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Περύληψη 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία ζγινε με ςτόχο τθν εφκολθ και γριγορθ αναηιτθςθ 

αςκενειϊν βάςθ ςυμπτωμάτων. Μία εφαρμογι θ οποία δεν κα αντικαταςτιςει ςε καμία 

περίπτωςθ το γιατρό αλλά κα προςφζρει ςτουσ χριςτεσ τθν αναηιτθςθ των αςκενειϊν, κα 

τουσ προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αςκζνειεσ που επιλζγουν, κα ζχουν τθν 

δυνατότθτα να δθμιουργιςουν το δικό τουσ προςωπικό ιατρικό ιςτορικό και τζλοσ να 

μποροφν να ςτζλνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ μζςα από 

απλά, γριγορα και εφχρθςτα ερωτθματολόγια. 

Για τουσ παραπάνω ςτόχουσ που ζπρεπε να καλφψει θ διπλωματικι εργαςία ςχεδιάςτθκε 

και αναπτφχκθκε μία διαδικτυακι εφαρμογι (web application) και μία εφαρμογι για 

ζξυπνα κινθτά με λειτουργικό ςφςτθμα android. 

Οι δφο αυτζσ εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφν μία SQL βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία υπάρχουν οι 

αςκζνειεσ με όλεσ τισ πλθροφορίεσ τουσ, τα ςτοιχεία των χρθςτϊν κακϊσ και το ιςτορικό 

τουσ με τα ερωτθματολόγια. 

Οι εφαρμογζσ επικοινωνοφν με τθν βάςθ δεδομζνων με τθ βοικεια του backend που 

υλοποιικθκε με node.js. Το frontend υλοποιικθκε με angular cli 

Τζλοσ, χρθςιμοποιικθκε θ google analytics-firebase για να λαμβάνουμε ςτατιςτικά 

δεδομζνα τθσ εφαρμογισ. Επιπλζον χρθςιμοποιικθκαν οι δυνατότθτεσ του Okeanos (cloud) 

και του github για version control  και continuous integration. 
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Abstract 

This diploma thesis was aimed at the easy and quick search of disease-based symptoms. An 

application that will not replace the doctor in any way but will offer users the search for 

diseases, provide them with information about the diseases they choose, have the ability to 

create their own personal medical history, and finally they can they send information about 

their health status through simple, quick and easy-to-use questionnaires. 

For the above objectives the diploma thesis was designed and developed a web application 

and an application for smartphones with android operating system. 

These two applications use a SQL database in which the diseases exist with all their 

information, user data as well as their history with the questionnaires. 

Applications communicate with the database with the help of the backend implemented 

with node.js. The frontend was implemented with angular cli. 

Finally, google analytics-firebase was used to get app stats. In addition, the capabilities of 

Okeanos (cloud) and github were used for version control and continuous integration. 
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Κεφϊλαιο 1ο - Ειςαγωγό 
Η διπλωματικι εργαςία ζγινε με ςτόχο τθν εφκολθ αναηιτθςθ αςκενειϊν και πικανϊν 

αςκενειϊν βάςθ ςυμπτωμάτων μζςα από ζνα εφχρθςτο και διαδραςτικό περιβάλλον που 

περιλαμβάνει διαδικτυακι εφαρμογι [24]  και εφαρμογι για ζξυπνα κινθτά. 

Πρόκειται για μία εφαρμογι θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθν εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ των 

χρθςτϊν ςτθν εφαρμογι. Για τον λόγο αυτό θ εφαρμογι αναπτφχκθκε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευζσ κινθτϊν και tablet που ζχουν λειτουργικό ςφςτθμα android. 

 
Εικόνα 1: Εφαρμογζσ που αναπτφχκθκαν 

Η εργαςία κα καλφπτει ζνα μεγάλο εφροσ χρθςτϊν λόγω τθσ υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ 

για ζξυπνα κινθτά με λειτουργικό ςφςτθμα android. 

Τα προβλιματα που ζπρεπε να λφςει θ εργαςία αυτι με τθν ανάπτυξθ των εφαρμογϊν 

είναι: 

 Εφκολθ αναηιτθςθ αςκενειϊν 

 Πλθροφορίεσ για τθν επιλεγμζνθ αςκζνεια 

 Εφρεςθ αςκενειϊν βάςθ ςυμπτωμάτων 

 Δθμιουργία ιατρικοφ ιςτορικοφ με βάςθ τισ προτιμιςεισ του χριςτθ 

 Μοναδικό προςωπικό κωδικό για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτθ πλατφόρμα 

 Εφκολθ εγγραφι και πλοιγθςθ ςτθν εφαρμογι 

 Αποςτολι ςτοιχείων με βάςθ τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ με τθ ςυμπλιρωςθ 

κατάλλθλων ερωτθματολογίων  

 Εμφάνιςθ τθσ κατάςταςισ τουσ και τθσ επίδραςθσ τθσ αςκζνειασ που ζχει ςε 

αυτοφσ θ αςκζνεια 

 Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ 

 Αλλαγι ονόματοσ  χριςτθ 

 Σελίδα διαχειριςτι για πρόςβαςθ ςτισ απαντιςεισ των χρθςτϊν 

 Στατιςτικά δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων για τθ χριςθ τθσ κάκε εφαρμογισ 

ξεχωριςτά 

 Πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι από ζξυπνα κινθτά 
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Στο χϊρο τθσ θλεκτρονικισ υγείασ υπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ οι οποίεσ δίνουν  

πλθροφορίεσ ςχετικά με αςκζνειεσ ι με τθν κατάςταςθ των αςκενϊν. Η εργαςία αυτι 

καλφπτει όλα τα παραπάνω προβλιματα μζςα από ζνα εφχρθςτο και διαδραςτικό 

περιβάλλον. 

Το περιβάλλον διεπαφισ με το οποίο ζρχεται ςε επαφι ο χριςτθσ αναπτφχκθκε με τθ 

τεχνολογία angular cli [26]. Η τεχνολογία αυτι προςφζρει ζνα μεγάλο εφροσ βιβλιοκθκϊν 

που μπορεί να κάνει το περιβάλλον διεπαφισ πιο φιλικό προσ το χριςτθ. Φυςικά πρζπει να 

επικοινωνεί με τθν πλατφόρμα (server side)[25] που ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε για τθν 

επικοινωνία τθσ βάςθσ δεδομζνων με το περιβάλλον διεπαφισ. 

Η πλατφόρμα (server side) υλοποιικθκε με τθν τεχνολογία node.js. Ο λόγοσ γα τον οποίο 

επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία αναφζρεται αναλυτικά ςτο δεφτερο κεφάλαιο. Με 

τθ βοικεια του node.js τα ςτοιχεία από το περιβάλλον διεπαφισ περνάνε ςτθ πλατφόρμα 

τθσ εφαρμογισ και θ πλατφόρμα τα αποκθκεφει ςτθ βάςθ δεδομζνων. Φυςικά ιςχφει και θ 

αντίςτροφθ διαδικαςία, θ οποία είναι θ πλατφόρμα να δζχεται πλθροφορίεσ από τθν βάςθ 

δεδομζνων και να τισ εμφανίηει ςτο περιβάλλον διεπαφισ όπου κα  μπορεί να τισ δει ο 

χριςτθσ αλλά και να τισ επεξεργαςτεί. 

Επιπλζον θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ να μποροφν οι χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτθν εφαρμογι από τα κινθτά τθλζφωνα χωρίσ να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ θλεκτρονικό 

υπολογιςτι, οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ τθσ Disease_Symptom εφαρμογισ για λειτουργικό 

ςφςτθμα android.  

Με αυτό τον τρόπο οι χριςτεσ ζχοντασ ςτθ κατοχι τουσ ζνα ζξυπνο κινθτό μποροφν να 

ζχουν εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. Η επικοινωνία τθσ, με τθν βάςθ 

δεδομζνων, θ οποί είναι ίδια με τθ βάςθ δεδομζνων που αναπτφχκθκε για τθ διαδικτυακι 

εφαρμογι, γίνεται με τθν ίδια πλατφόρμα που υλοποιικθκε με τθν τεχνολογία node.js. Η 

επικοινωνία επιτυγχάνεται μζςω τθσ τεχνολογίασ retrofit2 [29]. 

Το πρϊτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτο τεχνολογικό και ιατρικό υπόβακρο τθσ εφαρμογισ. 

Περιγράφονται όλεσ οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν για front-end, back-end και το 

περιβάλλον ανάπτυξθσ. Επίςθσ περιγράφεται θ βάςθ δεδομζνων, το προγραμματιςτικό 

πακζτο SEAN STACK [23], τα Web services [22] κακϊσ και οι υπθρεςίεσ ςτατιςτικϊν 

αναλφςεων των google analytics και firebase [27]. 

Το δεφτερο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν ανάλυςθ απαιτιςεων και ςτο ςχεδιαςμό τθσ 

αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθ πλατφόρμα και ςτθ βάςθ δεδομζνων που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν εφαρμογι και το πϊσ ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε. To back-end 

τθσ εφαρμογισ υλοποιικθκε με node.js. Στο backend ζχουν δθμιουργθκεί όλα τα routes 

ϊςτε να μπορεί να επικοινωνεί θ εφαρμογι με τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

Το τζταρτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα 

πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Το πζμπτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθ εφαρμογι που αναπτφχκθκε για ζξυπνα κινθτά. 
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Το ζκτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτα αποτελζςματα τισ εφαρμογισ και ςτθ ςφγκριςι τθσ με 

άλλεσ παρόμοιεσ εφαρμογζσ. 

Το ζβδομο κεφάλαιο αναφζρεται ςτισ μελλοντικζσ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν 

ςτθν εφαρμογι. 

Τζλοσ παρουςιάηονται οι πθγζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ. 

 



Τεχνολογικό και Ιατρικό υπόβακρο                                                                                                   10 
  

                                                                                                                                                 Μάιοσ 2018 

Κεφϊλαιο 2ο - Ιατρικό και Τεχνολογικό Υπόβαθρο 
Αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηει όλο το τεχνολογικό υπόβακρο τθσ εφαρμογισ που 

αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται 

αναλυτικά τι είναι θ τεχνολογία front-end και ποια τελικά τεχνολογία χρθςιμοποιικθκε 

ςτθν εφαρμογι, τι είναι θ τεχνολογία back-end και ποια τεχνολογία επιλζχκθκε, θ ςφγκριςθ 

βάςεων δεδομζνων και θ τελικι επιλογι τθσ βάςθσ, το μοντζλο SEAN STACK, το περιβάλλον 

ανάπτυξθσ για τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία τθσ εφαρμογισ και τθν τεχνολογία τθσ 

google analytics και firebase. 

Για τθν επίτευξθ τθσ αναηιτθςθσ αςκενειϊν και ςχετικϊν πλθροφοριϊν χρειάηεται μια καλά 

ςχεδιαςμζνθ βάςθ αςκενειϊν. 

Υπάρχουν πολλζσ και διαφορετικζσ βάςεισ δεδομζνων, κάποιεσ από τισ οποίεσ ζχουν μόνο 

αςκζνειεσ, άλλεσ αφοροφν τα ςυμπτϊματα και άλλεσ ζχουν επιγραμματικά τισ αςκζνειεσ. 

Οι πιο γνωςτζσ βάςεισ είναι οι ICD-10 [30], DDB από το Unified Medical Language System 

(UMLS) και θ βάςθ από τθν U.S. National Library of Medicine. 

Στθ παροφςα διπλωματικι εργαςία θ βάςθ δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκε είναι θ 

disease-symptom από τθν eBusinessGem. Η βάςθ αυτι παρζχει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ 

για πάνω από 3800  αςκζνειεσ. Οι πλθροφορίεσ αφοροφν τον οριςμό τθσ κάκε αςκζνειασ, 

τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ μπορεί να προκλθκεί μία αςκζνεια, πωσ μπορεί να 

κεραπευτεί, τα ςυμπτϊματα που ζχει ο αςκενισ με αυτι τθν αςκζνεια κακϊσ και κλινικζσ 

εξετάςεισ που μπορεί να χρειαςτεί να κάνει. 

2.1 Ιατρικό Υπόβαθρο 

2.1.1 eHealth 

Κακθμερινά, ειςβάλλουν ςτθ ηωι μασ πολλζσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ, οι οποίεσ ςε ζνα 

μεγάλο ποςοςτό αφοροφν ςτθν ιατρικι  με τθ μορφι νζων κεραπευτικϊν προςεγγίςεων 

αςκενειϊν και τθν εξεφρεςθ ςφγχρονων μεκόδων ζγκαιρθσ διάγνωςθσ. Σε αυτζσ τισ 

καινοτομίεσ ςυγκαταλζγονται τα ιατρικά πλθροφοριακά ςυςτιματα, βοθκϊντασ ςτθν 

αποτελεςματικι και λειτουργικι αρχειοκζτθςθ των ιατρικοφ ιςτορικοφ των αςκενϊν, 

με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ υγείασ, ςτο οποίο ο πολίτθσ κα είναι ο 

επωφελοφμενοσ. 

Συνοπτικά, ο όροσ “θλεκτρονικι υγεία” καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα εργαλείων βαςιςμζνων 

ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ πρόλθψθ, 

διάγνωςθ, κεραπεία, παρακολοφκθςθ και  διαχείριςθ τθσ υγείασ και του τρόπου ηωισ. 

Δθλαδι,  τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενι, μια εξελιςςόμενθ ιδζα με 

πρωταρχικό ςκοπό τθ μακροπρόκεςμθ ςυλλογι πλθροφοριϊν υγείασ για τουσ αςκενείσ. 

Οι εφαρμογζσ μασ χρθςιμοποιοφν τθν παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των αςκενϊν μζςα από 

ζνα ευρφ φάςμα ερωτθματολογίων, τθν διάγνωςθ βάςθ ςυμπτωμάτων. 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ θλεκτρονικισ υγείασ είναι: 
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 Αποδοτικότθτα: Η αποδοτικότθτα μπορεί να αυξθκεί όταν μποροφν να μειωκοφν 

εξετάςεισ οι οποίεσ δεν είναι απαραίτθτεσ ι ζχουν ιδθ γίνει από διαφορετικό 

φορζα υγείασ. Επομζνωσ είναι πιο αποδοτικό και ταυτόχρονα μειϊνεται και το 

κόςτοσ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ περίκαλψθσ: Μπορεί να γίνει ςφγκριςθ ανάμεςα ςε 

παροχείσ υγείασ. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ 

περίκαλψθσ 

 Ενδυνάμωςθ πολιτϊν και αςκενϊν: Οι θλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι είναι 

προςβάςιμοι από το διαδίκτυο και οι αςκενείσ μποροφν ζχουν περιςςότερεσ 

επιλογζσ  

 Συνεχισ εκπαίδευςθ: Παρζχονται ιατρικζσ πλθροφορίεσ πρόλθψθσ 

 Διευκόλυνςθ ανταλλαγισ τθσ πλθροφορίασ: Υπάρχει μεγάλθ ευελιξία και 

διευκολφνεται ο τρόποσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ 

φορείσ τθσ υγείασ 

 Επζκταςθ τθσ εμβζλειασ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ: Δεν υπάρχουν γεωγραφικά 

όρια ςτθ περίκαλψθ ενόσ αςκενι αφοφ ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ υπάρχει ςτο 

διαδίκτυο 

 Αςφάλεια: Ακόμα και όταν υπάρχει θλεκτρονικόσ φάκελοσ το κζμα αςφαλείασ 

είναι πολφ ςθμαντικό κάτι το οποίο αντιμετωπίηεται  

 Ιςότθτα: Υπάρχει ιςοτιμία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ιατρικισ περίκαλψθσ [20] 

 
Εικόνα 2: eHealth 

2.1.2 mHealth 

Για να καλυφκεί ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ το οποίο χρθςιμοποιεί τα «ζξυπνα 

κινθτά» χρθςιμοποιικθκαν εφαρμογζσ που αςχολοφνται με τθν υγεία. 
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Η εφαρμογι για ζξυπνα κινθτά δθμιουργικθκε με ςτόχο τθν κάλυψθ ενόσ μεγαλφτερου 

εφρουσ ανκρϊπων ϊςτε να μποροφν να ςτζλνουν δεδομζνα για τθν υγεία τουσ να μποροφν 

να δουν πλθροφορίεσ για αςκζνειεσ αλλά να μποροφν να κάνουν και κάποιεσ διαγνϊςεισ. 

Όλα τα παραπάνω μποροφν να γίνουν πιο εφκολα και γριγορα όπου και αν βρίςκεται ο 

χριςτθσ αρκεί να ζχει μία ςυςκευι με λειτουργικό android. 

 
Εικόνα 3: mHealth 

Ο χϊροσ του eHealth και του mHealth είναι αρκετά ςθμαντικόσ και χριςιμοσ ςτθ κοινωνία 

για όλουσ τουσ λόγουσ οι οποίοι ζχουν προαναφερκεί. Υπάρχουν ςτατιςτικά *21+ τα οποία 

δείχνουν ότι: 

 Το 70% των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ διακζτει εκνικι πολιτικι ι 

ςτρατθγικι για κζματα θλεκτρονικισ υγείασ 

 Το 84% των κρατϊν μελϊν διακζτουν εκνικι πολιτικι ι ςτρατθγικι για τθν 

παγκόςμια κάλυψθ τθσ υγείασ, εκ των οποίων το 74% αφορά ειδικά τθν 

θλεκτρονικι υγεία ι τισ ΤΠΕ ςτθν υγεία. 

 Η δθμόςια χρθματοδότθςθ προγραμμάτων θλεκτρονικισ υγείασ είναι ο πιο 

διακζςιμοσ τφποσ ςτθν περιοχι. 

 Σε πολλοφσ τομείσ τθσ θλεκτρονικισ υγείασ, θ χρθματοδότθςθ αποτελεί το 

ςθμαντικότερο εμπόδιο για τθν εφαρμογι προγραμμάτων θλεκτρονικισ υγείασ. 

 Το 80% των κρατϊν μελϊν διακζτουν νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ 

ηωισ των δεδομζνων που ςχετίηονται με τθν υγεία ενόσ ατόμου ςτο θλεκτρονικό 

τουσ αρχείο υγείασ. 

 Ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο τα κράτθ μζλθ χρθςιμοποιοφν το eLearning ςτισ 

επιςτιμεσ τθσ υγείασ και ςτουσ επαγγελματίεσ του τομζα τθσ υγείασ είναι θ 

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εμπειρογνϊμονεσ. 

 Η τθλεψυχιατρικι ιταν ο τφποσ τθσ υπθρεςίασ τθλεϊατρικισ, θ οποία αυξικθκε 

περιςςότερο μεταξφ τθσ ζρευνασ Global eHealth του 2009 και του 2015. 

 Το 91% των κρατϊν μελϊν αναφζρει ότι το κοινό χρθςιμοποιεί τα κοινωνικά μζςα 

ενθμζρωςθσ για να μάκει για κζματα υγείασ. 
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2.2 Τεχνολογύα Front-end 
Όταν αναφερόμαςτε ςτο frontend μιλάμε για το τμιμα του ιςτοφ που μποροφμε να δοφμε 

και να αλλθλεπιδράςουμε. Ότι βλζπουμε ςτο διαδίκτυο είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ από HTML, 

CSS, JavaScript(Typescript). 

Επομζνωσ το frontend αποτελεί όλα τα πεδία που ςυμπλθρϊνουμε, τα πλικτρα, τισ 

φόρμεσ, τα μενοφ και άλλα. 

Η τεχνολογία που χρθςιμοποιικθκε για τθν εφαρμογι είναι θ angular5 ςε ςυνδυαςμό με 

HTML5 και CSS3. Η angular5 είναι ζνα framework ανοιχτοφ λογιςμικοφ τθσ Google το οποίο 

αλλθλεπιδρά με το Node.js που χρθςιμοποιικθκε για το back-end τθσ εφαρμογισ, αφοφ και 

οι δυο τεχνολογίεσ είναι javascript / typescript [18]. 

2.3 Τεχνολογύα Back-end 
Το backend αποτελείται ςυνικωσ από τρία μζρθ: ζνα διακομιςτι (server), μια εφαρμογι 

(application), και τθν βάςθ δεδομζνων (database). 

Οι backend τεχνολογίεσ ςυνικωσ αποτελοφνται από γλϊςςεσ όπωσ θ PHP, θ Ruby, θ Python, 

κλπ. Για να γίνουν ακόμα ευκολότερεσ ςτθ χριςθ, ενιςχφονται από frameworks όπωσ, το 

Ruby on Rails, το Cake PHP, το Code Igniter κτλ κάνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ανάπτυξθ 

πιο γριγορθ και πιο εφκολθ [1]. 

Οι δφο πιο βαςικζσ τεχνολογίεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για backend είναι το 

Spring Framework και το Node.js. Παρακάτω περιγράφεται θ κάκε μία τεχνολογία 

ξεχωριςτά γίνεται θ ςφγκριςθ μεταξφ τουσ και τελικά αναφζρεται ποια τεχνολογία 

επιλζχκθκε. 

Το Spring Framework είναι λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα (ελεφκερο λογιςμικό) που ςκοπό ζχει 

να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ J2EE λογιςμικοφ ςε μεγάλθ ζκταςθ και βαςίηεται ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Java [2]. 

Το Node.js είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (κυρίωσ διακομιςτϊν) χτιςμζνθ ςε 

περιβάλλον Javascript. Στόχοσ του Node είναι να παρζχει ζνα εφκολο τρόπο 

δθμιουργίασ κλιμακωτϊν διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Σε αντίκεςθ από τα περιςςότερα 

ςφγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν δικτφων μια διεργαςία node δεν ςτθρίηεται 

ςτθν πολυνθματικότθτα αλλά ςε ζνα μοντζλο αςφγχρονθσ επικοινωνίασ ειςόδου/εξόδου [3]. 

Το NodeJS είναι προφανϊσ JavaScript. Το Spring Framework είναι γραμμζνο ςε 

Java. Επομζνωσ δεν μποροφν να ςυγκρικοφν άμεςα μεταξφ τουσ αλλά όπωσ όλεσ οι 

τεχνολογίεσ (λογιςμικά, γλϊςςεσ ..) ζχουν κετικά και αρνθτικά. Μεπικά από ηα 

πλεονεκηήμαηα και ηα μειονεκηήμαηα:  

Javascript: 

 Τασύηεπη για να ζηκυθεί και να λειηοςπγήζει 

 Ίδια γλώζζα για backend και frontend 

 Εςέλικηη δςναμική γλώζζα 
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Java:  

 Υτηλή απόδοζη. 

 Πολύ καλέρ καηανοηηέρ λύζειρ ζηα πποβλήμαηα. 

 Τεπάζηια, εξειδικεςμένη βάζη ππογπαμμαηιζηών. 

 Ιζσςπή πληκηπολόγηζη, λιγόηεπο εςέλικηη αλλά καλή ζε μεγάλα project [4],[5]. 

 
Εικόνα 4: Σφγκριςθ τεχνολογιϊν 

Συνοψίηοντασ όλα τα παραπόνα, θ τεχνολογία με τθν οποία αναπτφχκθκε θ εφαρμογι για 

το κομμάτι του backend είναι το NodeJS.  

2.4 Βϊςη Δεδομϋνων 
Ωσ βάςθ δεδομζνων θ οποία αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα κομμάτια ςτθν υλοποίθςθ 

μίασ εφαρμογισ, χρθςιμοποιικθκε θ MySQL. Η πρόςβαςθ ςτθ βάςθ γίνεται με τθ βοικεια 

του προγράμματοσ phpMyAdmin. Η βάςθ αυτι επιλζχκθκε επειδι όλα τα δεδομζνα 

τοποκετοφνται ςε πίνακεσ για τθν ομαλι και εφκολθ λειτουργικότθτα και πρόςβαςθ ςε 

αυτά. 

Η MySQL, ζνα από τα πιο δθμοφιλι ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων Open 

Source SQL, αναπτφςςεται, διανζμεται και υποςτθρίηεται από τθν Oracle Corporation. 

MySQL είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. Οι βάςεισ δεδομζνων MySQL 

είναι ςχεςιακζσ. 
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Μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων αποκθκεφει τα δεδομζνα ςε ξεχωριςτοφσ πίνακεσ αντί να 

βάηει όλα τα δεδομζνα ςε μία μεγάλθ αποκικθ. Οι δομζσ βάςεων δεδομζνων είναι 

οργανωμζνεσ ςε φυςικά αρχεία βελτιςτοποιθμζνα για ταχφτθτα. Το λογικό μοντζλο, με 

αντικείμενα όπωσ βάςεισ δεδομζνων, πίνακεσ, προβολζσ, ςειρζσ και ςτιλεσ, προςφζρει ζνα 

ευζλικτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Υπάρχουν κανόνεσ που πρζπει να τθροφνται με 

ςκοπό τθν καλι και ομαλι λειτουργία. Τα ςτοιχεία του κάκε πίνακα μπορεί να αντιςτοιχοφν 

ςε ζνα ι περιςςότερα ςτοιχεία ενόσ άλλου πίνακα. Οι ςχζςεισ που μποροφν να υπάρχουν 

είναι one-to-one, one-to-many και many-to-many. 

Το λογιςμικό MySQL είναι το Open Source. Το Open Source ςθμαίνει ότι είναι δυνατό για 

οποιονδιποτε να χρθςιμοποιιςει και να τροποποιιςει το λογιςμικό. Οποιοςδιποτε μπορεί 

να κατεβάςει το λογιςμικό MySQL από το Διαδίκτυο και να το χρθςιμοποιιςει χωρίσ να 

πλθρϊςει τίποτα. Εάν το επικυμείτε, μπορείτε να μελετιςετε τον πθγαίο κϊδικα και να το 

αλλάξετε ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ. Το λογιςμικό MySQL χρθςιμοποιεί τθ Γενικι Άδεια 

Δθμόςιασ Χριςθσ (GNU General Public License), http://www.fsf.org/licenses/, για να 

κακορίςει τι μπορείτε και τι δεν μπορεί να κάνει με το λογιςμικό ςε διαφορετικζσ 

καταςτάςεισ. Ο διακομιςτισ βάςθσ δεδομζνων MySQL είναι πολφ γριγοροσ, αξιόπιςτοσ, 

κλιμακωτόσ και εφκολοσ ςτθ χριςθ [6]. 

Ο MySQL Server λειτουργεί ςε client / server ι ενςωματωμζνα ςυςτιματα. Το λογιςμικό 

βάςθσ δεδομζνων MySQL είναι ζνα ςφςτθμα πελάτθ / διακομιςτι που αποτελείται από ζνα 

διακομιςτι SQL πολλαπλϊν νθμάτων που υποςτθρίηει διαφορετικά back-end, πολλά 

διαφορετικά προγράμματα και βιβλιοκικεσ πελάτθ, εργαλεία διαχείριςθσ και ζνα ευρφ 

φάςμα διαςυνδζςεων προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (APIs). 

2.5 SEAN STACK 
Το SΕΑΝ είναι μία ελεφκερθ και ανοιχτοφ κϊδικα (open-source) ςτοίβα λογιςμικοφ 

(software stack) για τθν ανάπτυξθ δυναμικϊν εφαρμογϊν ιςτοφ (web applications). Η 

ςτοίβα αυτι αποτελείται από τθν βάςθ δεδομζνων SQL, το περιβάλλον εκτζλεςθσ NodeJS, 

το πλαίςιο (framework) ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ιςτοφ ExpressJS και το πλαίςιο ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν από τθν πλευρά του πελάτθ (client-side ι front-end) AngularJS. Κάκε ζνα από 

αυτά τα ςυςτατικά μζρθ αναλφεται παρακάτω. 

NodeJS: Το NodeJS είναι ζνα περιβάλλον εκτζλεςθσ (run-time environment) κϊδικα 

JavaScript από τθν πλευρά του εξυπθρετθτι (server-side), ςτο οποίο θ ροι του 

προγράμματοσ κακορίηεται από γεγονότα, όπωσ πράξεισ του χριςτθ, είςοδοι/ζξοδοι ι 

μθνφματα από άλλεσ διεργαςίεσ (event-driven programming). 

Ο προγραμματιςμόσ ςε NodeJS δεν χρθςιμοποιεί νιματα (threading), κακϊσ 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςυναρτιςεισ επανάκλθςθσ (callbacks) που ςθματοδοτοφν τθν 

ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου (task). Αυτοφ του είδουσ ο αςφγχρονοσ, non-blocking 

προγραμματιςμόσ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ εξαιρετικά κλιμακϊςιμων εφαρμογϊν με 

αποτελεςματικι χριςθ τθσ μνιμθσ[7]. 

ExpressJS: Το ExpressJS αποτελεί ζνα Web Application Framework (WAF) για το NodeJS. 

Είναι κατάλλθλο για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ιςτοφ και APIs, κακϊσ υλοποιεί πάρα πολλζσ 
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βοθκθτικζσ μεκόδουσ HTTP και Μiddleware, δθλαδι λογιςμικό που μεςολαβεί μεταξφ του 

λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ι τθσ βάςθσ δεδομζνων και τθσ εφαρμογισ. 

AngularJS: Η AngularJS είναι ζνα Web Application Framework για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν 

από τθν πλευρά του πελάτθ (client-side ι fron-end). Η Angular επεκτείνει το HTML DOM, 

δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο ορίηεται λογικά και περιγράφεται μια ιςτοςελίδα και τα 

περιεχόμενά τθσ, ϊςτε να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ και να καταςτιςει τθν ςελίδα 

περιςςότερο αποκρίςιμθ. 

Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ AngularJS είναι ότι ακολουκεί τθν αρχιτεκτονικι Model-View-

Controller ι MVC. Σφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι αυτι, θ εφαρμογι χωρίηεται ςε τρία 

διαςυνδεδεμζνα μζρθ: το Model, το View και τον Controller. Το Model αποτελεί το κεντρικό 

ςυςτατικό τθσ αρχιτεκτονικισ, εκφράηοντασ τθν ςυμπεριφορά τθσ αρχιτεκτονικισ, 

ανεξάρτθτα από τθν διεπαφι του χριςτθ, και χειριηόμενο τα δεδομζνα, τθν λογικι και του 

κανόνεσ τθσ εφαρμογισ. Το View αποτελεί τθν αναπαράςταςθ τθσ πλθροφορίασ, όπωσ τθν 

βλζπει ο χριςτθσ. Ο Controller, τζλοσ, δζχεται είςοδο και τθν μετατρζπει ςε εντολζσ για το 

Model ι το View. 

Η AngularJS είναι μια πλατφόρμα που διευκολφνει τθν καταςκευι εφαρμογϊν με τον ιςτό. 

Η AngularJS ςυνδυάηει δθλωτικά πρότυπα, injections, εργαλεία από το τζλοσ ζωσ το τζλοσ 

και ολοκλθρωμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν επίλυςθ των αναπτυξιακϊν προκλιςεων. Η 

AngularJS εξουςιοδοτεί τουσ προγραμματιςτζσ να δθμιουργιςουν εφαρμογζσ που 

υπάρχουν ςτο διαδίκτυο, ςτο κινθτό ι ςτθν επιφάνεια εργαςίασ [8],[9]. 

MySQL: Μια βάςθ δεδομζνων είναι ουςιαςτικά μία ςυλλογι δεδομζνων κατάλλθλα 

αποκθκευμζνων ςε ζναν υπολογιςτι προκειμζνου να μποροφν να προςπελαςτοφν, 

διαχειριςτοφν και ενθμερωκοφν με ευκολία από το άτομο που τισ διαχειρίηεται. Οι 

ενζργειεσ αυτζσ επάνω ςτα δεδομζνα γίνονται μζςα από τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων 

Δεδομζνων (DataBase Management Systems - DBMS), τα οποία ζχουν κατάλλθλουσ 

μθχανιςμοφσ για να προςπελαφνουν οργανωμζνεσ δομζσ δεδομζνων και να τισ 

επεξεργάηονται χωρίσ απϊλειεσ και κίνδυνο παραποίθςθσ ι φκοράσ των δεδομζνων.  

Η MySQL είναι μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ για Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων 

Δεδομζνων (DBMS). Προκειμζνου τα DBMS να μποροφν να ζχουν κάποιουσ κοινοφσ άξονεσ 

αναφοράσ ζχει αναπτυχκεί θ γλϊςςα SQL (Structured Query Language) ι οποία επιτρζπει 

μζςα από ζνα ςφςτθμα εντολϊν, τθν προςπζλαςθ των δομθμζνων δεδομζνων που περιζχει 

ζνα DBMS. Κάκε DBMS ουςιαςτικά δζχεται και εκτελεί ζνα ςετ εντολϊν SQL για να 

διαχειριςτεί τα δεδομζνα του. Η MySQL είναι μία διανομι (ζκδοςθ) τθσ γλϊςςασ SQL και 

ζνα MySQL DBMS είναι ζνα ςφςτθμα που δζχεται εντολζσ τθσ MySQL.  

Η MySQL αποτελεί ελεφκερο λογιςμικό που μπορεί να χρθςιμοποιιςει κανείσ εραςιτεχνικά 

ι επαγγελματικά. Αντίςτοιχα με τθν MySQL υπάρχουν και άλλα ςυςτιματα δωρεάν ι με 

πλθρωμι. Από τα πιο γνωςτά DBMS είναι ο SQL Server τθσ Microsoft, ο Oracle SQL server, θ 

DB2 κ.ά.  

Κακϊσ θ τεχνολογία των DBMS εξελίχκθκε ςτο χρόνο προζκυψαν διάφοροι διαχωριςμοί 

αυτϊν, ανάλογα με τον τφπο των δεδομζνων που αποκθκεφονται ςε αυτά. Οι οργανωμζνεσ 
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δομζσ δεδομζνων ςτισ οποίεσ ζχουμε αναφερκεί μζχρι ςτιγμισ, αποκθκεφουν ςφνολα 

δεδομζνων (πλειάδεσ) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά ςυςχετίηονται. Επειδι θ λογικι πίςω 

από τθ διαχείριςθ αυτϊν των δεδομζνων είναι θ ςυςχζτιςθ (ςχζςθ) των δεδομζνων, αυτζσ 

οι βάςεισ αποκαλοφνται Σχεςιακζσ Βάςεισ Δεδομζνων και τα ςυςτιματά τουσ ςχεςιακά 

(RDBMS - Relational Database Managements Systems). Άλλοι τφποι DBMS είναι τα HDBMS 

(Hierarchical DBMS) όπου τα δεδομζνα αποκθκεφονται ςαν δζντρο ι ςαν γράφοσ, οπότε θ 

ίδια θ δομι τθσ βάςθσ υποδθλϊνει και τθ ςυςχζτιςθ των δεδομζνων τθσ [10],[17].  

2.6 Web Services 

Το REST (Representational State Transfer) αποτελεί ζνα ςφνολο από αρχζσ ςχεδίαςθσ μιασ 

δικτυακισ υπθρεςίασ που επικεντρϊνει ςτουσ πόρουσ (π.χ δεδομζνα) ενόσ ςυςτιματοσ. Η 

μεταβολι τθσ κατάςταςθσ (ενζργεια επί) των πόρων του ςυςτιματοσ περιγράφεται και 

μεταφζρεται ςτο ςφςτθμα μζςω του πρωτοκόλλου HTTP από διάφορουσ clients 

(ανεξαρτιτωσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία ζχουν υλοποιθκεί). Για τθν ιςτορία αξίηει να ποφμε 

ότι το REST πρωτοεμφανίςτθκε το 2000 από τον Roy Fielding ςτθν ακαδθμαϊκι του διατριβι 

με τίτλο «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [11]. 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του REST είναι το εξισ: 

Αποκλειςτικι χριςθ HTTP αιτθμάτων/μεκόδων για τθν επικοινωνία του χριςτθ με τον 

παροχζα τθσ δικτυακισ υπθρεςίασ. 

Η βαςικι αρχι ςχεδίαςθσ του REST είναι θ ζνα-προσ-ζνα αντιςτοίχιςθ μεταξφ λειτουργιϊν 

CRUD (create, read, update, delete) και HTTP μεκόδων. Σφμφωνα με αυτι τθν αντιςτοίχιςθ: 

 Για τθ δθμιουργία ενόσ πόρου ςτον server, χρθςιμοποιοφμε τθν μζκοδο POST. 

 Για τθν ανάκτθςθ ενόσ πόρου, χρθςιμοποιοφμε τθν GET. 

 Για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ ενόσ πόρου ι τθν ενθμζρωςι του, χρθςιμοποιοφμε 

τθν PUT. 

 Για τθν απομάκρυνςθ ι διαγραφι ενόσ πόρου, χρθςιμοποιοφμε τθν DELETE. 

Με βάςθ το REST το URI δεν χρθςιμοποιείται πια για τθν περιγραφι τθσ ενζργειασ που 

κζλουμε να εκτελζςουμε αλλά μόνο τον εντοπιςμό του πόρου επί του οποίου κα αςκθκεί θ 

ενζργεια, και τα δεδομζνα δεν μεταφζρονται ωσ παράμετροι ςτο URI ενόσ GET αιτιματοσ 

αλλά ωσ XML ι JSON-formatted δεδομζνα ςτο περιεχόμενα μιασ POST ι PUT μεκόδου. Με 

άλλα λόγια ςε μια υπθρεςία REST, ζνα URI εκφράηει ζνα αντικείμενο ςτο οποίο παρζχει 

πρόςβαςθ θ υπθρεςία μζςω ενόσ HTTP αιτιματοσ. Το είδοσ του αιτιματοσ κακορίηει τθν 

ενζργεια που κζλουμε να εφαρμόςουμε ςτο αντικείμενο αυτό και το περιεχόμενο του 

αιτιματοσ περιζχει διάφορεσ εξειδικεφςεισ τισ ενζργειασ. 

Παραδείγματα: 
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Εικόνα 5: Web services 

Οπότε ο ςχεδιαςμόσ μιασ υπθρεςίασ REST περιλαμβάνει κυρίωσ δφο βιματα. Πρϊτον, να 

αποφαςίςουμε τι αντικείμενα κα διακζτουμε δια μζςω τθσ υπθρεςίασ και δεφτερον, τι 

ενζργεια κα εφαρμόηεται ςτο κάκε αντικείμενο για κάκε μία από τισ GET, POST, PUT και 

DELETE μεκόδουσ.  

2.7 Περιβϊλλον Ανϊπτυξησ 
Git: Tο git είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ εκδόςεων αρχείων (version control system). 

Παρακολουκεί τισ αλλαγζσ ςε ζνα ςφνολο αρχείων κρατϊντασ ςτιγμιότυπά τουσ. Το ςφνολο 

ςτιγμιότυπων ονομάηεται αποκετιριο (repository). 

Στόχοι του Git είναι να υποςτθρίξει τθ διανεμθμζνθ παραγωγικότθτα και τθν ταχφτθτα. Το 

Git βοθκά τον χριςτθ να διατθριςει τθν υπευκυνότθτα και τθν πατρότθτα για κάκε δράςθ 

του, να διατθρεί τθν ακεραιότθτα του ζργου και να βελτιϊνει τθ ςυνολικι επικοινωνία 

μεταξφ των ςυνεργατϊν.   

Η φιλοςοφία πίςω από τθ λειτουργία του git είναι:  

 commit νωρίσ και ςυχνά, 

 κάκε commit αντιπροςωπεφει μία ιδζα ι μια ολόκλθρθ αλλαγι (και ζτςι είναι 

ευκολότερθ θ ανάγνωςθ και θ επαναφορά ςε προθγοφμενθ ζκδοςθ)  

 Κάκε branch αντιπροςωπεφει ζνα χαρακτθριςτικό (ι κζμα) (και ζτςι είναι 

ευκολότερθ θ ανάγνωςθ και θ ςυγχϊνευςθ) τθν τοπικι ςασ κατάλογο εργαςίασ, και 

ο δείκτθσ των τοπικϊν ςυμφωνιϊν επαναφοράσ είναι τακάκια το μθδζν.  

Χριςεισ του git: 

 ςυμμετοχι ςε κοινά project, και ζργα ανοικτοφ λογιςμικοφ  

 επιςτροφι ςε μια παλιότερθ ζκδοςθ αν ζχει γίνει κάποιο λάκοσ  

 δοκιμι παραλλαγϊν (ονομάηονται παρακλάδια ‐ branches) χωρίσ να   επθρεάηεται 

θ τρζχουςα κατάςταςθ των αρχείων  

GitHub: Το GitHub [28] είναι ζνασ εξυπθρετθτισ που φιλοξενεί αποκετιρια και μια 

εφχρθςτθ διεπαφι ιςτοφ  
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 υποςτθρίηει όλεσ τισ εντολζσ του git  

 και παρζχει μερικζσ επιπλζον δυνατότθτεσ  

 Είναι εξαιρετικά δθμοφιλζσ  

Επίςθσ παρζχει ζλεγχο πρόςβαςθσ και πολλζσ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ, όπωσ ανίχνευςθ 

ςφαλμάτων, αιτιματα χαρακτθριςτικϊν, διαχείριςθ εργαςιϊν, και wikis για κάκε project 

[12],[14].  

IntelliJ: To πρόγραμμα για τθν ανάπτυξθ του κϊδικα τθσ διαδυκτιακισ εφαρμογισ κακϊσ 

και τθσ εφαρμογισ android είναι το εφαρμογισ  IntelliJ. Ζνα πρόγραμμα που αποτελεί 

προϊόν τθσ εταιρείασ JetBrains. Η  JetBrains θ οποία παρζχει δωρεάν όλα τα προϊόντα τθσ ςε 

φοιτθτζσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ [13]. 

Postman: Η ανάπτυξθ τθσ Disease-Symptom εφαρμογισ περιζλαβε τθν υλοποίθςθ ενόσ 

REST API, θ λειτουργία του οποίου ελζγχκθκε με τθ χριςθ του εργαλείου Postman [36]. 

Συγκεκριμζνα, το πρόγραμμα Postman υλοποιεί ζναν “πελάτθ” τφπου REST (REST Client), ο 

οποίοσ ζχει τθν δυνατότθτα να ςτζλνει αιτιματα προσ και να λαμβάνει απαντιςεισ από 

ζναν REST Server (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ εφαρμογι Disease-Symptom), 

διευκολφνοντασ τον προγραμματιςτι να επαλθκεφςει τθν ορκι λειτουργία του API και να 

εντοπίςει και διορκϊςει ςφάλματα. 

Okeanos IAAS: Το ΕΔΕΤ παρζχει πρωτοποριακζσ υπολογιςτικζσ υπθρεςίεσ Cloud Computing 

(δυναμικι και κατ’ απαίτθςθ διάκεςθ υπολογιςτικϊν / δικτυακϊν / αποκθκευτικϊν πόρων) 

για όλα τα μζλθ τθσ ερευνθτικισ και εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Οι υπθρεςίεσ διατίκενται με 

τθ μορφι δθμόςιασ υποδομισ-ωσ-υπθρεςία (Infrastracture as a Service), με τθν ονομαςία 

~οkeanos. Μζςω του ~okeanos, οποιοςδιποτε ακαδθμαϊκόσ χριςτθσ μπορεί να 

δθμιουργιςει μια πολυ-επίπεδθ εικονικι υποδομι, ςυνδυάηοντασ απλοφςτερα εικονικά 

δομικά ςτοιχεία: ενεργοποιεί ςε μερικά δευτερόλεπτα εκατοντάδεσ εικονικζσ μθχανζσ, τισ 

οποίεσ διαςυνδζει μζςω εικονικϊν δικτφων ςε τυχαίεσ τοπολογίεσ, με δυνατότθτα 

αποκικευςθσ δεδομζνων είτε ςε εικονικοφσ δίςκουσ είτε ςε εικονικό αποκθκευτικό χϊρο 

ςτο Cloud («cloud object storage») [15]. 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ είναι: 

 Κεντρικι υποςτιριξθ υπθρεςιϊν (όπωσ θ υπθρεςία παροχισ αποκθκευτικοφ 

χϊρου) 

 Υπθρεςία παροχισ εικονικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ/επεξεργαςίασ δεδομζνων 

(εικονικζσ μθχανζσ με χριςθ τθσ τεχνολογίασ cloud computing) 

 Υπθρεςία προθγμζνων τθλεδιαςκζψεων με τεχνολογίεσ τθλε-παρουςίασ και 

αξιοποίθςθ των υψθλϊν ταχυτιτων μετάδοςθσ 

 Υπθρεςίεσ διαμοιραςμοφ επιςτθμονικισ ζρευνασ με τεχνολογίεσ Web 2.0 

 Υπθρεςία διαχείριςθσ και εφκολθσ πρόςβαςθσ μζςω Web ςε πολυμεςικό υλικό με 

ακαδθμαϊκό περιεχόμενο 

 Διαςφνδεςθ απομακρυςμζνων υπολογιςτικϊν υποδομϊν με λειτουργία φιλικι 

προσ το περιβάλλον που κα διαςυνδζονται από τθν υποδομι οπτικϊν ινϊν του 

ΕΔΕΤ 
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2.8 Google Analytics 
Mε τθ χριςθ του Google Analytics μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε ςτατιςτικά δεδομζνα 

που αφοροφν τθν εφαρμογι μασ. Η Google Analytics προςφζρει:  

 Αναφορζσ ςε πραγματικό χρόνο: Η υπθρεςία αυτι μασ προςφζρει τθν δυνατότθτα 

να δοφμε πόςοι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν και βρίςκονται ςτθν εφαρμογι μασ τθ 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. 

 Προςαρμοςμζνεσ αναφορζσ: Μία ακόμθ χριςιμθ υπθρεςία είναι  υπθρεςία με 

προςαρμοςμζνεσ αναφορζσ. Μποροφμε να δοφμε τθν επιςκεψθμότθτα τθσ 

εφαρμογισ μασ, ςε διάφορεσ χϊρεσ να δοφμε ςτατιςτικά δεδομζνα ςε διάφορεσ 

καρτζλεσ και ςελίδεσ τθσ εφαρμογισ. 

 Οπτικοποίθςθ: Μζςα από αυτι τθ λειτουργία είμαςτε ςε κζςθ να δοφμε ςε ζνα 

εφχρθςτο και ευχάριςτο περιβάλλον (UI) όλα τα δεδομζνα που ςυλλζγει θ 

εφαρμογι μασ.[16] 

 
Εικόνα 6: Στατιςτικά δεδομζνα από  Google Analytics 

 

 
Εικόνα 7: Στατιςτικά δεδομζνα από  Google Analytics 
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Εικόνα 8: Στατιςτικά δεδομζνα από  Google Analytics 

 
Εικόνα 9: Στατιςτικά δεδομζνα από  Google Analytics 

  
Εικόνα 10: Στατιςτικά δεδομζνα από  Google Analytics 

Στθν android εφαρμογι χρθςιμοποιείται θ firebase ϊςτε να ζχουμε ςτατιςτικά 

δεδομζνα για τθν εφαρμογι τα οποία φαίνονται παρακάτω:  
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Εικόνα 11: Στατιςτικά δεδομζνα από  Firebase 
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Κεφϊλαιο 3ο - Αρχιτεκτονικό Συςτόματοσ 

3.1 Ανϊλυςη Απαιτόςεων 
Σε αυτι τθν ενότθτα κα αναλυκοφν οι απαιτιςεισ που ζχει από τθν εφαρμογι. 

Ο χριςτθσ για να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι πρζπει να μπορεί: 

 Να κάνει εγγραφι ϊςτε να ζχει ζνα προςωπικό κωδικό. 

 Μζςω ενόσ προςωπικοφ κωδικοφ να μπορεί να ςυνδεκεί και να ζχει αςφαλι 

πλοιγθςθ ςτθν εφαρμογι. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςφνδεςθσ από τθν εφαρμογι ςτθ περίπτωςθ που κζλει 

να ςταματιςει να τθ χρθςιμοποιεί. 

 Να βλζπει πλθροφορίεσ για οποιαδιποτε αςκζνεια κζλει να αναηθτιςει. 

 Ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα εφκολο, εφχρθςτο και διαδραςτικό περιβάλλον. 

 Να αναηθτιςει αςκζνειεσ με βάςθ τα ςυμπτϊματα που επιλζγει. 

 Να δθμιουργεί ιςτορικό αςκενειϊν εφκολα. 

 Να ζχει πρόςβαςθ ςε μία οκόνθ ιςτορικοφ. 

 Να ςτείλει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υγεία του με τθ μορφι ερωτθματολογίων 

για τθν αξιολόγθςι τουσ. 

 Να ζχει πρόςβαςθ με τουσ περιςςότερουσ δυνατοφσ τρόπουσ. 

Η εφαρμογι ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ςτο διαδικτυακό χϊρο και ςτα ζξυπνα κινθτά 

(smartphones) με λειτουργικό ςφςτθμα (android). Αυτό ζγινε με ςτόχο τθν πιο εφκολθ και 

γριγορθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν όπου και αν βρίςκονται.  

3.2 Αρχιτεκτονικό Συςτόματοσ 
Η αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ ακολουκεί το μοντζλο Client-Server. Με άλλα λόγια, τα δφο 

βαςικά ςυςτατικά μζρθ του ςυςτιματοσ είναι ο Εξυπθρετθτισ ι Server από τθ μία, και από 

τθν άλλθ ο Πελάτθσ ι Client, ο οποίοσ ςτζλνει αιτιματα προσ διεκπεραίωςθ ςτον Server. 

Συγκεκριμζνα, ο Server υλοποιεί μια διεπαφι προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν ι API 

(Application Programming Interface) τφπου REST, ςτθν οποία ζχει πρόςβαςθ ο Client. Η 

διεπαφι αυτι υλοποιεί τισ μεκόδουσ εκείνεσ που χρειάηεται ο χριςτθσ, ϊςτε να 

ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ του. 

Απαραίτθτο κομμάτι τθσ ςυνολικισ αρχιτεκτονικισ είναι και θ Βάςθ Δεδομζνων, θ οποία 

αποκθκεφει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα για τθ λειτουργία τθσ 

εφαρμογισ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δεδομζνα των χρθςτϊν τθσ εφαρμογισ, όπωσ θ 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το username (ι μοναδικό αναγνωριςτικό του 

χριςτθ), ο κωδικόσ πρόςβαςθσ τουσ (αφοφ ζχουν κρυπτογραφθκεί με κατάλλθλα εργαλεία) 

θ θλικία τουσ, θ χϊρα διαμονισ και το γζνοσ τουσ. Επίςθσ, θ βάςθ περιζχει και τισ αςκζνειεσ 

με τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ερωτθματολόγια όπωσ και τισ απαντιςεισ αυτϊν. Τζλοσ 

περιζχεται και το ιςτορικό των χρθςτϊν. 

Με τθν βάςθ δεδομζνων επικοινωνεί, καταρχάσ, ο REST Server, προκειμζνου να ανακτιςει 

δεδομζνα που ηθτικθκαν από τον χριςτθ, να αποκθκεφςει καινοφργια δεδομζνα που ο 
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χριςτθσ χρειάηεται να καταχωριςει ι να επεξεργαςτεί ιδθ υπάρχοντα δεδομζνα τθσ βάςθσ 

ϊςτε να απαντιςει ςε κάποιο αίτθμα του χριςτθ.  

Το ςφςτθμα του πελάτθ, αντίκετα, υλοποιεί τθν διεπαφι χριςτθ και όλεσ τισ 

λειτουργικότθτεσ που αυτι απαιτεί ϊςτε να επικοινωνεί με τον Server, να λαμβάνει και να 

ςτζλνει δεδομζνα από και προσ αυτόν, και να τα παρουςιάηει με τον κατάλλθλο τρόπο ςτον 

χριςτθ. 

Οι παραπάνω λειτουργίεσ και το μοντζλο φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 
Εικόνα 12: Τεχνολογίεσ ςυςτιματοσ 

 
Εικόνα 13: Επιμζρουσ τεχνολογίεσ
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 Κεφϊλαιο 4ο - Πλατφόρμα και Βϊςη Δεδομϋνων 

4.1 Πλατφόρμα 
Τα αποτελζςματα τισ Disease-Symptom εφαρμογισ θ οποία ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε  

με τθν τεχνολογία node.js για backend και angular cli για frontend για τθ διεπαφι (UI) 

περιγράφεται παρακάτω. 

Για να χρθςιμοποιιςει ζνασ χριςτθσ τθσ εφαρμογι πρζπει να πλοθγθκεί ςτθ διεφκυνςθ 

http://83.212.101.67:4200. Ο χριςτθσ ανακατευκφνεται ςτθν αρχικι οκόνθ όπωσ φαίνεται 

ςτθν εικόνα 20. Στθν αρχικι ςελίδα μπορεί να δει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν εφαρμογι. 

Για να αποκτιςει όμωσ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι πρζπει να ςυνδεκεί. 

Για να ςυνδεκεί ζνασ χριςτθσ ςτθν εφαρμογι πρζπει να ζχει ανικει ςτθ βάςθ δεδομζνων 

τθσ εφαρμογισ. Η εγγραφι του χριςτθ ςτθ βάςθ δεδομζνων γίνεται όταν ο χριςτθσ 

πλοθγθκεί ςτθ οκόνθ εγγραφισ (εικόνα 21). Αφοφ ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία που του 

ηθτείται από τθ εφαρμογι μπορεί να πλοθγθκεί ςτθν οκόνθ ςφνδεςθσ (εικόνα 27). Η 

εφαρμογι καλεί ζνα REST API που ζχει δθμιουργθκεί ςτο backend. H μζκοδοσ που καλείται 

κατά τθν εγγραφι του χρθςτι ςτθ βάςθ δεδομζνων είναι θ POST.  

Αφοφ ανακατευκφνεται ςτθν οκόνθ ςφνδεςθσ ο χριςτθσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει δφο πεδία 

(το πεδίο: όνομα χριςτθ και το πεδίο: κωδικόσ χριςτθ). Μετά από τθν επιτυχθμζνθ 

ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ο χριςτθσ ανακατευκφνεται ςτθν νζα οκόνθ Dashboard (εικόνα 

27). Τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνει ο χριςτθσ ελζγχονται με μία μζκοδο POST ενόσ REST API 

ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

Ο χριςτθσ ςτθν οκόνθ Dashboardμπορεί να δει όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι τθν 

οποία χρθςιμοποιεί αλλά μπορεί να επιλζξει και να χρθςιμοποιιςει οποιαδιποτε από τισ 

λειτουργίεσ τθσ. 

Μία λειτουργία τθσ εφαρμογισ είναι θ αναηιτθςθ αςκενειϊν και θ προβολι πλθροφοριϊν 

για τισ αςκζνειεσ αυτζσ. Η αναηιτθςθ ςτθν αυτόματθ ςυμπλιρωςθ μίασ αςκζνειεσ γίνεται 

καλϊντασ μία GET μζκοδο. Επιλζγουμε όλεσ τισ αςκζνειεσ από τθν βάςθ ϊςτε να είναι ςτθ 

διάκεςθ του χριςτθ προσ αναηιτθςθ. Εφόςον ο χριςτθσ επιλζξει μία από τισ αςκζνειεσ που 

ζχει ςτθ διάκεςι του θ εφαρμογι με τθ χριςθ ενόσ REST API καλεί μία μζκοδο GET και 

εμφανίηει τα αποτελζςματα. 

Στα αποτελζςματα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 42 υπάρχει μία λειτουργία θ οποία δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτο χριςτθ να αποκθκεφςει τθν επιλεγμζνθ αςκζνεια και να τθν προςκζςει ςτο 

ιςτορικό του. Η ενζργεια αυτι γίνεται διότι θ εφαρμογι καλεί μία μζκοδο POST και 

αποκθκεφει τθν επιλεγμζνθ αςκζνεια ςτο πίνακα ιςτορικό που αναφζρετε ςτο τρίτο 

κεφάλαιο. 

Μία ακόμθ λειτουργία τθσ εφαρμογισ είναι να μπορεί ο χριςτθσ να αναηθτιςει αςκζνειεσ 

οι οποίεσ ςχετίηονται με διαφορετικά ςυμπτϊματα. Η εφαρμογι επικοινωνεί με το backend 

τθσ εφαρμογισ ςτζλνει τα ςυμπτϊματα που επζλεξε ο χριςτθσ και επιςτρζφει καλϊντασ 

μία μζκοδο GET τισ αςκζνειεσ που ςχετίηονται με όλα τα επιλεγμζνα ςυμπτϊματα. 

http://83.212.101.67:4200/
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Η εφαρμογι προςφζρει ακόμθ μία λειτουργία. Η λειτουργία αυτι ςχετίηεται με το ιςτορικό 

του κάκε χριςτθ. Ο χριςτθσ μπορεί να πλοθγθκεί ςτθν οκόνθ ιςτορικοφ. Στθν οκόνθ 

ιςτορικοφ μπορεί να δει μία λίςτα τθν οποία ο ίδιοσ ο χριςτθσ δθμιοφργθςε επιλζγοντασ 

αςκζνειεσ. 

Επιπλζον ο κάκε χριςτθσ μπορεί μζςα από πολλά και διάφορα ερωτθματολόγια να ςτζλνει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υγεία του και να λαμβάνει πλθροφορίεσ και κακοδιγθςθ ϊςτε 

να βοθκθκεί εφκολα και άμεςα. 

Τελευταία λειτουργία τθσ εφαρμογισ είναι θ λειτουργία που προςφζρεται μόνο ςτον 

διαχειριςτι τθσ εφαρμογισ. Ο διαχειριςτισ τθσ εφαρμογισ μπορεί να δεί για όλουσ τουσ 

χριςτεσ για όλα τα ερωτθματολόγια όλεσ τισ απαντιςεισ που ζχουν δϊςει οι χριςτεσ. 

Στο χϊρο του eHealth και mHealth υπάρχουν αρκετζσ εφαρμογζσ για ςχεδόν όλεσ τισ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν, με ςυνζπεια να υπάρχουν και άλλεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ με τθ 

ςειρά τουσ να μποροφν να ςυνδυάςουν ςυμπτϊματα με αςκζνειεσ. 

Κάποιεσ από τισ εφαρμογζσ που κυκλοφοροφν είναι μόνο ςτο διαδίκτυο, άλλεσ είναι μόνο 

για τισ ςυςκευζσ με λειτουργικό android. 

Υπάρχουν εφαρμογζσ που άλλεσ είναι ελεφκερεσ, άλλεσ επί πλθρωμι και άλλεσ οι οποίεσ 

είναι ελεφκερεσ αλλά μζςα ςτθν εφαρμογι μπορείσ να κάνεισ αγορζσ ι να δζχεςαι 

διαφθμίςεισ ϊςτε να μπορεί ο χριςτθσ να ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ και 

δυνατότθτεσ τισ εφαρμογισ. 

Όλεσ οι κλιςεισ των μεκόδων που ζχουν υλοποιθκεί ςτθν εφαρμογι (webapp και android) 

ςτο backend κομμάτι τισ εφαρμογισ, πρϊτα δοκιμάςτθκαν ςτο πρόγραμμα POSTMAN. 

Τα αποτελζςματα τθσ εγγραφισ ενόσ χριςτθ φαίνεται ςτθν εικόνα 14. Καλείται θ μζκοδοσ 

POST με τισ παραμζτρουσ username, password, email, country, age και gendre. Η απάντθςθ 

(response) είναι  το success και το message. 

 
Εικόνα 14: Εγγραφι χριςτθ 

Tα αποτελζςματα τισ ςφνδεςθσ ενόσ χριςτθ ςτθν εφαρμογι από τθν οκόνθ ςφνδεςθσ 

φαίνεται ςτθν εικόνα 15. Η μζκοδοσ που καλείται για τθ ςφνδεςθ του χριςτθ ςτθν 

εφαρμογι είναι θ μζκοδοσ POST. 
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Εικόνα 15: Σφνδεςθ χριςτθ 

Από τθν οκόνθ αςκζνεια ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα τθσ αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ 

(autocomplete) το οποίο επιτυγχάνεται με τθ κλιςθ τθσ μεκόδου GET (εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16: Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ αςκενειϊν 
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Εφόςον ζχει επιλζξει μία αςκζνεια μπορεί να δει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν 

επιλεγμζνθ αςκζνεια καλϊντασ μία μζκοδο GET (εικόνα 17). Η μζκοδοσ καλείται ζχοντασ 

ςαν μοναδικι παράμετρο ο όνομα τθσ αςκζνειεσ και επιςτρζφει όλεσ τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ που υπάρχουν αποκθκευμζνεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

 
Εικόνα 17: Πλθροφορίεσ για επιλεγμζνθ αςκζνεια 

Από τθν οκόνθ ςυμπτϊματα ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από ζνα ζωσ ζξι ςυμπτϊματα και 

να κάνει μία αναηιτθςθ για τισ πικανζσ αςκζνειεσ που ςχετίηονται με αυτά τα ςυμπτϊματα. 

Η μζκοδοσ που καλείται είναι GET (εικόνα 18) με παραμζτρουσ τα αντίςτοιχα ςυμπτϊματα. 



Πλατφόρμα και  Βάςθ Δεδομζνων                                                                                                     29 
 

                                                                                                                                                 Μάιοσ 2018 

 
Εικόνα 18: Πλθροφορίεσ βάςθ ςυμπτϊματοσ 

Από τισ πικανζσ αςκζνειεσ που εμφανίηονται ςε μία λίςτα ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

επιλζξει τθν αςκζνεια και να δει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν αςκζνεια αυτι. Η 

μζκοδοσ που καλείται είναι θ GET με μοναδικι παράμετρο το αναγνωριςτικό κλειδί τθσ 

αςκζνειασ (εικόνα 19). 
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Εικόνα 19: Πλθροφορίεσ αςκζνειασ βάςθ αναγνωριςτικοφ κλειδιοφ 

Επιπρόςκετα ο χριςτθσ ζχει τθν επιλογι να αποκθκεφςει τθν εκάςτοτε αςκζνεια ςτο 

ιςτορικό του. Η κλιςθ τθσ μεκόδου φαίνεται ςτθν εικόνα 20. 

 
Εικόνα 20: Πρόςκεςθ αςκζνειασ ςε ιςτορικό 

Όςεσ από τισ αςκζνειεσ ζχουν προςτεκεί ςτθ λίςτα του ιςτορικοφ, ο χριςτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να τθσ δει με τθ κλιςθ τθσ μεκόδου που φαίνεται ςτθν εικόνα 21. 
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Εικόνα 21: Ιςτορικό με βάςθ το χριςτθ 

Επιπλζον μπορεί να αφαιρζςει οποιαδιποτε από τισ επιλεγμζνεσ αςκζνειεσ. Η κλιςθ τθσ 

μεκόδου φαίνεται ςτθν εικόνα 22.  

 
Εικόνα 22: Διαγραφι ιςτορικοφ 

Τζλοσ ο χριςτθσ ζχει τθν επιλογι τθσ αποςτολισ ςτοιχείων ςχετικά  με τθν κατάςταςθ τθσ 

υγείασ του. Η αποςτολι αυτι γίνεται με τθ ςυμπλιρωςθ κατάλλθλων ερωτθματολογίων. Η 

μζκοδοσ που καλείται φαίνεται ςτθν εικόνα 23. 
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Εικόνα 23: Πρϊτο ερωτθματολόγιο 

Η τελευταία λειτουργία τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιείται μόνο από τον διαχειριςτι τθσ 

εφαρμογισ. Η λειτουργία αυτι επιτρζπει ςτο διαχειριςτι να δει όλουσ τουσ χριςτεσ τισ 

εφαρμογισ (εικόνα 24) και επιλζγοντασ ζναν από τουσ χριςτεσ μπορεί να δει τα 

αποτελζςματα των ερωτθματολόγιων (εικόνα 25). 

 
Εικόνα 24: Λίςτα με τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ 



Πλατφόρμα και  Βάςθ Δεδομζνων                                                                                                     33 
 

                                                                                                                                                 Μάιοσ 2018 

 
Εικόνα 25: Αποτελζςματα πρϊτου ερωτθματολογίου για ζναν χριςτθ 

4.2 Βϊςη Δεδομϋνων 
Η βάςθ δεδομζνων είναι από τα ςθμαντικά ςτοιχεία μίασ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ. Χωρίσ 

τθ βάςθ δεδομζνων θ εφαρμογι κα ιταν δφςκολο να υλοποιθκεί γιατί δεν κα ιταν εφκολθ 

θ αποκικευςθ των δεδομζνων. 

Για τθν εφαρμογι μασ χρειαςτικαμε μία βάςθ δεδομζνων θ οποία αποτελείται από τουσ 

εξισ παρακάτω πίνακεσ: 

Disease: Ο πίνακασ disease (εικόνα 26) δθμιουργικθκε με ςτόχο τθν ςυμπλιρωςθ όλων 

των αςκενειϊν και μερικϊν κλινικϊν εξετάςεων. Αποτελείται από τρεισ ςτιλεσ οι οποίεσ 

είναι οι εξισ: 

 Id: Η ςτιλθ Id είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα και διαχωρίηουμε με τθ χριςθ 

του τθ κάκε αςκζνεια.  

 A2z: Η ςτιλθ A2z υποδθλϊνει το αρχικό γράμμα τθσ αςκζνειασ ι ςε περίπτωςθ που 

είναι το ςφμβολο # δθλϊνει ότι είναι εξζταςθ. 

 Name: Η ςτιλθ Name αναφζρει το όνομα τθσ εκάςτοτε αςκζνειασ ι τθσ κλινικισ 

εξζταςθσ. 
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Εικόνα 26: Πίνακασ αςκζνειασ 

Facts: Ο πίνακασ facts (Εικόνα 27) δθμιουργικθκε με ςτόχο τθν ανάλυςθ τθσ κάκε 

αςκζνειασ και κλινικισ εξζταςθσ. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει τισ ςτιλεσ: 

 Id: Η ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ, Id, είναι ξζνο κλειδί του πίνακα Disease τθσ ςτιλθσ Id. Για 

τθν κάκε αςκζνεια και κλινικι εξζταςθ ζχουμε τον οριςμό, κεραπεία, αιτίεσ, 

ςυμπτϊματα κ.α. 

 Factid: Η ςτιλθ αυτι είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα Facts. 

 Fact: Σε αυτι τθ ςτιλθ αναφζρεται το είδοσ τθσ περιγραφισ. Το είδοσ τθσ 

περιγραφισ όπωσ προαναφζρκθκε μπορεί να είναι οριςμόσ, κεραπεία, αιτίεσ, 

ςυμπτϊματα κ.α. 

 Description: Η ςτιλθ αυτι περιγράφει αναλυτικά το κάκε είδοσ τθσ ςτιλθσ Fact. 

 
Εικόνα 27: Πίνακασ με λεπτομζρειεσ αςκζνειασ 

Questionnaire: Ο πίνακασ Questionnaire (Εικόνα 28) αναφζρεται ςτο πρϊτο 

ερωτθματολόγιο το οποίο αφορά τθ χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια. Περιλαμβάνει 

επτά ςτιλεσ οι οποίεσ είναι: 

 Id: Η ςτιλθ αυτι είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα Questionnaire1. 

 Gender: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτο πόςο ςυχνά βιχει ο αςκενισ. Οι τιμζσ μπορεί να 

είναι από 1 ζωσ 10. Η τιμι 1 αναφζρεται ςτο δεν βιχει κακόλου ενϊ θ τιμι 10 βιχει 

πάρα πολφ. 

 Age: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτθ περίπτωςθ που ο αςκενισ νιϊκει πόνο ςτο ςτικοσ. 

Οι τιμζσ μπορεί να είναι από 1 ζωσ 10. Η τιμι 1 αναφζρεται ςτο δεν νιϊκει κακόλου 

πόνο ενϊ θ τιμι 10 νιϊκει ζντονο πόνο. 



Πλατφόρμα και  Βάςθ Δεδομζνων                                                                                                     35 
 

                                                                                                                                                 Μάιοσ 2018 

 Medication: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτο αν λαχανιάηει ο αςκενισ όταν ανεβαίνει 

ςκάλεσ. Οι τιμζσ μπορεί να είναι από 1 ζωσ 10. Η τιμι 1 αναφζρεται ςτο ότι δεν 

λαχανιάηει κακόλου ενϊ θ τιμι 10 ότι λαχανιάηει πάρα πολφ. 

 Illness: Η ςτιλθ αυτι αναφζρεται ςτο αν ο αςκενισ νιϊκει ατονία μζςα ςτθ μζρα. 

Οι τιμζσ μπορεί να είναι από 1 ζωσ 10. Η τιμι 1 αναφζρεται ςτο ότι ο αςκενισ δεν 

νιϊκει ατονία, ενϊ θ τιμι 10 ότι ο αςκενισ νιϊκει αρκετζσ φορζσ μζςα ςτθν ίδια 

μζρα ατονία. 

 Procedure_1: Η ςτιλθ αυτι αναφζρεται ςτο αν ο αςκενισ ζχει ιρεμο φπνο. Οι 

τιμζσ μπορεί να είναι από 1 ζωσ 10. Η τιμι 0 αναφζρεται ςτο ότι ζχει πολφ ιρεμο 

φπνο ενϊ θ τιμι 10 ότι δεν ζχει κακόλου καλό φπνο (ζχει ανιςυχο φπνο). 

 Id_2: Η τελευταία ςτιλθ είναι ξζνο κλειδί του πίνακα ϊςτε να μποροφμε να βροφμε 

ςε ποιον αςκενι αντιςτοιχεί το ερωτθματολόγιο. 

 Date:  Η ςτιλθ αυτι δείχνει τθν θμερομθνία που απάντθςε ο χριςτθσ το 

ερωτθματολόγιο. 

 Score: Η ςτιλθ αυτι δείχνει το ςκορ του χριςτθ ςτο ςυγκεκριμζνο θμερολόγιο. 

 

 
Εικόνα 28: Πίνακασ ερωτθματολόγιο 

User_register: Ο πίνακασ (εικόνα 29) αποκθκεφει τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. Για να 

εγγραφκεί ζνασ χριςτθσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται. Αυτά 

αντιςτοιχοφν και ςε μία ςτιλθ ςτον πίνακα. Οι ςτιλεσ που περιλαμβάνονται ςτο πίνακα 

είναι οι εξισ: 

 User_id: Η πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα είναι το πρωτεφον κλειδί. 

 User_name: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτο όνομα χριςτθ. 

 User_password: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτο κωδικό χριςτθ. 

 User_email: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 User_country: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτθν χϊρα διαμονισ του χριςτθ. 

 User_gender: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτο γζνοσ του χριςτθ. 

 User_age: Η ςτιλθ αναφζρεται ςτθν θλικία του χριςτθ. 

 
Εικόνα 29: Πίνακασ με τα ςτοιχεία των χρθςτϊν 

History: Ο τελευταίοσ πίνακασ είναι ο πίνακασ history. Αποτελείτε από τζςςερεισ ςτιλεσ οι 

οποίεσ είναι: 

 User_id: Η πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα αντιςτοιχεί ςτο ποιοσ χριςτθσ ζχει 

δθμιουργιςει καρτζλα ιςτορικοφ. 
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 Disese_id: Η δεφτερθ ςτιλθ είναι ποια αςκζνεια πρόςκεςε ο χριςτθσ. 

 Date: Η Τρίτθ ςτιλθ είναι πότε πρόςκεςε αυτι τθν αςκζνεια ο χριςτθσ. 

 Id: Η τελευταία ςτιλθ είναι το πρωτεφον κλειδί του πίνακα. 

 
Εικόνα 30: Πίνακασ με το ιατρικό ιςτορικό 

Το μοντζλο (θ ςχζςθ) ςτθ βάςθ δεδομζνων των πινάκων που υπάρχουν μζςα ςτθ βάςθ 

δεδομζνων είναι θ παρακάτω: 

 
Εικόνα 31: Εικόνα τθσ βάςθσ δεδομζνων 
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Κεφϊλαιο 5ο - Λειτουργύεσ τησ Διαδικτυακόσ Εφαρμογόσ 
Η εφαρμογι αλλθλεπιδρά με μία βάςθ δεδομζνων θ οποία όπωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο 

4 περιλαμβάνει ζναν πίνακα με τισ αρρϊςτιεσ, ζναν πίνακα με τον οριςμό, τισ αιτίεσ, τα 

ςυμπτϊματα και κεραπείεσ, ζξι (6) πίνακεσ με τισ απαντιςεισ από τα ερωτθματολόγια και 

ζναν πίνακα που αποκθκεφει τουσ χριςτεσ τισ εφαρμογισ. Τζλοσ υπάρχει θ καρτζλα 

ιςτορικοφ που αφορά τισ αςκζνειεσ που ο χριςτθσ ζχει δει και ζχει αποκθκεφςει.  

Το πρϊτο μζροσ τθσ εφαρμογισ είναι να μπορεί ζνασ  χριςτθσ να κάνει εγγραφι 

ςυμπλθρϊνοντασ τα ςτοιχεία του όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθ δεφτερθ υποενότθτα 

αλλά και ςφνδεςθ όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθ τρίτθ υποενότθτα.  

Το δεφτερο μζροσ τθσ εφαρμογισ είναι μια διαδικαςία μζςα από τθν οποία ζνασ χριςτθσ 

που ζχει ςυνδεκεί να μπορεί να αναηθτιςει μία αςκζνεια για τθν οποία χρειάηεται 

πλθροφορίεσ. Η διαδικαςία αναφζρεται αναλυτικά ςτθ πζμπτθ υποενότθτα. 

Το  τρίτο μζροσ τθσ εφαρμογισ αναφζρεται ςτθν εφρεςθ μίασ αςκζνειασ ανάλογα με 

κάποιο/α ςυμπτϊματα που κα αναφζρει ο χριςτθσ. Η διαδικαςία αναφζρεται αναλυτικά 

ςτθ ζκτθ υποενότθτα. 

Το τζταρτο μζροσ τθσ εφαρμογισ αποτελείται από ερωτθματολόγια τα οποία μπορεί αν 

επικυμεί ο χριςτθσ να τα ςυμπλθρϊςει. Η διαδικαςία περιγράφεται αναλυτικά ςτθν όγδοθ 

υποενότθτα. 

Το πζμπτο μζροσ τθσ εφαρμογισ αποτελείται από μία λίςτα από αςκζνειεσ τισ οποίεσ ζχει 

δει και ζχει κρατιςει ο χριςτθσ. Η διαδικαςία αναφζρεται αναλυτικά ςτθν δζκατθ 

υποενότθτα. 

Το ζκτο και τελευταίο μζροσ τθσ εφαρμογισ είναι θ καρτζλα του διαχειριςτι. Ο 

διαχειριςτισ μπορεί να δει όλουσ τουσ χριςτεσ και μπορεί να επιλζξει να δει τα 

αποτελζςματα κάποιου ερωτθματολογίου ανάλογα το χριςτθ. 

5.1 Οθόνη Αρχικό 
Όταν ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι πλοθγείται ςτθν αρχικι ςελίδα θ οποία φαίνεται 

ςτθν εικόνα 32. 
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Εικόνα 32: Αρχικι οκόνθ 

Εδϊ φαίνεται ότι θ αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βάςθ 

δεδομζνων που χρθςιμοποιεί θ εφαρμογι, τισ αςκζνειεσ που κα βροφμε, τα ςυμπτϊματα, 

τθν εφαρμογι για κινθτά και πλθροφορίεσ ςχετικά με το δθμιουργό και τθν εφαρμογι. 

Επίςθσ υπάρχει μία μπάρα/καρτζλα αναηιτθςθσ ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ. Η 

μπάρα αναηιτθςθσ περιζχει τισ εξισ λειτουργίεσ: 

 Εγγραφι χριςτθ που περιγράφεται ςτθ δεφτερθ υποενότθτα 

 Σφνδεςθ χριςτθ που περιγράφεται ςτθ τρίτθ υποενότθτα 

 Αρχικι ςελίδα ςτθν οποία ιδθ βρίςκεται ο χριςτθσ 

5.2 Οθόνη Εγγραφόσ 
Ο χριςτθσ για να χρθςιμοποιιςει όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να είναι 

ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ. Όλα τα ςτοιχεία ςτθ φόρμα εγγραφισ είναι 

υποχρεωτικά και αυτό φαίνεται και ςτθν εφαρμογι (εικόνα 33). 
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Εικόνα 33: Οκόνθ εγγραφισ - Υποχρεωτικά πεδία 

Επιπλζον ςε περίπτωςθ μθ-ορκισ ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων θ εφαρμογι ενθμερϊνει με 

αντίςτοιχο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 34. 

 
Εικόνα 34: Οκόνθ εγγραφισ - Μθνφματα ςφάλματοσ 

Για να μπορζςει να εγγραφκεί ςτθ βάςθ δεδομζνων πρζπει να ακολουκιςει τα εξισ 

βιματα: 

1) Συμπλιρωςθ των ςτοιχείων: 

 Όνομα χριςτθ – user_name 

 Κωδικό χριςτθ – user_password 
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 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου – user_email 

 Χϊρα καταγωγισ – country 

 Ηλικία – age 

 Γζνοσ – gender  

2) Πάτθμα του πλικτρου Submit 

Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει ςωςτά τα ςτοιχεία ςτθ φόρμα εγγραφισ τότε με 

το πάτθμα του μπλε πλικτρου Submit ο χριςτθσ αποκθκεφεται ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ 

εφαρμογισ και εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθ παρακάτω εικόνα 35. 

 
Εικόνα 35: Οκόνθ εγγραφισ - Επιτυχισ εγγραφι 

Ζπειτα ο χριςτθσ πλοθγείται αυτόματα ςτθ ςελίδα ςφνδεςθσ. Στθ περίπτωςθ που ο 

χριςτθσ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει ζνα ι περιςςότερα από τα ςτοιχεία εμφανίηεται το 

παρακάτω μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 36. 
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Εικόνα 36: Οκόνθ εγγραφισ - Μινυμα ςφάλματοσ 

5.3 Οθόνη Σύνδεςησ 
Ο χριςτθσ εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν καρτζλα εγγραφισ 

πλοθγείται αυτόματα ςτθ καρτζλα ςφνδεςθσ. Αν ζχει ιδθ λογαριαςμό μπορεί να πλοθγθκεί 

ςτθ καρτζλα ςφνδεςθσ από τθν μπάρα αναηιτθςθσ που βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ τθσ 

οκόνθσ. 

Για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ του χριςτθ πρζπει να ςυμπλθρϊςει ςωςτά τα δφο πεδία:  

 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 Κωδικόσ χριςτθ 

Στθ περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ όλα τα ςτοιχεία τότε εμφανίηεται το 

παρακάτω μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 37. 

 
Εικόνα 37: Οκόνθ ςφνδεςθσ - Μινυμα ςφάλματοσ 

Στθ περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ όλα τα ςτοιχεία τότε εμφανίηεται το 

παρακάτω μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 38. 
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Εικόνα 38: Οκόνθ ςφνδεςθσ - Μινυμα ςφάλματοσ 

Στθ περίπτωςθ που ζχει ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία ςωςτά ο χριςτθσ εμφανίηεται το μινυμα 

που φαίνεται ςτθν εικόνα 39 και αυτόματα πλοθγείται ςτθν καρτζλα dashboard.  

 
Εικόνα 39: Οκόνθ ςφνδεςθσ - Επιτυχισ ςφνδεςθ 

5.4 Οθόνη Dashboard 
Ο χριςτθσ μπορεί να μεταφερκεί ςτθν καρτζλα Dashboard, αυτόματα μόλισ ςυνδεκεί από 

τθν καρτζλα ςφνδεςθ ι από μία από τισ δφο μπάρεσ που βρίςκονται πάνω και αριςτερά 

ςτθν οκόνθ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 40. 
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Εικόνα 40: Οκόνθ  Dashboard 

5.5 Οθόνη Αςθϋνειασ 
Ο χριςτθσ ζχει τθν επιλογι να αναηθτιςει μία αςκζνεια μζςω του πεδίου «αυτόματθ 

ςυμπλιρωςθ» όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 41. 

 
Εικόνα 41: Οκόνθ αςκζνειασ- Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ 

Αφοφ βρει και επιλζξει τθν αςκζνεια που τον ενδιαφζρει μπορεί να επιλζξει να δει 

λεπτομζρειεσ για αυτιν τθν αςκζνεια (εικόνα 42). 
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Εικόνα 42: Οκόνθ αςκζνειασ- Αποτελζςματα 

Επίςθσ ο χριςτθσ μπορεί να προςκζςει ςο ιςτορικό του τθν εκάςτοτε αςκζνεια για να 

μπορεί να πλοθγθκεί ξανά ςε αυτι γνωρίηοντασ και τθν θμερομθνία κατά τθν οποία 

πρόςκεςε τθν αςκζνεια. Όταν θ αςκζνεια καταχωρθκεί επιτυχϊσ εμφανίηεται κατάλλθλο 

μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 43. 

 
Εικόνα 43: Οκόνθ αςκζνειασ - Προςκικθ ςτο ιςτορικό 

Από τθν άλλθ μεριά αν κζλει να δει όλεσ τισ αςκζνειεσ που υπάρχουν είναι ταξινομθμζνεσ 

κατά γράμμα. Μπορεί αν τισ δει επιλζγοντασ το γράμμα που τον ενδιαφζρει όπωσ φαίνεται 

ςτθν παρακάτω εικόνα 44. 
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Εικόνα 44: Οκόνθ αςκζνειασ - Πολλαπλζσ αςκζνειεσ 

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει οποιαδιποτε από τισ αςκζνειεσ που αναφζρονται ςτθ λίςτα 

πατϊντασ το πλικτρο <<details>>. Ανακατευκφνεται ςε μία καινοφργια ςελίδα θ οποία 

αναφζρει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για τθν αςκζνεια που επζλεξε ο χριςτθσ. Τζλοσ ζχει ξανά 

τθν δυνατότθτα να αποκθκεφςει τθν αςκζνεια ςτο ιςτορικό του (εικόνεσ 45 και 46). 

 
Εικόνα 45: Οκόνθ αςκζνειασ - Αποτελζςματα 

 
Εικόνα 46: Οκόνθ αςκζνειασ - Προςκικθ ςτο ιςτορικό 
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5.6 Οθόνη Συμπτώματα 
Ο χριςτθσ μπορεί να πλοθγθκεί ςτθ καρτζλα Σφμπτωμα από τθν μπάρα αναηιτθςθσ θ 

οποία βρίςκεται ςτο άνω μζροσ τθσ οκόνθσ ι από τθν μπάρα αναηιτθςθσ ςτο αριςτερό 

τμιμα τθσ οκόνθσ ι από τθν επιλογι Σφμπτωμα ςτο κζντρο τθσ καρτζλασ dashboard.  

Ο χριςτθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει ςτο πεδίο το ςφμπτωμα που ζχει και ζπειτα να 

επιλζξει το μπλε πλικτρο ‘πικανζσ αρρϊςτιεσ’. 

Ζπειτα θ οκόνθ κα πρζπει να μοιάηει με τθν εικόνα 35. 

 
Εικόνα 47: Οκόνθ ςυμπτϊματα 

Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν επιλζξει κανζνα ςυμπτϊματα κα εμφανιςτεί ανάλογο 

μινυμα, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ κα επιλζξει περιςςότερα από 6 

ςυμπτϊματα.  

Επιπλζον ζχει τθ δυνατότθτα επιλζγοντασ το πλικτρο details να δει περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ για τθν αςκζνεια που τον ενδιαφζρει. 

5.7 Οθόνη Προφύλ 
Ο χριςτθσ ςτθ ςελίδα προφίλ μπορεί να δει όλα τα ςτοιχεία του τα οποία είναι 

αποκθκευμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων και μπορεί να πραγματοποιιςει οποιαδιποτε αλλαγι 

κζλει ςτο όνομα χριςτθ, ςτο κωδικό πρόςβαςθσ, ςτθ χϊρα διαμονισ και ςτθν θλικία του. 

Αν δεν επιλζξει πριν κάνει τθν αλλαγι κάποιο πεδίο ι επιτευχκεί θ αποςτολι των 

δεδομζνων εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 48.  
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Εικόνα 48: Οκόνθ προφίλ 

5.8 Οθόνη Ερωτηματολόγιο 

Μία ακόμα καρτζλα ςτθν οποία μπορεί να πλοθγθκεί ο χριςτθσ είναι θ καρτζλα του 

ερωτθματολογίου. Σε αυτι τθν καρτζλα ο χριςτθσ μπορεί α επιλζξει μία από τισ 6 καρτζλεσ 

και να απαντιςει ςτο ερωτθματολόγιο όςεσ φορζσ κζλει όποιο κζλει. 

 
Εικόνα 49: Οκόνθ ερωτθματολόγιο 

O κάκε χριςτθσ μπορεί αν ςυμπλθρϊςει όςεσ φορζσ κζλει 6 διαφορετικά ερωτθματολόγια. 

Το πρϊτο ερωτθματολόγιο αφορά τθ χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια. Υπάρχουν 

πζντε (5) ερωτιςεισ οι οποίεσ πρζπει να απαντθκοφν. Για να εμφανιςτεί θ κάκε ερϊτθςθ 

πρζπει να ζχει απαντθκεί ιδθ θ προθγοφμενθ όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ 50,51,52. 
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Εικόνα 50: Οκόνθ πρϊτου ερωτθματολόγιου 

 
Εικόνα 51: Οκόνθ πρϊτου ερωτθματολόγιου 

 
Εικόνα 52: Οκόνθ πρϊτου ερωτθματολόγιου 

Συμπλθρϊνοντασ το ερωτθματολόγιο για να αποκθκευτεί ςτθ βάςθ δεδομζνων ο χριςτθσ 

επιλζγει το μπλε πλικτρο και εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 

53,54,55. 
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Εικόνα 53: Αποτελζςματα μζτριασ επίδραςθσ 

 
Εικόνα 54: Αποτελζςματα υψθλισ επίδραςθσ 

 
Εικόνα 55: Αποτελζςματα χαμθλισ επίδραςθσ 

Πάνω από τθν εικόνα φαίνεται θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ    ταχυδρομείου του χριςτθ και θ 

θλικία του. Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου φαίνονται με μινυμα μετά τθ 

ςυμπλιρωςθ του (εικόνα 53-54-55). Το μινυμα αφορά τθν επίδραςθ τθσ αςκζνειασ ςτο 

κάκε χριςτθ, και τον ενθμερϊνει για το αποτζλεςμα, τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και τον 

ςυμβουλεφει να επιςκεφτεί τον γιατρό του. Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, 

αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 
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 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

Το δεφτερο ερωτθματολόγιο αφορά τθν αντίλθψθ για τθν υγεία. Στθ πρϊτθ ερϊτθςθ μζςα 

από ζνα πεδίο «αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ» ο χριςτθσ επιλζγει τθν αςκζνεια που τον 

ενδιαφζρει (εικόνα 56). 

 
Εικόνα 56: Δεφτερο ερωτθματολόγιο 

Εφόςον λοιπόν ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ όλα τα ςτοιχεία για να αποκθκευτοφν τα δεδομζνα 

ςτθ βάςθ δεδομζνων επιλζγει το μπλε πλικτρο όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 56. 

Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου φαίνονται με μινυμα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 

(εικόνα 53-54-55). Το μινυμα αφορά τθν επίδραςθ τθσ αςκζνειασ ςτο κάκε χριςτθ, και τον 

ενθμερϊνει για το αποτζλεςμα, τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και τον ςυμβουλεφει να 

επιςκεφτεί τον γιατρό του. Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν 

ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

Το τρίτο ερωτθματολόγιο αφορά τουσ καρκινοπακείσ. Όταν ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει τα 

πεδία μπορεί αν επιλζξει το μπλε πλικτρο και να αποκθκεφςει όλα τα δεδομζνα ςτθ βάςθ 

δεδομζνων. Αν θ ςυμπλιρωςθ και θ αποςτολι των ςτοιχείων είναι επιτυχισ εμφανίηεται 

κατάλλθλο μινυμα. Τζλοσ ο χριςτθσ πλοθγείται ςτθν καρτζλα dashboard. Η οκόνθ μετά τθν 

αποςτολι των ςτοιχείων και πριν τθν αυτόματθ πλοιγθςθ πρζπει να είναι θ εξισ (εικόνα 

57). 

Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου φαίνονται με μινυμα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του. 

Το μινυμα αφορά τθν επίδραςθ τθσ αςκζνειασ ςτο κάκε χριςτθ, και τον ενθμερϊνει για το 

αποτζλεςμα, τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και τον ςυμβουλεφει να επιςκεφτεί τον γιατρό του. 

Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 
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 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

 

 
Εικόνα 57: Τρίτο ερωτθματολόγιο 

To τζταρτο ερωτθματολόγιο αφορά τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν αρτθριακι πίεςθ. Φςτερα 

από τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των ερωτθμάτων και τθν επιτυχι αποςτολι των δεδομζνων ςτθ 

βάςθ δεδομζνων το αποτζλεςμα πρζπει να είναι ίδιο με τθν εικόνα 57. Τζλοσ ο χριςτθσ 

πλοθγείται ςτθν καρτζλα dashboard. 

Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου φαίνονται με μινυμα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του. 

Το μινυμα αφορά τθν επίδραςθ τθσ αςκζνειασ ςτο κάκε χριςτθ, και τον ενθμερϊνει για το 

αποτζλεςμα, τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και τον ςυμβουλεφει να επιςκεφτεί τον γιατρό του. 

Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

Το πζμπτο ερωτθματολόγιο αφορά μία ακόμα ςυνθκιςμζνθ αλλά δφςκολθ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ αςκζνεια, τθν ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ. Όταν ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει και 

αποςτείλει όλα τα δεδομζνα και πριν τθ πλοιγθςθ του χριςτθ ςτθν dashboard ςελίδα θ 

οκόνθ κα πρζπει να είναι ίδια με τθσ εικόνασ 58. 

Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου φαίνονται με μινυμα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του. 

Το μινυμα αφορά τθν επίδραςθ τθσ αςκζνειασ ςτο κάκε χριςτθ, και τον ενθμερϊνει για το 

αποτζλεςμα, τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και τον ςυμβουλεφει να επιςκεφτεί τον γιατρό του. 

Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 
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Εικόνα 58: Πζμπτο ερωτθματολόγιο 

To ζκτο και τελευταίο ερωτθματολόγιο αφορά τουσ ανκρϊπουσ που πάςχουν από τθ 

ςτεφανιαία νόςο. Μετά τθν ςυμπλιρωςθ των πζντε (5) ερωτιςεων και τθν αποςτολι των 

ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων, εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα επιτυχισ αποκικευςθσ και 

ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 59 και φςτερα πλοθγείται 

αυτόματα ςτθν καρτζλα dashboard. 

Τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου φαίνονται με μινυμα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του. 

Το μινυμα αφορά τθν επίδραςθ τθσ αςκζνειασ ςτο κάκε χριςτθ, και τον ενθμερϊνει για το 

αποτζλεςμα, τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και τον ςυμβουλεφει να επιςκεφτεί τον γιατρό του. 

Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 
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Εικόνα 59: Ζκτο ερωτθματολόγιο 

5.9 Οθόνη Διαχειριςτό 
Στθ ςελίδα αυτι ζχει πρόςβαςθ μόνο ο διαχειριςτισ τθσ εφαρμογισ που ζχει οριςτεί από 

το δθμιουργό τθσ εφαρμογισ. Ο διαχειριςτισ ζχει πρόςβαςθ ςε μία λίςτα με όλουσ τουσ 

χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. Επιλζγοντασ ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 6 μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα του εκάςτοτε ερωτθματολογίου για τον επιλεγμζνο χριςτθ 

(Εικόνα 60). 

 
Εικόνα 60: Οκόνθ διαχειριςτι 

Τα αποτελζςματα φαίνονται πάνω ςτθν ςελίδα με αρικμό χριςτθ θμερομθνία 

ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου και το ςκορ που είχε ο χριςτθσ (ςελίδα 61). 
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Εικόνα 61: Αποτελζςματα ερωτθματολόγιων 

5.10 Οθόνη Ιςτορικό 
Σε αυτι τθ ςελίδα ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να δει μία λίςτα με τισ αςκζνειεσ που είχε 

προςκζςει. Μπορεί να δει τθν επιλεγμζνθ αςκζνεια και τθν θμερομθνία κατά τθ οποία 

πρόςκεςε αυτι τθν αςκζνεια (εικόνα 62). Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ τθσ 

αςκζνειασ από τθν λίςτα αφοφ πρϊτα δϊςει επιβεβαίωςθ ο χριςτθσ (εικόνα 63). 

 
Εικόνα 62: Οκόνθ Ιςτορικοφ 

 
Εικόνα 63: Οκόνθ ιςτορικοφ - Μινυμα διαγραφισ 
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Κεφϊλαιο 6ο - Εφαρμογό για Έξυπνα Κινητϊ 
Η εφαρμογι που αναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 5, υλοποιικθκε και για ςυςκευζσ android. Η 

εφαρμογι περιλαμβάνει: 

 Οκόνθ Αρχικι / Home page 

 Οκόνθ Εγγραφισ / Register page 

 Οκόνθ Σφνδεςθσ / Login page 

 Οκόνθ welcome 

 Οκόνθ Αςκζνειασ / Disease page 

 Οκόνθ Συμπτϊματοσ / Symptom Page 

 Οκόνθ Ερωτθματολογίου / Questionnaire page 

 Οκόνθ Προφίλ / Profile page 

6.1 Οθόνη Αρχικό / Home page 
Η αρχικι ςελίδα (εικόνα 64)  τθσ εφαρμογισ περιλαμβάνει δφο επιλογζσ. Η πρϊτθ επιλογι 

είναι να πλοθγθκεί ο χριςτθσ ςτθ ςελίδα εγγραφισ και θ δεφτερθ επιλογι να πλοθγθκεί ο 

χριςτθσ ςτθ ςελίδα ςφνδεςθσ. 

 
Εικόνα 64: Αρχικι οκόνθ 
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6.2 Οθόνη Εγγραφόσ / Register page 
Ο χριςτθσ για να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι και να ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ 

λειτουργίεσ τθσ,  πρζπει να κάνει εγγραφι ςτθν βάςθ δεδομζνων που περιγράφτθκε ςτο 

κεφάλαιο 4ο. Η εγγραφι ενόσ χριςτθ γίνεται από τθ ςελίδα εγγραφισ (εικόνα 67). 

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει το πλικτρο BACK και να επιςτρζψει ςτθν αρχικι ςελίδα ι το 

πλικτρο REGISTER για να κάνει εγγραφι αφοφ πρϊτα ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία 

(εικόνα 40). Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει κάποιο από τα πεδία τότε 

εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ 65,66. 

 
Εικόνα 65: Οκόνθ εγγραφισ 
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Εικόνα 66: Οκόνθ εγγραφισ 

               

 
Εικόνα 67: Οκόνθ εγγραφισ - Επιτυχισ εγγραφι 

Αφοφ ο χριςτθσ κάνει εγγραφι αποκθκεφεται ςτθ βάςθ δεδομζνων (εικόνα 68) και μπορεί 

να πλοθγθκεί ςτθ ςελίδα ςφνδεςθσ. 
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Εικόνα 68: Αποτελζςματα εγγραφισ 

6.3 Οθόνη Σύνδεςησ / Login page 
Η ςελίδα ςφνδεςθσ (εικόνα 69) ενθμερϊνει το χριςτθ ότι για να ζχει πρόςβαςθ ςτθν 

εφαρμογι πρζπει να ςυνδεκεί ςτθ βάςθ δεδομζνων, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει 

κάνει εγγραφι πρζπει να κάνει πρϊτα εγγραφι και φςτερα να ςυνδεκεί. 

 
Εικόνα 69: Οκόνθ ςφνδεςθσ 

Στθ περίπτωςθ που ζχει ιδθ κάνει εγγραφι τότε πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία. Αν 

δεν ςυμπλθρϊςει κάποιο από τα ςτοιχεία τότε εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ 

φαίνεται ςτθν εικόνα 70. 
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Εικόνα 70: Οκόνθ ςφνδεςθσ 

Αφοφ ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τότε ο χριςτθσ πατϊντασ το πλικτρο LOGIN πλοθγείται 

αυτόματα ςτθ ςελίδα welcome. 
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6.4 Οθόνη Welcome 
Φςτερα από τθν ςφνδεςθ του χριςτθ ςτθν εφαρμογι, πλοθγείται ςτθ ςελίδα welcome όπωσ 

φαίνεται ςτθν εικόνα 71. 

 
Εικόνα 71: Οκόνθ welcome 

Από αυτι τθ ςελίδα ο χριςτθσ ζχει τισ εξισ επτά επιλογζσ: 

 Σελίδα Αςκζνειασ / disease 

 Σελίδα Συμπτωμάτων / symptom 

 Σελίδα Ερωτθματολογίου / questionnaire 

 Σελίδα Προφίλ / profile 

 Σελίδα Διαχειριςτι (μόνο για τον διαχειριςτι) 

 Σελίδα Ιςτορικό 

 Αποςφνδεςθ / Logout 

Ο χριςτθσ μπορεί να πλοθγθκεί ςε μία από τισ παραπάνω ςελίδεσ αλλά μπορεί με τθν 

επιλογι του πλικτρου LOGOUT να επιςτρζψει ςτθν ςελίδα ςφνδεςθσ. 
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6.5 Οθόνη Αςθϋνεια / Disease page 
Η ςελίδα αςκζνεια (εικόνα 72) χρθςιμοποιείται από το χριςτθ για να βρει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με μία αςκζνεια που τον ενδιαφζρει. 

 
Εικόνα 72: Οκόνθ αςκζνειασ 

Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τθν αςκζνεια ςτο κατάλλθλο πεδίο (εικόνα 6ο). 

Φςτερα πατάει το πλικτρο FIND IT και μπορεί να δει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

αςκζνεια που επζλεξε (εικόνα 73). Διαφορετικά πατάει το πλικτρο BACK και επιςτρζφει 

ςτθν ςελίδα welcome. Αν δεν επιλζξει πρϊτα κάποια αςκζνεια τότε κα εμφανιςτεί 

κατάλλθλο μινυμα. 
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Εικόνα 73: Αποτελζςματα οκόνθσ 

Ο χριςτθσ μπορεί να προςκζςει τθ αςκζνεια ςτο ιςτορικό του για μελλοντικι προβολι 

επιλζγοντασ το πλικτρο «ςταυρό» που βρίςκεται ςτο πάνω δεξιό μζροσ τθσ εφαρμογισ 

(εικόνα 74). 
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Εικόνα 74: Προςκικθ ςτο ιςτορικό  

Με κόκκινο χρϊμα είναι ο αρικμόσ τθσ αςκζνειασ ςτθ βάςθ δεδομζνων, το όνομα τθσ και το 

αρχικό τθσ γράμμα, με μπλε χρϊμα είναι θ κάκε μία διαφορετικι κατθγορία που 

αναφζρεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αρρϊςτια  και τζλοσ με μαφρο χρϊμα είναι θ αναλυτικι 

περιγραφι τθσ κάκε επιμζρουσ κατθγορίασ. 

Ο χριςτθσ μπορεί να πατιςει το πλικτρο BACK και να αναηθτιςει μία διαφορετικι 

αςκζνεια. 
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6.6 Οθόνη Συμπτώματα 
Στθ ςελίδα ςυμπτωμάτων (εικόνα 75) μπορεί να αναηθτιςει αςκζνειεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ 

ςφμπτωμα το ςφμπτωμα που ζχει δϊςει ο χριςτθσ. 

 
Εικόνα 75: Οκόνθ ςυμπτϊματα 

Αφοφ ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει το ςφμπτωμα που ζχει πατϊντασ το πλικτρο FIND IT βλζπει 

όλεσ τισ πικανζσ αςκζνειεσ (εικόνεσ 76 και 77). Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν επιλζξει 

κάποια αςκζνεια τότε κα εμφανιςτεί κατάλλθλο μινυμα. 
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Εικόνα 76: Οκόνθ ςυμπτϊματα - Μινυμα ςφάλματοσ 

 
Εικόνα 77: Αποτελζςματα αναηιτθςθσ αςκενειϊν 
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Τα αποτελζςματα που φαίνονται ςτθν εικόνα 68 αντιςτοιχοφν ςτο όνομα τθσ κάκε 

αςκζνειασ και ςτον αρικμό που αντιςτοιχεί θ κάκε αςκζνεια ςτθν βάςθ δεδομζνων. Ο 

χριςτθσ μπορεί να επιλζξει οποιαδιποτε αςκζνεια και να μεταβεί ςτθν καρτζλα 

αποτελεςμάτων όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 61. Επίςθσ μπορεί να τθν προςκζςει ςτο 

ιςτορικό του όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 74. 

Με το πλικτρο BACK μπορεί να επιςτρζψει να αναηθτιςει ζνα άλλο ςφμπτωμα ι να 

επιςτρζψει ςτθ ςελίδα welcome. 

6.7 Οθόνη Ερωτηματολογύου / Questionnaire page 
Η ςελίδα ερωτθματολογίου (εικόνα 78) επιτρζπει ςτο χριςτθ να επιλζξει ζνα από τα ζξι 

ερωτθματολόγια. 

 
Εικόνα 78: Οκόνθ ερωτθματολόγιων 

Πρϊτο ερωτθματολόγιο:  Πατϊντασ το πρϊτο ερωτθματολόγιο ο χριςτθσ πλοθγείται ςτθ 

ςελίδα ερωτθματολόγιο πρϊτο όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 79. 
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Εικόνα 79: Οκόνθ πρϊτου ερωτθματολόγιου 

Αφοφ ο χριςτθσ το ςυμπλθρϊςει και αποςτείλει τα ςτοιχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων τότε 

εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 80. 

 
Εικόνα 80: Επιτυχισ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολόγιου 

Στο μινυμα ο χριςτθσ βλζπει τθν βακμολογία του , τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ που ζχει θ 

αςκζνεια ςτο χριςτθ και ότι πρζπει να επιςκεφτεί το γιατρό του. Το διαφορετικό χρϊμα 

ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

Δεφτερο ερωτθματολόγιο 



Εφαρμογι για Ζξυπνα Κινθτά                                                                                                             68 
  

                                                                                                                                                 Μάιοσ 2018 

Το δεφτερο ερωτθματολόγιο φαίνεται ςτθν εικόνα 69. 

 
Εικόνα 81: Δεφτερο ερωτθματολόγιο 

Ο χριςτθσ ζχει ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του ερωτθματολογίου και αφοφ τα αποςτείλει ςτθ 

βάςθ δεδομζνων εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα. 

Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

Τρίτο ερωτθματολόγιο: Το τρίτο ερωτθματολόγιο φαίνεται ςτθν εικόνα 82. 

Αφοφ ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 82 τα 

αποςτζλλει ςτθ βάςθ διδομζνων και εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν 

εικόνα 82. Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ 

επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 



Εφαρμογι για Ζξυπνα Κινθτά                                                                                                             69 
  

                                                                                                                                                 Μάιοσ 2018 

 

 
Εικόνα 82: Τρίτο ερωτθματολόγιο 

Τζταρτο ερωτθματολόγιο: Το τζταρτο ερωτθματολόγιο φαίνεται ςτθν εικόνα 83 με 

ςυμπλθρωμζνα όλα τα πεδία.      

 

 
Εικόνα 83: Τζταρτο ερωτθματολόγιο 

Αφοφ ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τα αποςτζλλει ςτθ βάςθ δεδομζνων και 

εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 83. Το διαφορετικό χρϊμα ςτο 

διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 
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Πζμπτο ερωτθματολόγιο: Το πζμπτο ερωτθματολόγιο φαίνετε ςτθν εικόνα 84. 

Αφοφ ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία και τα αποςτείλει ςτθ βάςθ δεδομζνων 

εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 84. Το διαφορετικό χρϊμα ςτο 

διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 

 

 
Εικόνα 84: Πζμπτο ερωτθματολόγιο 

Ζκτο ερωτθματολόγιο: Το ζκτο ερωτθματολόγιο φαίνεται ςτθν εικόνα 85 όπου ο χριςτθσ 

ιδθ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία. 

Αφοφ αποςτείλει τα δεδομζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα όπωσ 

φαίνεται ςτθν εικόνα 85. Το διαφορετικό χρϊμα ςτο διάςτθμα, αντιπροςωπεφει τθν ζνταςθ 

τθσ επίδραςθσ. 

 Μπλε: Με μπλε χρϊμα θ επίδραςθ είναι μικρι 

 Πράςινο: Με πράςινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μζτρια 

 Κόκκινο: Με κόκκινο χρϊμα θ επίδραςθ είναι μεγάλθ 
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Εικόνα 85: Ζκτο ερωτθματολόγιο 

6.8 Οθόνη Προφύλ / Profile page 
Ο χριςτθσ ζχει επιπλζον τθ δυνατότθτα να αλλάξει κάποια από τα ςτοιχεία του ςτθ βάςθ 

δεδομζνων. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί από τθ ςελίδα προφίλ θ οποία φαίνεται ςτθν εικόνα 

86. 

 
Εικόνα 86: Οκόνθ προφίλ 
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Ο χριςτθσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το πεδίο όνομα χριςτθ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 86. 

Αν δεν ςυμπλθρϊςει το πεδίο εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα και ςε περίπτωςθ επιτυχισ 

αλλαγισ εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα. 

 
Εικόνα 87: Οκόνθ προφίλ - Επιτυχισ αλλαγι ςτοιχείων 

Και επιλζγοντασ το πλικτρο CHANGE NAME το όνομα ςτθ βάςθ δεδομζνων όπωσ φαίνεται 

ςτθν εικόνα 88. 

 
Εικόνα 88: Αποτζλεςμα αλλαγισ ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων 

Αν επικυμεί να αλλάξει τθ χϊρα διαμονισ τότε ςυμπλθρϊνει τθ νζα χϊρα που κζλει και να 

πατιςει το πλικτρο CHANGE COUNTRY. Αν δεν ςυμπλθρϊςει το πεδίο εμφανίηεται 

κατάλλθλο μινυμα και ςε περίπτωςθ επιτυχισ αλλαγισ εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα. Η 

αλλαγι μπορεί να φανεί τθ βάςθ δεδομζνων όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 89. 

 
Εικόνα 89: Αποτελζςματα αλλαγισ ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων 

Αν επικυμεί να αλλάξει τθν θλικία του τότε πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθ νζα θλικία και να 

πατιςει το πλικτρο CHANGE AGE θ αλλαγι κα φανεί ςτθ βάςθ δεδομζνων (εικόνα 90). Αν 
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δεν ςυμπλθρϊςει το πεδίο εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα και ςε περίπτωςθ επιτυχισ 

αλλαγισ εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα. 

 
Εικόνα 90: Αποτζλεςμα αλλαγισ ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων 

Τζλοσ μπορεί να αλλάξει το κωδικό πρόςβαςθσ ςυμπλθρϊνοντασ το αντίςτοιχο πεδίο και 

πιζηοντασ το πλικτρο CHANGE PASWORD θ αλλαγι να επιτευχκεί ςτθ βάςθ δεδομζνων 

(εικόνα 91). Αν δεν ςυμπλθρϊςει το πεδίο εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα και ςε 

περίπτωςθ επιτυχισ αλλαγισ εμφανίηεται κατάλλθλο μινυμα. 

 
Εικόνα 91: Αποτζλεςμα αλλαγισ ςτοιχείων ςτθ βάςθ δεδομζνων 

6.9 Οθόνη Διαχειριςτό 
Σε αυτι τθ ςελίδα ο διαχειριςτισ μπορεί να δει μία λίςτα με όλουσ τουσ χριςτεσ. Μπορεί 

να επιλζξει γα οποιονδιποτε χριςτθ να δει τα αποτελζςματά του ςε οποιοδιποτε 

ερωτθματολόγιο ζχει επιλζξει (εικόνεσ 92,93). 

 
Εικόνα 92: Οκόνθ διαχειριςτι 

Στθν εικόνα 92 ο διαχειριςτισ μπορεί αν δει τθ λίςτα με όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ 

χριςτεσ τθσ εφαρμογισ και τισ ζξι επιλογζσ που ζχει ο διαχειριςτισ. 
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Στθν εικόνα 93 ο διαχειριςτισ βλζπει τα αποτελζςματα του χριςτθ για το ςυγκεκριμζνο 

ερωτθματολόγιο. 

 
Εικόνα 93: Αποτελζςματα για ζναν χριςτθ 

6.10 Οθόνη Ιςτορικό 
Σε αυτι τθ ςελίδα ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να δει μία λίςτα με τισ αςκζνειεσ που είχε 

προςκζςει. Μπορεί να δει τθν επιλεγμζνθ αςκζνεια και τθν θμερομθνία κατά τθ οποία 

πρόςκεςε αυτι τθν αςκζνεια. Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ τθσ αςκζνειασ 

από τθν λίςτα αφοφ πρϊτα δϊςει επιβεβαίωςθ ο χριςτθσ. 

 
Εικόνα 94: Οκόνθ ιςτορικό 
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Κεφϊλαιο 7ο– Αποτελϋςματα, Αξιολόγηςη και Σύγκριςη με  

Σχετικϋσ Εφαρμογϋσ 
Από όλα τα προθγοφμενα κεφάλαια, τα οποία αναφζρονται ςτισ λειτουργίεσ τθσ 

εφαρμογισ, μποροφμε να εξάγουμε χριςιμα ςυμπεράςματα για τισ εφαρμογζσ και τουσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ αντιμετωπίςτθκαν τα προβλιματα που υπιρχαν. 

Καταρχάσ λόγο τθσ τεχνολογίασ που επιλζχκθκε για τθν πλατφόρμα τθσ εργαςίασ (node.js) 

θ εφαρμογι παρουςιάηει μεγάλθ επεκταςιμότθτα. Είναι πολφ χριςιμο να μποροφν να 

προςκζτονται ςυνεχϊσ καινοφργια εργαλεία και καινοφργιεσ λειτουργίεσ ςτθν εφαρμογι 

όςο αλλάηουν οι απαιτιςεισ των χρθςτϊν επομζνωσ και του ςυςτιματοσ. 

Ζνα ακόμα πλεονζκτθμα  που αντιμετϊπιςε θ εφαρμογι είναι θ αςφάλεια ενόσ 

προςωπικοφ λογαριαςμοφ για τθν είςοδο του χριςτθ/αςκενι ςτθν εφαρμογι είτε αυτι 

είναι διαδικτυακι είτε είναι εφαρμογι για ζξυπνα κινθτά. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

ενόσ προςωπικοφ ιατρικοφ ιςτορικοφ το οποίο κα μπορεί να δει και να επεξεργαςτεί μόνο ο 

ίδιοσ. 

Επιπλζον θ επεξεργαςία του ιςτορικοφ δίνει ςτο χριςτθ τθν δυνατότθτα να βλζπει ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ για τισ αςκζνειεσ πριν τισ προςκζςει ςτο ιατρικό ιςτορικό του. Επιπρόςκετα 

πριν από τθν αφαίρεςθ μίασ αςκζνειασ από το ιςτορικό υπάρχει λειτουργία που 

επιβεβαιϊνει τθ διαγραφι. 

Επιπρόςκετα υπάρχει θ δυνατότθτα αποςτολισ ερωτθματολόγιων τα οποία δίνουν τθν 

ευκαιρία ςτο χριςτθ/αςκενι να μάκει τθν επίδραςθ μίασ αςκζνειασ και τθν κατάςταςθ τθσ 

υγείασ του. Τα ερωτθματολόγια αυτά αξιολογοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα και 

εμφανίηουν ςτο χριςτθ τα αποτελζςματα. 

Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ εφαρμογζσ είναι:  

 Isabel 

 Symple Symptom Tracker 

 Disease Symptoms Matcher 

 Symptom checker  τθσ healthdirect 

 Itriage 

Η κάκε μία από τισ παραπάνω εφαρμογζσ ζχει κάποια πλεονεκτιματα  αλλά και κάποια 

μειονεκτιματα. 

Οι περιςςότερεσ από τισ εφαρμογζσ δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το μεγαλφτερο 

μζροσ του πλθκυςμοφ διότι χρειάηονται ι πλθρωμι ι διεφκυνςθ κατοικίασ, όπου μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν μόνο από τουσ κάτοικουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ 

που ζχει ορίςει ο δθμιουργόσ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ. 

Επιπλζον οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ μπορεί να υπολογίηουν τισ πικανζσ αςκζνειεσ αλλά 

δεν δίνουν πικανζσ κεραπευτικζσ αγωγζσ, οφτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προκλικθκε 

θ αςκζνεια οφτε τον οριςμό τθσ εκάςτοτε αςκζνειασ.
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Κεφϊλαιο 8ο – Επύλογοσ και Μελλοντικϋσ Ενϋργειεσ 
Η εφαρμογι αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια διπλωματικισ εργαςίασ ςτο πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ 

για το τμιμα ψθφιακϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςίεσ. Η διαδικτυακι εφαρμογι 

αναπτφχκθκε όπωσ προ αναφζρκθκε με τισ εξισ τεχνολογίεσ: 

 Node.js 

 Angular5.js 

 MySQL 

Η εφαρμογι android αναπτφχκθκε με ςτόχο τθν πιο εφκολθ χριςθ τθσ εφαρμογισ από τουσ 

χριςτεσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ ςτθν οποία δεν μποροφν να ζχουν κάποιοι πρόςβαςθ 

όλθ τθν ϊρα.  

Επομζνωσ μποροφν μζςα από ςυςκευζσ android να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτθν 

εφαρμογι. Η εφαρμογι κα χρθςιμοποιείται για διάγνωςθ πικανϊν αςκενειϊν κακϊσ 

επίςθσ και για τθν αναηιτθςισ τουσ.  

Επίςθσ υπάρχουν μελλοντικζσ ενζργειεσ μερικζσ από τισ οποίεσ είναι: 

 Η αναηιτθςθ αςκενειϊν βάςθ του γζνουσ του χριςτθ 

 Η αναηιτθςθ αςκενειϊν και θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων να είναι και ςε 

ελλθνικά. 

 Θα υπάρχει αναηιτθςθ φαρμάκων βάςθ ονόματοσ. 
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