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Περίληψη (Abstract) 

Στην παρακάτω εργασία, θα αναπτύξουµε ένα εργαλείο σχεδιασµού φορµών και βάσης 

δεδοµένων από τελικούς χρήστες. Αρχικά θα πρέπει να αντιληφθούµε πως, οι τελικοί 

χρήστες δεν είναι προγραµµατιστές. Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει θα πρέπει να 

σεβαστεί αυτήν την ιδιαιτερότητα. Αντίθετα ο τελικός χρήστης, σκοπό έχει να 

υλοποιήσει µια εφαρµογή, µε ένα εργαλείο όσο πιο εύκολα µπορεί. Στη συνέχεια 

γίνεται αναφορά σε µερικά εργαλεία από αυτά που υπάρχουν ήδη για τον ίδιο σκοπό, 

και µε φιλτράρισµα, τα θετικά στοιχεία θα ενσωµατωθούν στο καινούριο εργαλείο. 

Έπειτα, το εργαλείο αυτό θα στηριχτεί στη λογική MVC (Model View Controller), 

όπως οι περισσότερες πλατφόρµες ανάπτυξης κώδικα, για διαδικτυακές εφαρµογές. Θα 

επιλέξουµε ο τρόπος υλοποίησης να είναι διαδικτυακός, διότι, και το τελικό προϊόν 

 που θα παράγει ο τελικός χρήστης να µπορεί να είναι προσβάσιµο από έναν browser 

(φυλλοµετρητής), χωρίς να εµποδίζει το Λ.Σ. την εκτέλεσή του. Στο κοµµάτι του 

κώδικα, θα χρησιµοποιηθούν δωρεάν τεχνολογίες όπως HTML, PHP, CSS, Javascript, 

και AJAX. Εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι ότι για βάση δεδοµένων της 

τελικής εφαρµογής θα χρησιµοποιηθεί µια βάση δεδοµένων τύπου «NοSQL» και ο 

λόγος είναι καθαρά τεχνικός, ύστερα από σκέψη και αναζήτηση ανάµεσα στις διάφορες 

λογικές που µπορεί να ακολουθήσει ένας τελικός χρήστης. Ενώ, για την δηµιουργία του 

ίδιου του εργαλείου θα χρησιµοποιηθεί η βάση MySQL και το framework «LITHIUM» 

που υποστηρίζει όλες τις παραπάνω τεχνολογίες. Κατόπιν χρήσης του εργαλείου, από 

δύο τελικούς χρήστες, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι, καλύπτει τις ανάγκες τελικών 

χρηστών για µικρά projects, αντίστοιχου εύρους µε αυτό που αναπτύχθηκε και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη εργασία ως «Proof of Concept (POC)» για την 

ανάπτυξη ενός εργαλείου για τελικούς χρήστες. 
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1. Εισαγωγή 
 

Το αντικείµενο αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι ο σχεδιασµός φορµών και 

βάσης δεδοµένων παραγόµενο από τελικούς χρήστες.  

 

Είναι γεγονός ότι στη καθηµερινότητα µας, όλοι χρησιµοποιούµε εφαρµογές είτε 

διαδικτυακές είτε όχι, ώστε να εξάγουµε πληροφορίες από δεδοµένα που έχουµε 

καταχωρήσει και να λάβουµε κάποιες αποφάσεις στρατηγικές ή µη. Οι εφαρµογές που 

είναι βασισµένες στο διαδίκτυο αποτελούν συνήθως ένα σηµαντικό και κρίσιµο ρόλο 

στις επιχειρήσεις των πληροφοριακών συστηµάτων.  

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στο γεγονός ότι πέρα από τους 

προγραµµατιστές που µπορούν και σχεδιάζουν εφαρµογές, τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται χωρίς να έχουν το απαραίτητο 

προγραµµατιστικό υπόβαθρο να κατασκευάσουν τη δική τους εφαρµογή.  

«Τελικοί χρήστες προγραµµατιστές» είναι οι άνθρωποι που γράφουν προγράµµατα, 

χωρίς να είναι η κύρια επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Συνήθως γράφουν 

προγράµµατα και τα χρησιµοποιούν στο κύριο στόχο τους, όπως στη λογιστική, στο 

σχεδιασµό ιστοσελίδων, στην εργασία γραφείου , σε επιστηµονική έρευνα, ψυχαγωγία 

κτλ. Οι τελικοί χρήστες προγραµµατιστές, χρησιµοποιούν συνήθως γλώσσες 

προγραµµατισµού γενικού ειδικού σκοπού, όπως γλώσσες σε υπολογιστικά φύλλα, ή 

ειδικά Script για διαδικτυακές γλώσσες. 

Η αρχική εκµάθηση ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης από τελικούς χρήστες (EUD) έχει 

ένα αρχικό κόστος που θα πρέπει να δώσει κίνητρα, ώστε να υπάρξει µια αισθητή 

βελτίωση στην αποδοτικότητα ενός τελικού χρήστη και στην καθηµερινότητα του. Το 

κόστος των σφαλµάτων είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα για τους τελικούς χρήστες τόσο 

στην λειτουργία µιας εφαρµογής όσο και στην εκµάθηση. Ο στόχος για όλους, τον 

τελικό χρήστη και τον προγραµµατιστή, είναι να επιτευχθεί η βέλτιστη εφαρµογή 

µεταξύ του προϊόντος που θα κατασκευαστεί και των απαιτήσεων του τελικού χρήστη-

πελάτη, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Όσο καλύτερη είναι η αντιστοιχία µεταξύ των 

αναγκών χρηστών και της λειτουργίας της εφαρµογής τόσο µεγαλύτερη είναι η 

ικανοποίηση των χρηστών. 
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Μια διαδικτυακή φόρµα, επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει δεδοµένα τα οποία τα 

αποστέλλει στο διακοµιστή για επεξεργασία. Παραδοσιακά κάθε φόρµα παράγεται και 

αποτελείται από διάφορα είδη controls όπως πεδία κειµένου, κουµπιά, κουτάκια, 

(checkboxes) κτλ. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε χρησιµοποιώντας ένα οπτικό 

εργαλείο πχ. Dreamweaver, είτε από ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κώδικα. 

 

Από τεχνικής πλευράς θέτονται διάφορα ερωτήµατα, όπως η διαδικτυακή γλώσσα που 

θα χρησιµοποιηθεί, αν η βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι RDBMS 

(σχεσιακό) σύστηµα, ή µη σχεσιακό σύστηµα όπως είναι η νέα τάση των βάσεων 

δεδοµένων «όχι µόνο SQL», (Not-Only SQL) ΝoSQL, το µοντέλο εµφάνισης αν θα 

ακολουθεί το πρότυπο WYSIWYG (What You See Is What You Get) ή όχι. Επίσης 

ποια θα είναι η εµφάνιση της εφαρµογής, καθώς και ποιος ο τρόπος διαχείρισης της 

λειτουργίας, αν η σχεδίαση θα ακολουθήσει το πρότυπο «Μοντέλο Οθόνη Ελεγκτής» 

(Model View Controler) MVC . Τέλος θα πρέπει το τελικό αποτέλεσµα να είναι φιλικό 

προς τον τελικό χρήστη, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη εµπειρία. 

1.1 Σκοπός 
 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι η δηµιουργία ενός εργαλείου, µέσω του 

οποίου θα σχεδιάζονται φόρµες από τελικούς χρήστες, και ταυτόχρονα θα σχεδιάζεται η 

βάση δεδοµένων. Η λειτουργία από το χρήστη θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο 

εύκολα, και το τελικό αποτέλεσµα θα πρέπει να προσεγγίζει όσο το δυνατόν 

περισσότερο το επιθυµητό αποτέλεσµα, ώστε άνθρωποι µε ενδιαφέρον και χωρίς 

γνώσεις προγραµµατισµού να µπορούν να δώσουν λύση σε µικρά καθηµερινά τους 

προβλήµατα. 
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2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

2.1 Τελικοί χρήστες- (End Users) EU 
 

Σύµφωνα, µε την έρευνα των Scaffidi, Christopher, Shaw, Mary και Myers , (2005) το 

1995, o Boehm πρόβλεψε ότι το 2005 θα υπάρχουν 55 εκατοµµύρια χρήστες «end user 

programming» στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Το 2012 εκτιµήθηκε ότι θα 

υπάρχουν 90 εκατοµµύρια τελικοί χρήστες στους χώρους της αµερικάνικης αγοράς 

εργασίας. Από αυτούς αναµένεται ότι πάνω από 55 εκατοµµύρια θα χρησιµοποιούν 

λογιστικά φύλλα (excel) ή βάσεις δεδοµένων και κατά συνέπεια θα µπορούν να 

ονοµάζονται τελικοί-χρήστες προγραµµατιστές ενώ πάνω από 13 εκατοµµύρια θα 

περιγράφουν τους εαυτούς τους, ως προγραµµατιστές. Κατά συνέπεια, η ενδεχόµενη 

οµάδα των τελικών χρηστών προγραµµατιστών πιθανότατα θα υπερβεί σηµαντικά τον 

πληθυσµό που οι ίδιοι θεωρούν ως προγραµµατιστές. Κάθε µια από τις εκτιµήσεις 

αυτές µε τη σειρά του, υπερβαίνει κατά πολύ τις τελευταίες προβλέψεις της BLS 

(Bureau of Labor Statistics) , όπου εκτιµώνται 3 εκατοµµύρια επαγγελµατίες 

προγραµµατιστές το 2012.  

Επειδή όλοι οι τελικοί χρήστες δεν εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες, και υπάρχει µεγάλη 

ανοµοιογένεια τελικών χρηστών , η ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να λάβει υπόψιν του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

εκτιµώνται από κάθε τελικό χρήστη ως ένα υποπληθυσµού από αυτούς. Είναι λογικό να 

είναι σηµαντικό κάτι τέτοιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι, τα ενδιαφέροντα είναι πολλά 

και θα µπορούσε ο κάθε τελικός χρήστης να ασχολείται µε ένα από τα παρακάτω 

αντικείµενα όπως 3D σχεδιασµό, animations, παιχνίδια, CRM call centers, διαγράµµατα 

ροής , λογιστικά φύλλα, ιστοσελίδες, κ.α. .  

 

2.2 Προγραµµατισµός για τελικούς χρήστες - (End User 
Programming) EUP 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό από το άρθρο του Burnett, M, Cook C. και Rothermel, G. 

(2004), « ο τελικός χρήστης προγραµµατισµού περιγράφει την πρακτική όπου οι τελικοί 

χρήστες γράφουν προγράµµατα σε υπολογιστή για να ικανοποιούν µια συγκεκριµένη 
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ανάγκη, χωρίς όµως να έχουν διδαχθεί απαραίτητα προγραµµατισµό σε συµβατικές 

γλώσσες». Ο προγραµµατισµός για τελικούς χρήστες χρησιµοποιεί shell scripts και 

αρχεία excel που επιτρέπουν τον γρήγορο αυτοµατισµό εργασιών ειδικά για τις ανάγκες 

τους. Ωστόσο η έλευση του διαδικτύου και η γρήγορη ανάπτυξη διαδικτυακών 

τεχνολογιών, έχουν προσφέρει περισσότερους τρόπους για τους τελικούς χρήστες στη 

δηµιουργία προγραµµάτων, όπως οι τεχνολογίες javascript, flash, Ajax, Php, και έκαναν 

πολύ πιο εύκολο για τους τελικούς χρήστες να µοιράζονται και να χρησιµοποιούν το 

λογισµικό άλλων ανθρώπων. Από τη σκοπιά του τελικού χρήστη µε την κατασκευή 

αυτών των τύπων των εφαρµογών µπορεί ένα σύνολο drag and drop (συρόµενων) 

λειτουργιών να συγκεντρώνουν τις δυνατότητες από άλλες πηγές ώστε να χτιστεί µια 

επιθυµητή λειτουργία. 

 

2.3 EUSES (End Users Shaping Effective Software) 
 

Το EUSES (Web 6) είναι µια συνεργασία πανεπιστηµίων µε ερευνητές από την Ευρώπη 

και την Αµερική µε στόχο την ανάπτυξη και την δηµιουργία λογισµικού, καθώς και τη 

διερεύνηση τεχνολογιών ανάπτυξης λογισµικού για τελικούς χρήστες. Τα παρακάτω 

πανεπιστήµια αποτελούν την οµάδα αυτή: 

Oregon State University, Carnegie Mellon University, Drexel University, Penn State 

University, University of Nebraska, Cambridge University, University of 

Washington, City University of London, IBM, and Saturday Academy. 

 

2.4 Natural Programming Project 
 

Έχουν γίνει κατα καιρούς προσπάθειες ανάπτυξης πλατφορµών για σχεδιασµό 

εφαρµογών από τελικούς χρήστες, ή ανάπτυξης γλωσσών προγραµµατισµού για 

τελικούς χρήστες ή αρχάριους προγραµµατιστές. Στo Natural programming οι 

ερευνητές (Web 18) , επικεντρώνονται στη δηµιουργία γλωσσών προγραµµατισµού και 

περιβαλλόντων , εύκολα στην εκµάθηση, πιο αποτελεσµατικά και λιγότερο επιρρεπής 

σε λάθη. Αρχικά εστιάζονται σε µια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και µελετάνε πως οι 

άνθρωποι πραγµατοποιούν τις διεργασίες, και µετά σχεδιάζουν γλώσσες και 

περιβάλλοντα γύρω από τις φυσικές τάσεις των ατόµων.  
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2.5 ∆ιαδικτυακές τεχνολογίες και πρότυπα (Web Technologies 
– Models) 

 

What You See Is What You Get (WYSIWYG). Το µοντέλο αυτό (Web 30), σηµαίνει 

ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη, που επιτρέπει τον χρήστη, να βλέπει κάτι πολύ όµοιο 

µε το τελικό αποτέλεσµα που θέλει, τη στιγµή που δηµιουργεί.  

 

Asynchronous Java Script and XML (AJAX). Tο ακρωνύµιο προέρχεται από τις 

λέξεις «Asynchronous Java Script and XML» (Web 1), είναι µια οµάδα από 

αλληλένδετες µεθόδους ανάπτυξης ιστοσελίδων, που χρησιµοποιούνται από την πλευρά 

του πελάτη για να δηµιουργήσουν ασύγχρονα web εφαρµογές. Με την τεχνολογία 

AJAX, οι web εφαρµογές, µπορούν να στέλνουν και να λαµβάνουν δεδοµένα από ένα 

διακοµιστή ασύγχρονα στο (παρασκήνιο), χωρίς να παρεµβαίνει µε την εµφάνιση και 

τη συµπεριφορά της υπάρχουσας σελίδας. Τα δεδοµένα συνήθως ανακτώνται µε το 

αντικείµενο του τύπου XMLHttpRequest. Παρόλο που υπάρχει η λέξη XML στο 

ακρωνύµιο, η χρήση της δεν είναι απαραίτητη, τα δεδοµένα συχνά ανακτόνται και από 

τύπου JSON (Java Script Object Notation), και τα αιτήµατα δεν χρειάζονται να είναι 

ασύγχρονα. 

 

Representational state transfer (REST). Είναι ένα στυλ, αρχιτεκτονικής λογισµικού 

(Web 29) για κατανεµηµένα συστήµατα υπερµέσων, όπως το World Wide Web. 

 

PHP. H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε 

δυναµικό περιεχόµενο (Web24). Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα 

συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε 

πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης 

των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. 

 

Extensible Markup Language (XML). Είναι µία γλώσσα σήµανσης, που περιέχει ένα 

σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειµένων (Web 32). Ορίζεται, 

κυρίως, στην προδιαγραφή XML 1.0 (XML 1.0 Specification), που δηµιούργησε ο 

διεθνής οργανισµός προτύπων W3C (World Wide Web Consortium), αλλά και σε 
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διάφορες άλλες σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων. Η XML σχεδιάστηκε 

δίνοντας έµφαση στην απλότητα, τη γενικότητα και τη χρησιµότητα στο ∆ιαδίκτυο. 

Είναι µία µορφοποίηση δεδοµένων κειµένου, µε ισχυρή υποστήριξη Unicode για όλες 

τις γλώσσες του κόσµου. Αν και η σχεδίαση της XML εστιάζει στα κείµενα, 

χρησιµοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση αυθαίρετων δοµών δεδοµένων, που 

προκύπτουν για παράδειγµα στις υπηρεσίες ιστού. 

 

Χ[Forms]. Είναι µια µορφή XML, για την προδιαγραφή ενός µοντέλου επεξεργασίας 

δεδοµένων για δεδοµένα XML και για τη διεπαφή χρήστη για δεδοµένα XML (Web 

31). Τα XForms σχεδιάστηκαν για να είναι η επόµενη γενιά από τις HTML και 

XHTML φόρµες. Ωστόσο είναι αρκετά γενική ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 

ένα αυτόνοµο τρόπο, ή να παρουσιαστεί µε άλλες γλώσσες µαζί, για να περιγράψει µια 

διεπαφή χρήστη και µια σειρά από κοινές εργασίες διαχείρισης δεδοµένων. 

 

GDD (Goal Driven Development). Ως GDD ορίζουµε µια διαδικασία ανάπτυξης που 

θέτει τον τελικό στόχο του χρήστη ως το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων. 

Οτιδήποτε βρίσκεται πέραν του στόχου ή οι οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες, και κυρίως οι 

τεχνικές λεπτοµέρειες είναι κρυµµένες. Η σηµασία του GDD µπορεί να εξηγηθεί µέσα 

από το «παράδοξο του ενεργού χρήστη» Carroll και Rosson, (1987). Οι χρήστες έχουν 

κίνητρο να ξεκινήσουν γρήγορα και να ολοκληρωθεί το έργο τους άµεσα. ∆εν 

ενδιαφέρονται για το πως είναι το σύστηµα, και δεν θέλουν να σπαταλήσουν χρόνο, 

προσπαθώντας να το εγκαταστήσουν και να µάθουν χρησιµοποιώντας πακέτα 

εκµάθησης. Επιπλέον οι περισσότεροι χρήστες των επιχειρήσεων δεν τους ενδιαφέρει 

πως θα αναπτυχθεί µια εφαρµογή, αρκεί να πετύχουν το στόχο τους µε το λιγότερο 

δυνατό κόπο. 

 

MVC (Model View Controller). Αυτό το πρότυπο χωρίζει µια εφαρµογή σε τρεις 

λογικές κατηγορίες αντικειµένων (Web 14). Αντικείµενα που ασχολούνται µε 

 

• Την παρουσίαση,  

• Τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τα δεδοµένα 

• Με τις ενέργειες των χρηστών στα αντικείµενα της εφαρµογής 
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Μια φόρµα καθιστά το περιεχόµενο του µοντέλου. Έχει πρόσβαση στα δεδοµένα από 

το µοντέλο, και καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα θα παρουσιαστούν στο 

χρήστη. Μία άλλη διεργασία της φόρµας είναι να διαβιβάσει εντολές του χρήστη στον 

controller. Σε µια διαδικτυακή εφαρµογή µια φόρµα αντιστοιχεί σε µια σελίδα, και οι 

εντολές του χρήστη εµφανίζονται ως GET και POST αιτήµατα HTTP για τη µεταφορά 

δεδοµένων που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη στην HTML-σελίδα. 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε σχετικά project τα οποία στη συνέχεια θα αναλύσουµε 

και θα κρατήσουµε τα θετικά τους στοιχεία, απορρίπτοντας τα αρνητικά τους στοιχεία. 
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2.6 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών για τελικούς χρήστες 

2.6.1. «Freedom» A framework tool for web-based data entry applications 

Σύµφωνα µε το άρθρο των Asaf Adi, Maya Barnea, Nili Guy, Samuel Kallner, Yoav 

Rubin, Gal Shachor, (2008), το FREEDOM είναι µια web-based πλατφόρµα ανάπτυξης 

, καθοδηγούµενη από γεγονότα και έχει βελτιστοποιηθεί για τελικούς χρήστες. Το 

εργαλείο αυτό απλοποιεί την ανάπτυξη πολύ γρήγορα, εστιάζοντας στο στόχο του 

χρήστη, και χρησιµοποιώντας οπτικά γνωρίσµατα στην διαδικασία της ανάπτυξης όπως 

επεξεργασία µε το µοντέλο WYSIWYG. Το συγκεκριµένο εργαλείο για να µειώσει τα 

εµπόδια υιοθέτησης του από τελικούς χρήστες , και για να βελτιώσει την εµπειρία των 

τελικών χρηστών µε τέτοια εργαλεία , χρησιµοποιεί τεχνολογίες Web 2.0 όπως AJAX 

και REST. Το εργαλείο Freedom υποστηρίζεται από την έννοια της «Ανάπτυξης 

Καθοδηγούµενου Στόχου» (Goal Driven Development) µε το ακρωνύµιο GDD και την 

παροχή αποτελεσµατικών, web-based, εργαλείων ανάπτυξης που βοηθούν τους χρήστες 

«Κάντο µόνος σου» (Do It Yourself) µε ακρωνύµιο DIY στην επιχειρηµατική 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών. 

Το εργαλείο αυτό, αναφέρετε σε τελικούς χρήστες , χωρίς να έχουν αναπτυγµένο 

επίπεδο γνώσεων χειρισµού Η/Υ αλλά να γνωρίζουν να χρησιµοποιούν wizards, 

λογιστικά φύλλα, φόρµες, και να µπορούν να αναδιατάσσουν αντικείµενα στην 

επιφάνεια εργασίας, καθώς και να χρησιµοποιούν τη λογική του drag and drop.  

 

Τεχνικές λεπτοµέρειες 

Το εργαλείο freedom παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Μηχανισµούς για τη διαχείριση και τον καθορισµό προτύπων εφαρµογής. Τα 

πρότυπα εφαρµογής αναπτύχθηκαν από προγραµµατιστές και παρέχουν όλα τα µέσα 

που απαιτούνται για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία µιας εφαρµογής που καλύπτει ένα 

και µοναδικό στόχο. Κάθε πρότυπο εφαρµογή αποτελείται από ένα επεξεργαστή UI που 

χρησιµοποιείται από τον χρήστη για την ανάπτυξη της εφαρµογής και ένα 

στοιχείο παραγωγής εφαρµογών που δηµιουργεί, και µεταγλωττίζει την εφαρµογή.  

Από την πλευρά του πελάτη υπάρχει µία εφαρµογή ανάπτυξης που βασίζεται στην 

τεχνολογία AJAX και διαχειρίζεται το κέλυφος. Ο χρήστης χρησιµοποιεί 

το κέλυφος για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών και φορτώνει το στοιχείο User 

Interface που σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο πρότυπο, όποτε χρειάζεται. 
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Το µοντέλο αντιπροσωπεύει τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη της εφαρµογής και µπορεί να συµπληρωθεί και να επεκταθεί σε ένα πρότυπο. 

Ένα σύνολο REST υπηρεσιών συνδυάζονται για να σχηµατίσουν το backend της 

εφαρµογής. 

 

Εικόνα 1. ∆οµή και αντικείµενα του Freedom 

 

Το εργαλείο Freedom χρησιµοποιεί, το πρότυπο ΧForms Standard , για να µπορέσει να 

µειώσει το κενό ανάµεσα στην εµπειρία των τελικών χρηστών και στο εργαλείο. 

Παρακάτω απεικονίζεται µια από τις φόρµες του εργαλείου χρησιµοποιώντας το 

µοντέλο WYSIWYG. 
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Εικόνα 2. Φόρµα ανάπτυξης Freedom UI 

 

Με το µοντέλο WYSIWYG ο σχεδιαστής της εφαρµογής µπορεί να δει και να 

προσαρµόσει τις φόρµες της εφαρµογής σε κάθε φάση της ροής ανάπτυξης. Η 

µετάβαση µεταξύ των καταστάσεων περιγράφεται από το κουµπί «Επόµενο» σε κάθε 

φόρµα της εφαρµογής. 
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 Εικόνα 3. WorkFlow ανάπτυξη - Freedom UI 

 

 Εικόνα 4. WorkFlow ανάπτυξη - Freedom UI 
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2.6.2. «Wizard for web-based data entry applications» 

Στο άρθρο του Turau, V. (2002), παρουσιάζεται ένα εργαλείο για την αυτόµατη 

δηµιουργία web-based φορµών. Εισάγει µια µέθοδο για τη σύλληψη και το σχεδιασµό 

πλοήγησης, η οποία βασίζεται σε ένα κείµενο προδιαγραφών µε τη µορφή µιας XML 

εφαρµογής. Αυτό αποτελεί την είσοδο σε ένα περιβάλλον παραγωγής κώδικα, 

επιτρέποντας στην ουσία την αυτοµατοποιηµένη προτυποποίηση. Το κύριο 

πλεονέκτηµα αυτού του framework είναι ένας σαφής διαχωρισµός µεταξύ της 

παρουσίασης και της λογικής.  

Οι πελάτες-τελικοί χρήστες πιο πολύ ανησυχούν για το πώς θα παρουσιαστεί η 

εφαρµογή παρά για τη διαχείριση των δεδοµένων. Αν υπάρξουν αλλαγές στην λογική 

της εφαρµογής (business logic), αυτό θα οδηγήσει σε επιβαρυντικές αλλαγές στο 

στρώµα παρουσίασης. Αυτό µε τη σειρά του µπορεί να παρατείνει το χρόνο ανάπτυξης 

δραστικά. Οπότε απαιτείται σαφής αποσύνθεση της εφαρµογής. Ως εκ τούτου οι 

ακόλουθες απαιτήσεις είναι θεµελιώδης. 

• Ο διαχωρισµός του σταθερού κώδικα από πιο ασταθή κώδικα. 

Συνήθως τα τµήµατα που ασχολούνται µε την παρουσίαση και τη διασύνδεση 

χρήστη υπόκεινται σε ταχείες και συχνές αλλαγές. Οι επιχειρηµατικοί κανόνες 

και τα σχήµατα βάσης δεδοµένων είναι λιγότερο πιθανό να αλλάζουν. 

 

• Οι εφαρµογές εισαγωγής δεδοµένων θα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

δοκιµάζονται, όχι µόνο για τις φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και για το 

ευρύτερο εύρος ανώµαλων καταστάσεων που µπορούν να προβλεφθούν. Η 

διαδικασία ανάπτυξης πρέπει να επιτρέπει τη δοκιµή σε ένα λειτουργικό επίπεδο 

(αποσυνδεδεµένη από την τελική διεπαφή χρήστη) αρκετά νωρίς.  

 

Το εργαλείο που ονοµάζεται “Wizard for web-based data entry applications” είναι ένα 

framework 3 επιπέδων. Σε ένα xml αρχείο περιέχονται όλα τα χαρακτηριστικά της 

φόρµας. Υπάρχουν καθορισµένες διεπαφές για το επίπεδο ανθεκτικότητας και για την 

υλοποίηση της επιχειρηµατικής λογικής. Οι προδιαγραφές χρησιµοποιούνται ως πρώτη 

ύλη σε ένα περιβάλλον παραγωγής κώδικα για να δηµιουργήσουν ένα πλήρες 

πρωτότυπο σύστηµα συµπεριλαµβανοµένων των στατικών και των δυναµικών 

χαρακτηριστικών. Οι παραγόµενες φόρµες µεταφέρουν µόνο τη λειτουργική 

σηµασιολογία και έχουν µια εξ ορισµού συγκεκριµένη εµφάνιση. 
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Αυτό το πρωτότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δοκιµή του πλήρους κύκλου της 

διαδικασίας εισαγωγής δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της µόνιµης αποθήκευσης 

και της επανεξέτασης των απαιτήσεων. Μετά από µερικές επαναλήψεις της διαδικασίας 

αυτής, θα έχει εγκατασταθεί ένα σαφές και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Η αυτόµατη 

παραγωγή οθονών αποτελούν το σκελετό για τις τελικές οθόνες. 

 

Απαιτήσεις 
 
Συνήθως είναι τρία επίπεδα αρχιτεκτονικής που χρησιµοποιούνται: Η βαθµίδα-πελάτη 

που παρέχεται από το πρόγραµµα περιήγησης, η διαδικτυακή  βαθµίδα που παρέχεται 

από τον εξυπηρετητή (server) και η βαθµίδα βάσης δεδοµένων που περιέχει τα 

δεδοµένα. 

 Το συγκεκριµένο εργαλείο υποστηρίζει την εισαγωγή δεδοµένων, την επικύρωση των 

δεδοµένων, και τη µόνιµη αποθήκευση αυτών, σαν να χρησιµοποιούσαν µια front end 

web εφαρµογή. Η καταχώριση των δεδοµένων θα γίνει µέσα από µια σειρά από 

ιστοσελίδες, µε παρόµοιο στυλ ενός wizard «οδηγού» . Η σειρά των σελίδων δεν 

ορίζονται αλλά καθοδηγούνται από τα δεδοµένα που εισάγει ο χρήστης. Σε µερικά 

σηµεία οι σελίδες που θα ακολουθήσουν εξαρτώνται από τα δεδοµένα που 

καταχωρούνται, ως εκ τούτου, υπάρχουν διάφορες διαδροµές µέσα από την εφαρµογή. 

Για κάθε πιθανό µονοπάτι ένα διαφορετικό σύνολο στοιχείων µπορεί να συλλεχθεί. Οι 

χρήστες δεν πρέπει ποτέ να είναι αντιµέτωποι µε ερωτήσεις που δεν ισχύουν. 

Τεχνικές λεπτοµέρειες 
 
Το Framework αυτό µοντελοποιείται σύµφωνα µε το πρότυπο σχέδιο Model-View-

Controller (MVC). 

Το µοντέλο (model) αντιπροσωπεύει τα δεδοµένα της εφαρµογής και τη λογική που 

διέπει την πρόσβαση, την τροποποίηση, την επικύρωση και την αποθήκευση 

δεδοµένων. Ο ελεγκτής (controller) καθορίζει την συµπεριφορά της εφαρµογής, 

εφαρµόζοντας την επιχειρηµατική λογική, η οποία µε τη σειρά της αλλάζει την 

κατάσταση του µοντέλου. Εδώ θεωρείται η επιχειρηµατική λογική ως ξεχωριστή 

οντότητα. 
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Εικόνα 5. ∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων και ελέγχου 

 

Το framework αυτό περιέχει 3 ενέργειες ή επιχειρηµατικούς κανόνες (Business logic): 

Συλλογή , Αποθήκευση και Πλοήγηση. Η παρακάτω «Εικόνα 6», δείχνει πως το 

πρότυπο σχέδιο MVC (Model View Controller) χρησιµοποιείται στον οδηγό πλαίσιο. 

Οι ενέργειες που χρειάζονται για την παραπάνω δοµή, όπως τµήµατα της 

επιχειρηµατικής λογικής µπορούν να ενταχθούν µέσα από το εργαλείο NetBeans.  

 

 

Εικόνα 6. MVC πρότυπο-σχέδιο στην αρχιτεκτονική του Wizard 
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Μια κεντρική απαίτηση του framework Wizard, είναι η δήλωση των προδιαγραφών της 

εφαρµογής. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω ενός XML αρχείου και περιγράφει τα εξής: 

 

• Τις καταχωρήσεις των δεδοµένων και το εύρος που κυµαίνονται οι αξίες τους 

• Τον τρόπο επικύρωσης των δεδοµένων 

• Την οµαδοποίηση των δεδοµένων που θα καταχωρηθούν, και τον τρόπο 

αντιστοίχησής τους στις σελίδες (φόρµες) 

• Την ταξινόµηση του τρόπου που θα συλλεχθούν τα δεδοµένα 

• Τις απαραίτητες ενέργειες 

Το framework Wizard είναι τελείως υλοποιηµένο µε Java και χρησιµοποιεί Java 

Servlets για τον controller και Java Server Pages για τις σελίδες. Η σάρωση (parsing) 

των XML εγγράφων, η δηµιουργία του µοντέλου και η δηµιουργία των φορµών 

βασίζονται στο SAX-API. Ο πυρήνας της αρχιτεκτονικής MVC χρησιµοποιεί το 

framework Struts. Τέλος το περιβάλλον παραγωγής κώδικα έχει υλοποιηθεί µε το 

εργαλείο Ant tool. 

2.6.3. «Do-It yourself» 

Γενικά οι πλατφόρµες εφαρµογών «κάντο µόνος σου» (Do It Your Self) DIY παρέχουν 

µια διευκόλυνση στο σχεδιασµό, όπου ο σχεδιαστής καθορίζει την εφαρµογή µε το 

χειρισµό ορατών αντικειµένων, ή µε ρύθµιση των επιλογών διαµόρφωσης. Ένα 

παράδειγµα δηµιουργίας εφαρµογής µε το πρότυπο DIY ήταν το εργαλείο κατασκευής 

φορµών, όπου ο σχεδιαστής «έριχνε» στοιχεία φόρµας σε µια σελίδα και η πλατφόρµα 

δηµιουργούσε το σχήµα της βάσης δεδοµένων.  

Μία πλατφόρµα DIY πρέπει να µεγιστοποιεί 2 παράγοντες (metrics) : Πρώτα πρέπει να 

γίνει σαφές πόσο ευρύ µπορεί να είναι το πεδίο της εφαρµογής, δηλαδή τι υπολογισµοί, 

τι συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε µια διαδικασία, καθώς και τι εµφάνιση θέλουµε 

να έχουν οι φόρµες. Πρέπει όµως να αναρωτηθούµε αν η εµφάνιση που θέλουµε, 

µπορεί να υλοποιηθεί από το εργαλείο σχεδίασης. ∆εύτερον, πρέπει να αναλογιστούµε 

πόσο εύκολο είναι οι προδιαγραφές της εφαρµογής, να υλοποιηθούν µε τις δυνατότητες 

της πλατφόρµας. Όταν η ευκολία προς τον τελικό χρήστη αυξάνει, τότε αυξάνει και η 
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τεχνική γνώση που απαιτείται από την πλευρά του σχεδιαστή της πλατφόρµας, ώστε οι 

τελικοί χρήστες να γίνουν όλο και πιο δυνατοί. Η Πλατφόρµα DIY προσπαθεί να 

ικανοποιήσει και τους 2 παράγοντες, παρότι υπάρχουν εγγενή µειονεκτήµατα στις 2 

περιπτώσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο, Keith Kowalzcykowski et al. (2008), o γενικός 

σκοπός της εφαρµογής app2you και FORWARD είναι να θεωρηθούν συστήµατα 

εύκολα στη χρήση. Για αυτό και χρησιµοποιούν το σχεδιασµό WYSIWYG, όπου ο 

τελικός χρήστης αµέσως έχει το αποτέλεσµα της κάθε ενέργειας που δηµιουργεί. Οι 

οδηγοί (Wizards) προτείνουν στον τελικό χρήστη τη σηµαντικότητα και τη σηµασία 

των χαρακτηριστικών που µπορεί να επιλέξει και αυτόµατα τα δηµιουργούν. Επίσης 

εξηγούν στον τελικό χρήστη σε υψηλό επίπεδο αυτό που πρόκειται να σχεδιάσει χωρίς 

να τον εισάγουν στην λογική των σχηµάτων από βάσεις δεδοµένων ή ερωτηµάτων sql.  

 

Τεχνικές λεπτοµέρειες 

 

Η πρώτη τεχνική που χρησιµοποιείται λέγεται σχεδιασµός καθοδηγούµενος από σελίδες 

(page driven design), όπου στον τελικό χρήστη παρέχουµε ένα µοντέλο WYSIWYG 

των σελίδων που έχει δηµιουργήσει ο τελικός χρήστης. Οι ιδιότητες που καθορίζει ο 

τελικός χρήστης σε µια σελίδα δηµιουργούν άµεσα οπτικά αποτελέσµατα. Οι τεχνικές 

αυτές δανείστηκαν από το σχεδιασµό των αυτόµατων σχηµάτων από τις βάσεις 

δεδοµένων. Χρησιµοποιούνται wizards για να προσδιοριστούν οι ιδιότητες των φορµών 

και οι ενέργειες που γίνονται στις φόρµες, απαντώντας σε ερωτήσεις, που εκφράζονται 

σε µια γλώσσα εύκολη να κατανοηθεί από το χρήστη. O αρχικός σκελετός αποτελείται 

από σελίδες scetches, δικαιώµατα, ένα σχήµα βάσης δεδοµένων, και γενικές ιδιότητες, 

όπως όνοµα εφαρµογής και διαδροµή που θα αποθηκευτεί η εφαρµογή. Κάθε σελίδα 

Sketch έχει ένα url, και ένα περιεχόµενο σελίδας, χαρακτηριστικά και παραµέτρους που 

απαιτούνται να περαστούν ως παράµετροι . Το εργαλείο, επιτρέπει τη δηµιουργία ενός 

σχεδιαστή εκτυπώσεων (report generator), όµως µόνο ειδικοί µε SQL µπορούν να 

προσθέσουν ερωτήµατα για να παραχθούν τα queries.  
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Εικόνα 7. Page Wizard για την σελίδα εκκίνησης 

 

Για κάθε αντικείµενο (component) εισόδου που πέφτει µέσα στη φόρµα, ένα πεδίο 

προστίθεται στις απαιτήσεις του συστήµατος και µια σχετική ιδιότητα προστίθεται στο 

σχήµα της βάσης δεδοµένων.  
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Εικόνα 8. WYSIWYG Page Design 

 

2.6.4. «FAR» An End-User Language to Support Cottage E-services  

Τα αρχικά από το ακρωνύµιο FAR προήλθαν από τις λέξεις (Formulas And Rules). Το 

FAR, αντικείµενο έρευνας του άρθρου των Margaret Burnett et al. (2001) είναι µια 

γλώσσα ειδική για τελικούς χρήστες, ώστε να προγραµµατίζουν κατα παραγγελία 

(custom) ιστοσελίδες. Η πρωτοτυπία του FAR είναι ότι βασίζεται σε ένα middleware 

επίπεδο του εργαλέιου «e-speak». Το εργαλείο FAR επιτρέπει στους τελικούς χρήστες 

µικρών επιχειρήσεων να προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν γνώση 

για τα πρωτόκολλα που χρειάζονται ώστε να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο. 

Ενσωµατώνει τη λογική των λογιστικών φύλλων και των παραδειγµάτων που είναι 

βασισµένα σε κανόνες. Τα γεγονότα που είναι βασισµένα σε κανόνες, ο χρήστης 

καθορίζει τους κανόνες παρουσιάζοντας την µετά κατάσταση πάνω σε µια προϋπόθεση. 

Και οι 2 δυνατότητες υποστηρίζονται σαν διαφορετικές όψεις της ίδιας όµως λογικής, 

και επιτρέπουν στον τελικό χρήστη, να κινείται ανάµεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις. 

Το παράδειγµα στο οποίο θα βασιστούµε είναι ένας τελικός χρήστης που έχει µία βάση 
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δεδοµένων µε λουλούδια , και µε ένα λογισµικό σαν την Access θα µπορέσει να 

παράγει ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 

Τεχνικές λεπτοµέρειες 

Κατά τη διάρκεια σχεδιασµού, το FAR , αξιολογήθηκε από ένα εργαλείο 

αναπαράστασης σχεδιασµού για γλώσσες προγραµµατισµού που βασίζονται σε 

γνωστικές διαστάσεις. Στο παράδειγµα που αναφέρθηκε προηγουµένως, ο τελικός -

χρήστης που είναι ένας επιχειρηµατίας µιας µικρής επιχείρησης και έχει εξοικείωση µε 

τους υπολογιστές θα του προβληθεί ένα πρότυπο ιστοσελίδας, δείγµα άµεσου 

χειρισµού, όπου θα προσδιορίζει κανόνες και/ή φόρµουλες όπως σε λογιστικά φύλλα 

για να γεµίσει δυναµικά τα µέρη από τη σελίδα που είναι βασισµένη σε ένα 

εισερχόµενο query. 

 

 

Εικόνα 9. To εργαλείο FAR 

 

Οτιδήποτε φαίνεται στην περιοχή της σελίδας είναι κελιά ή πίνακας από κελιά που 

περιλαµβάνει κοµµάτια κειµένου, εικόνας κτλ. Ο χρήστης ξεκινάει µε µια λευκή σελίδα 

και χρησιµοποιώντας τη λογική του «συρσίµατος» (drag and drop) , τοποθετεί 
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αντικείµενα στο χώρο εργασίας. Στην παραπάνω «Εικόνα 9», οι τρεις εικόνες, οι 

φράσεις κειµένου ακόµα και η γραµµή στη µέση της ιστοσελίδας είναι κελιά ενώ στο 

κάτω µέρος της σελίδας είναι δύο πίνακες. Οι περιγραφές Cells database, field, relation 

και value είναι στιγµιότυπα από έναν ειδικό τύπο κελιών που ονοµάζονται “query cells” 

και είναι προσωρινές µεταβλητές για τιµές που θα έρθουν από κάποιο εισερχόµενο 

query. Όλα τα κελιά έχουν ιδιότητες όπως µέγεθος, γραµµατοσειρά, χρώµα, όνοµα.  

Η εφαρµογή FAR χρειάζεται να αντλήσει δεδοµένα από µια υπάρχουσα βάση 

δεδοµένων που θα πρέπει να υπάρχει από την αρχή. Είναι προφανές ότι πρέπει να 

υπάρχει το σχεσιακό σχήµα, προτού µπορέσει ο τελικός χρήστης να δηµιουργήσει το 

τελικό αποτέλεσµα που θέλει µε το εργαλείο FAR. Οι κανόνες στη συγκεκριµένη 

εφαρµογή µπορεί να αντιµετωπιστούν ως ένα δίκτυο περιορισµών. Όταν ο χρήστης 

επιλέξει ένα κελί, αυτόµατα εµφανίζεται στο τοµέα των κανόνων, ο κανόνας για το 

επιλεγµένο στοιχείο. Για παράδειγµα στην «Εικόνα 10» , το επιλεγµένο κελί είναι το 

subtotal (υποσύνολο) το οποίο είναι υπογραµµισµένο µε µαύρο χρώµα, και έχει την 

πρόβλεψη «Always» όπως και άλλα 10 κελιά, και ο κανόνας που εµπλέκει όλα αυτά τα 

κελιά παρουσιάζεται µέσα στο πλαίσιο Rules. Η ετικέτα «Whenever» δείχνει την 

πρόβλεψη, και οι ετικές «then/and» δείχνουν την συνέπεια από κάθε κελί που 

επηρεάζεται από αυτήν τη συνθήκη.  

 

 

Εικόνα 10. Παρουσίαση του τρόπου εφαρµογής των κανόνων 
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Το σύνολο των κανόνων που δηµιουργεί ο χρήστης καθώς και τα πεδία που θα 

εµφανιστούν στη σελίδα, η µορφή που θα έχουν και το πως θα είναι δοµηµένα πάνω 

στη σελίδα αποθηκεύονται σε µια µορφή XML.  

2.6.5. «WebSheets» Designing Dynamic Web Pages in the WYSIWYG 
Interface 

Το WebSheets είναι ένα προγραµµατιστικό εργαλείο, το οποίο παρουσιάστηκε στο 

άρθρο των David Wolber et al. (2002). Βασίζεται στο µοντέλο WYSIWYG, και 

χρησιµοποιείται στο σχεδιασµό δυναµικών σελίδων που έχουν πρόσβαση σε κάποια 

βάση δεδοµένων. Οι τελικοί χρήστες µπορούν να σχεδιάσουν τόσο την εµφάνιση όσο 

και την λειτουργικότητα χωρίς να έχουν γνώση προγραµµατισµού. Η δυνατότητα αυτή, 

διευκολύνεται µέσω µιας εφαρµογής µυθιστόρηµα του προγραµµατισµού, 

(Programming By Example), Query by Example (QBE), και µε τύπους υπολογιστικών 

φύλλων στο περιβάλλον WYSIWYG. Ο σκοπός της έρευνας µε αυτό το εργαλείο, είναι 

να ανακαλυφθούν τεχνικές που διευκολύνουν το σχεδιασµό δυναµικών σελίδων που 

έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων. 

 

Τεχνικές λεπτοµέρειες 

Το εργαλείο WebSheets παρέχει στον τελικό χρήστη βασικές HTML δυνατότητες για 

να σχεδιάσει τις φόρµες. Πιο ενδιαφέρον γίνεται όταν ο χρήστης θέλει να σχεδιάσει ένα 

πίνακα µέσα στη φόρµα. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, είτε να συσχετίσει τις 

στήλες του πίνακα µε αντίστοιχα πεδία από τη βάση δεδοµένων µέσα από ένα οδηγό 

(wizard), είτε να ζητήσει από το σύστηµα να του δηµιουργήσει το πίνακα στη βάση 

δεδοµένων και να αντιστοιχιστούν αυτόµατα οι στήλες του πίνακα µε τα πεδία του 

πίνακα της βάσης (PBE). Όταν δηµιουργείτε ο πίνακας, εµφανίζεται µια γραµµή µε 

δεδοµένα και από κάτω άλλες 3 γραµµές. Κάθε µία από αυτές τις γραµµές δέχονται την 

παραµετροποίηση, για τις ενέργειες SELECT, ADD, DELETE. 

Για παράδειγµα η παρακάτω «Εικόνα 11» απεικονίζει ένα τέτοιο πίνακα. Αν θέλουµε 

να εκτελεστεί το ερώτηµα (query) «select * from BookTable where Instock > 10 and 

Price > 22» θα πρέπει ο τελικός χρήστης να δηλώσει τις συνθήκες που θέλει να 

ισχύουν για τα δεδοµένα που θα εµφανίζονται. Οµοίως αν θέλει ο χρήστης να 

διαγράψει την εγγραφή που έχει όνοµα «Kafka» θα πρέπει στη στήλη που θέλει να έχει 

µια συγκεκριµένη τιµή, στη γραµµή «Del Select» να βάλει τη συγκεκριµένη τιµή πχ. 
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“Kafka” ώστε να εκτελεστεί το ερώτηµα (query) «Delete * from BookTable where 

Author=kafka». 

 

 

 Εικόνα 11. Εισαγωγή πίνακα στο WebSheets 

 

Σύµφωνα µε την «Εικόνα 11», ο τελικός χρήστης στη γραµµή «Add» τοποθετεί τους 

τίτλους των πεδίων που θα χρησιµοποιηθούν για την εισαγωγή νέων δεδοµένων, µέσα 

από τις φόρµες που θα δηµιουργηθούν αυτόµατα. Μόλις καταχωρηθούν καινούρια 

δεδοµένα, αυτόµατα θα ενηµερωθεί η όψη του πίνακα σύµφωνα µε τα κρητήρια που 

έχει επιλέξει στη στήλη «InStock» και στη στήλη «Price». Ο χρήστης, µπορεί επίσης να 

δηµιουργήσει λειτουργίες που θα γίνονται στα δεδοµένα της βάσης, συνήθως µε 

γεγονότα που θα πραγµατοποιούνται µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Επίσης, όταν µια 

συγκεκριµένη σελίδα, θα περιέχει τα αποτελέσµατα από το πάτηµα ενός κουµπιού, στο 

περιβάλλον σχεδίασης ένα νέο tab θα εµφανίζεται πάνω αριστερά, όπου θα είναι το 

όνοµα του κουµπιού που έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση της. Όπως φαίνεται και 

στην «Εικόνα 11», υπάρχει η σελίδα «Add» και η σελίδα «Page1.Submit». Επίσης µε 

το εργαλείο WebSheets, εκτός από τη διαχείριση των φορµών που θα συνδέονται µε 

δεδοµένα, ο τελικός χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τα δεδοµένα, που θα 

εµφανίζονται µέσα στον ίδιο τον πίνακα, βάζοντας τρόπους υπολογισµού. Πχ η στήλη 

«Total» υπολογίζεται από τον τύπο «Instock*Price». Σε επόµενο βήµα, αναφέρεται, ότι 

θα υλοποιηθεί η συσχέτιση πινάκων. Αυτό στο οποίο υπερτερεί η εφαρµογή Websheets, 
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έναντι αντίστοιχων εργαλείων είναι η αµεσότητα της δηµιουργίας πεδίων στην βάση 

δεδοµένων χωρίς την αντιστοίχηση πεδίων της εµφάνισης µε τα πεδία της βάσης.  

 

2.6.6. «PHPCLICK» Α Web application Development tool 

Το εργαλείο PHPCLICK, (Web 26), αναπτύχθηκε στο πλαίσιο µιας προσπάθειας 

συνεργασίας έρευνας του Virginia Tech και του PennState µε θέµα «End User 

Development of Web Applications». Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η απλούστευση 

της ανάπτυξης των web εφαρµογών. Το εργαλείο αυτό βοηθάει έναν τελικό χρήστη να 

δηµιουργήσει ένα project, το οποίο θα περιέχει (on-line φόρµες, εκθέσεις, βάσεις 

δεδοµένων) µέσα από απλά βήµατα. Το τελικό αποτέλεσµα έχει προέλθει έπειτα από 

την µελέτη 9 άλλων αντίστοιχων πλατφορµών εµπορικών και µη, σύµφωνα µε το πόσο 

συµβατές και προσεγγιστικές είναι προς τον τελικό χρήστη. Τα εργαλεία µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας τα οποία συµµετείχαν στην έρευνα έδειξαν ότι, δεν υπήρχε 

έλλειψη από λειτουργικότητα, αλλά υπήρχε πρόβληµα στην ευκολία χρήσης.  

 

Τεχνικές λεπτοµέρειες 

Το εργαλείο PHPClick χρησιµοποιεί το framework PRADO το οποίο είναι ένα 

επεκτάσιµο περιβάλλον βασισµένο σε components, παρόµοιο µε το ASP.NET ή µε το 

Java Server Faces. Είναι βασισµένο σε web τεχνολογία και δεν απαιτείτε να έχει 

εγκατασταθεί πουθενά κανένας «πελάτης» (client). Ενσωµατώνει την µεθοδολογία 

WYSIWYG και υποστηρίζει την λειτουργία «drag and drop» για µεγαλύτερη ευκολία. 

Υποστηρίζει όλες τις βασικές λειτουργίες από components όπως κουτάκια 

(checkboxes), πολλαπλές επιλογές (radio buttons), λίστες (selects), κείµενα (text areas), 

αλλά και πιο προχωρηµένα components όπως πίνακες (data tables) ή σελίδες 

λεπτοµερειών (detail pages). Έχει κατασκευαστεί σε πρότυπα ανοικτού κώδικα, 

χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως PHP, XML, DHTML, και MySQL. Ένα από τα 

πλεονεκτήµατα του, σε σύγκριση µε άλλα περιβάλλοντα σχεδίασης φορµών για 

τελικούς χρήστες, είναι ότι ο σχεδιασµός του σχήµατος της βάσης γίνεται τη στιγµή της 

σχεδίασης των φορµών. Ακόµα , υπάρχουν προκαθορισµένες ενέργειες, για την 

αποθήκευση των δεδοµένων, την µετάβαση σε άλλη σελίδα, και την αποστολή email. 

Σε κάθε σελίδα ο τελικός χρήστης καθορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης. Επίσης 

αυτόµατα δηµιουργείται το sitemap της ιστοσελίδας. 
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Εικόνα 12. Παράδειγµα αυτόµατου σχεδιασµού sitemap «On-line » 

 

Για την λειτουργία του εργαλείου, χρειάζεται έκδοση της PHP 5.0.1 ή µεγαλύτερη, ενώ 

για τη βάση δεδοµένων χρειαζόµαστε MySQL 4.07.17 ή µεταγενέστερη. Οι παρακάτω 

εικόνες, δείχνουν το user-interface της εφαρµογής. 

 

 

Εικόνα 13. Σχεδιασµός φόρµας σε συνδυασµό µε πεδία της βάσης 
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 Εικόνα 14. Σχεδιασµός πεδίων πάνω σε φόρµα 
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3. Μεθοδολογία 
 

Σύµφωνα µε όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, θα διαχωρίσουµε τα θετικά και τα 

αρνητικά στοιχεία από την κάθε εφαρµογή - έρευνα ώστε να αναπτυχθεί ένα εργαλείο 

όσο το δυνατόν καλύτερο γίνεται.  

 

3.1 Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε προηγουµένως, παρακάτω 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των εργαλείων που 

αναλύθηκαν. Στο εργαλείο Freedom, θα συγκρατήσουµε τη λογική του προτύπου 

(WYSIWYG) επειδή βοηθάει τον τελικό χρήστη. Είναι ένα πρότυπο που δείχνει στον 

τελικό χρήστη σε πραγµατικό χρόνο τα αντικείµενα που έχει χρησιµοποιήσει, και τη 

διάταξη την οποία έχουν, ώστε να µπορέσει να τα διαµορφώσει σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούν τις ανάγκες του. 

 

Το ίδιο πάντα εργαλείο, χαρακτηρίζεται από µια διαδικασία ανάπτυξης που θέτει τον 

τελικό στόχο του χρήστη ως το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων. Ένα συµπέρασµα 

που µπορεί να εξαχθεί από τον ορισµό του GDD είναι ότι στο πλαίσιο των 

επαγγελµατικών χρηστών είναι καλύτερο να παρέχεται ενα εργαλείο που δεν θα δίνει 

σηµασία και βαρύτητα σε ρυθµίσεις όπως η διάταξη της εφαρµογής, η ροή στις σελίδες, 

οι κανόνες επικύρωσης, και οι βάσεις δεδοµένων αλλά θα επικεντρώνεται στο τελικό 

στόχο του χρήστη. Όµως το ερώτηµα που προκύπτει είναι, πως µπορούµε να 

γνωρίζουµε αν ένα τέτοιο εργαλείο, µπορεί να καλύψει σε µεγάλο βαθµό το χώρο του 

προβλήµατος του χρήστη. Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα έρχεται από την έρευνα του 

Rode and Rosson, (2003), όπου διαπιστώθηκε ότι περίπου το 30% των διαδικτυακών 

εφαρµογών µπορεί να αντιµετωπιστεί µε εργαλεία EUD µε την κατάλληλη αποθήκευση 

και ανάκτηση δεδοµένων, και ένα άλλο 40% µπορεί να ικανοποιηθεί από κατά 

παραγγελία (customized) εφαρµογές. Βασισµένος σε αυτήν την απάντηση, γίνεται 

αντιληπτό, ότι ένα εργαλείο EUD θα καλύπτει ένα µικρό χώρο προβλήµατος. Στην 

δηµιουργία του δικού µας εργαλείου θα βασιστούµε σε ένα παράδειγµα, και πάνω εκεί 

θα στηριχτούµε για να αναπτύξουµε, το εργαλείο. 
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Έπειτα, ένας τελικός χρήστης είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση οδηγών (wizard), από 

την εγκατάσταση µια εφαρµογής στον Η/Υ µέχρι και την ακολουθία οδηγιών για την 

δηµιουργία µια κατασκευής στον κήπο. Το εργαλείο ανάπτυξης Freedom, έχει wizard 

για την κατασκευή µιας εφαρµογής και ακριβώς την ίδια λογική θα επιχειρήσουµε να 

χρησιµοποιήσουµε στην διαδικασία ανάπτυξης του δικού µας εργαλείου. 

 

Μελετώντας το εργαλείο «Wizard for web-based data entry applications» , δεν θα 

σταθώ στο θετικό σηµείο της χρησιµοποίησης του wizard, αλλά στη δοµή του κώδικα, 

όπου ακολουθεί το πρότυπο Model View Controller. Σε αντιπαραβολή µε το εργαλείο 

το οποίο θα αναπτυχθεί, τo µοντέλο θα περιέχει το σχήµα της βάσης, τις κλάσεις που θα 

υλοποιούν τα αντικείµενα, ενώ το «view» θα είναι οι φόρµες που θα σχεδιάζει ο 

χρήστης, δηλαδή η εµφάνιση και ο controller θα έχει όλες εκείνες τις συναρτήσεις και 

διαδικασίες που θα διαχειρίζονται τα δεδοµένα ανάµεσα στο µοντέλο και στην 

εµφάνιση «view».  

 

Σύµφωνα µε το εργαλείο της οικογένειας «Do It Yourself», εκείνο το οποίο θα 

προσπαθήσουµε να αποφύγουµε είναι ο σχεδιασµός του σχήµατος της βάσης από το 

χρήστη. Υποτίθεται ότι ένας τελικός χρήστης, δεν έχει δει, ούτε έχει αντιµετωπίσει 

ξανά, το πρόβληµα του σχεδιασµού σχήµατος βάσης δεδοµένων, οπότε θα είναι κάτι 

εντελώς ξένο προς αυτόν και δεν θέλουµε σε καµία περίπτωση να έρθει αντιµέτωπος µε 

αυτό. Αντίθετα θα φροντίσουµε τα πεδία της βάσης να δηµιουργούνται αυτόµατα µε το 

σχεδιασµό των πεδίων της φόρµας.  

 

Στο επόµενο εργαλείο που παρουσιάστηκε, το «FAR» εντοπίζεται µια πολύ χρήσιµη 

λειτουργία. Παρατηρείτε πολύ συχνά, σε πολλές εφαρµογές, η αλλαγή µιας τιµής σε 

ένα πεδίο, να έχει επίπτωση σε άλλα πεδία, ή ακόµα ένα πεδίο µπορεί να είναι 

υπολογιζόµενο. Η διαδικασία η πρώτη, µοιάζει πολύ µε τη λειτουργία ενός 

ενεργοποιητή (trigger) σε µια βάση δεδοµένων, οπότε µια τέτοια προσέγγιση ίσως θα 

έλυνε το πρόβληµα των κανόνων. Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν η υλοποίηση του 

κανόνα να γίνει µε κώδικα, που να υλοποιείται έµµεσα από τον χρήστη, στο επίπεδο 

του ελεγκτή (Controller). Οι δυο αυτές λύσεις θα εξεταστούν, µε πραγµατικό 

παράδειγµα τη στιγµή της σχεδίασης και αναλόγως θα επιλεχθεί µια από τις δύο αυτές 

λειτουργίες. Στη συνέχεια το εργαλείο WebSheets, δείχνει να µας κερδίζει µε τα 

χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο. Το πιο ενδιαφέρον, είναι ότι 
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υποστηρίζει το σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων τη στιγµή της δηµιουργίας των 

φορµών, και αυτό είναι κάτι εύχρηστο για τον τελικό χρήστη. Σύµφωνα µε τις εικόνες 

του εργαλείου, είναι πολύ όµορφη η λογική, για τον τρόπο που οι ενέργειες SELECT, 

ADD, DELETE θα υλοποιούνται από το χρήστη. Είναι βέβαιο, ότι σε κάθε µια εγγραφή 

σε ένα πίνακα , θα πρέπει να υπάρχουν ενέργειες για τη διαγραφή «DELETE», την 

προσθήκη «ADD» την επιλογή «SELECT» και την µεταβολή «EDIT». Το µειονέκτηµα 

µε το συγκεκριµένο εργαλείο , είναι ότι στο σχετικό άρθρο, δεν υπήρχε αναφορά για 

τον τρόπο που υλοποιεί το σχήµα της βάσης, ούτε και το ίδιο το εργαλείο. Έτσι δεν 

µπορούσαµε να ερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιούσε τις συσχετίσεις των 

πινάκων.  

 

Τέλος το εργαλείο «PHPClick» αναφέρει ότι έχει ακριβώς το ίδιο πλεονέκτηµα µε το 

εργαλείο «WebSheets», µόνο που το συγκεκριµένο εργαλείο, παρόλο που υπήρχε 

διαθέσιµο για κατέβασµα (download), δεν υποστήριζε αυτή τη δυνατότητα την οποία, 

ανέφερε. Μετά από δοκιµές του συγκεκριµένου εργαλείου, κατέληξα στο συµπέρασµα, 

ότι πρώτα πρέπει να δηµιουργήσεις το σχήµα της βάσης και µετά να αντιστοιχήσεις τα 

πεδία της φόρµας µε τα πεδία της βάσης. Βέβαια ενδιαφέρον είναι, ότι µπορεί ο τελικός 

χρήστης να έχει το ιστορικό από τα applications που δηµιουργεί. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ο τρόπος προσέγγισης στο σχεδιασµό του εργαλείου. 
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3.2 Προσέγγιση στο σχεδιασµό του εργαλείου 
 

Όπως, αναφέραµε παραπάνω , έτσι και στην πράξη , το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί 

για την υλοποίηση του κώδικα θα είναι το MVC (Model View Controller). Το MVC 

θεωρείτε σήµερα ένα αρχιτεκτονικό πρότυπο το οποίο χρησιµοποιείται στη µηχανική 

λογισµικού. Το πρότυπο αυτό αποµονώνει τη λογική τοµέα (domain logic), τη λογική 

της εφαρµογής για τον χρήστη, από την είσοδο και την παρουσίαση (input and 

presentation) δηλαδή τη διεπαφή Graphical User Interface επιτρέποντας την 

ανεξάρτητη ανάπτυξη, δοκιµή και συντήρηση του καθενός. Το επιπλέον πλεονέκτηµα 

από αυτό το πρότυπο είναι ότι, σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουµε τη βάση 

δεδοµένων από όπου θα αντλήσουµε τα δεδοµένα, το µόνο που χρειαζόµαστε να 

αλλάξουµε είναι το µοντέλο.  

 

 

 Εικόνα 15. Πρότυπο (MVC) στο σχεδιασµό φορµών 

 

Στην πραγµατικότητα ο τελικός χρήστης θα χρησιµοποιεί το εργαλείο σαν να ήταν το 

σύστηµα διαχείρισης (backend) για µια διαδικτυακή εφαρµογή, και το αποτέλεσµα που 

θα δηµιουργούταν από το backend θα ήταν το front end. Στην ουσία όµως το front end 

είναι η εφαρµογή που ήθελε ο τελικός χρήστης να δηµιουργήσει. 
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Εικόνα 16. Καθοδήγηση χρήστη στο εργαλείο σχεδίασης φορµών 

 

Ο χρήστης , για να εισέλθει στο εργαλείο διαχείρισης των φορµών, θα δίνει ένα 

username και ένα κωδικό. Στη συνέχεια θα µπορεί να δηµιουργεί µια καινούρια 

εφαρµογή, δίνοντας το όνοµα αυτής και µετά θα εισέρχεται στο µενού σχεδίασης των 

φορµών. Κάθε φόρµα, αποτελείται από πεδία (fields), και κάθε πεδίο, έχει ιδιότητες 

όπως ο τύπος δεδοµένων του, η εµφάνιση (control) που θα έχει, και η λειτουργία.  

3.3 Συσχετίσεις 
 

Το παράδειγµα στο οποίο θα στηριχτούµε για να αναπτύξουµε το εργαλείο, θα είναι ένα 

πρότυπο «∆ανειστικής βιβλιοθήκης». Οποιοιδήποτε προβληµατισµοί, εµφανιστούν στο 

σενάριο αυτό, θα αντιµετωπιστούν και θα ισχύουν και για άλλα projects που θα έχουν 

ίδιο βαθµό δυσκολίας. Αρχικά θα έχουµε τις φόρµες «Μαθητές» και «Βιβλία». 

Εννοείτε ότι, οι φόρµες θα έχουν πεδία χαρακτηριστικά για την κάθε µία. Για 

παράδειγµα, η φόρµα «Μαθητές» θα έχει το πεδίο του ονόµατος, του επιθέτου, της 

ηµεροµηνίας εγγραφής, της πόλης, της διεύθυνσης , του τηλεφώνου, της σχολής, κ.ο.κ. 

Αντίστοιχα η φόρµα «Βιβλία», θα έχει πεδία, όπως ο τίτλος, συγγραφέας, αριθµός 

σελίδων, ISBN, κ.ο.κ. 
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Εικόνα 17. ∆ιαγραµµα UI Παραµετροποίησης φορµών 

 

Μελετώντας τα προηγούµενα παραδείγµατα, ο πρώτος προβληµατισµός που 

δηµιουργείται είναι η συσχέτιση ενός ξένου κλειδιού FK (Foreign key) σε ένα πίνακα.  

Π.χ. Στο πίνακα «Μαθητές», αναφέρθηκε παραπάνω ότι, θα αποθηκεύεται σαν 

πληροφορία, η πόλη, από όπου θα κατάγεται ο µαθητής.  

∆ύο λύσεις φαντάζουν πιθανές. Ο ένας τρόπος είναι να υλοποιηθεί σαν ένα απλό πεδίο. 

Στην περίπτωση όµως που ο χρήστης, θεωρούσε µάταιο κάθε φορά να πληκτρολογεί 

την ίδια τιµή, τότε, θα έπρεπε να του δοθεί η δυνατότητα να υλοποιήσει µια συσχέτιση. 

Η συσχέτιση σε ένα τέτοιο παράδειγµα είναι «1 προς πολλά». Επειδή ο τελικός χρήστης 

δεν έχει στο µυαλό του την ιδέα της συσχέτισης, θα πρέπει να υλοποιηθεί η συσχέτιση 

µέσα από τρόπους που θα είναι κατανοητούς για αυτόν. 
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Εικόνα 18. Πίνακες φορµών Μαθητές και Πόλη 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο άλλος τρόπος είναι να τοποθετήσει στη φόρµα «Μαθητές» 

ένα πεδίο από άλλη φόρµα. Αν δεν την έχει δηµιουργήσει την «άλλη» φόρµα, θα τη 

δηµιουργήσει εκείνη τη στιγµή. Στη συνέχεια επιλέγει την φόρµα διαλέγει το πεδίο, και 

έτσι θα υλοποιήσει τη συσχέτιση µε το πίνακα «Πόλη», χωρίς να εµφανιστεί πουθενά 

κάποια έννοια δύσκολη ή άγνωστη προς αυτόν. 

 

3.4 Συσχετίσεις Πολλά προς πολλά (Ν * Μ) 

 

Στο παράδειγµα της «∆ανειστικής Βιβλιοθήκης», επιπλέον, δηµιουργείτε η εξής 

απορία: Πως θα µοντελοποιηθεί η λογική « Ένας µαθητής νοικιάζει πολλά βιβλία, και 

ενα βιβλίο νοικιάζεται από πολλούς µαθητές.» 

 Η λύση στο µυαλό ενός ανθρώπου που ασχολείται µε βάσεις δεδοµένων αµέσως θα 

κατευθυνότανε στο επόµενο σχήµα, «Εικόνα 19» , σύµφωνα µε τη θεωρία ενός 

σχεσιακού συστήµατος βάσεων δεδοµένων (RDBMS). 
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 Εικόνα 19. Σχεσιακό σχήµα , µε συσχέτιση (Ν * Μ), αναλυτή Β∆ 

 

Το πρόβληµα όµως δηµιουργείτε, διότι θα µπορούσε ένας τελικός χρήστης να σκεφτεί 

το παρακάτω µοντέλο της «Εικόνας 20». 

 

 

Εικόνα 20. Σχεσιακό σχήµα , µε συσχέτιση (Ν * Μ), τελικού χρήστη 
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Είναι προφανές ότι ο τελικός χρήστης στο µυαλό του δεν έχει µοντέλα, και είναι πολύ 

λογικό, διότι δεν είναι το αντικείµενο της καθηµερινής του ενασχόλησης. Αντιθέτως 

όµως µπορεί να έχει στη σκέψη του την έννοια των φορµών, επειδή οι φόρµες είναι µια 

έννοια, που χρησιµοποιεί στην καθηµερινότητά του. Φαίνεται ότι η δηµιουργία 

«συσχέτισης πολλά προς πολλά», αποτελεί ένα ιδιαίτερο σηµείο. 

 

Μία αρχική προσέγγιση, εξαιτίας της λογικής που υπάρχει στη µηχανική λογισµικού, 

ήταν ο χαρακτηρισµός της φόρµας, δηλαδή να επιλέγει ο χρήστης µια από τις 

παρακάτω έννοιες: 

-Master 

-Detail 

-Συσχέτιση (Relation N*M) 

 

Όταν θα επιλέξει ο χρήστης ότι το πεδίο που θέλει να προσθέσει στη φόρµα είναι τύπου 

«Συσχέτιση», στη συνέχεια θα του προτείνονται οι διαθέσιµες φόρµες ώστε να διαλέξει 

ποιες συσχετίζονται, και αφού τις επιλέξει θα έχει µια επιλογή (Αυτόµατα ή 

προτεινόµενο). Στην ουσία η επιλογή «Προτεινόµενο» θα δηµιουργήσει τον πίνακα, 

όπου κύριο κλειδί θα είναι ο συνδυασµός των άλλων δύο ξένων κλειδιών σε αυτόν τον 

πίνακα. 

 

Έτσι, ο τελικός χρήστης πάλι θα χρησιµοποιήσει την έννοια φόρµες, µια έννοια όπως 

αναφέρθηκε, ιδιαίτερα γνωστή. Αν µέσα στις φόρµες, χρησιµοποιεί στοιχεία από άλλη 

φόρµα, τότε θεωρούµε ότι έχουµε συσχέτιση τύπου ξένου κλειδιού (FK). 

 

Η παρακάτω έκφραση θα έδινε λύση σε µία γρήγορη σκέψη. 

«Ποια πεδία υπάρχουν σε άλλες φόρµες;». 
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Εικόνα 21.Πρότυπο φόρµας , χαρακτηρισµός πεδίων ανάλογα τους είδους συσχέτισης 

 

Το ρήµα «υπάρχουν», είναι µια λέξη, που κρύβει µέσα της την έννοια της προέλευσης, 

οπότε ο τελικός χρήστης, µπορεί να αντιληφθεί, αν θα προέρχεται, ένα πεδίο από αλλού 

ή όχι.  

3.5 Τύποι πεδίων 
 

Κάθε πεδίο µιας φόρµας, έχει χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν, τον τύπο 

δεδοµένων που θα αποθηκεύει, τον τρόπο εµφάνισης που θα έχει, και πιθανόν τη 

συµπεριφορά που θα έχει. Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι, ένα πεδίο θα 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Τύπος : Ακέραιος (Integer), Αλφαριθµητικός (String), Λογικός (Boolean), Λίστα, 

Συσχέτιση  

Μήκος : To µήκος του πεδίου στη φόρµα (Ανάλογα τον τύπο δεδοµένων) 

Null  : Aν µπορεί το στοιχείο να έχει κενή τιµή 

 

Αν το στοιχείο που θα επιλέξει ο τελικός χρήστης είναι «Λίστα», θα του δοθεί η 

δυνατότητα να κάνει εισαγωγή τιµών στη µορφή «ΚΛΕΙ∆Ι ΤΙΜΗ» (KEY VALUE). 
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Αν το στοιχείο που θα επιλέξει ο τελικός χρήστης είναι «Συσχέτιση (FK)» θα πρέπει να 

υποδείξει την φόρµα που συσχετίζεται και ποιο πεδίο θα εµφανίζεται . 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

Είδος στοιχείου : EditBox, Text Area, CheckBox, Radio Button, Button, Submit 

Χρώµα : Θα µπορεί να διαλέξει χρώµα σε κάθε αντικείµενο 

Γραµµατοσειρά : Θα µπορεί να διαλέξει µια γραµµατοσειρά 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ανάλογα µε το είδος του στοιχείου (control), θα πρέπει να διευκρινιστεί η συµπεριφορά 

που θα έχει. Η πιο απλή και πιο συχνή συµπεριφορά, είναι η µετάβαση σε µια άλλη 

φόρµα. Το στοιχείο τύπου «submit» θα υπάρχει αυτόµατα στις φόρµες που θα 

δηµιουργεί ο χρήστης, και η συµπεριφορά του, θα είναι ήδη καθορισµένη, χωρίς να 

χρειάζεται ο τελικός χρήστης να δηλώσει τη συµπεριφορά του submit. 

 

Ακολουθώντας τις επισηµάνσεις του άρθρου των Turau, V. (2002), το εργαλείο θα 

πρέπει να τηρεί τους παρακάτω στόχους κατά την εισαγωγή δεδοµένων, ώστε να 

παρέχουν στον τελικό χρήστη ασφάλεια στις κινήσεις του και επίσης να του παρέχουν 

µια αίσθηση εύκολης χρήσης. 

 

• Ελάχιστες ενέργειες εισόδου 

Ο τελικός χρήστης είναι προτιµότερο να επιλέγει από µενού, ή από κουµπιά επιλογής, 

και να αποφεύγει την πληκτρολόγηση χαρακτήρων, ώστε να καταργήσει τη πιθανότητα 

εµφάνισης τυπογραφικών λαθών, όπως δηλαδή τα πεδία τύπου List Box. 

 

• Αποφυγή της περιττής εισαγωγής δεδοµένων 

Η περιττή εισαγωγή δεδοµένων εκλαµβάνεται ως σπατάλη και είναι µια επιπλέον 

ευκαιρία για εµφάνιση λαθών και ανακολουθιών. 

 

• Συµβατότητα της εισαγωγής δεδοµένων µε την εµφάνιση των δεδοµένων  

Η µορφή των πληροφοριών της εισαγωγής των στοιχείων θα πρέπει να συνδέεται στενά 

µε τη µορφή των πληροφοριών που εµφανίζονται. 
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• Aνάδραση της εφαρµογής  

Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από το σύστηµα για τις ενέργειες των χρηστών που 

επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία. 

 

• Αποτροπή σφαλµάτων και απλό χειρισµό λάθους  

 

Το σύστηµα θα πρέπει να ανιχνεύει όλα τα σφάλµατα των χρηστών και να προσφέρει 

απλές, εποικοδοµητικές, και συγκεκριµένες οδηγίες για διόρθωση. 

Για παράδειγµα, οι χρήστες δεν θα έπρεπε να εισάγουν όλα τα στοιχεία εισόδου ξανά, 

αλλά µάλλον θα χρειαστεί να επιδιορθώσουν µόνο το ελαττωµατικό τµήµα. Επίσης οι 

εσφαλµένες ενέργειες θα πρέπει να επιστρέψουν το σύστηµα σε µια σταθερή 

κατάσταση. 

 

 

 



38 

 

3.6 Ενέργειες 
 

Αφού έχουµε προσεγγίσει το θέµα των φορµών και των στοιχείων που θα περιέχονται 

σε αυτές, στη συνέχεια καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε το θέµα των «Ενεργειών» στο 

παράδειγµα της «∆ανειστικής Βιβλιοθήκης». Οι ενέργειες «Ενοικίαση» και 

«Επιστροφή» βιβλίου, θα πρέπει να είναι ενέργειες (ACTIONS) στη φόρµα «Βιβλία» ή 

στην φόρµα «Μαθητές». ∆ηλαδή θα πρέπει να καθοδηγηθεί ο τελικός χρήστης, ώστε 

τις συσχετίσεις που υπάρχουν στα σχεσιακά µοντέλα να τις υλοποιήσει µε την λέξη 

κλειδί «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» (ACTIONS). 

 

Η ενέργεια της «Ενοικίασης» σε επίπεδο διεπαφής (user interface) θα µπορούσε να 

είναι µια φόρµα όπου ο χρήστης θα επιλέγει το µαθητή, το βιβλίο και την ηµεροµηνία 

ενοικίασης και αντίστοιχα σε µια άλλη φόρµα θα υλοποιούταν η ενέργεια της 

«Επιστροφής» όπου θα επέλεγε ο τελικός χρήστης το µαθητή, το βιβλίο , και την 

ηµεροµηνία επιστροφής. Αυτές οι 2 ενέργειες (ACTIONS) γίνονται µέσα από µία 

φόρµα και θα µπορούσαν να υλοποιηθούν είτε στη φόρµα «Μαθητές» είτε στη φόρµα 

«Βιβλία». Οι δύο φόρµες θα αποθήκευαν πληροφορίες σε ένα κοινό πίνακα, στη βάση 

δεδοµένων ο οποίος θα είχε την παρακάτω µορφή. 

 

ID ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔ. ACTION ΜΑΘΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ 

1 10/11/2011 1 STUDA BOOK1 

2 12/11/2011 1 STUDA BOOK2 

3 15/11/2011 2 STUDA BOOK1 

Εικόνα 22.Πίνακας δεδοµένων ενεργειών «Ενοικίασης» και «Επιστροφής» 

 

Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι, ο παραπάνω πίνακας έχει νόηµα µόνο αν 

χαρακτηριστούν οι ενέργειες µε ένα κωδικό, δηλαδή το 1 να σηµαίνει ενοικίαση και το 

2 επιστροφή. Εδώ όµως δηµιουργείτε πρόβληµα, στον τρόπο µε τον οποίο θα 

χαρακτηρίσει ο χρήστης µια ενέργεια µε ένα κωδικό, και πως ο κωδικός της µίας 

ενέργειας θα χαρακτηριστεί ότι είναι το ανάστροφο της άλλης. 
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Έτσι , οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα ότι ένα σχεσιακό σχήµα βάσης δεδοµένων 

(RDBMS), είναι δύσκολο να το αντιληφθεί ένας τελικός χρήστης, πόσο µάλλον, να το 

σχεδιάσει έστω και έµµεσα. Για αυτό καταλήγουµε στη χρήση βάσεων δεδοµένων 

τύπου NOSQL (Not only SQL). 

 

3.7 Βάσεις ∆εδοµένων τύπου NoSQL   

 

Στην πληροφορική, η λέξη NoSQL, µερικές φορές επεκτείνεται στο “όχι µόνο SQL”. 

Είναι µία κατηγορία των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) µε 

ορισµένες σηµαντικές αλλαγές. Η κυριότερη από αυτές είναι ότι δεν χρησιµοποιούν ως 

γλώσσα ερωτηµάτων τους την SQL. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων, δεν απαιτούν σταθερό 

σχήµα πινάκων, αποφεύγουν τις λειτουργίες συσχετίσεων, και συνήθως έχουν οριζόντια 

προσβασιµότητα. Οι πανεπιστηµιακοί ερευνητές αναφέρονται σε αυτές τις βάσεις 

δεδοµένων ως “δοµηµένες αποθήκες”, ένας όρος ο οποίος περιλαµβάνει τις κλασσικές 

βάσεις δεδοµένων ως υποσύνολο. (Web 20) 

Συχνά οι βάσεις δεδοµένων κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τον τρόπο που 

αποθηκεύουν τα δεδοµένα. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι παρακάτω : 

 

• Κλειδί – Τιµή (Key – Value Store) 

• Στήλες – Γραµµές (Column – Rows Stores) 

• Έγγραφα (Document Stores) 

• Γράφοι (Graph Databases) 

 

Οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (RDBMS) έχουν ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν µε 

Συναλλαγές (Transactions) και µε το γνωστό ακρωνύµιο ACID.  

 

• Ατοµικότητα (Atomicity). Σηµαίνει ότι θα εκτελεστεί ολόκληρη η συναλλαγή ή 

δεν θα εκτελεστεί καθόλου 

• Συνέπεια (Consistency). Εξαιτίας της ύπαρξης ξένων κλειδιών – συσχετίσεων, η 

µετάβαση από µια κατάσταση σε µια άλλη, σηµαίνει ότι θα είναι συνεπής. 

• Αποµόνωση (Isolation). Απαγορεύεται η πρόσβαση σε δεδοµένα συναλλαγής 

που δεν έχουν ολοκληρωθεί. 
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• ∆ιάρκεια (Durability). Έχουµε την ευελιξία να αποκτήσουµε την προηγούµενη 

κατάσταση, µετά από όλες τις καταχωρηµένες (commited) συναλλαγές. 

 

Με τις ανάγκες του διαδικτύου (WEB), να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τις 

βάσεις δεδοµένων, πλέον οι χρήστες και προγραµµατιστές στο web θέλουν να έχουν 

χαρακτηριστικά στις βάσεις δεδοµένων όπως Συνέπεια, ∆ιαθεσιµότητα, ∆ιαµοιρασµό. 

Σύµφωνα όµως µε το θεώρηµα του CAP, µπορούµε να έχουµε µόνο δύο από τα τρία 

αυτά χαρακτηριστικά. (Web 33) 

 

Η επόµενη «Εικόνα 23», δείχνει το θεώρηµα του CAP, µε ένα εµφανές σχήµα, ότι δεν 

µπορούµε να έχουµε ταυτόχρονα και τα 3 χαρακτηριστικά σε µία βάση δεδοµένων. 

 

 

Εικόνα 23.Θεώρηµα CAP 

 

Η παρακάτω «Εικόνα 24» µας δείχνει ποιοι συνδυασµοί υπάρχουν, σύµφωνα µε το 

θεώρηµα CAP, σε βάσεις δεδοµένων τύπου NoSQL. Υπάρχουν 3 κατηγορίες οµάδων. 

 

• CA. Αποτελούνται από µικρά τοπικά δίκτυα ή πολύ µικρά clusters, µε µικρό 

partitioning στα δεδοµένα. Εγγυούνται µεγάλη διαθεσιµότητα (availability) και 

συνέπεια (consistency).  
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• CP. ∆εδοµένα µη προσβάσιµα συνεχώς, αλλά έχουµε συνέπεια και αντοχή στη 

κλιµάκωση. 

• AP. ∆εδοµένα συνεχώς διαθέσιµα µε κίνδυνο να µην είναι ενηµερωµένα. 

 

 

Εικόνα 24.Θεώρηµα CAP, σε βάσεις δεδοµένων NoSQL 

 

Όπως αναφέραµε παραπάνω, επειδή θέλουµε το εργαλείο σχεδίασης φορµών, να είναι, 

βασισµένο στο στόχο υλοποίησης του τελικού χρήστη (GDD), έτσι η συνέπεια είναι 

ένα χαρακτηριστικό το οποίο θέλαµε οπωσδήποτε να κυριαρχεί στη βάση δεδοµένων, 

ώστε και το αποτέλεσµα των ενεργειών του χρήστη να είναι συνεπής. 

Απορρίπτουµε όµως την περίπτωση CA, διότι όπως αναφέραµε παραπάνω, οι 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, δηµιουργούσαν πρόβληµα, στο τρόπο υλοποίησης. 

Καταλήγουµε λοιπόν, ότι παρακάτω υπάρχουν τα εξής πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα στις βάσεις δεδοµένων τύπου NoSQL: 

 

 

 

 



42 

 

Πλεονεκτήµατα  

• Κλιµακωσιµότητα 

• Υψηλή διαθεσιµότητα 

• Χαµηλό κόστος 

• Ευελιξία στο σχήµα 

 

Μειονεκτήµατα 

•  ∆υνατότητες σε ερωτήµατα 

• Standardization 

• Συνέπεια και eventual Consistency, όχι όµως σε όλες τι βάσεις NoSQL 

 

Στο δικό µας εργαλείο θα χρησιµοποιήσουµε τη βάση δεδοµένων MongoDB, όπου θα 

έχουµε στη διάθεση µας τα χαρακτηριστικά της Συνέπειας (Consistency) και τoυ 

∆ιαµοιρασµού (Partition Tolerance) (CP). Σύµφωνα µε τη λογική και δοµή που 

υποστηρίζουν αυτές οι βάσεις, και ιδιαίτερα ότι έχουν ευελιξία στο σχήµα, καταλήξαµε 

στην χρησιµοποίηση της MongoDB. Η παρακάτω µορφή απεικονίζει τον τρόπο µε τον 

οποίο καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα που προηγουµένως αναφέραµε. 
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Εικόνα 25. Υλοποίηση, master-detail 

 

Αν ο τελικός χρήστης επιλέξει την επιλογή (α) από την παραπάνω «Εικόνα 25», στην 

ουσία θα υλοποιήσει µια απλή συσχέτιση, δηλαδή ένα ξένο κλειδί (FK). Αρχικά θα 

διαλέξει, από ποια φόρµα θέλει να προέρχεται το ξένο πεδίο, και στη συνέχεια θα 

διαλέγει ένα πεδίο, από τα διαθέσιµα πεδία εκείνης της φόρµας. Το βήµα (α2), που 

φαίνεται στην «Εικόνα 24» είναι ένας τρόπος που υποστηρίζει η MongoDB για τον 

τρόπο που θα υλοποιηθεί µια συσχέτιση. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε ενσωµατωµένο 

(Embedded) τρόπο, δηλαδή να δηµιουργηθεί ένα καινούριο χαρακτηριστικό στο 

έγγραφο Μαθητής της βάσης δεδοµένων, και να κρατήσει ολόκληρη την πληροφορία, 

είτε να γίνει µια αναφορά (reference) στο πεδίο του άλλου εγγράφου (document). Εµείς 

θα υλοποιήσουµε το δεύτερο τρόπο στην εν λόγω εργασία. Αν ο τελικός χρήστης 

επιλέξει τη επιλογή (β) από την παραπάνω «Εικόνα 26», θα διαλέξει τη λίστα των 

πεδίων από µια φόρµα, και έτσι στην ουσία θα υλοποιηθεί η συσχέτιση Master – Detail 

χωρίς να το καταλάβει. ∆ηλαδή θα ενσωµατώσει στην οθόνη κάθε µαθητή από κάτω, 

µια λίστα µε βιβλία που έχει νοικιασµένα. Για να υλοποιηθεί αυτό, θα βασιστούµε στην 

δυνατότητα που παρέχουν οι βάσεις τύπου NoSQL. Αυτό στην ουσία θα µας 
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δηµιουργήσει την πληροφορία, σε κάθε µαθητή ποια βιβλία είναι νοικιασµένα αυτή τη 

στιγµή.  

 

Για να δηµιουργήσουµε τη πλήρη συσχέτιση (full join) χωρίς να το καταλάβει ο 

χρήστης, δηλαδή για να δηµιουργήσουµε ένα ιστορικό κινήσεων για τον κάθε χρήστη, 

θα δηµιουργήσουµε µια επιλογή Ιστορικό Κινήσεων Λίστας, όπως δείχνει η «Εικόνα 

25» το οποίο θα εµφανίζεται µόνο αν επιλέξει τη λίστα πεδίων από άλλη φόρµα. Οι 

ενέργειες «ACTIONS» που θα δηλώνονται στο ιστορικό κινήσεων της Λίστας , θα είναι 

οι κινήσεις ADD, DELETE, EDIT που στην ουσία θα χαρακτηρίζουν τι ενέργειες που 

γίνονται µε την ενοικίαση «RENT» και την επιστροφή «RETURN». Η επιστροφή 

«RETURN» στην ουσία όµως, µπορεί να γίνει και χωρίς την υλοποίηση, κάποιας 

φόρµας, αλλά µε το DELETE. Στην ουσία όµως τα νοικιασµένα βιβλία , πλέον θα είναι 

ένα collection, µέσα σε κάποιο έγγραφο «Μαθητή» ή «Βιβλίου». Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, στο επόµενο κεφάλαιο, παρουσιάζετε η αρχιτεκτονική σχεδίασης του 

συστήµατος. 
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4. Αρχιτεκτονική και σχεδίαση του πρωτοτύπου 

 

4.1 MongoDB 

 

Η βάση δεδοµένων MongoDB προήλθε από τη λέξη «humongous», και είναι µια 

σχετικά νέα βάση δεδοµένων, που δεν έχει την έννοια των πινάκων, των σχηµάτων, της 

γλώσσας SQL, των γραµµών, των συναλλαγών (transactions), τα χαρακτηριστικά 

ACID, τις συσχετίσεις (joins) ή τα ξένα κλειδιά. Με λίγα λόγια, είναι µια πολύ 

διαφορετική βάση από ό,τι έχουµε συνηθίσει µε τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων 

δεδοµένων. (Web 21) 

 

 Η οµάδα που σχεδίασε τη βάση αυτή, αποφάσισε να µην δηµιουργήσει µια άλλη βάση 

δεδοµένων, που θα έκανε τα πάντα. Αντίθετα ήθελε να δηµιουργήσει µια βάση που θα 

ασχολούνταν µε έγγραφα (documents) , και όχι µε γραµµές (rows), και θα ήταν πολύ 

γρήγορη, επεκτάσιµη, και εύκολη στη χρήση. Για να γίνει αυτό η οµάδα έπρεπε να 

εγκαταλείψει ορισµένες λειτουργίες, πράγµα που σηµαίνει ότι η MongoDB δεν είναι 

µια ιδανική υποψήφια βάση για όλες τις καταστάσεις. 

 

Για παράδειγµα, η απουσία της υποστήριξης συναλλαγών σηµαίνει ότι δεν θα 

χρησιµοποιήσουµε τη βάση MongoDB για λογιστικές εφαρµογές. Όµως η MongoDB, 

µε τα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως είναι πολύ καλή, για να κάνει αποθήκευση 

σύνθετων δεδοµένων.  

 

Η MongoDB, παρέχει µια πλούσια, προσανατολισµένη σε έγγραφα βάση, η οποία είναι 

βελτιστοποιηµένη για ταχύτητα και επεκτασιµότητα. Μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν σε 

οποιοδήποτε Λ.Σ. χρειαστεί, όπως Windows/Linux/Mac. (Eelco Olugge, Peter 

Membrey and Tim Hawkins. (2010)) 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Ας προχωρήσουµε σε ένα πραγµατικό παράδειγµα. Σε µια εφαρµογή ζητήθηκε να 

αποθηκεύονται σετ αποτελεσµάτων αναζήτησης στο Ebay. Χρειαζόταν ένας εύκολος 

τρόπος να αποθηκεύονται αυτά τα αποτελέσµατα. Σε αυτήν τη περίπτωση, θα 
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µπορούσαν να υπάρχουν οποιοιδήποτε αριθµοί αποτελεσµάτων. Χρησιµοποιώντας µια 

σχεσιακή βάση δεδοµένων θα έπρεπε να σχεδιαστούν οι πίνακες, να γραφεί κώδικας για 

να αποθηκευτούν τα αποτελέσµατα , και να γραφεί ξανά κώδικας για να τοποθετηθούν 

ή να εµφανιστούν ως ζευγάρια. Χρησιµοποιώντας τη MongoDB θα χρειαζόταν µόνο οι 

παρακάτω 2 γραµµές κώδικα. 

 

request[‘ebay_results’] = ebay_results_array 

collection.save(reqest) 

Στο παραπάνω παράδειγµα το request είναι το έγγραφο (document), το ebay_results 

είναι το κλειδί και το ebay_results_array περιέχει τα αποτελέσµατα από το ebay. Η 

δεύτερη γραµµή αποθηκεύει τις αλλαγές. 

 

Συσχέτιση JSON µε MongoDB 

 

Η τεχνολογία JSON (Javascript Object Notation) είναι κάτι παραπάνω από ένα 

θαυµάσιο τρόπο ανταλλαγής δεδοµένων. Επίσης η µορφή JSON µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για να αποθηκευτούν δεδοµένα. Ένα RDBMS είναι υψηλά 

δοµηµένο, µε πολλαπλούς πίνακες . Αντιθέτως η MongoDB, αποθηκεύει οτιδήποτε σε 

έγγραφα (document). Η MongoDB είναι σαν το JSON επειδή παρέχει ένα πλούσιο και 

εκφραστικό τρόπο αποθήκευσης . Το JSON περιγράφει αποτελεσµατικά όλο το 

περιεχόµενο ενός εγγράφου. 

 

Η MongoDB, δε χρησιµοποιεί, το τρόπο του JSON, για να αποθηκεύσει τα δεδοµένα. 

Χρησιµοποιεί ένα ανοιχτού τρόπου πρότυπου δεδοµένων, που λέγεται  BSON 

(προφέρεται Bee-Son), το οποίο σηµαίνει Binary-JSON. Με το BSON η MongoDB 

γίνεται ακόµα πιο γρήγορη στην αναζήτηση «document». Η δοµή JSON επιτρέπει 

σύνθετες δοµές δεδοµένων να αναπαρασταθούν ως απλές, κατανοητές να διαβαστούν 

από έναν άνθρωπο, και πιο απλές από τύπου XML.  

 

Όταν αναφερόµαστε σε σύνθετες δοµές δεδοµένων, καλό θα ήταν να αναφερθούµε, µε 

ένα παράδειγµα. Ιστορικά, τα δεδοµένα ανταλλάσσονταν χρησιµοποιώντας το κόµµα 

«,» ως τελεστή διαχωρισµού. Τα γνωστά αρχεία τύπου «τιµές διαχωρισµένες µε 

κόµµα», CSV (Comma Separated Value), διαχωρίζει τις γραµµές µεταξύ τους, 
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ξεκινώντας σε νέα σειρά, και τα πεδία µε κόµµα. Για παράδειγµα ένα αρχείο CSV, θα 

µοιάζει ως εξής: 

 

 

Membrey, Peter, +852 1234 5678 

Thielen, Wouter, +81 1234 5678 

 

Για να το κάνουµε πιο κατανοητό, τα CSV αρχεία έχουν µια κεφαλίδα, ώστε να 

διευκρινίζουν τι περιέχουν τα αρχεία. Όπως ο παρακάτω κώδικας. 

 

Surname, Forename, Phone Number 

Membrey, Peter, +852 1234 5678 

Thielen, Wouter, +81 1234 5678 

 

Οι παραπάνω γραµµές κώδικα, σε µορφή JSON θα είναι όπως παρακάτω, και µάλιστα 

περιέχοντας περισσότερη πληροφορία για το τύπο του τηλεφώνου. 

 

{ 

 "forename": "Peter", 

 "surname": "Membrey", 

 "numbers": [ 

     { 

  "phone": "+852 1234 5678" 

     }, 

     { 

  "fax": "+44 1234 565 555" 

     } 

 ] 

} 

 

Βλέποντας τον παραπάνω κώδικα, µε την µορφή JSON, µπορείς να περιγράψεις πολύ 

περιγραφικά, µια δοµή. Το καλό όµως, είναι ότι ο κώδικας σε µορφή JSON παράγεται 

αυτόµατα στο λογισµικό.  
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Όταν προσθέτουµε επιπλέον αντικείµενα σε µια λίστα όπως τα τηλέφωνα στο 

παράδειγµα µας, χαρακτηρίζεται ως ενσωµατωµένο έγγραφο (embedded document). 

Αυτό συµβαίνει όταν προσθέτουµε σύνθετες δοµές όπως λίστες ή πίνακες (array). 

 

Υιοθέτηση µιας µη σχεσιακής προσέγγισης 

 

Για να βελτιωθεί η απόδοση σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, συνήθως η λύση είναι 

µονόδροµος, και αυτός δεν είναι άλλος από το να βελτιώσεις το υλικό (hardware). 

Βέβαια, αυτή η λύση µπορεί να φτάσει µέχρι ενός σηµείου. Στη συνέχεια η λύση είναι 

να χρησιµοποιηθούν δύο µηχανήµατα για µια βάση. Αλλά κάτι τέτοιο δεν 

υποστηρίζεται από τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, εκτός από την Oracle, που το 

υποστηρίζει, µε την αρχιτεκτονική Real Application Cluster. H δυσκολία στο να 

υλοποιηθεί ο διαµοιρασµός σε µια σχεσιακή βάση είναι ο εξής: Όταν κάνουµε ένα 

ερώτηµα προς τη βάση, η βάση προσπαθεί, να βρει όλα τα σχετικά δεδοµένα και να τα 

συνδέσει µεταξύ τους. Τα RDBMS διαθέτουν λύσεις µε πολλούς πρωτότυπους τρόπους 

για να βελτιώσουν τις επιδόσεις, αλλά όλοι οι τρόποι στηρίζονται στο να έχουν µια 

πλήρη εικόνα των διαθέσιµων στοιχείων. Αυτό συνεπάγεται ότι δηµιουργείτε 

πρόβληµα, όταν το ήµισυ των δεδοµένων βρίσκεται σε άλλο διακοµιστή. Πχ, σε ένα 

ερώτηµα, που έχει πολλαπλά ύπο-ερωτήµατα, µπορεί κάποιο ύπο-ερώτηµα να πάει στο 

ένα µηχάνηµα και το υπόλοιπο στο άλλο. 

 

Η MongoDB λύνει αυτό το πρόβληµα, µε ένα έξυπνο τρόπο. Επειδή η MongoDB 

αποθηκεύει τα δεδοµένα σε «document» µε δοµή JSON, τα δεδοµένα είναι αυτόνοµα. 

∆ηλαδή, παρόλο που παρόµοια έγγραφα αποθηκεύονται µαζί, δεν είναι µεµονωµένα 

έγγραφα που αποτελούνται από σχέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι όλα όσα χρειαζόµαστε από 

τα δεδοµένα είναι όλα σε ένα µέρος. Επειδή τα ερωτήµατα στη MongoDB, ψάχνουν για 

συγκεκριµένα κλειδιά και τιµές, σε ένα «document» , αυτή η πληροφορία µπορεί 

εύκολα να εξαπλωθεί σε όσους servers έχουµε διαθέσιµους. Κάθε διακοµιστής ελέγχει 

το περιεχόµενο που έχει και επιστρέφει το αποτέλεσµα. Αυτό ουσιαστικά επιτρέπει 

γραµµική αύξηση στην επεκτασιµότητα και στην απόδοση. 
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Εκτέλεση της MongoDB από οπουδήποτε 

 

Η βάση δεδοµένων MongoDB επειδή είναι γραµµένη σε C++ µπορεί να εκτελεστεί 

σχεδόν οπουδήποτε. Τα έγγραφα (documents) αντιπροσωπεύουν τη µονάδα 

αποθήκευσης στη MongoDB. Σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων αυτό θα ονοµαζόταν 

σειρά. Ωστόσο τα έγγραφα είναι κάτι πολύ περισσότερα από τις γραµµές, επειδή 

µπορούν να αποθηκεύουν σύνθετες πληροφορίες, όπως λίστες, καταλόγους, ή ακόµα 

και λίστες από καταλόγους. Σε αντίθεση µε µια παραδοσιακή βάση δεδοµένων, όπου 

µια σειρά είναι κάτι σταθερό, ένα έγγραφο στη MongoDB, µπορεί να αποτελείται από 

οποιοδήποτε αριθµό των κλειδιών και των τιµών. Στην τελική το κλειδί, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ισοδύναµο µε τη στήλη «column» σε ένα RDBMS.  

Η βάση δεδοµένων MongoDB απαιτεί κάθε έγγραφο να έχει ένα µοναδικό 

αναγνωριστικό. Στη MongoDB αυτό το αναγνωριστικό ονοµάζεται _id. Αν δεν έχει 

ορίσει ο προγραµµατιστής τιµή για αυτό, η ίδια η βάση θα δηµιουργήσει ένα µοναδικό 

κλειδί.  

 

Υλοποίηση Collections 

 

Οι συλλογές (collections) στη MongoDB, είναι ανάλογα µε τους πίνακες, αλλά είναι 

πολύ περισσότερο εύκαµπτα. Μία συλλογή, είναι σαν ένα κουτί, µε µια ετικέτα πάνω 

του. Θα µπορούσαµε να φανταστούµε, ένα κουτί που έχουµε στο σπίτι µας, µε τίτλο 

DVD και εκεί µέσα έχουµε διάφορα DVD’s. Αυτό είναι κάτι λογικό, αλλά δεν θα 

µπορούσε κανείς να µας απαγορεύσει να τοποθετήσουµε CD, ή ακόµα και κασέτες σε 

αυτό το κουτί. Αντίθετα σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, οι πίνακες είναι αυστηρά 

καθορισµένοι, και µπορούµε να τοποθετήσουµε µόνο τα στοιχεία που ορίζονται στο 

πίνακα. Αντίθετα στη MongoDB, µια συλλογή είναι απλά : µια συλλογή από παρόµοια 

στοιχεία. Τα στοιχεία όµως δεν χρειάζονται να είναι παρόµοια.  

 

 Εικόνα 26. βασικές εντολές στο shell της MongoDB 
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Command Function 

 

show dbs   ∆είχνει τα ονόµατα των διαθέσιµων βάσεων δεδοµένων 

show collections  ∆είχνει τα collections στην τρέχουσα βάση. 

show users   Εµφανίζει τους χρήστες στην τρέχουσα βάση. 

use <db name>  Χρησιµοποιεί την συγκεκριµένη βάση µε όνοµα <db name> 

 

Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων στη MongoDB 

 

Στη MongoDB, ένα έγγραφο είναι ένα στοιχείο που περιέχει τα πραγµατικά δεδοµένα, 

σε σύγκριση µε µια γραµµή SQL. Στο παρακάτω παράδειγµα, βλέπουµε πως δύο 

εντελώς διαφορετικοί τύποι τύποι εγγράφων µπορούν να συνυπάρξουν σε µια ενιαία 

συλλογή που ονοµάζεται Media. 

 

{ 

"Type": "CD", 

"Artist": "Nirvana", 

"Title": "Nevermind", 

"Genre": "Grunge", 

"Releasedate": "1991.09.24", 

"Tracklist": [ 

           { 

"Track" : "1", 

"Title" : "Smells like teen spirit", 

"Length" : "5:02" 

}, 

{ 

"Track" : "2", 

"Title" : "In Bloom", 

"Length" : "4:15" 

} 

           ] 

} 
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{ 

"type": "Book", 

"Title": "Definite Guide to MongoDB: The NoSQL Data base for Cloud 

Computing ", 

"ISBN": "987-1-4302-3051-9", 

"Publisher": "Apress", 

"Author": [ 

"Plugge, Eelco", 

"Membrey, Peter", 

"Hawkins, Tim" 

      ] 

} 
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Εικόνα 27. Μοντέλο της βάσης δεδοµένων MongoDB 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ως σύγκριση το µοντέλο µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 

 

 

Εικόνα 28. Μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδοµένων 

 



53 

 

Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα που παρουσιάστηκαν, και αφού αναλύσαµε παραπάνω 

τους προβληµατισµούς καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι εφαρµογές που θα 

παράγονται από το εργαλείο παραγωγής µικρών διαδικτυακών εφαρµογών θα 

σχεδιαστούν σε βάση δεδοµένων τύπου NoSQL και συγκεκριµένα στη MongoDB. Στη 

συνέχεια, θα χρησιµοποιήσουµε ένα framework, το οποίο θα υποστηρίζει PHP, 

σύνδεση µε βάσεις όπως MongoDB και MySQL ώστε να αναπτυχθεί ο κώδικας του 

εργαλείου, για τον τελικό χρήστη, προκειµένου να δηµιουργήσει, φόρµες που 

χρειάζεται Το framework το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ονοµάζεται Lithium.  

4.2 Framework Lithium 
 

Το framework Lithium χρειάζεται έκδοση PHP 5.3+ για να µπορέσει να λειτουργήσει. 

Έπειτα, το XAMPP είναι µια πολύ καλή λύση, για να ξεκινήσει κάποιος και να έχει 

PHP και ένα webserver όπως ο apache.  Το Lithium είναι ένα framework βασισµένο για 

ανάπτυξη κώδικα τύπου RAD (Rapid Application Development). Το Lithium βασίζεται 

στο τύπο του Model View Controller (MVC). Η ιδέα είναι ότι, η διαδικασία του 

προγραµµατισµού µπορεί να γίνει πολύ πιο απλή και γρήγορη, ακολουθώντας µερικούς 

βασικούς κανόνες, και βεβαιώνοντας, πως οτιδήποτε κάνεις ως προγραµµατιστής 

ακολουθεί τη συγκεκριµένη λογική. Υπάρχουν οι παρακάτω κλάσεις ::Model, ::View, 

::Controllers , στο framework. (Web 12) 

 

Ορολογία 

 

::Model 

Το µοντέλο, είναι µια PHP κλάση που χρησιµοποιείται για να αλληλεπιδρά µε τη βάση 

δεδοµένων. Αντί να γράφεις γραµµές κώδικα, κάθε φορά που χρειάζεται να κάνεις 

εγγραφή, ανάγνωση, µεταβολή, διαγραφή (Create, Read, Update, Delete) (CRUD), 

µπορείς να χρησιµοποιήσεις την κλάση Model ώστε να απλοποιηθούν τα προβλήµατα.  

 

::View 

Το view, είναι ουσιαστικά ένας τύπος αρχείου προτύπου. Περιέχει κώδικα, εµφάνισης 

όπως HTML, XML, CSV. Το πραγµατικά ενδιαφέρον είναι ότι µπορούµε να 

φορτώσουµε δυναµικά, πολλές εµφανίσεις σε µία µόνο σελίδα. Μπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τη δύναµη ενός προτύπου, και την ευελιξία όπως ο σχεδιασµός µιας 
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δυναµικής ιστοσελίδας. Έτσι ο κώδικας παραµένει τακτοποιηµένος καθαρός και 

οργανωµένος σε όλο το διάστηµα. 

 

::Controllers 

Οι ελεγκτές (Controllers), είναι τα αρχεία που διαχειρίζονται τη λογική. Κρατώντας τον 

κώδικα PHP στους controllers, εξασφαλίζουµε ότι ο κώδικας της εµφάνισης παραµένει 

ωραίος, καθαρός και εύκολος να διαβαστεί. Κάθε φορά που θα χρειαστεί να στείλουµε 

κάτι στην εµφάνιση µιας σελίδας, θα το στείλουµε σε ένα αντικείµενο (token). Το 

αντικείµενο µπορεί να ερµηνευτεί σε µεταβλητές, οι οποίες στέλνονται από τον ελεγκτή 

στην εµφάνιση. 

 

::Routes 

Η κλάση Routes, χρησιµοποιεί το µονοπάτι (URL string) από τον φυλλοµετρητή 

(browser), και καθορίζει ποιοι ελεγκτές και εµφανίσεις θα εµπλακούν. Σε γενικές 

γραµµές, η κλάση routes, χρησιµοποιείτε για να προσδιορίσει τι συµβαίνει όταν γίνεται 

πρόσβαση σε συγκεκριµένες διευθύνσεις URL. 

 

::Bootstrap 

Αυτός ο όρος αναφέρεται στο αρχείο διαµόρφωσης των δεδοµένων που χρειάζεται να 

αρχικοποιηθεί, πριν από οτιδήποτε άλλο. 

 

∆οµή Αρχείων 

Στο φάκελο lithium υπάρχουν 2 αρχεία. Ο φάκελος app και ο φάκελος libraries. Στο 

φάκελο libraries, βρίσκεται ο πυρήνας του framework. Στο φάκελο app, βρίσκεται ένας 

άλλος φάκελο µε όνοµα config. Μέσα στο φάκελο αυτόν, υπάρχει ο φάκελος bootstrap 

και παρακάτω αρχεία php. 

• Routes.php. Αυτό το αρχείο αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες πλοήγησης της 

εφαρµογής. Κάθε φορά που χρειάζεται να ορίσουµε µια διαδροµή, πρέπει πρώτα 

να την τοποθετήσουµε στο αρχείο αυτό. 

• Bootstrap.php Αυτό το αρχείο, χρησιµοποιείται για να ενεργοποιηθούν ή να 

απενεργοποιηθούν, ορισµένα από τα χαρακτηριστικά διαµόρφωσης του αρχείου 

lithium, που προφανώς είναι αποθηκευµένα στο φάκελο bootstrap. 
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Επίσης µέσα στο φάκελο bootstrap υπάρχει ένα αρχείο connections.php, το οποίο 

περιέχει τις πληροφορίες για σύνδεση στη βάση δεδοµένων. 

 

Στη συνέχεια υπάρχει κάτω από το φάκελο app, ο φάκελος controller, ο οποίος περιέχει 

τα php αρχεία των controller της εφαρµογής, τα οποία το όνοµα τους πρέπει να 

καταλήγει σε Controller, πχ. BooksController, StudentsController κ.τ.λ. . Επιπλέον στο 

φάκελο extensions µπορούν να τοποθετηθούν κλάσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

επαναλαµβανόµενες φορές. Στο φάκελο libraries, µπορούµε να τοποθετήσουµε άλλες 

βιβλιοθήκες από άλλα framework για παράδειγµα, ώστε, να χρησιµοποιήσουµε. Στο 

φάκελο models, τοποθετούµε τα αρχεία τα οποία πρέπει να συµφωνεί το όνοµα τους µε 

την κλάση τους. Πχ. Students.php. Τέλος στο φάκελο views, τοποθετούµε, τα αρχεία τα 

οποία σχετίζονται µε την εµφάνιση των σελίδων ή των φορµών. 

 

Σύνδεση σε βάση δεδοµένων. 

Για να δηµιουργήσουµε µια σύνδεση µε βάση δεδοµένων, πρέπει να ανοίξουµε το 

αρχείο από το παρακάτω µονοπάτι. /app/config/bootstrap/connections.php 

 

 

Εικόνα 29. Σύνδεση στη βάση δεδοµένων µε Lithium 

 

Κατόπιν της παρουσίασης του framework, διευκρινίζουµε ότι το «Lithium» θα 

χρησιµοποιηθεί και για την ανάπτυξη του κώδικα του εργαλείου αλλά και για την 

ανάπτυξη της εφαρµογής που θα παραχθεί από τον τελικό χρήστη µέσω του εργαλείου. 

Η βάση δεδοµένων MongoDB θα χρησιµοποιηθεί µόνο στην τελική εφαρµογή που θα 

παραχθεί. Για το ίδιο το εργαλείο που θα µαζεύει τις πληροφορίες του τελικού χρήστη, 

θα χρησιµοποιήσουµε την σχεσιακή βάση δεδοµένων MySQL.  
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4.3 ∆οµή του εργαλείου σχεδίασης 
 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο της µεθοδολογίας, και 

αφού παρουσιάσαµε τα προβλήµατα που µας απασχόλησαν στην διαδικασία της 

ανάλυσης, αλλά και τις ιδέες και τις τεχνολογικές προσεγγίσεις που θα ακολουθήσουµε, 

ώστε να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε το σκοπό της εργασίας καταλήξαµε ότι : Το 

εργαλείο παραγωγής φορµών θα είναι διαδικτυακό. Η βάση δεδοµένων του εργαλείου 

θα είναι τύπου σχεσιακού συστήµατος (RDBMS), επειδή ως σχεδιαστές τους 

συστήµατος αυτού έχουµε τη γνώση για το σχήµα της βάσης που πρέπει να 

δηµιουργήσουµε. Οι εφαρµογές που θα παράγονται θα είναι σε βάση δεδοµένων τύπου 

NoSQL, και συγκεκριµένα στη MongoBD. Για την πιο γρήγορη και αξιόπιστη 

παραγωγή του κώδικα, θα χρησιµοποιήσουµε το framework Lithium, το οποίο απαιτεί 

έκδοση PHP 5.3 και πάνω. Επίσης στον κώδικα, θα χρησιµοποιήσουµε και τεχνολογία 

javascript και Ajax. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διάγραµµα οντοτήτων της βάσης 

δεδοµένων του εργαλείου, και το φυσικό µοντέλο της βάσης δεδοµένων. Έπειτα θα 

εξηγήσουµε συγκεκριµένα κοµµάτια κώδικα, που ήταν ενδιαφέροντα και καθοριστικά 

για την επίτευξη του στόχου. 

4.3.1 Μοντέλο Οντοτήτων 

Το µοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, (Enity Relationship model, ER model) είναι µια 

διαγραµµατική αναπαράσταση της δοµής της βάσης δεδοµένων, και ως εκ τούτου 

χρησιµοποιείται κατά το στάδιο του λογικού ή εννοιολογικού σχεδιασµού της βάσης. 

Αυτό σηµαίνει πως η κεντρική λειτουργία του, δεν συνίσταται στον καθορισµό του 

τρόπου µε τον οποίο τα δεδοµένα της βάσης θα αποθηκευτούν στο σύστηµα, αλλά 

µάλλον στην ταυτοποίηση των δεδοµένων της εφαρµογής, και του τρόπου µε τον οποίο 

αυτά συσχετίζονται µεταξύ τους. 
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Εικόνα 30. Μοντέλο οντοτήτων 

 

Μια web εφαρµογή αποτελείται από τις οντότητες «Εφαρµογή», «Φόρµες», «Πεδία», 

«Τιµές Πεδίων», και «Συλλογές». Αν θέλουµε να αναλύσουµε την κατάσταση, µια 

εφαρµογή, έχει πολλές φόρµες και κάθε φόρµα αποτελείται από πολλά πεδία. Ακόµα 

κάθε πεδίο έχει πολλές τιµές ιδίως όταν αναφερόµαστε σε πεδίο τύπου listbox. Επίσης 

σε µια εφαρµογή υπάρχουν και ενέργειες που εκτελούνται µε το κλικ σε ένα κουµπί. 

Αυτές οι ενέργειες µπορούν να ενηµερώσουν από ένα πεδίο µέχρι και ένα ολόκληρο 

πίνακα. Τέτοιες ενέργειες µπορούν να γίνουν µέσα από τις φόρµες. Όλες αυτές είναι οι 

οντότητες, που ο τελικός χρήστης πρέπει να διαχειριστεί ώστε να δηµιουργήσει την 

web εφαρµογή του. 
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4.3.2 Φυσικό µοντέλο 

 

Το φυσικό µοντέλο, που παρουσιάζεται παρακάτω, αποτελεί τo σχήµα της βάσης 
δεδοµένων που σχεδιάστηκε σε MySQL για να υποστηρίξει τις λειτουργίες του 
εργαλείου. 

 

 

Εικόνα 31. Φυσικό µοντέλο βάσης δεδοµένων 

 

Στο φυσικό µοντέλο παρουσιάζονται οι πίνακες της βάσης δεδοµένων. Ο πίνακας των 

χρηστών είναι για να κρατάει το username και το password των χρηστών που 

εισέρχονται στο εργαλείο σχεδιασµού. Στη συνέχεια, ο τελικός χρήστης κατασκευάζει 

εφαρµογές, οι οποίες αποθηκεύονται στον πίνακα «applications». Οι φόρµες που 

ανήκουν σε µια εφαρµογή, αποθηκεύονται στο πίνακα «forms» όπου κρατιέται σαν 

ξένο κλειδί, το id της εφαρµογής. Οµοίως κάθε φόρµα έχει πεδία και συλλογές. Τα 

πεδία µε τη σειρά τους, µπορούν να έχουν και λίστες τιµών όπως τα dropdown πεδία, 

οπότε χρειάζεται να αποθηκεύσουµε την πληροφορία, ποιο πεδίο είναι τέτοιας µορφής 

και ποιες είναι οι διαθέσιµες τιµές για αυτό το πεδίο. Τέλος, οι συλλογές αποτελούν την 

κρυφή υλοποίηση του Master- Detail, και στο εξής θα το αποκαλούµε «κουβά», όπως 

για παράδειγµα µέσα στη φόρµα «Μαθητές», µπορούµε να έχουµε την πληροφορία 
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ποια βιβλία είναι νοικιασµένα αυτή τη στιγµή από τον εκάστοτε µαθητή. Όµως επειδή 

και οι συλλογές αυτές για να δηµιουργηθούν χρειάζεται να έχουν πεδία, τοποθετήσαµε 

σαν ξένο κλειδί το collection_id στον πίνακα «fields». Ωστόσο υπάρχουν ενέργειες που 

γίνονται σε κάθε συλλογή όπως προσθήκη, µεταβολή, διαγραφή. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται στον πίνακα των συλλογών «Collections». Βασισµένοι σε 

αυτό το σχήµα, παρακάτω παρουσιάζονται κοµµάτια κώδικα από το εργαλείο 

δηµιουργίας φορµών. 

4.3.2 Ερµηνεία Κώδικα 

 

Επεξήγηση ενός µοντέλου : Fields.php 

 

Αρχικά θα παρουσιάσουµε το µοντέλο των πεδίων που ανήκει σε µια φόρµα. Το αρχείο 

ονοµάζεται Fields.php και βρίσκεται µέσα στο φάκελο Models του framework. 

 

 
Κώδικας: Τµήµα 1 

 

Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι να δηλώσουµε ποια µοντέλα, βιβλιοθήκες και 

ελεγκτές, µας είναι απαραίτητα στο συγκεκριµένο µοντέλο που δουλεύουµε. Στο 

«Τµήµα 1» του κώδικα η γραµµή 4 δείχνει από που θα βρεθεί το αρχείο για να 

εκτελεστούν κάποιοι έλεγχοι, που προφανώς καλούµε στη συνέχεια αυτού του αρχείου. 

Η γραµµή 6 και 7 δείχνει ποια άλλα µοντέλα χρειαζόµαστε για το κώδικα µας, σε αυτό 

το αρχείο, ενώ η γραµµή 8 δείχνει, ποιον ελεγκτή χρειάζεται να καλέσουµε µέσα στο 

αρχείο αυτό. Στη συνέχεια στη γραµµή 10, δηµιουργούµε µια κλάση Fields, η οποία 

κληρονοµεί από την «µητέρα κλάση Model», και εκεί µέσα θα δηλώσουµε οτιδήποτε 
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χρειαζόµαστε για τη συγκεκριµένη κλάση. Όπως βλέπουµε, στις γραµµές 11 και 12 στο 

«Τµήµα 1» του κώδικα, έχουµε δηλώσει, δύο µεταβλητές $hasMany και $belongsTo οι 

οποίες, δηλώνουν στο µοντέλο τη συσχέτιση, ότι ένα αντικείµενο της κλάσης Field 

συσχετίζεται µε αντικείµενο της κλάσης FieldLists. Στο συγκεκριµένο framework για 

να υλοποιηθεί η συσχέτιση του FK, πρέπει ο κάθε πίνακας που συσχετίζεται να έχει ως 

κύριο κλειδί ένα πεδίο µε το όνοµα id και τα ξένα κλειδιά που σχετίζονται µε αυτό το 

πεδίο θα πρέπει να έχουν ως όνοµα πεδίου το όνοµα του πίνακα στον ενικό και στη 

συνέχεια κάτω παύλα (_id). Έπειτα πρέπει να δηλώσουµε το σχήµα του πίνακα Fields 

µέσα στο αρχείο. 

 

 
Κώδικας: Τµήµα 2 

 

Στο «Τµήµα 2» του κώδικα οι γραµµές 33 έως και 63 δηλώνουν στην ουσία το σχήµα 

του πίνακα Fields και µάλιστα, τα ονόµατα των µεταβλητών, ακολουθούν την ίδια 

ονοµασία µε τα πεδία του πίνακα στη βάση, µε την ίδια σειρά. Είναι απαραίτητο να 

γίνει έτσι, διότι απαιτείται από το framework. Για να εκτελεστεί ο κώδικας όταν 

καλείται η σελίδα του µοντέλου της κλάσης Fields, πρέπει να τον τοποθετήσουµε µέσα 

στο function της γραµµής 71 όπως στο «Τµήµα 3» του κώδικα. Στη συνέχεια, αν 

θέλουµε να εκτελεστεί µια ενέργεια µετά από κάποιο γεγονός (πχ. όπως αποθήκευση), 
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θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον κώδικα που βρίσκεται µεταξύ των γραµµών 76 και 

83. Στις συγκεκριµένες γραµµές τονίζουµε ότι, όταν θα γίνει αποθήκευση ενός πεδίου 

στη βάση, θα κρατήσουµε στη µεταβλητή $title ένα αλφαριθµητικό, που θα έχει το 

όνοµα του τίτλου του πεδίου, και αν υπάρχει ο χαρακτήρας (κενό) στον τίτλο θα 

αντικατασταθεί µε τη κάτω παύλα (_). Στη συνέχεια περνάµε, το αλφαριθµητικό του 

τίτλου του πεδίου, στο όνοµα του πεδίου του πίνακα Fields, αφού προηγουµένως 

έχουµε µετατρέψει σε µικρά γράµµατα, το αλφαριθµητικό, µε την συνάρτηση 

strtolower(). 

 

 
Κώδικας: Τµήµα 3 

 

Για να κάνουµε ένα δικό µας, έλεγχο (validation), χρησιµοποιούµε τον κώδικα στις 

γραµµές 88 µέχρι 97. Στο συγκεκριµένο σηµείο, ελέγχουµε αν το όνοµα που θα 

αποθηκευτεί στη βάση για το συγκεκριµένο πεδίο, υπάρχει ήδη καταχωρηµένο. 

Επιπλέον, ο χρήστης διαλέγει τον τύπο του πεδίου που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 

Όλοι οι τύποι πεδίων έχουν αποθηκευτεί σε πίνακες µέσα στο µοντέλο «Fields». 

Συγκεκριµένα έχουµε τον τύπο δεδοµένων του πεδίου, τους τύπους µορφοποίησης 

ανάλογα µε το τύπο δεδοµένων (δεκαδικούς, ηµεροµηνίες), και τους τύπους του 

αντικειµένου της εµφάνισης. Τέλος, έχουµε και τον πίνακα (array) µε τους τύπους 

δεδοµένων, οι οποίοι αντιστοιχούν στη βάση δεδοµένων MongoDB.  

Οι παρακάτω πίνακες (arrays) παρουσιάζονται στo «Τµήµα 4» του κώδικα.  
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Κώδικας: Τµήµα 4 

 

Ωστόσο αυτούς τους πίνακες τους χρειαζόµαστε στους ελεγκτές (Controllers), οπότε θα 

χρειαστούµε συναρτήσεις που θα µας επιστρέφουν τις συγκεκριµένες τιµές. 

 Οι τιµές αυτές επιστρέφονται µέσω των παρακάτω συναρτήσεων που φαίνονται στo 

«Τµήµα 5» του κώδικα. 

 

 
Κώδικας: Τµήµα 5 

 

Επεξήγηση ενός ελεγκτή : FieldsController.php 
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Στη συνέχεια παρουσιάζουµε το αρχείο του controller για τα πεδία «Fields». Τo πρώτο 

που ελέγχουµε µόλις εισέλθουµε στο αρχείο του «ελεγκτή» για τα πεδία «Fields» είναι, 

αν ο χρήστης είναι εξουσιοδοτηµένος. Αυτό υλοποιείται µε το function, index(), όπως 

φαίνεται στo «Τµήµα 6» του κώδικα. 

 

 
Κώδικας: Τµήµα 6 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι εξουσιοδοτηµένος χρήστης, ή έχει λήξει η διάρκεια της 

συνόδου, εκείνος οδηγείτε στην σελίδα του login. Οι βασικές , ενέργειες που 

εκτελούνται µέσα σε αυτό το αρχείο , είναι οι εντολές της προσθήκης, µεταβολής, 

διαγραφής. Οµοίως έχουµε τις 3 συναρτήσεις που µας κάνουν τις αντίστοιχες ενέργειες. 

Στο επόµενο απόσπασµα κώδικα δείχνουµε την λειτουργία της προσθήκης ενός νέου 

πεδίου. 
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Κώδικας: Τµήµα 7 

 

Στo «Τµήµα 7» του κώδικα, στη συνάρτηση «add», έχουµε µια µεταβλητή $data, στην 

οποία υπάρχουν όλα τα δεδοµένα της φόρµας , τα οποία θα αποθηκεύσουµε στο πίνακα 

της βάσης.  

Αν όντως υπάρχουν δεδοµένα προς αποθήκευση, τότε δηµιουργούµε µια µεταβλητή 

$field, η οποία είναι τύπου Field και κρατάει τα δεδοµένα της µεταβλητής $data, όπως 

δείχνει η γραµµή κώδικα 26 στo «Τµήµα 7» του κώδικα. Εκεί, γίνεται η αποθήκευση 

όλων των στοιχείων που συµπλήρωσε ο τελικός χρήστης στη φόρµα καταχώρησης ενός 

πεδίου. 

Αν η αποθήκευση ενός νέου πεδίου είναι επιτυχής, ελέγχουµε αν η µεταβλητή $data, 

είχε τιµή για το πεδίο frm_id, όπως γράφει στη γραµµή 29. Αν αυτό ισχύει ο τελικός 

χρήστης θα επιστρέψει στη σελίδα του µοντέλου των φορµών, στην εµφάνιση της 

τροποποίησης φορµών, διαφορετικά, θα επιστρέψει στη σελίδα του µοντέλου των 

συλλογών (collections). 
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Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα ροής , επιτυχής αποθήκευσης πεδίου 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι επιτυχής η καταχώρηση ενός νέου πεδίου, εκτελούνται οι 

γραµµές 32 µε 35 στo «Τµήµα 7» του κώδικα και εµφανίζεται ένα µήνυµα ενηµέρωσης, 

προς το χρήστη «Field creation failed». Ωστόσο την πρώτα φορά που θα καλέσουµε το 

αρχείο του ελεγκτή η µεταβλητή $data θα είναι κενή, οπότε θα εκτελεστεί ο κώδικας 

ανάµεσα στις γραµµές 36 και στις γραµµές 53. Συγκεκριµένα, στη γραµµή 37, η 

µεταβλητή $frm_id θα πάρει την τιµή της φόρµας την οποία βρίσκεται ο χρήστης από 

τη γραµµή διευθύνσεων, µε τη µέθοδο GET. Οµοίως θα πάρει και τις τιµές για το id της 

συλλογής (collection). Στη συνέχεια όλες εκείνες τις µεταβλητές θα τις επιστρέψει µε 

την εντολή compact, µια πολύ καλή µέθοδος του framework, προς τις φόρµες της 

εµφάνιση όπου θα χρειαστούν. 

 

Επεξήγηση µιας Όψης (Views) : add.html.php 

 

Τα αρχεία που βρίσκονται, στο φάκελο root\lithium\όνοµα_εφαρµογής\views\fields 

αφορούν την εµφάνιση των φορµών για τα πεδία. Το «Τµήµα 8» του κώδικα, 

παρακάτω, είναι ο κώδικας της εµφάνισης (View) για τη φόρµα µεταβολής πεδίων.  
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Κώδικας: Τµήµα 8 

 

Συγκεκριµένα, υπάρχει ένα τίτλος «Fields - Edit» πάνω αριστερά, όπως δείχνει ο 

κώδικας στη γραµµή 1, και στη συνέχεια προτρέπει το χρήστη να κάνει µεταβολή των 

στοιχείων µε το µήνυµα στη γραµµή 4. Στη συνέχεια, στις γραµµές 15 έως και 20 

αποθηκεύουµε σε µεταβλητές τις τιµές από τα πεδία (id, form_id,collection_id, 

fld_source_id,fld_field_id) , τα οποία θα τα χρησιµοποιήσουµε όταν θα καλέσουµε το 

αρχείο ελεγκτή FieldsController.php, το οποίο περιγράψαµε προηγουµένως. 

Τα χαρακτηριστικά των στοιχείων ενός πεδίου, αποτελούνται όπως έχουµε αναφέρει, 

από τον τύπο δεδοµένων, το είδος του αντικειµένου που θα προβάλει τα δεδοµένα του 

πεδίου, αλλά και την εµφάνιση αυτού. Για να γίνει ποιο κατανοητό αυτό στο κώδικα, 

χωρίσαµε 3 καρτέλες (tabs) για τη λειτουργία αυτή. Στο «Τµήµα 9» του κώδικα, οι 

γραµµές 28 µέχρι και 66, έχουν ως αποτέλεσµα την «Εικόνα 32».  
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Κώδικας: Τµήµα 9 

 

 

 

Εικόνα 32. Φόρµα µεταβολής ενός πεδίου, Καρτέλα 1 

 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιάζουµε τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής 
εφαρµογής παραγωγής φορµών. 
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5. Ανάλυση δεδοµένων 
 

5.1 Παρουσίαση web εργαλείου 
 

Ο χρήστης, για να µπορέσει να συνδεθεί στο εργαλείο θα πρέπει να εισέλθει επιτυχώς, 
δίνοντας το username του και το password. 

 

Εικόνα 33. Φόρµα εισόδου στην εφαρµογή 

 

Μετά από επιτυχή είσοδο, ο χρήστης οδηγείται στο κεντρικό µενού, όπου εκεί θα 

ξεκινήσει να σχεδιάζει την εφαρµογή του. Για διευκόλυνση του χρήστη, στην σελίδα 

αυτή, εµφανίζονται βασικές οδηγίες ώστε ο χρήστης να διαβάσει τα βήµατα που 

απαιτούνται για να σχεδιάσει την εφαρµογή του. 
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Εικόνα 34. Κεντρική φόρµα 

 

Επιλέγοντας να δηµιουργήσει νέα εφαρµογή από το κουµπί «New application» 

συµπληρώνει τα στοιχεία, όπως τον Τίτλο της εφαρµογής, ένα µήνυµα εισόδου, και σε 

περίπτωση που θέλει να εισέρχονται στην εφαρµογή εξουσιοδοτηµένοι χρήστες, τότε 

επιλέγει και το checkbox «Enable security», µαζί µε τα στοιχεία του χρήστη. 

 

 

Εικόνα 35. Σχεδιασµός νέας φόρµας 
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Μόλις πατήσει ο χρήστης το κουµπί «Create», οδηγείτε στη λίστα µε τις διαθέσιµες 

εφαρµογές που έχει δηµιουργήσει. 

 

Εικόνα 36.Λίστα διαθέσιµων εφαρµογών 

 

Κάνοντας κλικ στο όνοµα της εφαρµογής, ο τελικός χρήστης εισέρχεται στο µενού, για 

να τροποποιήσει την εφαρµογή. Ο χρήστης βλέπει τη λίστα των φορµών που υπάρχουν 

στην εφαρµογή αυτή.  

 

 

Εικόνα 37.Λίστα διαθέσιµων φορµών 
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Αν θέλει να δηµιουργήσει νέα φόρµα, τότε επιλέγει το κουµπί από τα αριστερά «New 

Form», και εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα. 

 

 

Εικόνα 38.∆ηµιουργία νέας φόρµας 

Μετά από επιτυχηµένη καταχώρηση της φόρµας, ο τελικός χρήστης εισέρχεται στην 

παρακάτω οθόνη, όπου εµφανίζονται οι λίστες των διαθέσιµων πεδίων και των 

διαθέσιµων συλλογών «Collections» . 

 

Εικόνα 39.Λίστα διαθέσιµων στοιχείων φόρµας 
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Για να δηµιουργήσει ο χρήστης ένα νέο πεδίο, επιλέγει από το αριστερό µενού, την 

επιλογή «New Field». Για την δηµιουργία ενός πεδίου υπάρχει ένας οδηγός (wizard) 

τριών βηµάτων πατώντας το κουµπί «Next», όπου ο χρήστης ρυθµίζει τα στοιχεία της 

εµφάνισης του πεδίου στην οθόνη, τα χαρακτηριστικά του πεδίου που αφορούν τον 

τύπο δεδοµένων, και τις εµφανισιακά λεπτοµέρειες, όπως η γραµµατοσειρά, το µέγεθος 

της γραµµατοσειράς, το χρώµα. 

 

 

Εικόνα 40.1ο Βήµα καταχώρισης νέου πεδίου 

 

 

Εικόνα 41.2ο Βήµα καταχώρισης νέου πεδίου 
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Εικόνα 42.3ο Βήµα καταχώρισης νέου πεδίου 

 

Η ολοκλήρωση της καταχώρισης του νέου πεδίου, γίνεται µε το κουµπί «finish». Στη 

συνέχεια αν θελήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα πεδίο, το οποίο θα προέρχεται από 

άλλη φόρµα, θα πρέπει να επιλέξουµε ότι το πεδίο είναι τύπου «External Field», να 

προσδιορίσουµε από ποια φόρµα θα προέρχεται και να διαλέξουµε ποιο πεδίο από 

εκείνη τη φόρµα θα εµφανίζεται. 

 

 

Εικόνα 43. ∆ηµιουργία νέου πεδίου,τύπου external field 
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Στη συνέχεια, και αφού ο χρήστης έχει σχεδιάσει τις φόρµες που θέλει, µπορεί να 

υλοποιήσει τις συλλογές µέσα στις φόρµες. Για παράδειγµα, µέσα στη φόρµα 

«Φοιτητής» µπορεί να θέλουµε να βλέπουµε για τον εκάστοτε µαθητή, ποια βιβλία, έχει 

νοικιασµένα. Αρχικά θα πρέπει ο τελικός χρήστης, να επιλέξει τη φόρµα στην οποία 

µέσα θέλει να βλέπει τις πληροφορίες, και στη συνέχεια να δηµιουργεί τoν κουβά 

«collection».  

 

 

Εικόνα 44. Επιλογή φόρµας πριν τη δηµιουργία collection 

 

Αφού ο τελικός χρήστης έχει επιλέξει τη φόρµα, για να δηµιουργήσει τον «κουβά», θα 

επιλέξει από τα αριστερά, το κουµπί «New Collection». Η επιλογή αυτή θα οδηγήσει 

τον χρήστη στην επόµενη οθόνη. 

 



75 

 

 

Εικόνα 45. ∆ηµιουργία Νέας συλλογής (1) 

 

Η συλλογή που θα δηµιουργηθεί, θα εµφανίζει τα βιβλία που έχει νοικιασµένα ένας 

φοιτητής την τρέχουσα στιγµή. Ωστόσο, για να εµφανιστούν τα βιβλία, θα πρέπει 

πρώτα να καταχωρούνται µέσα στο κουβά, να µπορούν να µεταβληθούν, και να 

µπορούν να επιστραφούν. 

 

 

Εικόνα 46. ∆ηµιουργία Νέας συλλογής (2) 

 

Όπως δείχνει η παραπάνω «Εικόνα 46», ο τελικός χρήστης οφείλει να δηµιουργήσει τον 

τίτλο της Συλλογής , αλλά και τους τίτλους των ενεργειών, που θα γίνονται στη 
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συλλογή. ∆ηλαδή, η καταχώριση µιας νέας εγγραφής µέσα στη συλλογή αυτή, είναι η 

Ενοικίαση, ενώ η διαγραφή από τη συλλογή, είναι στην ουσία η Επιστροφή ενός 

βιβλίου. Στην περίπτωση, που θέλουµε για παράδειγµα να µεταβάλουµε κάποιο 

στοιχείο της συλλογής, πχ την ηµεροµηνία επιστροφής, τότε έχουµε την µεταβολή της 

ενοικίασης. Για αυτές τις ενέργειες που γίνονται πάνω στην Συλλογή, δηλαδή στο 

ADD, EDIT, DELETE πρέπει ο τελικός χρήστης να δώσει τους αντίστοιχους τίτλους, 

ώστε να µπορεί µετά µέσα στην εφαρµογή να έχει την διαχείριση. Για να ολοκληρωθεί 

η δηµιουργία, θα επιλέξει ο χρήστης το κουµπί «Create». Μετά την επιτυχή δηµιουργία 

του «Collection», ο χρήστης βλέπει την λίστα των «Collection» που έχει δηµιουργήσει 

για την συγκεκριµένη φόρµα, και στη συνέχεια, µπορεί να την µεταβάλει, για να 

προσθέσει τα πεδία, που θέλει στις συγκεκριµένες ενέργειες. Για παράδειγµα στην 

διαδικασία της Ενοικίασης , θα πρέπει να διαλέξει το µαθητή, το βιβλίο, την 

ηµεροµηνία ενοικίασης και την ηµεροµηνία επιστροφής. Οπότε θα πρέπει αυτά τα 

πεδία να τα δηµιουργήσει ο τελικός χρήστης µε τον ίδιο τρόπο που δηµιουργεί πεδία σε 

µια φόρµα. Στην παρακάτω «Εικόνα 47» απεικονίζεται η µορφή της Συλλογής, µε τα 

πεδία που έχουν σχεδιαστεί. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί τα «Collections» από τις 

φόρµες είναι ότι, ο τελικός χρήστης µπορεί να βάλει και µερικούς κανόνες, που θα 

θέλει να υλοποιηθούν µετά την επιτυχή Ενοικίαση, ή µεταβολή µιας ενοικίασης ή 

επιστροφής ενός βιβλίου. Για παράδειγµα, µόλις γίνει η ενοικίαση, θα θέλαµε η 

κατάσταση του βιβλίου, από ελεύθερο να γίνει νοικιασµένο. Αντίστοιχα θα θέλαµε να 

υλοποιηθεί το αντίθετο, στην περίπτωση της επιστροφής ενός Βιβλίου. Προϋπόθεση 

όλων αυτών είναι , να υπάρχει το πεδίο «Κατάσταση βιβλίου». Αν δεν υπάρχει πρέπει ο 

χρήστης να το δηµιουργήσει στη φόρµα των βιβλίων αρχικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

το µεταβάλει και να του δώσει µια λίστα τιµών διαθέσιµων, ώστε να µην υπάρχει 

πρόβληµα, µε ορθογραφικά λάθη. 
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Εικόνα 47. Πεδία της συλλογής «Νοικιασµένα Βιβλία» 

 

 

Εικόνα 48. ∆ηµιουργία κανόνων, µετά από επιτυχή καταχώριση 
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Η «Εικόνα 48», δείχνει ότι, µόλις γίνει η ενοικίαση, θα ενηµερωθεί το πεδίο κατάσταση 

βιβλίου σε νοικιασµένο. Αντίστοιχα η «Εικόνα 49», δείχνει ότι, µόλις γίνει η 

επιστροφή, θα ενηµερωθεί το πεδίο κατάσταση βιβλίου σε ελεύθερο. 

 

 

Εικόνα 49. ∆ηµιουργία κανόνων, µετά από επιτυχή διαγραφή 

 

Μετά από την καταχώρηση των πεδίων, και των συλλογών στις φόρµες «Μαθητές» και 

«Βιβλία», ο τελικός χρήστης είναι ένα βήµα πριν δηµιουργήσει την εφαρµογή. Στη 

λίστα του κεντρικού µενού, υπάρχει το κουµπί «Generate application», το οποίο 

παράγει την τελική εφαρµογή του χρήστη, τον ενηµερώνει για το αποτέλεσµα της 

επιτυχίας της δηµιουργίας όπως η «Εικόνα 50», και τον κατευθύνει αµέσως µετά την 

επιτυχή παραγωγή στο σηµείο για να κάνει είσοδο, στην εφαρµογή που δηµιούργησε. 

 

Εικόνα 50. Παραγωγή εφαρµογής 
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6. Συµπεράσµατα και προτάσεις 
 

Από τα άρθρα τα οποία µελετήσαµε ,και από την καθηµερινή µας εµπειρία, προσωπική 

και επαγγελµατική, η καταχώρηση των δεδοµένων απαιτείται σχεδόν σε κάθε, 

διαδικτυακή εφαρµογή.   

Οι κυριότερες εργασίες σε µια καταχώρηση δεδοµένων είναι οι η συλλογή των 

δεδοµένων µέσα από µάσκες εισαγωγής, δηλαδή από φόρµες, η επικύρωση των 

δεδοµένων, και η δηµιουργία αντίστοιχων µηνυµάτων λάθους. 

Η µοναδικότητα των διαδικτυακών φυλλοµετρητών, κάνει το διαδίκτυο την πιο ιδεατή 

πλατφόρµα για την αποµακρυσµένη καταχώρηση δεδοµένων. ∆εν χρειάζεται να 

εγκαταστήσει ο χρήστης κάποιο πρόγραµµα, και όλα τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται 

στην κεντρική βάση δεδοµένων που θα βρίσκεται στον εξυπηρετητή.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το εργαλείο που δηµιουργήθηκε είναι διαδικτυακό 

και προσπαθεί να καλύψει στο µέγιστο βαθµό τις βασικές απαιτήσεις µιας 

καταχώρησης δεδοµένων.  

Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες κινούνται σε 

διαδικτυακά περιβάλλοντα , υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες κάποιος υπάλληλος – 

τελικός χρήστης να ζητήσει βοήθεια από το τµήµα πληροφορικής. Ωστόσο ίσως να 

πρέπει να περιµένει µια µακρά χρονική περίοδο για υποστήριξη, ή µπορεί να µην 

υπάρχει τµήµα πληροφορικής εκεί που εργάζεται. Με εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών 

για τελικούς χρήστες (EUD) µπορεί να εξοικονοµηθεί χρόνος, και χρήµα πολύ 

γρήγορα, απλά δηµιουργώντας ο τελικός χρήστης το δικό του διαδικτυακό εργαλείο για 

τις ανάγκες του. 

 

Τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. 

Το µοντέλο (WYSIWYG). Ενώ είναι ένα µοντέλο, που βοηθάει τον τελικό χρήστη να 

δει αυτά που έχει δηµιουργήσει, και ήταν µέσα στα χαρακτηριστικά που θέλαµε να 

εντάξουµε στο εργαλείο, παρόλα ταύτα δεν το ενσωµατώσουµε. Επίσης τα ίδια 

εργαλεία  παρουσιάζουν µια  ιδιαιτερότητα όσο αφορά το σχεδιασµό της βάσης 

δεδοµένων. Μερικά από αυτά θεωρούν ότι ο τελικός χρήστης πρέπει πρώτα να 

δηµιουργήσει το σχήµα της βάσης δεδοµένων, και µετά στη δηµιουργία της εµφάνισης 

να αντιστοιχήσει τα πεδία της εµφάνισης µε τα πεδία της βάσης. Αυτό φυσικά, είναι ότι 

καλύτερο για να έχει ο τελικός χρήστης το πλέον επιθυµητό αποτέλεσµα, σχετικά µε 

την αξιοπιστία της τελικής εφαρµογής. Βέβαια, η δυσκολία είναι, ότι ο τελικός 
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χρήστης, δεν γνωρίζει καθόλου βάσεις δεδοµένων, άρα είναι δύσκολο να δηµιουργήσει 

σωστό σχήµα της βάσης δεδοµένων. Η άλλη προσέγγιση, όπου το σχήµα της βάσης 

δεδοµένων δηµιουργείται τη στιγµή που ο τελικός χρήστης δηµιουργεί την εµφάνιση 

της εφαρµογής, όπως αυτό που ακολουθήσαµε και εµείς στο εργαλείο, θεωρώ ότι είναι 

πιο εύκολο για τον τελικό. Το πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε µε τις δύο εφαρµογές 

αυτής της λογικής, είναι ότι πουθενά δεν υπήρχε µια τεκµηρίωση, για τον τρόπο 

αντιµετώπισης του προβληµατισµού αυτού. Επίσης η τελική εφαρµογή που παράγεται, 

είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί σε σχεσιακό σύστηµα βάσης δεδοµένων, από ότι σε 

σχήµα βάσης δεδοµένων τύπου «NoSQL». Για αυτό και προχωρήσαµε στη δηµιουργία 

της εφαρµογής, µε τη βάση δεδοµένων MongoDB. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε 

µε τη βάση αυτή, είναι ότι, λίγα εργαλεία διαχείρισης της βάσης ήταν ευκολονόητα. 

Έπειτα, δεν καταφέραµε να διαχειριστούµε τα δεδοµένα, τύπου  ηµεροµηνίας «date». 

Όποιες προσπάθειες και αν έγιναν, είχαν αποτυχή αποτελέσµατα, και αυτό µας οδήγησε 

στον εξής τρόπο αντιµετώπισης: Τα δεδοµένα που θα δηλώνει ο τελικός χρήστης ότι 

είναι τύπου ηµεροµηνίας, θα διαχειρίζονται σαν να είναι τύπου αλφαριθµητικού. Αυτός 

ο τρόπος έλυσε το πρόβληµα , προσωρινά, µέχρι να αντιµετωπιστεί σωστά. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές από τις προτάσεις που µπορούν να γίνουν για να 

βελτιωθεί το εργαλείο. Αρχικά, θα πρέπει να ενσωµατωθεί το µοντέλο, WYSIWYG, 

στη διαδικασία παραγωγής φορµών, µε ένα κουµπί προεπισκόπηση, ώστε να βοηθήσει 

το τελικό χρήστη, να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που δηµιουργεί. Έπειτα, θα πρέπει να 

υλοποιήσουµε την λειτουργία του Ιστορικού κινήσεων λίστας, ώστε να υπάρχει 

διαθέσιµος ο πίνακας µε όλο το ιστορικό κινήσεων µια ενέργειας στη βάση δεδοµένων, 

χωρίς να το ξέρει ο χρήστης. Επίσης ένα θέµα, το οποίο, δεν προσεγγίσαµε καθόλου, 

είναι ο σχεδιασµός εκτυπώσεων. Θα µπορούσε να υπάρχει ένα µενού για διαθέσιµες 

εκτυπώσεις, όπου στο αρχικό στάδιο θα υλοποιούσαν ερωτήµατα απλά, χωρίς 

συνθήκες. Επιπλέον, µπορεί να βελτιωθούν περισσότερο οι συνθήκες και οι ενέργειες 

που εκτελούνται µετά από κάποιο γεγονός, και µάλιστα να µπορεί να υποστηριχτεί, για 

περισσότερα τους ενός πεδία η συγκεκριµένη λειτουργία. Τέλος µπορούν να υπάρχουν 

δύο ή και περισσότεροι τρόποι εµφάνισης της τελικής εφαρµογής, ώστε ο τελικός 

χρήστης, να έχει δυνατότητα επιλογών. 
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