firebase (logo) 
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Το Firebase εξελίχθηκε από την Envolve, µια startup εταιρεία την οποία ίδρυσαν ο James 
Tamplin και ο Andrew Lee το 2011. Η Envolve παρείχε στους προγραµµατιστές ένα API που επέτρεψε 
την ενσωµάτωση λειτουργίας της online συνοµιλίας στις ιστοσελίδες τους. Μετά τον απεγκλωβισµό της 
υπηρεσίας συνοµιλίας, οι Tamplin και Lee διαπίστωσαν ότι χρησιµοποιείτο για να διαβιβάζει δεδοµένα 
εφαρµογών που δεν ήταν µηνύµατα συνοµιλίας. Οι προγραµµατιστές χρησιµοποιούσαν το Envolve για 
να συγχρονίσουν δεδοµένα εφαρµογών όπως η κατάσταση του παιχνιδιού, σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ 
των χρηστών. Οι Tamplin και Lee αποφάσισαν να ξεχωρίσουν το σύστηµα συνοµιλίας και την 
αρχιτεκτονική πραγµατικού χρόνου που το τροφοδοτούσε. Ίδρυσαν λοιπόν τη Firebase ως ξεχωριστή 
εταιρεία τον Απρίλιο του 2012. 

Η Firebase Inc. αύξησε τη χρηµατοδότηση των σπόρων τον Μάιο το 2012. Η εταιρεία αύξησε 
περαιτέρω τη χρηµατοδότηση των Series A τον Ιούνιο του 2013. Τον Οκτώβριο του 2014, η Firebase 
εξαγοράστηκε από την Google. Τον Οκτώβριο του 2015, η Google αγόρασε το Divshot για να το 
συγχωνεύσει µε την οµάδα Firebase. Μετά την εξαγορά, το Firebase αναπτύχθηκε µέσα στο Google και 
επέκτεινε τις υπηρεσίες του για να γίνει µια ενοποιηµένη πλατφόρµα για προγραµµατιστές για κινητά. 
Η Firebase ενσωµατώνεται τώρα µε διάφορες άλλες υπηρεσίες της Google για να προσφέρει ευρύτερα 
προϊόντα και κλίµακες για προγραµµατιστές. Τον Ιανουάριο του 2017, η Google εξαγόρασε το Fabric 
και Crashlytics από το Twitter για να συνενώσει αυτές τις υπηρεσίες στην οµάδα της Firebase. Η Firebase 
ξεκίνησε το Cloud Firestore, µια βάση δεδοµένων εγγράφων, τον Οκτώβριο του 2017.[29] 

4.2.3.1. Firebase Cloud Messaging 

	

Εικόνα 50 Fire Cloud Messaging 

Το Firebase Cloud Messaging (FCM) παρέχει µια αξιόπιστη και αποδοτική σύνδεση µεταξύ 
του διακοµιστή και των κινητών συσκευών, που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαµβάνετε µηνύµατα 
και ειδοποιήσεις σε iOS, Android και σε WebPlatform. 

Στην εργασία µας χρησιµοποιήσαµε το FCM για να στέλνουµε notification σε android συσκευές  
µε την τεχνολογία PushNotification. Επειδή στην εργασία µας χρησιµοποιούµε Web DB (MySQL) 
χρειαζόµαστε και έναν άλλο πάροχο για να γίνει η σύνδεση, σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιήσαµε 
ένα service σε PHP. [30] 
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Σχετικά µε τα ανωτέρω αναφερθέντα παρατίθεται απεικόνιση τµηµάτων της εφαρµογής µας για 
τα οποία παρέχεται η αντίστοιχη επεξήγηση: 

	
Εικόνα 51 Fire Cloud Messaging (explanation) (1) 

Για να γίνει η εγγραφή του Token στην DB, το κάθε token αντιστοιχεί σε κάθε µία συσκευή 
Android κάθε φορά που γίνεται εγκατάσταση της εφαρµογής σε µία συσκευή στέλνει το token στην 
βάση. 

	
Εικόνα 52 Fire Cloud Messaging (explanation) 

Στην κάτωθι εικόνα απεικονίζονται οι εγγεγραµµένες στην βάση µας συσκευές. 
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Εικόνα 53 Fire Cloud Messaging εγγεγραμμένες συσκευές (1) 

Στην συνέχεια για να στείλουµε το notification του άρθρου στις android συσκευές 
χρησιµοποιούµε το fcm. Δηλαδή όταν καταχωρούµε ένα νέο άρθρο καλούµε την send_notification στην 
οποία στέλνουµε µε post στο (https://fcm.googleapis.com/fcm/send), το token της κάθε συσκευής και το 
message που θέλουµε να στείλουµε (στην περίπτωση µας το message είναι το id του άρθρου και ο τίτλος 
του).  

	

Εικόνα 54 Fire Cloud Messaging εγγεγραμμένες συσκευές (2) 

Τότε το fcm κάνει push το message που στέλνουµε σε κάθε ένα token (συσκευή Android), ώστε 
να εµφανιστεί σαν notification. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί ένα νέο project στο firebase µέσω ενός gmail, 
ώστε να αποκτηθεί ένα µοναδικό Server Key (βρίσκεται στο Cloud Messaging) του firebase. 

To Server Key είναι µοναδικό για κάθε project ώστε να επικοινωνεί µε την κάθε εφαρµογή 
Android, iOS ή Web App που έχει συνδεθεί. 
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Εικόνα 55 Fire Cloud Messaging service (1) 

Τέλος, για να εµφανιστεί το notification στην συσκευή µας πρέπει να φτιάξουµε ένα service 
που θα παίρνει το message από το firebase.[30] 
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Εικόνα 56 Fire Cloud Messaging servise (2) 

Στην εργασία µας η τεχνολογία του FCM υλοποιήθηκε µόνο στο Android και όχι σε iOS, γιατί 
για να χρησιµοποιήσει κάποιος αρκετές βιβλιοθήκες του iOS και στην προκειµένη περίπτωσή για την 
απόκτηση ενός Apple Push Notification Authentication Key θα έπρεπε κάποιος να φτιάξει ένα developer 
λογαριασµό οποίος κοστίζει για κάθε χρόνο 100 ευρώ το χρόνο. 

4.2.4. iPhone εναντίον Android 

Με αφορµή τα ανωτέρω λεχθέντα περί επιλογής ενός εκ των δύο λειτουργικών συστηµάτων για την 
χρήση του FCM βρίσκουµε χρήσιµο να παραθέσουµε γενικότερες απόψεις για τα δύο λειτουργικά τα 
οποία εµφανίζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ο συνδυασµός όµως των οποίων καθιστά το ένα ή 
το άλλο κατάλληλο για τις εξειδικευµένες ανάγκες του κάθε χρήστη. 

Παρατηρείται ότι στη σύγχρονη τεχνοκρατική εποχή µας σηµειώνεται έντονος ανταγωνισµός 
στην αγορά των smartphones ανάµεσα στις δύο κορυφαίες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, iPhone και 
Android. Ένα βασικό πλεονεκτήµατα του Android είναι πως «η ανάπτυξη εφαρµογών γίνεται σχεδόν 
αποκλειστικά στη Java, ίσως την πιο δηµοφιλή, πιο ολοκληρωµένη και καλύτερα δοµηµένη γλώσσα που 
υπάρχει σήµερα». Επιπροσθέτως, η δηµιουργία Android εφαρµογών δεν απαιτεί πολλά έξοδα, αφού ο 
προγραµµατιστής χρησιµοποιεί τον προσωπικό του υπολογιστή µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, 
ένα κινητό Android για να ελέγξει τις εφαρµογές και έναν λογαριασµό developer στο Android Market, 
για τον οποίο χρειάζεται η εφάπαξ καταβολή ενός ισχνού αντίτιµου (περίπου 25$). 

Όσον αφορά στο iPhone, η ανάπτυξη των εφαρµογών γίνεται σε Objective C και Swift 3, η 
οποία αποτελεί υπερσύνολο της C. Αναντίρρητα, το κόστος εξοπλισµού για την δηµιουργία µιας iPhone 
εφαρµογής είναι σαφώς µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το κόστος µιας Android εφαρµογής, αφού ο 
προγραµµατιστής θα πρέπει να είναι κάτοχος Mac υπολογιστή, iPhone κινητού για τον έλεγχο των 
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εφαρµογών του και να έχει δηµιουργήσει έναν λογαριασµό developer, για τον οποίο θα πληρώνει 100$ 
κάθε χρόνο. Επ’ αυτού, πρέπει να σηµειωθεί ότι µια συσκευή iPhone είναι πολύ ακριβότερη σε σχέση 
µε µια συσκευή Android. 

Εντούτοις, έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι οι χρήστες iPhone είναι περισσότερο πρόθυµοι 
να ξοδέψουν χρήµατα για την αγορά µιας iOS εφαρµογής σε σχέση µε τους χρήστες Android, επειδή το 
iPhone αποτελεί ένα «status symbol», µια συσκευή που αγοράζουν πολλοί µε απώτερο σκοπό τον 
«εντυπωσιασµό». Εποµένως, η στάση αυτή ωφελεί τους iOS developers. Από την άλλη πλευρά, το 
Android βασίζεται στο Linux και εµφανίζει έναν καθαρά «open source χαρακτήρα». 

Μεγάλη µερίδα των χρηστών του Android διέπεται από αυτήν την φιλοσοφία, ως εκ τούτου θα 
ξόδευε χρήµατα για µια εφαρµογή «µόνο αν είναι εγγυηµένα χρήσιµη και προσεγµένη». 

Εκτός αυτού, οι iOS developers έχουν το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι το iPhone ακολουθεί ένα 
συγκεκριµένο πρότυπο αρχιτεκτονικής και εργαλείων σε όλα τα µοντέλα του, αφού έχει «µία οθόνη 
συγκεκριµένων διαστάσεων, ένα δεδοµένο interface διάδρασης µε τον χρήστη και συγκεκριµένο σετ από 
αισθητήρες». Αφετέρου, το Android συγκεντρώνει πλήθος ετερόκλητων χαρακτηριστικών, «όπως 
οθόνες διαφορετικών διαστάσεων και αναλύσεων, διαφορετικά σετ αισθητήρων, διαφορετικά interfaces 
διάδρασης κ.α.». Εύλογα, είναι απαραίτητο οι Android developers να γνωρίζουν τα παραπάνω στοιχεία 
προκειµένου να αναπτύξουν εφαρµογές, οι οποίες δεν θα παρουσιάζουν προβλήµατα και θα τρέχουν µε 
τον ίδιο τρόπο σε όλες τις συσκευές Android.7 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1. Συμπεράσματα   

Στις µέρες µας η κοινωνία µαστίζεται από πολλά σοβαρά προβλήµατα κι ένα απ΄αυτά είναι η εύρεση 
εργασίας. Ο τοµέας της τεχνολογίας σε σύγκριση µε τα προγενέστερα χρόνια έχει πραγµατοποιήσει 
εντυπωσιακά εξελικτικά άλµατα παρέχοντας πλέον εργαλεία τα οποία µε ανάλογη αξιοποίηση µπορούν 
να συνδράµουν στην διευκόλυνση επίλυσης πολλών θεµάτων. 

Στην παρούσα πτυχιακή µε την χρήση των τεχνολογιών  HTML, CSS, Javascript, PHP, 
MySQL- Java Swift 4 και των λειτουργικών συστηµάτων Adroid και ios, αναπτύξαµε ένα site και δύο 
εφαρµογές τα οποία φιλοδοξούν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόµενους οι 
οποίοι µέσω αυτών θα εξασφαλίζουν άµεση ενηµέρωση για τις διατιθέµενες θέσεις εργασίας στην 
αγορά. Παρ’ όλο που η αναπτυχθείσα βάση όπως έχει ήδη προαναφερθεί είναι κοινή και για το Web 
Site, το Adroid App και το ios App η τεχνολογία FCM υλοποιήθηκε µόνο σε Android και όχι σε ios διότι 
σήµερα η πλειοψηφία των  λύσεων για κινητά τηλέφωνα µε την πλατφόρµα Android, και των 
διαδικτυακών λύσεων, βασίζεται σε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα η οποία παρέχει  τεχνολογική ευελιξία, 
προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους αλλά και ταχύτητα για την επίλυση προβληµάτων. Επίσης ο 
κυριότερος λόγος είναι ότι ο ανοιχτός και ελεύθερος κώδικας είναι περισσότερο αποτελεσµατικός ως 
προς το κόστος σε σχέση µε τα κόστη αντίστοιχων ιδιόκτητων λογισµικών. Επί προσθέτως το εµπορικό 
ελεύθερο και ανοιχτό λογισµικό κυριαρχεί στο τοµέα της Ασφάλειας Συστηµάτων Πληροφορικής και η 
ανταπόκριση και η παροχή λύσεων της κοινότητας ανοιχτού κώδικα στα προβλήµατα ασφάλειας των 
λογισµικών της είναι αρκετά υψηλή.  

Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι µε το Android διασφαλίζεται η ευρύτερη διάδοση της 
εφαρµογής µας καλύπτοντας µεγαλύτερο τµήµα των ενδιαφεροµένων καθ΄ότι παρατηρείται ότι τα 
τελευταία χρόνια η κοινότητα του Android έχει διευρυνθεί σε τεράστιο βαθµό έχοντας δικαιωµατικά 
κατακτήσει το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. 

Αναφορικά µε την χρήση τόσο του site όσο και των εφαρµογών µας µπορούµε µε ικανοποίηση 
να παρατηρήσουµε ότι έχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα χωρίς να παρουσιάζονται προβλήµατα 
λειτουργίας και επιτυγχάνοντας πλήρως τους αρχικούς στόχους της ερευνητικής µας προσέγγισης. 
Φυσικά δεν παραλείπουµε να επισηµάνουµε ότι η παγκοσµιοποίηση επιφέρει συνεχώς µεταβολές στις 
σοσιοοικονοµικές συνθήκες των πολιτών και εδώ έρχεται πάντα η τεχνολογία να παρέµβει µε την 
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εφαρµογή βελτιωτικών λύσεων. Έτσι λοιπόν κάθε νέα παρούσα εφαρµογή είναι πρόδροµος µιας 
ευρύτερης και πιο τεχνολογικά εξελιγµένης προσπάθειας στο µέλλον ως εκ τούτου παρατίθενται στην 
επόµενη ενότητα σχετικές προτάσεις. 

5.2. Μελλοντικές επεκτάσεις 

Σε συνέχεια των ανωτέρω κρίνω ότι η σχετική µε το Android εφαρµογή θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο 
στο µέλλον να επεκταθεί ως προς τους κάτωθι τοµείς: 

Ø Ανάπτυξη notification και στην εφαρµογή ios. Αυτό δύναται να πραγµατοποιηθεί 
δηµιουργώντας έναν λογαριασµό Apple developer accont πληρώνοντας τον χρόνο 99$ 
δολάρια  για να αποκτηθεί το Apple Push Notification service .To Apple Push Notification 
service είναι µια υπηρεσία πλατφόρµας που δηµιουργήθηκε από την Apple Inc η οποία 
επιτρέπει σε προγραµµατιστές να στέλνουν ειδοποιήσεις push σε χρήστες iOS. Για να 
κάνουµε Push πρέπει να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο certificate το APNs certificate ,το 
οποίο θα το βάλουµε στο FireBase project που έχουµε δηµιουργήσει για το push notification 
του Android (πηγή: https://www.cumulations.com/blogs/87/how-to-send-push-notifications-
in-php-to-ios-devices-using-fcm). Στην συνέχεια θα κάνουµε εγκατάσταση της βιβλιοθήκης 
του firebase στην εφαρµογή στο αρχείο Podfile, έτσι θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις 
class του firebase στην Ios εφαρµογή µας (πηγη: https://firebase.google.com/docs/cloud-
messaging/ios/client).Τέλος πέρα από το Push Notification µε την δηµιουργία του 
λογαριασµού θα µπορούµε επίσης να ανεβάσουµε την εφαρµογή µας και στο AppStore ώστε 
να είναι διαθέσιµη σε παραγωγικό επίπεδο. 

Ø Άλλη µία προσθήκη που θα καθίστατο δυνατόν να ενσωµατωθεί µε σκοπό την βελτίωση 
ενηµέρωσης για την ανάρτηση θέσεων εργασίας είναι το web notification, µε την χρήση του 
FCM Web. H τεχνολογία αυτή επιτρέπει να έρχονται ειδοποιήσεις στον browser όταν 
ανεβαίνει µια καινούργια θέση εργασίας. Αυτή η τεχνολογία προς το παρόν υποστηρίζεται 
µόνο από το Google Chrome. To configuration του FCM Web γίνεται µε την χρήση της 
Javascript και την χρήση ενός sender Id που το παίρνουµε από το FireBaes project. Ακόµα για 
να λειτουργήσει το SDK FCM υποστηρίζεται µόνο σε σελίδες που προβάλλονται µέσω 
HTTPS. Υπογραµµίζεται ότι η φιλοξενία Firebase είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποκτηθεί 
µε δωρεάν φιλοξενία HTTPS. (πηγή:https://firebase.google.com/docs/cloud-
messaging/js/client) 

Ø Τέλος µία άλλη επεκτατική προσθήκη που θα συνέβαλλε στην καλύτερη ενηµέρωση των 
χρηστών µας θα ήταν να τους προτείνουµε συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. Αυτό δύναται να 
καταστεί δυνατόν εάν προσθέσουµε ακόµα µια κατηγορία η οποία θα λέγεται 
«προτεινόµενες». Σε αυτήν την κατηγορία θα µπορούσαν να εµφανίζονται θέσεις αναλόγως 
µε την κατηγορία των θέσεων που είχαν δει οι ενδιαφερόµενοι στο παρελθόν και αυτό δύναται 
να επιτευχθεί µε την προσθήκη tag σε κάθε θέση σαν «βάρη» .Πιο συγκεκριµένα κάθε θέση 
θα έχει τα tag της, έτσι κάθε φορά που ένας χρήστης θα εµφανίζει µια θέση θα κρατείται στην 
DB το tag της θέσης, η συσκευή από την οποία διαβάστηκε η θέση, ένα token και ο αριθµός 
των views του κάθε tag. Το κάθε token θα αλλάζει αναλόγως την συσκευή αν είναι από 
κάποιον browser και  µέσω desktop θα κρατείται η IP του Client (token). Αν η συσκευή είναι 
Ios θα κρατείται το «UIDevice.current Device().identifierForVendor!» (token) της συσκευής 
και αν είναι Android θα κρατείται το «Secure.getString(getContext().getContentResolver(), 
Secure.ANDROID_ID» (token) της συσκευής. Κάθε φορά που θα ανοίγει η εφαρµογή από 
µια συσκευή θα εµφανίζεται η κατηγορία «προτεινόµενες» αναλόγως µε τον αριθµό τον 
θέσεων. Αν είναι 0 δεν θα εµφανίζεται η κατηγορία αν είναι παραπάνω από 5 θα εµφανίζεται, 
ο αριθµός των θέσεων θα προκύπτει από τα views που θα αντλούνται από την DB µας. Πιο 
συγκεκριµένα θα κάνουµε ένα ερώτηµα στην DB µε τα στοιχεία του token και της συσκευής, 
θα σορτάρουµε τα αποτελέσµατα αναλόγως µε τα views του κάθε tag, και στην συνέχεια θα 
παίρνουµε το κάθε tag και θα του εµφανίζουµε την κάθε θέση µε το συγκεκριµένο tag. Έτσι 
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µε αυτό τον τρόπο θα εµφανίζονται στους ενδιαφερόµενους πιθανές θέσεις που θα θέλουν να 
δουν. 

Εφαρµογές τέτοιου είδους είναι πολύ χρήσιµες διότι έχουν πολλαπλά οφέλη. Οι ενδιαφερόµενοι 
έχουν άµεσα πρόσβαση σε µεγάλη γεωγραφική εµβέλεια χωρίς κόστος και µε µεγάλη εξοικονόµηση 
χρόνου. Όσο επεκτείνονται τέτοιου είδους εφαρµογές τόσο ανεβαίνει το ποιοτικό υπόβαθρο της αγοράς 
εργασίας συµβάλλοντας στην οικονοµική ευρωστία της κάθε κοινωνίας και στην αναβάθµιση των 
συνθηκών ζωής των πολιτών της.  

 

 



«Μεταπτυχιακή Διατριβή»  Χρήστος Μακρυωνίτης 

Τίτλος: Ανάπτυξη Web και Mobile εφαρμογών σε IOS και Android για διαθέσιμες "Θέσεις Εργασίας”	 59	

Βιβλιογραφία 

	
[1] (Η Ιστορία του Ίντερνετ) 
http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet3.html 

[2]. (Word Wide Web) 
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

[3]. (Cascading Style Sheets) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 

[4]. (Adobe Flash) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash 

[5]. (What Is Web 2.0) 
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 

[6]. (Sport24) 
https://www.sport24.gr/ 

[7]. (The Guardian) 
https://el.wikipedia.org/wiki/The_Guardian 

[8]. (The Guardian Web) 
https://github.com/guardian/frontend/tree/master/preview  

[9]. ( The Guardian Android) 
https://www.theguardian.com/info/developer-blog/2014/dec/11/functional-android  

[10]. (The Guardian IOS) 
https://github.com/auth0/Guardian.swift 

[11]. (The New York Times) 
https://www.nytimes.com/ 

[12]. (HTML5) 
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5 

[13]. (JavaScript) 
https://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

[14]. (PHP) 
https://en.wikibooks.org/wiki/PHP_and_MySQL_Programming/Introduction_to_PHP  

[15]. David Anderson, Mark Hills	 (2017) IEEE 24th International Conference on Software Analysis, 
Evolution and Reengineering (SANER), ‘’Query Construction Patterns in PHP’’, IEEE Conference 
Publications, October 2017, pp.452–456 

[16]. Shin Nakajima (2011), ‘’An Architecture of Dynamically Adaptive PHP-based’’, 18th Asia-Pacific 
Software Engineering Conference (APSEC),	December 05-08, pp.203-210. 

[17]. (MySQL) 
https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL  

[18]. Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang, (2000) ‘’Quantum Computation and Quantum 
Information’’, Cambridge University Press 

[19]. (IOS) 
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS 

[20]. (Objective-C) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-C 

[21]. https://www.telegraph.co.uk/technology/apple/11068420/Apple-iOS-a-brief-history.html 



«Μεταπτυχιακή Διατριβή»  Χρήστος Μακρυωνίτης 

Τίτλος: Ανάπτυξη Web και Mobile εφαρμογών σε IOS και Android για διαθέσιμες "Θέσεις Εργασίας”	 60	

[22]. (Swift) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Swift_%28programming_language%29 

[23]. (Swift Book) 
https://docs.swift.org/swift-book/index.html 

[24]. (Android) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29 

[25]. (Android History) 
http://www.android.com/history/ 

[26]. (C++) 
http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B 

[27]. (Java programming language) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29 

[28]. (Java) 
http://el.wikipedia.org/wiki/Java  

[29]. (FireBase) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Firebase 

[30]. ( Firebase Cloud Messaging) 
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/ 

 
 
 


