
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

 

 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2011 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε Προσαρµοστική 
Διεπιφάνεια Χρήστη για Κινητές Συσκευές 
 
Λυκούδη Αθανασία  
AM: 10/33 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 

Διπλωµατική Εργασία 

 

Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

Κατεύθυνση: Συστήµατα Υπολογιστών 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης 



 

Λυκούδη Αθανασία, “Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε προσαρµοστική 

Διεπιφάνεια Χρήστη για κινητές συσκευές” 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011, Λυκούδη Αθανασία 

 

Η έγκριση της εργασίας από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων 

του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος (Ν.5343/32 αρ.202 παρ.2). 



 

Λυκούδη Αθανασία, “Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε προσαρµοστική 

Διεπιφάνεια Χρήστη για κινητές συσκευές” 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 2 

  



 

Λυκούδη Αθανασία, “Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε προσαρµοστική 

Διεπιφάνεια Χρήστη για κινητές συσκευές” 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 3 

 

Περίληψη	  
Ο κύριος στόχος της παρούσας µελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

των νέων τεχνολογιών δηµιουργίας προσαρµοστικών διεπιφανειών χρήστη για 

κινητές συσκευές και η παράλληλη κατασκευή µιας διαδικτυακής εφαρµογής µε 

προσαρµοστικό περιβάλλον.  

Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος της µελέτης γίνεται επικέντρωση στις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προσαρµοστικών διεπιφανειών και στη διαφορά 

µεταξύ προσαρµοστικών και προσαρµόσιµων διεπιφανειών. Αναφέρονται οι 

κατευθυντήριες γραµµές, αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες, γλώσσες και τα πλαίσια που 

ήδη χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία προσαρµοστικών περιβάλλοντων στις 

κινητές πλατφόρµες και πως τελικά αναθεωρείται η χρήση των native εφαρµογών. 

Με τη βοήθεια πρόσφατων στατιστικών πινάκων, καταλήγουµε σε συµπεράσµατα για 

τη διαχρονική πορεία των προσαρµοστικών διεπιφανειών σε διάφορες χώρες και το 

µέλλον που προδιαγράφεται γι' αυτές. Επιπροσθέτως, στην ανάλυση αυτή 

παρατίθεται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των διεπιφανειών αυτών.  

Στο δεύτερο µέρος, γίνεται η τεκµηρίωση µιας διαδικτυακής εφαρµογής ως 

παράδειγµα επιτυχηµένης υλοποίησης ενός προσαρµοστικού περιβάλλοντος. Τελικά, 

δίνονται συµπεράσµατα όσον αφορά την εκµετάλλευση των µέσων για 

προσαρµοστικές διεπιφάνειες από τους προγραµµατιστές αλλά και την αποδοχή τους 

από το κοινό. Ενδεικτικά δίνονται κάποιες τροποποιήσεις στον τρόπο υλοποίησης 

που θα µπορούσαν να βελτιώσουν την εµπειρία του χρήστη. 
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1 

1. Εισαγωγή	  

1.1. Το	  πρόβλημα	  της	  πρόσβασης	  εφαρμογών	  από	  κινητές	  συσκευές	  

Η σπουδαιότητα του σχεδιασµού προσαρµοστικών διεπιφανειών, όσον αφορά 

την εµπειρία του χρήστη, αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο και αποτελεί µια σηµαντική 

συνιστώσα για τη βελτιωµένη χρηστικότητα των εφαρµογών σε κινητές συσκευές. Η 

υλοποίησή τους τους παρόλο που είναι άκρως επωφελής και ορισµένες φορές 

απαραίτητη στο σύνολο των χρηστών, δηµιουργεί εντούτοις ορισµένα προβλήµατα 

καθώς απαιτείται η κατασκευή διαφορετικών γραφικών διεπιφανειών χρήστη (GUI) 

ανάλογα µε τη συσκευή προσπέλασης και τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Όταν όµως η 

διεπιφάνεια βασίζεται σε µια ενιαία αφηρηµένη περιγραφή τότε αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αργότερα για να δηµιουργηθούν αυτόµατα διασυνδέσεις χρήστη για 

διαφορετικές συσκευές. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει µια πιο αποδοτική και 

αποτελεσµατική εκµετάλλευση των υπάρχοντων στοιχείων ενός προγράµµατος, 

χωρίς επιπρόσθετο χρόνο σχεδίασης και κατά συνέπεια µεγαλύτερη ταχύτητα 

υλοποίησης. 

1.2. Αντικείμενο	  διπλωματικής	  

Με την χρήση των γλωσσών και πλαισίων που περιγράφονται παρακάτω, 

έχουν οικοδοµηθεί διαδικτυακά προγράµµατα µε προσαρµοστική διεπιφάνεια, τα 

οποία αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για την ιδέα, ότι θα µπορούσε στο µέλλον να 

γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ native και web εφαρµογών. Η χρηση mobile agent και 
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ένα ερµηνευτικό υπόδειγµα δηµιουργίας GUI είναι οι τεχνολογίες µε τις οποίες 

βελτιώνεται µια δικτυακή εφαρµογή, καθώς η κινητικότητα και η αυτονοµία της 

µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά. Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας 

προσαρµοστικών διεπιφανειών χρήστη µέσω web εφαρµογών συγκαταλέγονται οι 

αλληλεπιδραστικές του δραστηριότητες, η επεκτάσιµη προγραµµατιστική του βάση 

και η σχετική ευκολία υλοποίησης. 

Στην παρούσα εργασία θα προταθούν διάφορες τεχνικές για την προσαρµογή 

ενός περιβάλλοντος από µια αφηρηµένη προδιαγραφή για µια συγκεκριµένη 

διασύνδεση. Επιπλέον, περιγράφονται διάφορα ζητήµατα σχεδιασµού διασύνδεσης 

χρήστη για εφαρµογές web. Ως παράδειγµα προσαρµοστικού περιβάλλοντος σε 

κινητές συσκευές, υλοποιείται βήµα βήµα µια web εφαρµογή στα πλαίσια 

κατευθυντήρων γραµµών και αρχιτεκτονικών που ήδη χρησιµοποιούνται. 

Ο στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η εξέταση της σηµερινής εικόνας 

των προσαρµοστικών διεπιφανειών χρήστη, δεδοµένης της εξάπλωσης των κινητών 

συσκευών σε ολο τον κόσµο, αλλά και η πορεία τους κατά τα χρόνια της µετάβασης 

στο cloud computing. 

1.2.1. Συνεισφορά	  

Εξετάζοντας διάφορες υλοποιήσεις προσαρµοστικών διεπιφανειών 

παραθέτουµε αριθµητικά τις συγκεκριµένες µεθοδολογίες που µπορούν να λύσουν το 

πρόβληµα των πολλαπλών προγραµµάτων για την προσπέλαση της ίδιας υπηρεσίας. 

Χρησιµποιώντας τις παρακάτω µεθοδολογίες κατασκευάσαµε και τη διαδικτυακή 

εφαρµογή που παρουσιάζεται παρακάτω. 

Η συνεισφορά της διπλωµατικής συνοψίζεται ως εξής: 

 

1. Μελετήσαµε τις τεχνολογίες html5, css3, javascript frameworks 

2. Υλοιποιήσαµε την εφαρµογή χρησιµοποιώντας το Sencha Touch javascript 

framework 

3. Αξιολογήσαµε την παραµετροποίηση της εφαρµογής 

4. Ενσωµατώσαµε το Sencha Touch Charts framework για την αεικόνιση 

γραφηµάτων. 
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1.3. Οργάνωση	  κειμένου	  

Εργασίες και πρακτικές σε άµεση σχέση µε το αντικείµενο της διπλωµατικής 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2. Το Κεφάλαιο 3 συζητά το υπάρχον θεωρητικό 

υπόβαθρο που θα χρησιµοποιήσουµε στην υλοποίηση της εφαρµογής, ενώ από το 

Κεφάλαιο 4 και µετά αρχίζει το πρακτικό µέρος της διπλωµατικής. Συγκεκριµένα στο 

4ο Κεφάλαιο γίνεται µια βασική περιγραφή της εφαρµογής που αναπτύξαµε και 

παραθέτονται οι στόχοι και τα προβλήµατα που προσπαθεί να εξαλείψει η εφαρµογή 

αυτή. Στο 5ο Κεφάλαιο ξεκινά η τεκµηρίωση ης εφαρµογής µε την περιγραφή της 

Αρχιτεκτονικής και του µοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων ενώ ο σχεδιασµός της 

αρχιτεκτονικής των κλάσεων και της βάσης δεδοµένων παρατίθεται στο επόµενο 

Κεφάλαιο. Το 7ο Κεφάλαιο περιγράφει τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης της 

εφαρµογής και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν και η διαδικασία ελέγχου 

ολοκληρώνεται στο 8ο Κεφάλαιο. Τέλος, στο 9ο Κεφάλαιο,  γίνεται η συνολική 

αποτίµηση του έργου και δίδονται συγκεκριµένοι τρόποι που µπορούν να βελτιώσουν 

περεταίρω την εφαρµογή στο µέλλον. 
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2 

2. Θεωρητικό	  υπόβαθρο	  

2.1. Διαδεδομένες	  Μεθοδολογίες	  

 

2.1.1. Προσαρμοστικές	  και	  προσαρμόσιμες	  διεπιφάνειες	  χρήστη	  

Για να γίνει αντιληπτή η ειδίκευση της διπλωµατικής είναι αναγκαίο να 

ξεχωρίσουµε την προσαρµοστική από την προσαρµόσιµη διεπιφάνεια χρήστη. Η 

διαφορά στις δυο αυτές έννοιες έγκειται στο ποιος έχει τον έλεγχο της αλλαγής µιας 

διεπιφάνειας χρήστη. Στην περίπτωση της προσαρµόσιµης διεπιφάνειας, ο χρήστης 

έχει τον έλεγχο στην αλλαγή της διεπιφάνειας ανάλογα µε τις ανάγκες του, ενώ στην 

προσαρµοστική η λειτουργία αυτή γίνεται µε αυτόµατο τρόπο από το σύστηµα. Η 

βέλτιστη επιλογή µιας από τις δύο µεθόδους εξαρτάται από το έργο για το οποίο τις 

χρειαζόµαστε. 

Με την πρώτη µατιά η αυτοµατοποιηµένη λύση που δίνει το προσαρµοστικό 

µοντέλο φαίνεται η πιο σωστή λύση. Όµως οι περιπτώσεις στις οποίες ένα 

αυτοµατοποιηµένο προσαρµοστικό µοντέλο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες µας είναι 

αρκετές και µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε τα µειονεκτήµατα που 

προκύπτουν. 

 

Μειωµένη συνειδητοποίηση καταστάσεων των συστηµάτων 
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Έρευνες έχουν αποδείξει πως όταν οι χρήστες δε γνωρίζουν τα στάδια που 

περνά µια εφαρµογή µέχρι το σηµείο που εµφανίζεται το τελικό αποτέλεσµα, έχει 

µειωµένη αντίληψη για το πως µπορεί να τη χρησιµοποιήσει σωστά. Παράδειγµα 

αποτελεί το πάτηµα λανθασµένου κουµπιού στο τηλεκοντρόλ για συγκεκριµένη 

αλλαγή στην οθόνη, που ισχύει σε κατάσταση δέκτη TV, ενώ στην πραγµατικότητα 

βρίσκεται σε κατάσταση VCR. Το λάθος οφείλεται στην αυτόµατη αλλαγή της 

οθόνης από τη µια κατάσταση στην άλλη χωρίς παρεµβολή του χρήστη. 

 

Υπερβολική εµπιστοσύνη 

Ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα δεν είναι αλεξίσφαιρο σε αποτυχίες. Οι 

χρήστες που αποθέτουν υπερβολική εµπιστοσύνη στα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα 

διατρέχουν τον κίνδυνο να µην εντοπίσουν µια πιθανή αποτυχία του συστήµατος. 

 

Υποβάθµιση ικανοτήτων 

Με την αυτοµατοποιηµένη διεργασία των συστηµάτων είναι πολύ πιθανό να 

παρατηρηθεί µείωση των ικανοτήτων του χρήστη µε την πάροδο του χρόνου. Οι 

πιλότοι των όλο και περισσότερο αυτοµατοποιηµένων αεροσκαφών φοβούνταν ότι 

αυτό µπορούσε να έχει επίδραση στις ψυχοκινητικές δεξιότητες όπως ο έλεγχος 

τοποθέτησης αεροσκαφών. 

 

Μη ισορροπηµένος διανοητικός φόρτος εργασίας 

Μια από τις τραγικές ειρωνείες της αυτοµατοποιηµένης εργασίας είναι η 

αύξηση και όχι η µείωση της πνευµατικής εργασίας του χρήστη σε ορισµένες 

περιπτώσεις. Υπάρχει η περίπτωση στην οποία ο χρήστης να νιώθει την ανάγκη να 

ελέγχει τον αυτοµατισµό για πιθανά προβλήµατα. 

 

Υποβάθµιση απόδοσης 

Από τα πιο σηµαντικά µειονεκτήµατα αποτελεί η επιρροή των 

αυτοµατοποιηµένων µηχανηµάτων στην απόδοση των χρηστών τους. Λαµβάνοντας 

υπόψη τα δύο άκρα, πλήρη αυτοµατισµό και πλήρως ελεγχόµενο από τον χρήστη 

σύστηµα, παρατηρήθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι χρήστες έχουν µειωµένη 
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απόδοση. Μια µέση λύση που περιέχει κάποιο επίπεδο µη πλήρους αυτοµατισµού 

είναι αυτή που παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα.  

 

Μειωµένη αποδοχή χρηστών 

Σύµφωνα µε έρευνες, οι χρήστες µηχανηµάτων µε υψηλή αυτοµατοποίηση 

έχουν την τάση να µην αποδέχονται µε ευκολία την εισβολή των µηχανηµάτων αυτών 

στην εργασία τους. Έχουν την τάση να ενοχλούνται από την διάδραση µε 

µηχανήµατα που αυτοµατοποιούν τη δουλειά τους µε τον τρόπο που έχουν 

προγραµµατιστεί και τα θεωρούν ως απειλή1 2 

 

2.1.2. Διαδικασία	  δημιουργίας	  προσαρμοστικών	  διεπιφανειών	  για	  

διαφορετικές	  συσκευές	  

Ανεξαρτητοποίηση	  της	  διεπιφάνειας	  χρήστη	  

Η ανεξαρτητοποίηση της διεπιφάνειας χρήστη από την υπόλοιπη εφαρµογή 

παρέχει την ελαστικότητα που είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση του γραφικού 

πριβάλλοντος ή ενός µοντέλου σχεδίασης (task model). Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται 

µέσω µιας γλώσσας που δίνει την αφηρηµένη περιγραφή της γραφικής διεπιφάνειας 

χρήστη. Πρόκειται για ένα επίπεδο γεµάτο µε πληροφορίες που αφορούν την 

επικοινωνία του υπολογιστή µε το χρήστη. Οι πληροφορίες αυτέ µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία µιας διεπιφάνειας που αναταποκρίνεται στους 

περιορισµούς και τις ιδιότητες µιας πλατφόρµας. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη 

δυνατότητα να υποστηριχθούν όλες οι εναλλακτικές γραφικών περιβάλλοντων που 

µπορούν να προκύψουν για την εφαρµογή. 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, η περιγραφή της γραφικής διεπιφάνειας 

γίνεται συνήθως µέσω ενός µοντέλου σχεδίασης ή µιας γλώσσας βασισµένης στην 

XML. Τα µοντέλα σχεδιασµού προσφέρουν πληροφορίες που είναι βασισµένες σε 

διεργασίες, ενώ µερικά από αυτά περιέχουν πιο πολύπλοκες διεργασίες ανάλογα µε 

                                                
1 (Bunt, Conati, & McGrenere, 2004) 
2 (Miller, Funk, Goldman, Meisner, & Wu, 2005) 
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τον τύπο της συσκευών και τις ιδιότητες που αυτές προσφέρουν. Από την άλλη 

πλευρά οι περιγραφές µέσω γλωσσών τύπου XML περιγράφουν την ακριβή 

παρουσίαση του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη και τους περιορισµούς του. 

Αυτές οι προσεγγίσεις ανεξαρτητοποίησης της διεπιφάνειας χρήστη µπορούν 

να διαφέρουν µεταξύ τους, καθώς άλλες αναφέρονται σε συγκεκριµένες συσκευές 

ενώ άλλες όχι και επιπρόσθετα µπορούν να ειδικευθούν στο είδος της 

αλληλεπίδρασης µε το χρήστη ή σε συγκεκριµένες λειτουργίες (π.χ. window-based 

UI). Παραδίγµατα τέτοιων γλωσσών αποτελούν οι XUL, UIML, XIML και XForms. 

Η ικανότητα της προσαρµογής αυτών των περιγραφών σε µια πλατφόρµα 

είναι το κλειδί για τη δηµιουργία µιας χρηστικής διεπιφάνειας. Η παράγωγη 

διεπιφάνεια θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και να είναι λειτουργική 

στην συσκευή στην οποία στοχεύει. Επιπρόσθετα οι προτιµήσεις του χρήστη και οι 

έννοιες συχνά επηρεάζουν αυτή την προσαρµογή.3 

Προσαρμογή	  της	  περιγραφής	  της	  διεπιφάνειας	  χρήστη	  

Η προσαρµογή της περιγραφής που δώσαµε για το γραφικό περιβάλλον 

χρήστη είναι µια πολύπλοκη διαδικασία και επηρεάζεται τόσο από τις ικανότητες της 

συσκευής όσο και αυτές του χρήστη. 

Προσαρμογή	  τους	  χρήστες	  

Για να προσαρµοστεί µια διεπιφάνεια στις προτιµήσεις και ικανότητες των 

χρηστών είναι αναγκαία η περισυλλογή πληροφοριών για του χρήστες και η 

κατανόηση των ενεργειών των χρηστών αυτών και η εφαρµογή διαφορετικών 

τεχνικών τεχνητής νοηµοσύνης στις πληροφορίες αυτές. Με την παρατήρηση και την 

ανάλυση των συµπεριφορών των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους µε την 

εφαρµογή, συλλέγουµε τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε για το σκοπό µας. 

Η καταγραφή των περιοχών που κεντρίζουν την προσοχή του χρήστη 

χρησιµοποιώντας φυσικούς δείκτες όπως η κίνηση των οφθαλµών, η γεωγραφική 

περιοχή ή στατιστικά αποτελέσµατα data mining είναι εξέχουσας σηµασίας για την 

ιεραρχία, προσαρµογή και σχεδίαση των εργασιών αλληλεπίδρασης. 

                                                
3 (Mitrovic, Mena, & Royo, 2007) 
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Προσαρμογή	  στις	  συσκευές	  

Για την προσαρµογή στις διάφορες συσκευές χρειαζόµαστε ένα µηχανισµό,  

ικανό να επεξεργάζεται και να ερµηνεύει την περιγραφή της διεπιφάνειας ώστε να 

µπορεί να προσαρµοστεί στις συγκεκριµένες συσκευές. Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι 

µε τους οποίου επιτυγχάνεται αυτή η εργασία: 

 

- είτε χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο που βασίζεται στη σχεδίαση για τη 

δηµιουργία της διεπιφάνειας 

- είτε ένα εργαλείο εκτέλεσης ή διεργασία που να να δηµιουγεί µια βασική 

διεπιφάνεια 

 

Στην πρώτη περίπτωση, η οποία είναι και η πιο διαδεδοµένη, περιέχεται η 

αρχική σχεδίαση, µοντελοποίηση, ανάλυση και αργότερα ανάπτυξη πολλαπλών 

διεπιφανειών, ανάλογα τη συσκευή. Αυτή η προσέγιση υλοποιείται µέσω 

σχεδιαστικών µοτίβων και µοντέλων ή ανάλυση των αλληλεπιδράσεων χρήστη. 

Αυτός ο τρόπος προσφέρεται για την ανάπτυξη στατικών περιβάλλοντων, αλλά 

δοκιµάζεται σε περιπτώσεις αναπάντεχων προδιαγραφών. Σε σύγκριση µε τη δεύτερη 

µέθοδο είναι περισσότερο εξειδικευµένη στα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής. 

Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε πιο γενικούς µηχανισµούς που 

είναι πιο ελαστικοί από τα εργαλεία σχεδίασης και µειώνουν την προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι σχεδιαστές των γραφικών διεπιφανειών. Η προσαρµογή γίνεται κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρµογής και ορισµένες από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται γι αυτό το λόγο είναι οι παρακάτω: 

 

- Standalone adaptation: όπου ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα προσαρµόζει 

τη διεπιφάνεια χρήστη ανάλογα µε την πλατφόρµα 

- Client-server adaptation: όπου ένα πρόγραµµα πελάτη επικοινωνεί µε το 

πρόγραµµα στον εξυπηρέτη για να δηµιουργήσει τη διεπιφάνεια 

- Mobile agent adaptation: όπου ένας mobile agent µέσα στην πλατφόρµα 

που εκτελεί το πρόγραµµα δηµιουργεί εκείνη τη στιγµή µια διεπιφάνεια 
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Ωστόσο είναι λιγότερο ικανή προσέγγιση στο να παράγει εξειδικευµένες 

διεπιφάνειες µε προσοχή στη λεπτοµέρεια. Η µέθοδος αυτή ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις εφαρµογών που εκτελούνται από µακριά ή µέσω κινητών συσκευών µε 

πληθώρα προδιαγραφών, όπου δηλαδή η δηµιουργία ξεχωριστών διεπιφάνειών θα 

ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα.4 

2.1.3. Διεπιφάνειες	  που	  ανταποκρίνονται	  δυναμικά	  σε	  αλλαγές	  μεγέθους	  

της	  οθόνης	  

Μια ξεχωριστή προσέγγιση είναι αυτή της δηµιουργίας διεπιφανειών που 

ανταποκρίνονται δυναµικά στις αλλαγές µεγέθους της επιφάνειας που καταλαµβάνει 

µια εφαρµογή. Η τεχνική αυτή µπορεί να καλύψει κάθε µέγεθος οθόνης από το 

µικρότερο ως το µγαλύτερο όριο που θα θέσουµε κατά το σχεδιασµό. Η 

αναγκαιότητα αυτής της τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι οι οθόνες έχουν ήδη 

αρχίσει και έχουν µια µεγάλη ποικιλία διαστάσεων, από µεγάλες οθόνες desktop, 

οθόνες συσκευών τύπου tablet µέχρι µικρά smartphone. Μια οθόνη κινητής συσκευής 

µπορεί επίσης να έχει δύο τρόπους απεικόνισης, οριζόντια (landscape) και κάθετη 

(portrait). Οι δύο αυτές απεικονίσεις εναλάσσονται κατά τον τρόπο που επιθµεί ο 

χρήστης και δηµιουργούν την ανάγκη για πιο ελαστικές διεπιφάνειες. 

Για το σχεδιασµό αυτού του είδους των διεπιφανειών πρέπει να υπάρχουν 

τρία βασικά συστατικά: 

 

1. Ένα ελαστικό σχεδιάγραµµα πλέγµατος (flexible grid-based layout) 

2. Ελαστικές εικόνες και µέσα απεικόνισης (flexible images and media) 

3. Ερωτήµατα µέσων (media queries), µια ενότητα της προδιαγραφής 

CSS3 

 

Συγκεκριµένα το ελαστικό σχεδιάγραµµα πλέγµατος υλοποιείται µε σκοπό να 

ευθυγραµµίσει το κείµενο τις εικόνες και τους πίνακες που µπορεί να εµφανίζονται 

στην οθόνη. Έτσι δηµιουργείται ένα σταθερό υπόβαθρο ώστε η διεπαφή να µπορεί να 

                                                
4 (Mitrovic, Mena, & Royo, 2007) 
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αλλάξει διάσταση σε πλάτος αλλά οι αναλογίες απόστασης µεταξύ των στοιχείων να 

µένουν σταθερές.  

Οι ελαστικές εικόνες και µέσα απεικόνισης έχουν τη δυνατότητα να κρατούν 

σταθερές αναλογίες  για τον εαυτό τους έτσι ώστε κατά την αλλαγή του πλάτους της 

οθόνης και συνεπώς του πλέγµατος στο οποίο θα βρίσκονται να αλλάζουν µέγεθος 

χωρίς να παραµορφώνονται. 

Τα ερωτήµατα µέσων είναι αυτά που δηµιουργούν τα όρια και τις 

προδιαγραφές των διεπιφανειών µέσα στα οποία θα κινηθούµε. Αυτό βοηθά στο να 

δηµιουργήσουµε οµάδες διεπιφανειών ανάλογα µε τις διαστάσεις και τον 

προσανατολισµό των οθονών. Σηµειωτέον ότι για να χρησιµοποιήσουµε ερωτήµατα 

µέσων πρέπει να σχεδιάζουµε µια διαδικτυακή εφαρµογή, έτσι ώστε να έχουµε 

διαθέσιµη την ποδιαγραφή CSS3 που υποστηρίζει τα ερωτήµατα αυτά. Σε µια native 

εφαρµογή θα χρειαστεί να δηλωθούν οι οµάδες αυτές µε προγραµµατιστικό τρόπο 

έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν αργότερα ως βάση για τη διεπιφάνεια. 

Καθώς η µέθοδος αυτή είναι σχετικά καινούρια, δεν υπάρχουν ακόµα “best 

practices” για να ακολουθηθεί µια συγκεκριµένη ροή εργασίας. Η πιο συχνή 

πρακτική είναι να ξεκινάει ο σχεδιασµός από τη µικρότερη οθόνη ως τη µεγαλύτερη. 

Ο τρόπος αυτός βοηθά τόσο στην απαλλαγή από τα περιττά στοιχεία µιας εφαρµογής 

αλλά και την καλύτερη οργάνωσή τους, καθώς σταδιακά θα προστίθενται 

περισσότερα καθώς οι διαστάσεις της οθόνης µεγαλώνουν.5 

 

                                                
5 (Marcotte, 2011) 
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Εικόνα 1. Παράδειγµα responsive web design 

2.2. Τεχνολογία	  που	  χρησιμοποιήθηκε	  
Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί το θεωρητικό υπόβαθρο για τις µεθοδολογίες, τις 

τεχνικές και τα µοντέλα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την ανάπτυξη της 

διαδικτυακής εφαρµογής που τεκµηριώνεται αργότερα. 

Στο πρηγούµενο κεφάλαιο έγινε αναφορά στους τρόπους προσαρµογής της 

διεπιφάνειας χρήστη. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εφαρµογή που 

δηµιουργήσαµε είναι η προσαρµογή της διεπιφάνειας κατά τη σχεδίαση. Σύµφωνα µε 

αυτή την τεχνική ξεχωρίζουµε τη διεπιφάνεια χρήστη από το λειτουργικό κοµµάτι της 

εφαρµογής και σχεδιάζουµε τη διεπιφάνεια για κάθε συσκευή ξεχωριστά βασισµένοι 

σε µια αφηρηµένη περιγραφή της διεπιφάνειας. 

2.2.1. HTML5	  

Η αφηρηµένη περιγραφή της διεπιφάνειας χρήστη στην περίπτωση αυτή 

δίνεται από την HTML5 και τις νέες σηµασιολογικές δυνατότητες της προδιαγραφής 
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της. H HTML5 εισάγει µια πληθώρα νέων δυνατοτήτων, εκ των οποίων µόνο 

συγκεκριµένες αξιοποιούνται στην διαδικτυακή εφαρµογή που αναπτύξαµε. Αυτές 

είναι η απευθείας ενσωµάτωση πολυµεσικής πληροφορίας και η χρήση του στοιχείου 

canvas, που µας επιτρέπει την ευκολότερη δηµιουργία γραφηµάτων και ειασγωγής 

πλούσιου πολυµεσικού υλικού στην εφαρµογή µας χωρίς την επέµβαση τρίτων 

υπηρεσιών. 

Semantics	  

Άλλες σηµασιολογικές γλώσσες επιτρέπουν να δηλώσουµε οποιοδήποτε 

στοιχείο επιθυµούµε. Στην XML για παράδειγµα αν θέλουµε να δηλώσουµε ένα 

στοιχείο event ή price το δηµιουργούµε αµέσως. Το µειονέκτηµα αυτής της 

ελευθερίας είναι ότι πρέπει να διδάξουµε στον parser τι σηµαίνει το event ή το price. 

H HTML5 έχει περιορισµένο σετ σηµασιολογικών στοιχείων αλλά κάθε user agent 

µπορεί να αναγνωρίσει τα στοιχεία αυτά. Αυτό συµβαίνει διότι οι φυλλοµετρητές 

έχουν εκ των προτέρων γνώση της HTML. 

Η HTML προσφέρει στους σχεδιαστές της εφαρµογής τη δυνατότητα να 

δίνουν σηµασιολογική αξία στις πληροφορίες που χρησιµοποιούν µέσω του στοιχείου 

class. Η κλάση των δεδοµένων δε χρησιµοποιείται µόνο για τους selectors του CSS 

αλλά και στο DOM scripting. Μπορούν ίσως να χρησιµοποιηθούν και από τους 

φυλλοµετρητές αν τα ονόµατα ακολουθούν µια συγκεκριµένη συµβατή µορφή, όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση των microformats. Τα microformats είναι µια συλλογή 

συµβάσεων που έχει υπάρχει ως άτυπη συνέναιση από τις κοινές πρακτικές της 

κοινότητας. Έτσι αν η κλάση hCard θεωρείται αποδεκτή πρακτική και 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις λεπτοµέρειες στοιχείων επαφής, υπάρχουν 

parsers και browser extensions που δουλεύουν µε το συγκεκριµένο πρότυπο. 

Η HTML5 παρουσιάζει πολλά καινούρια στοιχεία µε σηµασιολογική 

ιδιαιτερότητα όπως τα ήδη υπάρχοντα span, strong, em, abbr. Μερικά από τα νέα 

στοιχεία είναι τα mark, time, meter, progress, section, header, footer, aside, nav και 

article και δίνουν τα νέα standar για τους σύγχρονους browsers στην αναγνώριση των 

στοιχείων µιας ιστοσελίδας.6 
                                                
6 (Keith, 2010) 
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Canvas	  

Το στοιχείο Canvas είναι ένα περιβάλλον δηµιουργίας δυναµικών 

απεικονίσεων. H δηµιουργία δυναµικών εικόνων πριν ήταν εφικτή µε τη χρήση 

javascript και µιας στατικής εικόνας. 

Η επιπλέον χρησιµότητα του στοιχείου canvas σε σχέση µε τη javascript είναι 

ότι τα περιεχόµενά του µπορούν να ενηµερωθούν οποιαδηποτε στιγµή και να 

αντιδρούν στις ενέργειες του χρήστη. Στην ουσία µπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση 

του flash και ο φυλλοµετρητής µας να λειτουργεί πλήρως αυτόνοµα χωρίς επεκτάσεις 

και να µην υστερεί σε σε δυνατότητες και user experience. Στην εφαρµογή το 

στοιχείο canvas θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία δυναµικών γραφηµάτων.7 

2.2.2. CSS3	  με	  τη	  βοήθεια	  SASS	  και	  Compass	  

 Στην εφαρµογή που αναπτύξαµε γίνεται χρήση της προδιαγραφής του CSS3 

και συγκεκριµένα τα media queries για τον έλεγχο των αλλαγών της εµφάνισης της 

εφαρµογής για τα διαφορετικά µεγέθη οθόνης. Τα media queries είναι το συστατικό 

που διορθώνει την εµφάνιση µιας ιστοσελίδας καθώς αλλάζει µορφή το viewport. Η 

δυνατότητα περεταίρω παραµετροποίησης της απεικόνισης των δεδοµένων µας 

γίνεται µε βάση τις δυνατότητες των συσκευών, δηµιουργώντας εναλλακτικές 

διεπιφάνειες για την ίδια εφαρµογή για την ανάγκη κάθε χρήστη.8 

Το SASS θεωρείται µια επέκταση του CSS3, η οποία προσθέτει τη 

δυνατότητα εµφωλευµένων εντολών, µεταβλητών, mixins, κληρονοµικότητας και 

άλλων παραµετροποιήσεων ώστε να µπορεί να δουλέψει κανείς την γλώσσα CSS σαν 

να ήταν αντικειµενοστρεφής. Το Compass είναι ένα framework που κάνει εύκολη την 

υλοποίηση ενός έργου που λειτουργεί µε CSS και SASS. Το πιο χρήσιµο 

χαρακτηριστικό του είναι η αυτόµατη δηµιουργία ενός δοµηµένου project µε βάση το 

blueprint grid framework και η εντολή watch που ελέγχει τους φακέλους SASS για 

αλλαγές και ενηµερώνει αυτόµατα τα αρχεία CSS µε τον πιο προσφατο κώδικα.9 10 
                                                
7 Ιbid 
8 (Marcotte, 2011) 
9 (Hampton & Weizenbaum, 2006) 
10 (Eppstein, 2011) 
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2.2.3. Sencha	  Touch	  Framework	  

Το Sencha Touch είναι το πρώτο framework στον κόσµο για την ανάπτυξη 

εφαρµογών µε HTML5, CSS3 και Javascript για υψηλότερο επίπεδο δύναµης, 

ευελιξίας, και η παραµετροποίησης. Χρησιµοποιεί συγκεκριµένα του HTML5 να 

εµφανίσει συστατικά στοιχεία όπως το audio και video, ενώ κάνει χρήση ενός 

localStorage proxy για την αποθήκευση δεδοµένων χωρίς σύνδεση. Κάνει εκτεταµένη 

χρήση των stylesheets CSS3 παρέχει το πιο ισχυρό στρώµα styling που είναι δυνατόν. 

Έχει υποστήριξη για απτικά γεγονότα (touch events), γεγονός που το καθιστά τέλειο 

για υποστήριξη των συσκευών τελευταίας τεχνολογίας. Οι web εφαρµογές που 

λειτουργούν σε browser µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε native, µέσω του 

PhoneGap. 

Ένα κοµµάτι που συνθέτει το Sencha Touch είναι το Touch Charts. Αυτό το 

κοµµάτι δίνει τη δυνατότητα της επιτάχυνσης των γραφικών µέσω του hardware 

καθώς χρησιµοποιεί το χαρακτηριστικό canvas της HTML5. Τα γραφήµατα δεν είναι 

στατικά και µπορούν να έχουν κίνηση και να αντιδρούν σε γεγονότα αφής. 
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3 

3. Ανάλυση	  Aπαιτήσεων	  Συστήματος	  

3.1. Περιγραφή	  και	  στόχοι	  της	  εφαρμογής	  CliniCal	  

Το CliniCal είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή που έχει σκοπό να εξαλείψει το 

πρόβληµα της αργής πρόσβασης των νοσοκοµείων στις ιατρικές πληροφορίες των 

ασθενών τους. Θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα τόσο από υπολογιστή όσο και 

από κάθε είδους κινητής συσκευής. Η χρήση της δεν περιορίζεται µόνο στο 

προσωπικό του νοσοκοµείου αλλά και στους ασθενείς που θα είναι εγγεγραµµένα στο 

σύστηµα. 

Στα πλεονεκτήµατα του CliniCal, εκτός από την άµεση πρόσβαση 

ανεξαρτήτως συσκευής, θα είναι και η εξοικονόµηση χρόνου στην αντιµετώπιση του 

προβλήµατος ενός ασθενούς καθώς και η εξοικονόµηση χαρτιού καθώς οι 

πληροφορίες µοιράζονται ηλεκτρονικά. Δε θα είναι απαραίτητη η αγορά νέου 

εξοπλισµού καθώς η εφαρµογή θα δουλέυει µέσα από όλα τα είδη συσκευών µε 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η όλη αυτή υπηρεσία είναι εµφανές ότι εξυπηρετεί και τα 

οικονοµικά συµφέροντα και των δύο πλευρών (νοσοκοµείου - ασθενή). 

3.2. Αρχιτεκτονική	  

Συγκεκριµένα η εφαρµογή θα χωρίζεται σε 2 υποσυστήµατα. Το υποσύστηµα 

στο οποίο θα έχει πρόσβαση το προσωπικό του νοσοκοµείου και το υποσύστηµα που 

θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι ασθενείς. 
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Στο πρώτο υποσύστηµα κάθε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό θα έχει πρόσβαση 

στο ιατρικό ιστορικό των ασθενών καθώς και την κατάστασή τους σε πραγµατικό 

χρόνο. Η αρχική σελίδα για κάθε µέλος του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού θα 

προσαρµόζεται ανάλογα µε τις προτεραιότητες και ανάγκες του µέλους. Όλες οι 

ενηµερώσεις και επείγουσες καταστάσεις θα εµφανίζονται στο κατάλληλο πρόσωπο. 

Η αναγνώριση του κάθε ασθενή θα γίνεται από τον προσωπικό του κωδικό που θα 

παραπέµπει στην προσωπική σελίδα του ασθενούς. Η σελίδα του ασθενούς θα 

εµφανίζεται αρχικά µια σύνοψη και οι τελευταίες εξελίξεις (αποτελέσµατα 

εξετάσεων, διαγράµµατα πορείας συγκεκριµένων µεταβλητών κτλ) ενώ πρόσθετες 

πληροφορίες ιατρικού ιστορικού θα εµφανίζονται µετά από επιλογή του 

εξουσιοδοτηµένου µέλους.  

Το δεύτερο υποσύστηµα, που θα ελέγχουν οι ασθενείς θα εµφανίζει τα 

προσωπικά τους δεδοµένα, δηλαδή όλες τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην 

προσωπική τους ιατρική ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες εδώ θα είναι αρχικά πιο 

απλοποιηµένες ώστε να τις καταλαβαίνει ο ασθενής. Μετά από επιλογή του ασθενούς 

µπορούν να εµφανιστούν οι επιπρόσθετες επεξηγήσεις. Η αλληλεπίδραση µε το 

σύστηµα θα µπορεί να συνεχίσει ακόµα και µετά την εξαγωγή από το νοσοκοµείο σε 

περίπτωση που χρειαστεί να αποσταλούν πρόσθετα δεδοµένα. Τέλος κάθε ασθενής 

θα µπορεί να δέχεται µηνύµατα από τους γνωστούς και την οικογένειά του που δεν 

µπορούν να παρευρεθούν αλλά και από αγνώστους που απλά θέλουν να του 

συµπαρασταθούν. 

Η ασφάλεια θα παίζει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή CliniCal και γι αυτό 

το σκοπό καµία πληροφορία δεν θα αποθηκεύεται στη συσκευή/µηχάνηµα, όλα τα 

δεδοµένα θα βρίσκονται στη βάση δεδοµένων του εξυπηρετητή. 

Παρακάτω δίνεται το Block Diagram που περιγράφει το µοντέλο στο οποίο 

στηρίζεται η εφαρµογή. 



 

Λυκούδη Αθανασία, “Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε προσαρµοστική 

Διεπιφάνεια Χρήστη για κινητές συσκευές” 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 22 

 
Εικόνα 2. Block Diagram 

Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής βασίζεται στο σχεδιαστικό πρότυπο Model-

View-Controller (MVC). Το πρότυπο MVC µας επιτρέπει να διαχωρίσουµε τον 

κώδικα που χειρίζεται την επιχειρηµατική λογική από τον κώδικα που ελέγχει την 

παρουσίαση και διαχείριση συµβάντων. Κάθε σελίδα αποτελείται από ένα συνδυασµό 

τουλάχιστον ενός µοντέλου και προβολής, και µία ή περισσότερες µεθόδους ελέγχου.  

Οι κλάσεις µοντέλων αποθηκεύουν δεδοµένα για µια σελίδα ή τµήµα της 

σελίδας. Μια ενιαία σελίδα µπορεί να χρησιµοποιήσει µία ή περισσότερες κατηγορίες 

µοντέλων, ανάλογα µε το πόσο πολλά από τα στοιχεία της σελίδας µπορεί να 

µοιραστεί µε άλλους τύπους σελίδων. Ένα µοντέλο καθορίζει πώς τα δεδοµένα είναι 

προσβάσιµα και για µια δεδοµένη σελίδα, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργιών 

που είναι απαραίτητες για την επικύρωση ή την ασφάλεια των δεδοµένων και την 

τροποποίηση. Τα µοντέλα συµπυκνώνουν τις κλήσεις προς την πύλη API server και 

επίσης αποθηκεύουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τη διεπιφάνεια χρήστη. 

Οι κλάσεις προβολής περιέχουν στοιχεία HTML που περιγράφουν πώς τα 

δεδοµένα από το µοντέλο θα πρέπει να εµφανίζονται στο χρήστη. Κατά το σχεδιασµό 

της διεπιφάνειας, τα αντικείµενα  εµφάνισης χρησιµοποιούνται για τη συγκέντρωση 

αντικειµένων προβολής και την ενσωµάτωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

να καταστήσουν µια συγκεκριµένη σελίδα. Μερικά Προβολές είναι κοινά σε όλη την 

πύλη και ορισµένα είναι ειδικά για ορισµένες σελίδες. 
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Οι έλεγχοι είναι ενέργειες ή σύνολα ενεργειών που εκτελούνται όταν ένα 

συγκεκριµένο συµβάν ενεργοποιείται. Μέσα σε µια σελίδα µπορούν να οριστούν 

πολλαπλοί έλεγχοι, ο καθένας µε τη δική του λειτουργική προδιαγραφή. Για 

παράδειγµα, ένας έλεγχος θα µπορούσε να παραγάγει ένα αναδυόµενο παράθυρο που 

επιτρέπει στο χρήστη για να επεξεργαστεί ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ενώ ένας 

άλλος θα µπορούσε να σώσει τα νέα δεδοµένα στο µοντέλο. 

3.3. Περιγραφή	  λειτουργιών	  

3.3.1. Εγγραφή	  στο	  σύστημα	  

Η εγγραφή στο σύστηµα είναι πολύ απλή και δίνει τη δυνατότητα επιλογής 

αναγνωριστικών χρήστη. Οι χρήστες χωρίζονται σε προσωπικό νοσοκοµείου/κλινικής 

και ασθενείς. Κατά την εγγραφή ο χρήστης εισάγει τις προσωπικές του πληροφορίες 

δίνεται η επιλογή κατηγορίας (προσωπικό/ασθενής) κάτι που στη συνέχεια είναι 

καθοριστικό για το τι θα εµφανίζει η κύρια οθόνη της εφαρµογής. Η νέα εγγραφή 

αποθηκεύεται εφόσον δεν υπάρχει διπλότυπη και ο χρήστης παραπέµπεται στην 

οθόνη εισόδου. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής σχηµατικά. 

 
Εικόνα 3. Registration DFD 

3.3.2. Υποσύστημα	  προσωπικού	  

Εφόσον ο χρήστης έχει κάνει την εγγραφή του ως προσωπικό του 

νοσοκοµείου/κλινικής, µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα µε τους κωδικούς που ο 

ίδιος επέλεξε. Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστηµα εµφανίζεται  η αρχική οθόνη η 

οποία αποτελείται από τις ενηµερώσεις του και την πορεία της υγείας των ασθενών 

του νοσοκοµείου. Από την αρχική οθόνη επιτρέπεται η εισαγωγή νέου ασθενούς στη 

λίστα αλλά και η επεξεργασία ήδη υπαρχόντων ασθενών. Με επιλογή ενός ασθενή 

από τη λίστα εµφανίζεται µια περίληψη της κατάστασής του µε τα τελευταία 
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δεδοµένα που ισχύουν γι αυτόν. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει στη συνέχεια αν θέλει 

να δει περισσότερες λεπτοµέρειες για τον ασθενή διαλέγοντας την κατάλληλη 

υποενότητα π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα, ιατρικές επισκέψεις. 

Ουσιαστικά οι υποενότητες δίνουν το ιατρικό ιστορικό του ασθενή και όχι µόνο τι 

τελευταίες εξελίξεις στην υγεία του. 

Η σχηµατική απόδοση των λειτουργιών του υποσυστήµατος προσωπικού 

εµφανίζεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 4. Staff subsystem 

3.3.3. Υποσύστημα	  ασθενών	  

Το υποσύστηµα των ασθενών λειτουργεί µε αρκετά παρόµοιο τρόπο µε αυτό 

του προσωπικού. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν είναι σε θέση να 

προβάλλει πληροφορίες για όλους τους ασθενείς του νοσοκοµείου παρά µόνο για τον 

εαυτό του. Αυτό σηµαίνει ότι, µε την επιτυχή είσοδό του στο σύστηµα, εµφανίζεται η 

περίληψη της κατάστασής του στην αρχική οθόνη. Ο ασθενής δεν περιορίζεται στην 

εµφάνιση της καρτέλας σύνοψης αλλά είναι σε θέση να δει όλο το ιατρικό ιστορικό 

του σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο καθώς εξελίσσεται η κατάστασή του. Οι 

υποενότητες των λεπτοµερειών εµφανίζονται χωρισµένες σε καρτέλες όπου ο 

ασθενής µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να ελέγξει την πορεία της υγείας του. 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η ροή των δεδοµένων για το υποσύστηµα 

χρήστη. 
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Εικόνα 5. Patient subsystem 

3.4. Μοντέλο	  Οντοτήτων	  Συσχετίσεων	  

 Η βάση δεδοµένων που χησιµοποιείται στην εφαρµογή έχει την παρακάτω 

µορφή. 
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Εικόνα 6. ER Diagram for database 

Από το διάγραµµα ER συµπεραίνουµε ότι η βάση δεδοµένων είναι χωρισµένη 

µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα τη διεπιφάνεια χρήστη. Ο κάθε 

πίνακας αντιστοιχεί και σε µια καρτέλα δεδοµένων όπως αυτή θα εµφανίζεται στο 

χρήστη. Οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων επιτρέπουν τη χρήση ξένων κλειδιών για την 

σύνδεση µε τον βασικότερο πίνακα, αυτό των χρηστών. Ανάλογα µε την κατηγορία 
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του χρήστη έχουµε σύνδεση µε ιατρικό φάκελο ή όχι. Οι επισκέψεις του ασθενούς  

µπορούν να συνδέονται µε τον πίνακα ασθενών του προσωπικού του νοσοκοµείου. 

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η εµφάνιση ειδοποιήσεων για το προσωπικό. 

3.5. Πληροφορίες	  Τεχνικών	  Απαιτήσεων	  

Το διαδικτυακό πρόγραµµα CliniCal, ανήκει στην κατηγορία των 

συστηµάτων EMR. Η εφαρµογή αυτή δηµιουργεί ιστορικό για τις ιατρικές επισκέψεις 

και τη νοσηλεία των ασθενών σε κάποιο νοσοκοµείο ή κλινική, δηµιουργώντας ένα 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.  Στις λειτουργίες που εκτελεί συµπεριλαµβάνεται η 

παροχή πληροφοριών για ασθενείς και νοσοκοµειακό προσωπικό ανεξαρτήτως 

συσκευής προσπέλασης και διαστάσεων οθόνης. 

Οι προϋποθέσεις για τη χρήση της εφαρµογής είναι η κατοχή ενός υπολογιστή 

ή µιας έξυπνης κινητής συσκευής που διαθέτει την δυνατότητα σύνδεσης στο 

διαδίκτυο. Το φυσικό περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρµογής είναι στο φυλλοµετρητή 

της συσκευής. Η απόδοση του συστήµατος µπορεί να διαφέρει από συσκευή σε 

συσκευή ανάλογα την υπολογιστική ισχύ του, τη διαθέσιµη µνήµη αλλά και την 

ταχύτητα του δικτύου. Η εξάρτησή του από εξωτερικά προγράµµατα διαφέρει 

ανάλογα µε το υπάρχον σύστηµα µε το οποίο λειτουργεί κάθε νοσοκοµείο/κλινική. Σε 

κάθε περίπτωση ενδείκνυται µια υπάρχουσα λίστα προσωπικού για εισαγωγή στη 

βάση δεδοµένων. 

Οι λειτουργίες που θα εκτελούνται απαιτούν τη συµµετοχή του χρήστη, όταν 

αυτός συγκαταλέγεται στο προσωπικό. Οι ασθενείς δεν έχουν δικαιώµατα αλλαγής 

των πληροφοριών του συστήµατος παρά µόνο για την εγγραφή τους. Η βάση 

δεδοµένων επικοινωνεί άµεσα µε την εφαρµογή και επιτρέπει τη δηµιουργία, 

ανάγνωση, ανανέωση και διαγραφή εγγραφών.	  Ειδικοί κανόνες επεξεργασίας ισχύουν 

στη λογική επεξεργασίας για τη δηµιουργία διαγραµµάτων και απεικονίσεων. 

Για	   τη	   χρήση	   του	   συστήματος	   δεν	   απαιτείται	   καμία	   πρόσθετη	   γλώσσα	  

εντολών,	   καθώς	   η	   διασύνδεση	   με	   το	   χρήστη	   γίνεται	   μέσα	   από	   το	   ποντίκι,	   το	  

πληκτρολόγιο	  ή	  την	  οθόνη	  αφής.	  Το	  πρόγραμμα	  υποστηρίζει	  τη	  χρήση	  gestures	  

στις	  συσκευές	  με	  οθόνες	  αφής.	  

Στο	  σχέδιο	  δοκιμής	  που	  εφαρμόστηκε	   έγινε	  η	  καταγραφή	  των	  πιθανών	  

περιπτώσεων	  χρήσης	  και	  η	  συγκέντρωση	  των	  αποτελεσμάτων	  σε	  use	  cases.	  
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Για	   την	   ανάπτυξη	   του	   προγράμματος	   έγινε	   χρήση	   των	  

προγραμματιστικών	  γλωσσών	  HTML5, Javascript, PHP, CSS3, Ajax, MySql. Στα 

frameworks που χρησιµοποιήθηκαν συγκαταλέγονται τα Sencha Touch και Touch 

Charts frameworks, Sass & Compass, Blueprint CSS framework.  
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4 

4. Σχεδίαση	  Συστήματος	  

4.1. Αρχιτεκτονική	  

Το σύστηµα της εφαρµογής CliniCal σχεδιάστηκε µε γνώµονα τη 

διευκόλυνση του χρήστη. Η διεπιφάνεια προσαρµόζεται ανάλογα µε τη συσκευή και 

την οθόνη στην οποία εµφανίζεται έτσι ώστε οι γραµµατοσειρές και τα πλαίσια 

πληροφοριών να είναι καθαρά ορατά χωρίς περιττές ενέργειες από το χρήστη (π.χ. 

pinch to zoom). Η αυτόµατη αυτή προσαρµογή βοηθά τις κινητές συσκευές που 

συνήθως έχουν χαµηλότερη υπολογιστική ισχύ ώστε να προβάλλουν µόνο όσες 

πληροφορίες είναι απαραίτητες. Η τακτική αυτή όχι µόνο βοηθά στην απόδοση της 

εφαρµογής σε κινητές συσκευές, αλλά αποτρέπει και περιττά έξοδα από την 

ασύρµατη σύνδεση του χρήστη, λόγω ογκοχρέωσης από τον πάροχο. 

Εν συντοµία, ο τρόπος χρήσης της εφαρµογής είναι όσο το δυνατόν πιο 

εύκολη για το χρήστη, καθώς αποτελείται από καθαρά σχήµατα και περιοχές µε τις 

οποίες οι χρήστες είναι ήδη εξοικειωµένοι από την καθηµερινή απλή χρήση τόσο του 

διαδικτύου όσο και των περιβαλλόντων των κινητών. Στην αρχική σελίδα υπάρχει η 

επιλογή για εγγραφή και είσοδο του χρήστη στο σύστηµα. Για κάθε ασθενή που 

νοσηλεύεται δίνεται µια γενική σύνοψη της κατάστασής του σε µια σελίδα ενώ το 

υπόλοιπο ιστορικό διαρθρώνεται στις υπόλοιπες σελίδες της εφαρµογής. Η 

κατακερµάτιση των δεδοµένων σε πολλές σελίδες ανάλογα µε το θέµα βοηθά και 

στην απόδοση του συστήµατος καθώς δε θα χρειάζεται να κατεβάσει όλες τις 
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πληροφορίες για το χρήστη απευθείας παρά µόνο όσες από αυτές χρειάζονται σε κάθε 

σελίδα που πλοηγείται. 

 Το Sitemap της εφαρµογής δίνεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 7. CliniCal Sitemap 

4.2. Περιγραφή	  κλάσεων	  
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εφαρµογή ακολουθεί το πρότυπο MVC 

(Μοντέλο, Προβολή, Έλεγχος), ενώ είναι χτισµένη πάνω στο Sencha Touch 

framework. Το Sencha Touch χρησιµοποιεί αντικειµενοστραφή Javascript, η οποία 

δηµιουργεί µια εφαρµογή ικανή να τρέξει εξολοκλήρου στον client. Παρακάτω θα 

γίνει αναλυτική περιγραφή των κλάσεων όπως αυτές δηµιουργήθηκαν  ανάλογα µε 
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τον τύπο τους, Ενώ στο τέλος θα γίνει αναφορά και στον backend κώδικα καθως και 

τη βάση δεδοµένων. 

Πριν αρχίσει η ανάλυση των κλάσεων, δίνουµε των κώδικα που δηµιουργεί 

την εφαρµογή, το προκαθορισµένο url και τις γενικές µεταβλητές που θα 

χρησιµοποιούνται. Από τη στιγµή που όλος ο frontend κώδικας είναι σε javascript, 

κάθε αρχείο javascript θα συµπεριλαµβάνεται ως script στο αρχείο index.html, το 

οποίο είναι κενό. Ο κώδικας που δηµιουργεί την εφαρµογή φαίνεται παρακάτω. 

 
//I declare a new application! Let there be CliniCal! 

CliniCal = new Ext.Application({ 

 name: 'CliniCal', 

 icon: 'images/l/apple-touch-icon.png', 

 tabletIcon: 'images/h/apple-touch-icon.png', 

 phoneIcon: 'images/m/apple-touch-icon.png', 

 tabletStartupScreen: 'images/h/splash.png', 

 phoneStartupScreen: 'images/l/splash.png', 

 glossOnIcon: true, 

 defaultUrl: 'Home/index', 

  

//Define profiles for the app so we can modify appearance  

 profiles: { 

  phonePortrait: function() { 

   return Ext.is.Phone && Ext.orientation == 'portrait'; 

  }, 

  phoneLandscape: function() { 

   return Ext.is.Phone && Ext.orientation == 'landscape'; 

  }, 

  tabletPortrait: function() { 

   return Ext.is.Tablet && Ext.orientation == 'portrait'; 

  }, 

  tabletLandscape: function() { 

   return Ext.is.Tablet && Ext.orientation == 'landscape'; 

  }, 

 }, 

  

// The function to run on launch 

 launch: function() { 

  this.views.viewport = new this.views.Viewport(); 

   

  this.views.homepanel = this.views.viewport.down('#homepanel'); 

  this.views.pricingpanel = 

this.views.viewport.down('#pricingpanel'); 

  this.views.regform = this.views.viewport.down('#regform'); 
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  this.views.loginform = this.views.viewport.down('#loginform'); 

  this.views.dashboard = this.views.viewport.down('#dashboard'); 

  this.views.userinfo = this.views.viewport.down('#userinfo'); 

  this.views.patientlistwrapper = 

this.views.viewport.down('#patientlistwrapper'); 

  this.views.patientlist = this.views.viewport.down('#patientlist'); 

  this.views.detailtabpanel = 

this.views.viewport.down('#detailtabpanel'); 

  this.views.summary = this.views.viewport.down('#summary'); 

  this.views.patientForm = this.views.viewport.down('#patientform'); 

  this.views.contactinfo = this.views.viewport.down('#contactinfo'); 

  this.views.chart = this.views.viewport.down('#myChartId'); 

 }, 

}); 

Η κλάση αυτή εξυπηρετεί τη δήλωση της εφαρµογής και των βασικών 

συστατικών της. Το όνοµα, τα εικονίδια και οι εικόνες εκκίνησης για κινητές 

συσκευές, η αρχική διεύθυνση url, δηλώνονται στις πρώτες γραµµές. Για την 

προσαρµογή της διεπιφάνειας δηλώνουµε διαφορετικά προφίλ ανάλογα µε τη 

συσκευή προσπέλασης και τον προσανατολισµό της (portrait ή landscape). Ο 

διαχωρισµός αφορά γενικά τις κινητές συσκευές ή ταµπλέτες χωρίς να δηλώνει 

διαστάσεις οθόνης. Αυτό συµβαίνει διότι, τα αντικείµενα διεπιφάνειας χρήστη 

διαµορφώνονται δυναµικά µε τις αλλαγές των διαστάσεων της οθόνης και είναι 

πλήρως ελαστικά. Έτσι καλύπτεται κάθε διάσταση οθόνης και το µόνο που 

χρειάζεται να έχουµε στο νου µας είναι πως τα κινητά έχουν σχετικά µικρότερη 

οθόνη από τις ταµπλέτες. Στη συνέχεια, µέσα στη µέθοδο που τρέχει µε το ξεκίνηµα 

της εφαρµογής δηλώνονται όλες οι µεταβλητές που χρειάζεται να δώσουν ένα µέσο 

διασύνδεσης µε τις προβολές της εφαρµογής. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να είναι 

προσβάσιµες µέσα από την κονσόλα Javascript του browser και συνεπώς από τις 

κλάσεις ελέγχου. 

 
Ext.Router.draw(function(map) { 

 //a route constructed by the controller and the action, separated by 

slash 

 map.connect(':controller/:action'); 

 //maps the url http://mydomain.com/#dashboard to the home controller's 

index action 

 map.connect('dashboard', {controller: 'PatientCtrl', action: 'index'});  

 map.connect("details", {controller: 'PatientCtrl', action: 

'showDetails'}); 
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}); 

Για τη δηµιουργία διαδροµών και την εµφάνιση του κατάλληλου url ανάλογα 

µε την προβολή στην οποία βρισκόµαστε µέσα στην εφαρµογή δηλώνουµε µέσα στην 

κλάση Router την αρχική διαδροµή όπως και όλες τις υπόλοιπες που θα χρειαστούν. 

Έτσι δίνουµε τη δυνατότητα στην εφαρµογή να δηµιουργήσει ιστορικό και να 

επανέλθει στην ίδια προβολή µετά από ανανέωση στον browser. 

Όλα όσα χρειαζόµαστε για τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής εφαρµογής µε το 

Sencha Touch, είναι έτοιµα. Ση συνέχεια παρατίθενται οι κλάσεις των προβολών που 

θα εµφανίζει η εφαρµογή. 

4.2.1. Κλάσεις	  προβολής	  

Για τη δηµιουργία των προβολών της εφαρµογής χρειάζεται η δήλωση του 

viewport. Πάνω στο viewport εµφανίζεται οποιαδήποτε προβολή επιλέξουµε, οπότε 

επιλέγουµε να εξαπλώνεται σε όλη την οθόνη και να έχει τύπο card ώστε να κρατά 

περισσότερες από µια προβολές και να εµφανίζει µία µόνο κάθε φορά. 

 
//This sets the viewport as a card type so it can hold multiple views 

(cards) 

CliniCal.views.Viewport = Ext.extend(Ext.Panel, { 

 initComponent: function() { 

   

//UI components 

  var homepanel = { 

   xtype: 'HomePanel',  

   id: 'homepanel' 

  }; 

  var pricingpanel = { 

   xtype: 'PricingPanel',  

   id: 'pricingpanel' 

  }; 

  var loginform = { 

   xtype: 'LoginForm',  

   id: 'loginform' 

  }; 

  var regform = { 

   xtype: 'RegForm',  

   id: 'regform' 

  }; 

  var dashboard = { 

   xtype: 'Dashboard',  
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   id: 'dashboard' 

  }; 

   

//Setting adaptation of components to profiles 

  loginform.setProfile = function(profile) { 

   if (profile=='phonePortrait'|| profile=='phoneLandscape') { 

    this.setSize('100%','100%'); 

   } else { 

    this.setSize(300, 250); 

   } 

  },   

  regform.setProfile = function(profile) { 

   if (profile=='phonePortrait'|| profile=='phoneLandscape') { 

    this.setSize('100%','100%'); 

   } else { 

    this.setSize('50%', '80%'); 

   } 

  }, 

  dashboard.setProfile = function(profile) { 

   if (profile=='phonePortrait' || profile=='tabletPortrait') { 

   

 CliniCal.views.dashboard.removeDocked(Ext.getCmp('userinfo'), false); 

   } else  if (profile=='tabletLandscape') { 

    

 CliniCal.views.dashboard.addDocked(Ext.getCmp('userinfo')); 

    } 

  }, 

   

//Stitch UI components together   

  Ext.apply(this, { 

   fullscreen: true, 

   layout: 'card', 

   id: 'viewport', 

   cardSwitchAnimation: 'slide', 

   items: [homepanel, pricingpanel, dashboard], 

   dockedItems: [loginform,regform] 

  }); 

  CliniCal.views.Viewport.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 } 

}); 

Στην παραπάνω κλάση, δηλώνουµε τα συστατικά στοιχεία της διεπιφάνειας 

χρήστη ως ξεχωριστές µεταβλητές για ευκολότερη προσαρµογή ανάλογα µε το 

προφίλ που θα ισχύει. Κάθε µεταβλητή αντιστοιχεί και σε µια προβολή κάρτας που 

θα εµφανίζεται στο viewpot. Στη συγκεκριµένη φάση δε φαίνονται αναλυτικά τα 
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περιεχόµενα κάθε κάρτας επειδή γίνεται αναφορά σε ξεχωριστά αντικείµενα (xtypes), 

λόγω της πολυπλοκότητας κάθε οθόνης.  

Μετά τη δήλωση των µεταβλητών δίνονται οδηγίες για την προσαρµογή τους 

στο κάθε προφίλ. Συγκεκριµένα εδώ δηλώνουµε ότι η φόρµα εισόδου και η φόρµα 

εγγραφής θα εµφανίζεται σε πλήρη οθόνη αν το προφιλ είναι κινητό, ενώ σε κάθε 

άλλη περίπτωση θα έχει συγκεκριµένες διαστάσεις. Επίσης δηλώνει πως εαν 

βρισκόµαστε σε ταµπλέτα ή κινητό µε προσανατολισµό portrait θα αφαιρρείται χωρίς 

να διαγράφεται ένα κοµµάτι της διεπιφάνειας µε το id ‘userinfo’, ενώ θα εµφανίζεται 

ξανά αν έχουµε ταµπλέτα σε προσανατολισµό landscape.  

Τέλος κατά την οργάνωση των στοιχείων διεπιφάνειας, µε τη φράση layout: 

‘card’ δηλώνουµε ότι η προβολή αυτή µπορεί να εµφανίσει πολλές υποπροβολές 

αλλά µία κάθε φορά. Οι προβολές που µπορούν να εµφανιστούν στο χρήστη είναι η 

αρχική σελίδα, η σελίδα που προβάλει τα pricing plans και ο πίνακας που εµφανίζεται 

µετά την είσοδο, όπως φαίνεται κι από την καταχώρηση στα items. H φόρµα εισόδου 

και η φόρµα εγγραφής καταχωρούνται στα docked items επειδή θέλουµε να 

εµφανίζονται ταυτόχρονα µε την οθόνη home ως overlays. 

Εγγραφή	  και	  είσοδος	  

Στην κλάση του viewport µπορούν να εµφανίζονται ορισµένες κάρτες τις 

οποίες δηλώνουµε στα items. Κάθε κάρτα έχει τη δική της κλάση όπως εµφανίζεται 

παρακάτω. 

 
CliniCal.views.HomePanel = Ext.extend(Ext.Panel, { 

 initComponent: function() { 

  Ext.apply(this, { 

   fullscreen: true, 

   scroll: 'vertical', 

   id: 'homepanel', 

   items: [{ 

    html: '<a href="#Home/loginform">Log in</a><br>'+ 

     '<a href="#Home/regform">Register</a>' 

   }] 

  }); 

  CliniCal.views.HomePanel.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

  //Request for an external html file 

  Ext.Ajax.request({ 
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   url: 'home.html', 

   success: function(response, opts) { 

   

 CliniCal.views.homepanel.items.get(0).update(response.responseText, 

true);  //2nd parameter is "loadScripts" 

   } 

  }); 

 } 

}); 

Ext.reg('HomePanel', CliniCal.views.HomePanel); 

Παρατηρούµε πως στην κλάση του home panel κάνουµε ένα Ajax Request. 

Αυτό συµβαίνει επειδή θέλουµε να φορτώσουµε µια εξωτερική σελίδα html στην 

προβολή µας, αντί να τη δηλώσουµε µέσα στο πεδίο html της φόρµας. Η σελίδα που 

φορτώνουµε έχει δηµιουργηθεί ξεχωριστά και ο τρόπος δηµιουργίας της ώστε να 

είναι προσαρµοστική στις αλλαγές µεγέθους της οθόνης θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 5. 

Στην περίπτωση που το Ajax request δε δουλέψει, παρατίθεται µια εναλλακτική 

οθόνη που περιέχει µόνο link για εγγραφή και είσοδο. Η σελίδα µε τα pricing plans 

έχει την ίδια ακριβώς λογική, δηλαδή τραβάει µια εξωτερική σελίδα html για 

περιεχόµενο, οπότε η κλάση της δεν αναφέρεται στο κείµενο για συντοµία. 

 
CliniCal.views.RegForm = Ext.extend(Ext.form.FormPanel, { 

 initComponent: function() { 

   

  var closebutton, submitbutton, resetbutton, toolbar, 

  credentialsfields, categoryfields, extrainfofields; 

   

  closebutton = { 

   iconCls: 'delete', 

   iconMask: true, 

   ui: 'plain', 

   handler: this.onCloseAction, 

   scope: this 

  }; 

   

  resetbutton = { 

   text: 'Reset', 

   handler: this.onResetAction, 

   scope: this 

  }; 

   

  submitbutton = { 

   xtype: 'button', 
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   text: 'Register', 

   ui: 'confirm', 

   style: 'margin:2%;', 

   handler: this.onRegisterAction, 

   scope: this 

  }; 

   

  toolbar = { 

   xtype: 'toolbar', 

   title: 'Registration', 

   items: [resetbutton, {xtype: 'spacer'}, closebutton] 

  }; 

   

  credentialsfields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Create credentials *', 

   defaults: { xtype: 'textfield' }, 

   items: [ 

   { 

    name : 'email', 

    label: 'Email', 

    useClearIcon: true, 

    autoCapitalize : false 

   }, 

   { 

    name : 'username', 

    id : 'username', 

    label: 'Username', 

    useClearIcon: true, 

    autoCapitalize : false 

   }, 

   { 

    name : 'password', 

    label: 'Password', 

    useClearIcon: true, 

    autoCapitalize : false 

   } 

   ] 

  }; 

   

  categoryfields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Choose category *', 

   defaults: { xtype: 'radiofield' }, 

   items: [ 

   { 

    name : 'category', 

    label: 'Staff', 
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    value : 'staff', 

   }, 

   { 

    name : 'category', 

    label: 'Patient' , 

    value : 'patient', 

    checked : true, 

   } 

   ] 

  }; 

   

  extrainfofields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Complete your profile', 

   instructions:'Fields marked with * are mandatory', 

   defaults: {  

    xtype: 'textfield', 

    required: false, 

    useClearIcon: true, 

    autoCapitalize : false, 

   }, 

   items: [ 

   { 

    name : 'firstname', 

    label: 'First Name', 

   }, 

   { 

    name : 'lastname', 

    label: 'Last Name', 

   }, 

   { 

    xtype : 'selectfield', 

    name : 'gender', 

    label: 'Gender', 

    options: [ 

     {text: 'Male', value: 'm'}, 

     {text: 'Female', value: 'f'} 

    ] 

   }, 

   { 

    name : 'phone', 

    label: 'Phone', 

   }, 

   { 

    name : 'address', 

    label: 'Address', 

   }, 

   ] 
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  }; 

   

  Ext.apply(this, { 

   floating: true, 

   modal: true, 

   centered: true, 

   hideOnMaskTap: false, 

   stylehtmlcontent: true, 

   scroll: 'vertical', 

   standardSubmit : false, 

   items: [credentialsfields, categoryfields, extrainfofields, 

submitbutton], 

   dockedItems: [toolbar], 

   listeners : { 

    submit : function(form, result){ 

     console.log('success', Ext.toArray(arguments)); 

    }, 

    exception : function(form, result){ 

     console.log('failure', Ext.toArray(arguments)); 

    } 

   } 

  }); 

  CliniCal.views.RegForm.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 }, 

  

 onCloseAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Home', 

   action: 'closereg', 

   historyUrl: '#Home/index' 

  }); 

 }, 

  

 onResetAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Home', 

   action: 'reset', 

   historyUrl: '#Home/reset' 

  }); 

 }, 

  

 onRegisterAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Home', 

   action: 'register', 

   historyUrl: '#Home/index' 

  }); 
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 }, 

  

}); 

 

Ext.reg('RegForm', CliniCal.views.RegForm); 

Όπως φαίνεται και παραπάνω, στην κλάση προβολής της φόρµας εγγραφής, 

έχουµε τρια σετ πεδίων, 2 υποχρεωτικά και 1 προαιρετικό. Στο πρώτο σετ, ο χρήστης 

µπορεί να εισάγει το email, username και password, στο δεύτερο να καθορίσει αν 

είναι ασθενής ή προσωπικό, ενώ στο τρίτο, τις επιπλέον πληροφορίες που θα 

απαρτίζουν το προφίλ του. Οι ενέργειες που εκτελούνται από τα κουµπιά που 

εµφανίζονται στην µπάρα (back, reset, save) περιγράφονται στην κλάση ελέγχου 

Home, έτσι ώστε να έχουµε πληρη ανεξαρτησία της προβολής από τη λειτουργία. 

 
CliniCal.views.LoginForm = Ext.extend(Ext.form.FormPanel, { 

 initComponent: function() { 

  var closebutton, toolbar, loginfields, loginbutton; 

 

  closebutton = { 

   iconCls: 'delete', 

   iconMask: true, 

   ui: 'plain', 

   handler: this.onCloseAction, 

   scope: this 

  }; 

  toolbar = { 

   xtype: 'toolbar', 

   title: 'Login Form', 

   items: [{xtype: 'spacer'}, closebutton] 

  }; 

  loginbutton = { 

   xtype: 'button', 

   text: 'Login', 

   ui: 'confirm', 

   style: 'margin:2%;', 

   handler: this.onLoginAction, 

   scope: this 

  }; 

   

  loginfields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   id: 'loginfields', 

   items: [ 

    { 
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     xtype: 'textfield', 

     placeHolder: 'Username', 

     name: 'Username', 

     required: true, 

    }, { 

     xtype: 'passwordfield', 

     placeHolder: 'Password', 

     name: 'Password', 

     required: true 

    }, 

    loginbutton, 

   ] 

  }; 

   

  Ext.apply(this, { 

   floating: true, 

   modal: true, 

   centered: true, 

   hideOnMaskTap: false, 

   standardSubmit: false, 

   dockedItems:[toolbar], 

   items: [loginfields], 

  }); 

 CliniCal.views.LoginForm.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 }, 

  

 onLoginAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Home', 

   action: 'login', 

   historyUrl: 'Dashboard/index', 

  }); 

 }, 

  

 onCloseAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Home', 

   action: 'closelogin', 

   historyUrl: 'Home/index', 

  }); 

 } 

}); 

 

Ext.reg('LoginForm', CliniCal.views.LoginForm); 

Η κλάση εµφάνισης της φόρµας εισόδου επιτρέπει στα µέλη του συστήµατος 

εισάγουν τους κωδικούς τους ώστε να συνδεθούν στο λογαριασµό τους. Περιέχει 2 
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µεθόδους, του κλεισίµατος και της εισόδου, οι οποίες καλούν την αντίστοιχη κλάση 

ελέγχου για την εκτέλεση της απαιτούµενης ενέργειας. Περιέχει µόνο 2 πεδία και 

εµφανίζεται σε πλήρη οθόνη µόνο όταν προσπελαύνουµε από κινητή συσκευή. 

 
//This is a card set containing the user info and the patient list, form and 

detail panel 

CliniCal.views.Dashboard = Ext.extend(Ext.Panel, { 

 initComponent: function() { 

//Define UI Components 

  var userinfo = { 

   xtype: 'userInfo', 

   id: 'userinfo', 

   dock: 'left', 

   width: '23%' 

  }; 

  var patientListWrapper = { 

   xtype: 'patientListWrapper', 

   id: 'patientlistwrapper', 

  }; 

  var patientForm = { 

   xtype: 'patientForm', 

   id: 'patientform' 

  }; 

  var detailTabPanel = { 

   xtype: 'detailTabPanel', 

   id: 'detailtabpanel' 

  }; 

//Stitch UI components together 

  Ext.apply(this, { 

   fullscreen: true, 

   layout: 'card', 

   cardSwitchAnimation: 'slide', 

   dockedItems: [userinfo], 

   items: [patientListWrapper, patientForm, detailTabPanel], 

  }); 

  CliniCal.views.Dashboard.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 }, 

}); 

Ext.reg('Dashboard', CliniCal.views.Dashboard); 

Τέλος έχουµε την κάρτα του dashboard, η οποία µε τη σειρά της είναι τύπου 

card και δέχεται περισσότερες από µια προβολές, αλλά όχι ταυτόχρονα. Εδώ τα 

αντικείµενα που περιέχονται είναι ένα κουτί µε τις πληροφορίες του χρήστη που 

µόλις εισήλθε µια λίστα ασθενών µια φόρµα ασθενών και την προβολή 
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λεπτοµερειών. Κάθε προβολή κατέχει συγκεκριµένο χώρο στην οθόνη. Συγκεκριµένο 

το κουτί userinfo µπορεί να εµφανίζεται ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα διότι το 

καταχωρήσαµε στα docked items ενώ οι υπόλοιπες προβολές εµφανίζονται εναλλάξ, 

όποτε καλούνται. Τα περιεχόµενα της κάθε προβολής αναπτύσσονται σε ξεχωριστές 

κλάσεις που θα δούµε στη συνέχεια. 

Περιεχόμενα	  Dashboard	  χρήστη	  

Όπως αναφέρθηκε και προτύτερα, τα περιεχόµενα του dashboard (userinfo και 

patients) έχουν τη δική τους κλάση. Αρχικά ας ασχοληθούµε µε την κλάση εµφάνισης 

των στοιχείων του χρήστη (userinfo). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το στοιχείο 

userinfo δε θα είναι ορατό σε κινητές συσκευές. 

 
CliniCal.views.UserInfo = Ext.extend(Ext.form.FormPanel, { 

 initComponent: function(){ 

  var logo = { 

   xtype: 'panel', 

   html: "<a href='./'><img src='images/clinical.png'></a><br>", 

   style: "background-color: #333333;" 

  }; 

   

  var fields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Member details', 

   defaults: { 

    xtype: 'textfield', 

    labelAlign: 'left', 

    labelWidth: '40%', 

    listeners: { 

     afterrender: function(ele) { 

      ele.fieldEl.dom.readOnly = true; 

     } 

    } 

   }, 

   items: [ 

    { 

     name : 'sfirstname', 

     label: 'Name', 

     autoCapitalize : true 

    }, 

    { 

     name : 'slastname', 

     label: 'Surname', 
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     autoCapitalize : true 

    }, 

    { 

     name: 'semail', 

     label: 'Email', 

     xtype: 'emailfield', 

    }, 

    { 

     name: 'sphone', 

     label: 'Phone', 

    } 

   ] 

  }; 

   

  var alerts = { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Alerts', 

   defaults: { 

    xtype: 'textfield', 

    listeners: { 

     afterrender: function(ele) { 

      ele.fieldEl.dom.readOnly = true; 

     } 

    } 

   }, 

   items: [ 

    { 

     name : 'alert1', 

     value : 'Emergency room 453' 

    }, 

    { 

     name : 'alert2', 

     value : 'Extra help, room 104' 

    }, 

    { 

     name: 'alert3', 

     value : 'Blood B- on room 205' 

    } 

   ] 

  }; 

   

  var messages = { 

   xtype: 'fieldset', 

   title: 'Messages', 

   defaults: { 

    xtype: 'textfield', 

    labelAlign: 'left', 

    labelWidth: '40%', 
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    listeners: { 

     afterrender: function(ele) { 

      ele.fieldEl.dom.readOnly = true; 

     } 

    } 

   }, 

   items: [ 

    { 

     name : 'message1', 

     label: 'Dr. Dre', 

     value : 'Preview Blah Blah' 

    }, 

    { 

     name : 'message2', 

     label: 'Dr. House', 

     value : 'Preview Blah Blah' 

    }, 

    { 

     name: 'message3', 

     label: 'Nurse Dorian', 

     value : 'Preview Blah Blah' 

    } 

   ] 

  }; 

   

  Ext.apply(this, { 

   scroll: 'vertical', 

   id: 'userinfo', 

   items: [logo, fields, alerts, messages], 

  }); 

  CliniCal.views.UserInfo.superclass.initComponent.call(this); 

 },   

}); 

Ext.reg('userInfo', CliniCal.views.UserInfo); 

Είναι εµφανές ότι το κουτί που περιέχει τις πληροφορίες χρήστη, εκτός από το 

λογότυπο της εφαρµογής φέρει και τρεις φόρµες. Η πρώτη εµφανίζει τα στοιχεία του 

χρήστη που µόλις συνδέθηκε, η δεύτερη τις ειδοποιήσεις του χρήστη και η τρίτη τα 

µηνύµατα που δέχτηκε. 

 
CliniCal.views.PatientListWrapper = Ext.extend(Ext.Panel, { 

 initComponent: function(){ 

  var  addButton, titlebar, list; 

  addButton = { 

   itemId: 'addButton', 

   iconCls: 'add', 



 

Λυκούδη Αθανασία, “Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε προσαρµοστική 

Διεπιφάνεια Χρήστη για κινητές συσκευές” 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 46 

   iconMask: true, 

   ui: 'plain', 

   handler: this.onAddAction, 

   scope: this, 

  }; 

  titlebar = { 

   dock: 'top', 

   xtype: 'toolbar', 

   title: 'Patient Updates', 

   items: [{ xtype: 'spacer' }, addButton ] 

  }; 

  list = { 

   xtype: 'patientList', 

   id: 'patientlist' 

  }; 

  

  Ext.apply(this, { 

   id: 'patientlistwrapper', 

   fullscreen: true, 

   layout: 'fit', 

   dockedItems: [titlebar], 

   items: [list], 

  }); 

 

 CliniCal.views.PatientListWrapper.superclass.initComponent.call(this); 

 },  

 onAddAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Patients', 

   action: 'newForm', 

   historyUrl: 'Patients/newForm' 

  }); 

 }, 

}); 

Ext.reg('patientListWrapper', CliniCal.views.PatientListWrapper); 

Στην κλάση «περιτυλίγµατος» της λίστας ασθενών, εφανίζεται ο τίτλος σε µια 

µπάρα στην κορυφή. Η ίδια µπάρα περιέχει ένα κουµπί που προορίζεται για την 

εµφάνιση µιας νέας φόρµας ασθενών, η οποία, µε τη βοήθεια της αντίστοιχης κλάσης 

ελέγχου ‘Patients’, προσθέτει έναν καινούριο ασθενή στο σύστηµα. Το κυρίως µέρος 

θα περιέχει τη λίστα αυτή καθαυτή, την κλάση της οποίας θα δούµε αµέσως 

 
CliniCal.views.PatientList = Ext.extend(Ext.List, { 

 initComponent: function(){ 

  Ext.apply(this, { 
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   id: 'patientlist', 

   fullscreen: true, 

   layout: 'fit', 

   grouped: true, 

   indexBar: true, 

   plugins: [{ptype: 'pullrefresh'}], 

   itemTpl: //'<img class="list-item-img" 

src="http://placehold.it/50x50"></img>'+ 

     '<div class="list-item-title">{pfirstname} 

{plastname}</div>'+ 

     '<div class="list-item-narrative">id: #{pid}, 

Gender: {pgender}</div>', 

   onItemDisclosure: true, 

   store: CliniCal.stores.Patient, 

   listeners: { 

    scope: this, 

    itemtap: this.onItemtapAction, 

    itemdoubletap: this.onDoubleTapAction 

   } 

  }); 

 

 CliniCal.views.PatientList.superclass.initComponent.call(this); 

 }, 

 onItemtapAction: function(list, index, item, e) { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Patients', 

   action: 'showDetails', 

   index: index, 

   historyUrl: "Patients/showDetails" 

  }); 

 }, 

 onDoubleTapAction: function(list, index, item, e) { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Patients', 

   action: 'editForm', 

   index: index, 

   historyUrl: "Patients/editForm" 

  }); 

 } 

}); 

Ext.reg('patientList', CliniCal.views.PatientList); 

 

 

Η κλάση εµφάνισης της λίστας εµφανίζει κάτω από τον τίτλο τη λίστα µε τα 

ονόµατα των ασθενών. Κάθε σειρά αντιστοιχεί σε έναν ασθενή και περιέχει 2 

αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη, για απλό και διπλό κλικ (ή tap), που παραπέµπουν σε 
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µεθόδους της κλάσης ελέγχου ‘Patients’. Όπως θα αναλύσουµε και παρακάτω, µε 

απλό κλικ εµφανίζεται η καρτέλα λεπτοµερειών του ασθενούς ενώ µε διπλό η φόρµα 

ασθενούς αλλά συµπληρωµένη µε τα στοιχεία του ασθενούς ώστε να τον 

επεξεργαζόµαστε. Αυτές οι ενέργειες δεν περιέχονται στην παραπάνω κλάση αλλά 

παρατίθενται για ευκολία κατανόησης µέχρι να αναλυθούν οι κλάσεις ελέγχου. 

 
CliniCal.views.PatientForm = Ext.extend(Ext.form.FormPanel, { 

 defaultInstructions: 'Please enter the information above.', 

 

 initComponent: function(){ 

  var  cancelButton, titlebar, saveButton, updateButton, 

deleteButton, buttonbar, fields; 

 

  cancelButton = { 

   text: 'cancel', 

   ui: 'back', 

   handler: this.onCancelAction, 

   scope: this 

  }; 

 

  titlebar = { 

   id: 'userFormTitlebar', 

   xtype: 'toolbar', 

   title: 'Add Patient', 

   items: [ cancelButton ] 

  }; 

 

  updateButton = { 

   id: 'userFormUpdateButton', 

   text: 'update', 

   ui: 'confirm', 

   handler: this.onUpdateAction, 

   scope: this, 

  }; 

   

  saveButton = { 

   id: 'userFormSaveButton', 

   text: 'save', 

   ui: 'confirm', 

   handler: this.onSaveAction, 

   scope: this 

  }; 

 

  deleteButton = { 
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   id: 'userFormDeleteButton', 

   text: 'delete', 

   ui: 'decline', 

   handler: this.onDeleteAction, 

   scope: this 

  }; 

 

  buttonbar = { 

   xtype: 'toolbar', 

   dock: 'bottom', 

   items: [deleteButton, {xtype: 'spacer'}, saveButton, 

updateButton] 

  }; 

 

  fields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   id: 'userFormFieldset', 

   title: 'Patient details', 

   instructions: this.defaultInstructions, 

   defaults: { 

    xtype: 'textfield', 

    labelAlign: 'left', 

    labelWidth: '40%', 

    required: false, 

    useClearIcon: true, 

    autoCapitalize : false 

   }, 

   items: [ 

    { 

     name : 'pfirstname', 

     label: 'Name', 

     autoCapitalize : true 

    }, 

    { 

     name : 'plastname', 

     label: 'Surname', 

     autoCapitalize : true 

    }, 

    { 

     xtype : 'selectfield', 

     name : 'pgender', 

     label: 'Gender', 

     options: [ 

      {text: 'Male', value: 'm'}, 

      {text: 'Female', value: 'f'} 

     ] 

    }, 

    { 
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     name: 'pemail', 

     label: 'Email', 

     xtype: 'emailfield', 

    }, 

    { 

     name: 'pphone', 

     label: 'Phone', 

     xtype: 'numberfield', 

    }, 

    { 

     name : 'paddress', 

     label: 'Address', 

    }, 

    { 

     xtype: 'radiofield', 

     name : 'category', 

     label: 'Patient' , 

     value : 'patient', 

     checked : true, 

    }, 

    { 

     name : 'pid', 

     label: 'Patient ID', 

     useClearIcon: false, 

     listeners: { 

      afterrender: function(ele) { 

       ele.fieldEl.dom.readOnly = true; 

      } 

     } 

    } 

   ] 

  }; 

 

  Ext.apply(this, { 

   scroll: 'vertical', 

   dockedItems: [titlebar,buttonbar], 

   items: [fields], 

  }); 

  CliniCal.views.PatientForm.superclass.initComponent.call(this); 

 }, 

  

 onCancelAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Patients', 

   action: 'index' 

  }); 

 }, 
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 onSaveAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Patients', 

   action    : 'save', 

   historyUrl: 'Dashboard/index', 

  }); 

 }, 

 onUpdateAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   controller: 'Patients', 

   action    : 'update', 

   historyUrl: 'Dashboard/index', 

  }); 

 }, 

 onDeleteAction: function() { 

  Ext.Msg.confirm("Delete this patient?", "", function(answer) { 

   if (answer === "yes") { 

    Ext.dispatch({ 

     controller: 'Patients', 

     action    : 'remove', 

     historyUrl: 'Dashboard/index', 

    }); 

   } 

  }, this); 

 }, 

 

 resetForm: function() { 

  var fieldset = this.down('#userFormFieldset'); 

  this.reset(); 

 }, 

 

}); 

 

Ext.reg('patientForm', CliniCal.views.PatientForm); 

Ακριβώς από πάνω εµφανίζεται η κλάση φόρµας ασθενούς, η οποία 

εµφανίζεται είτε µε το πάτηµα του κουµπιού προσθήκης, είτε µε διπλό κλικ ενός 

ασθενούς.  Η προβολή αποτελείται από µια φόρµα µε πεδία για συµπλήρωση, µια 

µπάρα και τέσσερα κουµπιά, ένα που προορίζεται για επιστροφή στη λίστα, ένα για 

αποθήκευση, ένα για ανανέωση και ένα για διαγραφή. 

 
// This creates a detail tab panel for every list item which holds 5 

seperate tabs 

CliniCal.views.detailTabPanel = Ext.extend(Ext.TabPanel, { 

 initComponent: function() { 
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//UI components 

  var summary, lab, encounters, meds, morecard; 

  

  summary = { 

   xtype: 'summary', 

   id: 'summary' 

  }; 

  

  lab = { 

   xtype: 'lab', 

   id: 'lab' 

  }; 

  

  encounters = { 

   xtype: 'encounters', 

   id: 'encounters' 

  }; 

  

  meds = { 

   xtype: 'meds', 

   id: 'meds' 

  }; 

  

  morecard = { 

   xtype: 'morecard', 

   id: 'morecard' 

  }; 

   

//Setting adaptation of components to profiles 

 summary.setProfile = function(profile) { 

  if (profile=='phonePortrait') { 

  

 CliniCal.views.summary.removeDocked(Ext.getCmp('contactinfo'), false); 

  }  

 }, 

//Stitch UI components together 

  Ext.apply(this, { 

   fullscreen: true, 

   layout: 'card', 

   id: 'detailtabpanel', 

   cardSwitchAnimation: 'slide', 

   tabBar: { 

    dock: 'bottom', 

    layout: {pack: 'center'} 

   }, 

   defaults: { 

    scroll: 'vertical' 

   }, 
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   items: [summary, lab, encounters, meds, morecard] 

  }); 

  CliniCal.views.detailTabPanel.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 } 

}); 

   

Ext.reg('detailTabPanel', CliniCal.views.detailTabPanel); 

Πιο πάνω εµφανίζεται η κλάση της οθόνης λεπτοµερειών. Η προβολή αυτή 

έχει διαφορετική µορφή από τις προηγούµενες επειδή φέρει µια µπάρα στο κάτω 

µέρος της οθόνης που εµφανίζει εικονίδα που λειτουργούν ως διασυνδέσεις. 

Ουσιαστικά ό τύπος ‘TabPanel’ εµφανίζει ίδια συµπεριφορά µε µια προβολή τύπου 

‘card’, µε τη διαφορά ότι έχει έτοιµη τη διασύνδεση µε τις διαφορετικές οθόνες που 

µπορεί να εµφανίζει µέσω της µπάρας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η προβολή 

περιλαµβάνει τις υποοθόνες περίληψης κατάστασης ασθενούς, αποτελεσµάτων 

εξετάσεων, επισκέψεων, φαρµάκων και µιας τελευταίας οθόνης που χρησιµέυει στην 

οργάνωση των επιπλέων οθονών που αφορούν τους ασθενείς. Η πρακτική αυτή 

βοηθά στην απεικόνιση σε µικρότερες οθόνες, που δεν µπορούν να εµφανίσουν πάνω 

από 5 εικονίδια διασύνδεσης στην µπάρα. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σηµείο που ελέγχουµε το αντικείµενο 

summary για αλλαγές στο προφίλ. Ουσιαστικά αποκρύπτουµε το εσωτερικό κοµµάτι 

του αντικειµένου ‘summary’ µε id ‘contactinfo’. Πρόκειται για µια φορµα που 

εµφανίζει τις πληροφορίες επικοινωνίας του ασθενούς και θα αναλυθεί παρακάτω. 

Ως εδώ περιγράψαµε όλες τις κύριες οθόνες µέχρι τη στιγµή εµφάνισης των 

λεπτοµερειών για τον ασθενή. Η κάθε οθόνη που εµφανίζεται χάρη στη διασύνδεση 

της παραπάνω κλάσης περιέχει µικρότερα συστατικά αλλά η περιγραφή όλων δεν 

είναι ο κύριος σκοπός της εργασίας. Για συντοµία και καλύτερη κατανόηση θα 

περιγράψουµε την οθόνη περίληψης, η οποία έχει πολλές οµοιότητες µε τις επόµενες 

τρεις οθόνες, και την τελευταία κάρτα, για να δούµε πως εµφανίζονται οι 

διασυνδέσεις για τις υπόλοιπες υποοθόνες. Αρχίζουµε µε την οθόνη σύνοψης. 

 
CliniCal.views.SummaryCard = Ext.extend(Ext.Panel, { 

 initComponent: function() { 

//Define UI Components 

  var backbutton, toolbar, contactinfo, VitalChart, latestcondition; 
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  backButton = { 

   text: 'back', 

   id: 'summarybackbtn', 

   ui: 'back', 

   handler: this.onBackAction, 

   scope: this 

  }; 

   

  toolbar = { 

   xtype: "toolbar", 

   id: "summarytoolbar", 

   title: "Summary", 

   items: [backButton] 

  }; 

   

  contactinfo = { 

   xtype: "contactinfo", 

   title: "Contact Info", 

   id: "contactinfo", 

   scroll: 'vertical', 

   dock: 'left', 

   width: '25%', 

  }; 

   

  VitalChart = { 

   xtype: 'vitalChart', 

   id: 'myChartId', 

   title: 'Vital Signs', 

   flex: 1 

  }; 

   

  latestcondition ={ 

   xtype: "condition", 

   id: "condition", 

   scroll: 'vertical', 

   flex: 1 

  }; 

 

//Stitch UI components together 

  Ext.apply(this, { 

   scroll: false, 

   title: "Summary", 

   id: "summary", 

   iconCls: "info", 

   layout: { 

    type: 'vbox', 

    align: 'stretch', 
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   }, 

   items: [VitalChart, latestcondition], 

   dockedItems: [toolbar,contactinfo] 

  }); 

  CliniCal.views.SummaryCard.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 }, 

 onBackAction: function() { 

  Ext.dispatch({ 

   id: 'summary', 

   controller: 'Patients', 

   action: 'index' 

  }); 

 }, 

}); 

Ext.reg('summary', CliniCal.views.SummaryCard); 

Ως τώρα βλέπουµε ότι η καρτέλα σύνοψης περιέχει 3 υποκαρτέλες που 

µπορούν να εµφανιστούν ταυτόχρονα. Η πρώτη έχει στοίχιση στα αριστερά και οι 

άλλες δύο µε στοίχιση στα δεξιά, η µια κάτω από την άλλη καταλαµβάνοντας ίσο 

χώρο. Ας δούµε τις υποκαρτέλες αναλυτικά. 

 
CliniCal.views.ContactInfo = Ext.extend(Ext.form.FormPanel, { 

 initComponent: function(){ 

  var titlebar = { 

   id: 'pFormTitlebar', 

   xtype: 'toolbar', 

   title: 'Contact Info', 

  }; 

  var fields = { 

   xtype: 'fieldset', 

   id: 'userFormFieldset', 

   title: 'Patient details', 

   defaults: { 

    xtype: 'textfield', 

    required: false, 

    useClearIcon: false, 

    autoCapitalize : false, 

    //hack for readonly to work 

    listeners: { 

     afterrender: function(ele) { 

      ele.fieldEl.dom.readOnly = true; 

     } 

    } 

   }, 

   items: [ 
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    { 

     name : 'pfirstname', 

     label: 'Name', 

     autoCapitalize : true 

    }, 

    { 

     name : 'plastname', 

     label: 'Surname', 

     autoCapitalize : true 

    }, 

    { 

     name: 'pemail', 

     label: 'Email', 

     xtype: 'emailfield', 

    }, 

    { 

     name: 'pphone', 

     label: 'Phone' 

    }, 

    { 

     name : 'paddress', 

     label: 'Address' 

    } 

   ] 

  }; 

  Ext.apply(this, { 

   id: 'contactinfo', 

   items: [fields], 

   dockedItems: [titlebar] 

  }); 

  CliniCal.views.ContactInfo.superclass.initComponent.call(this); 

 } 

}); 

Ext.reg('contactinfo', CliniCal.views.ContactInfo); 

Η πρώτη καρτέλα εµφανίζει µια φόρµα µε τα στοιχεία επικοινωνίας του 

ασθενή. Τα στοιχεία περιέχουν  το ονοµατεπώνυµο, το τηλέφωνο, το email και τη 

διεύθυνση του ασθενούς. 

 
CliniCal.views.VitalChart = Ext.extend(Ext.chart.Panel,{ 

 items: { 

  iconCls: 'search', 

  cls: 'line1', 

  theme: 'Demo', 

  store: CliniCal.stores.chartStore, 

  animate: false, 

  shadow: true, 
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  id: 'myChartId', 

  legend: { 

   position: 'right' 

  }, 

  interactions: [{ 

   type: 'iteminfo', 

   listeners: { 

    show: function(interaction, item, panel) { 

     var storeItem = item.storeItem; 

     panel.update(['<ul><li><b>Hour: </b>'  

     + storeItem.get('name') + '</li>', '<li><b>Value: 

</b> '  

     + item.value[1]+ '</li></ul>'].join('')); 

    } 

   } 

  }], 

  axes: [{ 

   type: 'Numeric', 

   title: 'Amount', 

   position: 'left', 

   fields: ['Series 1', 'Series 2'], 

   minimum: 0, 

   maximum: 50, 

   minorTickSteps: 1 

  }, { 

   type: 'Category', 

   title: 'Hour', 

   position: 'bottom', 

   fields: ['name'], 

  }], 

  series: [ 

  { 

   type: 'line', 

   highlight: {size: 7,radius: 7}, 

   fill: true, 

   axis: 'left', 

   smooth: true, 

   xField: 'name', 

   yField: 'data1' 

  }, { 

   type: 'line', 

   highlight: {size: 7, radius: 7}, 

   axis: 'left', 

   smooth: true, 

   xField: 'name', 

   yField: 'data2' 

  }], 

 } 
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}); 

Ext.reg('vitalChart', CliniCal.views.VitalChart); 

 

Η δεύτερη υποκαρτέλα εµφανίζει ένα διάγραµµα γραµµής που προορίζεται 

για απεικόνιση των ζωτικών σηµάτων του ασθενή, όπως θερµοκρασία, οξυγόνο κτλ. 

Για τη δηµιουργία του γραφήµατος χρησιµποιήσαµε τη βιβλιοθήκη Sencha Touch 

Charts. Το συγκεκριµένο διάγραµµα εµφανίζει τις τιµές ανα ώρα για δύο ζωτικά 

σήµατα. 
CliniCal.views.Condition = Ext.extend(Ext.Panel, { 

 initComponent: function() { 

   

  var toolbar = { 

   xtype: 'toolbar', 

   id: 'conditionToolbar', 

   title: 'Latest Condition', 

  }; 

  var Meds = new Ext.Panel ({ 

   styleHtmlContent: true, 

   html: "<h3>Current Medications</h3>"+ 

   "<p>Panadol Extra, 20mg, 2/day</p>"+ 

   "<p>Medication name, 30mg, 1/day</p>", 

   flex: 1 

  }); 

  var DiagAndNotes = new Ext.Panel ({ 

   styleHtmlContent: true, 

   html: "<h3>Diagnosis</h3>"+ 

    "<p>Serious case of the Hibbie Jeebies</p>"+ 

    "<h3>Notes</h3>"+ 

    "<p>Temperature needs to be checked every 12 

hours</p>", 

   flex: 1 

  }); 

   

  Ext.apply(this, { 

   layout: { 

    type: 'hbox', 

    align: 'stretch', 

   }, 

   items:[Meds, DiagAndNotes], 

   dockedItems: [toolbar], 

  }); 

  CliniCal.views.Condition.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 }, 
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}); 

Ext.reg('condition', CliniCal.views.Condition); 

Η τελευταία υποκαρτέλα εµφανίζει πληροφορίες για τη διάγνωση, τα 

φάρµακα και τις τελευταίες σηµειώσεις για τον ασθενή. 

Τελειώνοντας µε την κάρτα σύνοψης, πρέπει να τονίσουµε ότι οι κάρτες lab, 

encounters και meds είναι πολύ παρόµοιες οπότε για χάρη συντοµίας παραλείπονται 

ώστε να δοθεί το κατάλληλο βάρος στην τελευταία κάρτα ‘morecard’. 

 
CliniCal.views.Morecard = Ext.extend(Ext.NestedList, { 

 initComponent: function() { 

  Ext.apply(this, { 

   title: "More", 

   iconCls: "more", 

   onItemDisclosure: true, 

   store: CliniCal.stores.More, 

   getDetailCard: function(item, parent) { 

    var itemData = item.attributes.record.data; 

    return itemData.card; 

   } 

  }); 

  CliniCal.views.Morecard.superclass.initComponent.apply(this, 

arguments); 

 } 

}); 

 

Ext.reg('morecard', CliniCal.views.Morecard); 

Η κάρτα αυτή περιέχει µια ‘Nested list’, που σηµαίνει ότι η λίστα που 

εµφανίζει έχουν υποκαρτέλες οι οποίες καθορίζονται κατευθείαν από το µοντέλο που 

φορτώνεται στη λίστα. Έτσι µας δίνεται η ευκαιρία να αναφερθούµε στις κλάσεις 

µοντέλων και που αυτές χρησιµεύουν στην εφαρµογή. 

Λεπτομέρειες	  ασθενή	  

4.2.2. Κλάσεις	  μοντέλων	  και	  δεδομένων	  

Οι κλάσεις µοντέλων καθορίζουν τη µορφή των πληροφοριών που 

εµφανίζονται στις κλάσεις εµφάνισης και ενδεχοµένωνς περιγράφουν τη σύνδεση µε 

τη βάση δεδοµένων. Θα παρουσιάσουµε τις κλάσεις µοντέλων µαζί µε τις αντίστοιχες 

κλάσεις δεδοµένων, για να γίνει αντιληπτή η σχέση µεταξύ τους. Οι κλάσεις 

δεδοµένων είτε περιέχουν µια λίστα µε τα δεδοµένα σε µορφή JSON είτε 
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δηµιουργούν είτε απλά υπάρχουν ως βάση για τα περιεχόµενα που θα ληφθούν από 

τη βάση δεδοµένων. Θα αρχίσουµε µε την κλάση µοντέλου και την κλάση δεδοµένων 

της κάρτας ‘morecard’, καθώς είναι πρόσφατη και δεν αλληλεπιδρά µε βάση 

δεδοµένων και θα συνεχίσουµε µε τις υπόλοιπες αργότερα. 

 
CliniCal.models.More = Ext.regModel('More', { 

    fields: [ 

        {name: 'text', type: 'string'}, 

        {name: 'card'} 

    ] 

}); 

CliniCal.stores.More = new Ext.data.TreeStore({ 

    model: 'More', 

    root: { 

        items: [ 

        { 

            text: 'Orders', 

            card: {xtype: 'orders'}, 

            leaf: true 

        }, 

        { 

            text: 'Bills', 

            card: {xtype: 'bill'}, 

            leaf: true 

        }, 

        { 

            text: 'Documents', 

            card: {xtype: 'docs'}, 

            leaf: true 

        }, 

        ], 

    }, 

    proxy: { 

        type: 'ajax', 

        reader: { 

            type: 'tree', 

            root: 'items' 

        } 

    } 

}); 

H κλάση µοντέλου που αντιστοιχεί στο morecard περιέχει 2 πεδία, ένα για το 

όνοµα της κάρτας που θα εµφανίζεται στη λίστα και ένα για την ίδια την κάρτα που 

θα εµφανίζεται µε το κλικ στο όνοµα. Η κλάση δεδοµένων περιέχει τη λίστα των 
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αντικειµένων-καρτών που θα εµφανιστούν καθώς και την κλήση ajax που χρειάζεται 

για την ανάγνωση των πληροφοριών από το µοντέλο. Οι κλάσεις των καρτών δε θα 

αναλυθούν καθώς είναι παρόµοιες µε την κλάση ‘Summary’ που περιγράψαµε 

παραπάνω. Περνάµε στις κλάσεις µοντέλου και δεδοµένων του γραφήµατος της 

κάρτας  ‘Summary’. 

 
CliniCal.models.chartModel = Ext.regModel('Chart', { 

 fields: [ 

  { name: 'name',  type: 'string' }, 

  { name: 'data1', type: 'int' }, 

  { name: 'data2', type: 'int' }, 

 ], 

  

 proxy: { 

  type: 'ajax', 

  url: 'server/chartdata-get.php?action=get', 

  reader: { 

   type: 'json', 

   root: 'chartdata' 

  } 

 } 

}); 

CliniCal.stores.chartStore = new Ext.data.Store({ 

 model: 'Chart', 

 autoLoad: true, 

}); 

Η κλάση µοντέλου του διαγράµµατος που εµφανίζεται την κάρτα ‘Summary’, 

περιέχει 3 πεδία, ενώ η κλάση δεδοµένων καλεί τα δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων 

σε µορφή JSON. Αυτές οι δυο κλάσεις καθιστούν και το πιο εύκολο παράδειγµα 

κατανόησης της λειτουργίας των µοντέλων και των δεδοµένων. 

 
CliniCal.models.Staff = Ext.regModel('Staff', { 

 fields: [ 

  { name: 'sfirstname', type: 'string' }, 

  { name: 'slastname', type: 'string' }, 

  { name: 'semail',  type: 'string' }, 

  { name: 'sphone',  type: 'string' } 

 ], 

  

 proxy: { 

  type: 'ajax', 

  url: 'server/staff-get.php?action=get', 
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  reader: { 

   type: 'json', 

   root: 'members' 

  } 

 } 

}); 

CliniCal.stores.Staff = new Ext.data.Store({ 

    model: 'Staff', 

 sorters: [ 

  { 

   property: 'sid', 

   direction: 'ASC' 

  } 

 ], 

 getGroupString: function (record){ 

  return record.get('sid')[0]; 

 }, 

    autoLoad: true 

}); 

Το µοντέλο κρατά µόνο τις πληροφορίες που του χρειάζονται και δηµιουργεί 

τη σύνδεση µε το αρχείο που θα επικοινωνήσει µε τη βάση δεδοµένων. Η κλάση 

δεδοµένων συνδέεται µε το µοντέλο και απλά υπάρχει για να κρατήσει τις 

πληροφορίες της βάσης µετά. 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν και οι υπόλοιπες κλάσεις µοντέλου 

στην εφαρµογή (π.χ. λίστας ασθενών, λεπτοµερειών ασθενών), οπότε παραλείπονται 

για χάρη συντοµίας. 

4.2.3. Κλάσεις	  ελέγχου	  

Στις κλάσεις ελέγχου λαµβάνει χώρα το λειτουργικό κοµµάτι της εφαρµογής. 

Κάθε κλάση ελέγχου έχει σκοπό τη σύνδεση µιας προβολής µε τα δεδοµένα της και 

να εκτελέσει τις περεταίρω λειτουργίες µεταξύ τους. Ξεκινώντας από την κλάση 

ελάγχου για την προβολή της αρικής οθόνης µπορούµε να καταλάβουµε τον βασικό 

τρόπο λειτουργίας µιας κλάσης τέτοιου είδους. 

 
Ext.regController('Home', { 

 

// Action that directs to the first screen 

 index: function() { 

  CliniCal.views.viewport.setActiveItem('homepanel'); 

 }, 
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//Pricing panel actions 

 pricing: function() { 

  CliniCal.views.viewport.setActiveItem('pricingpanel'); 

 }, 

// Login form actions  

 loginform: function(profile) { 

  CliniCal.views.loginform.show('pop'); 

 }, 

  

 closelogin: function() { 

  CliniCal.views.loginform.hide('pop'); 

 }, 

  

 login: function(params) { 

  var fields = CliniCal.views.loginform.getValues(); 

  //Ext.Msg.alert('User ID', fields['Username']); 

  Ext.Ajax.request({ 

   method: 'POST', 

   url: 'server/login-exec.php', 

   params: fields, 

   success: function(response, opts) { 

    var obj = Ext.decode(response.responseText); 

    console.dir(obj); 

    if (obj.success === true && obj.category === "staff") { 

     var srow = obj.whichrow - 1; 

     var sname = obj.firstname; 

     var model = CliniCal.stores.Staff.getAt(srow); 

     Ext.Msg.alert('Login Success','Hello, staff 

member, '+ sname); 

     CliniCal.views.userinfo.load(model); 

     CliniCal.views.loginform.hide('pop'); 

    

 CliniCal.views.viewport.setActiveItem('dashboard'); 

    }   

    if (obj.success === true && obj.category === "patient") 

{ 

     var prow = obj.whichrow - 1; 

     var pname = obj.firstname; 

     var model = CliniCal.stores.Patient.getAt(prow); 

     Ext.Msg.alert('Login Success','Hello, patient '+ 

pname); 

     CliniCal.views.contactinfo.load(model); 

     CliniCal.views.loginform.hide('pop'); 

    

 CliniCal.views.dashboard.removeDocked(Ext.getCmp('userinfo'), false); 

    

 CliniCal.views.viewport.setActiveItem('dashboard'); 
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 CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('detailtabpanel'); 

    } 

    else if (obj.success === false){ 

     Ext.Msg.alert('Login Failed', 'Please check your 

username and password'); 

    } 

   }, 

   failure : function(response){ 

    Ext.Msg.alert('Login Error'); 

   } 

  }); 

 }, 

  

//Registration form actions  

 regform: function() { 

  CliniCal.views.regform.show('pop'); 

 }, 

  

 reset: function() { 

  CliniCal.views.regform.reset(); 

 }, 

  

 closereg: function() { 

  CliniCal.views.regform.hide('pop'); 

 }, 

  

 register: function() { 

  var fields = CliniCal.views.regform.getValues(); 

  Ext.Ajax.request({ 

   method: 'POST', 

   url: 'server/register.php', 

   params: fields, 

   success: function(result, opts) { 

    var obj = Ext.decode(result.responseText); 

    console.dir(obj); 

    if (obj.success === true) { 

     CliniCal.views.regform.hide('pop'); 

     Ext.Msg.alert('Registration Successful','Please 

log in to enter'); 

    } 

    else { 

     Ext.Msg.alert('Registration Failed'); 

    } 

   }, 

   failure : function(response){ 

    Ext.Msg.alert('Registration Error'); 

   } 

  }); 
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 } 

  

}); 

Στην κλάση ελέγχου ‘Home’, εµφανίζονται και οι πέντε µέθοδοι λειτουργίας 

της αρχικής οθόνης η οποία περιέχει την αρχική σελίδα οθόνη εισόδου, τη φόρµα 

εγγραφής και το dashboard. Ιδανικά, κάθε προβολή θα έπρεπε να έχει τη δική της 

κλάση ελέγχου, αλλά λόγω του µικρού µεγάθους της εφαρµογής, οι µέθοδοι όλων 

των υποπροβολών βρίσκονται στην ίδια κλάση. Οι τρεις πρώτες µέθοδοι απλά 

εµφανίζουν µια προβολή. Οι δύο τελευταίες αναλαµβάνουν τη λειτουργία εγγραφής 

και εισόδου, οπότε αλληλεπιδρούν και µε τα αντίστοιχα µοντέλα και τον backend 

κώδικα που αλληλεπιδρά µε τη βάση δεδοµένων. 

 
Ext.regController('Patients', { 

 store: CliniCal.stores.Patient, 

  

 index: function() { 

  CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('patientlistwrapper',{ 

type: 'slide', reverse: true }); 

 }, 

  

 newForm: function() { 

  var model = new CliniCal.models.postPatient(); 

  CliniCal.views.patientForm.load(model); 

  CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('patientform'); 

   

 }, 

 

 showDetails: function(params) { 

  var model = this.store.getAt(params.index); 

  CliniCal.views.contactinfo.load(model); 

  CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('detailtabpanel'); 

 }, 

 

 editForm: function(params) { 

  var model = this.store.getAt(params.index); 

  CliniCal.views.patientForm.load(model); 

  CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('patientform'); 

 }, 

  

 save: function() { 

  var fields = CliniCal.views.patientForm.getValues(); 

  //Ext.Msg.alert('Email', fields['pemail']); 

  Ext.Ajax.request({ 
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   method: 'POST', 

   url: 'server/add-patient.php', 

   params: fields, 

   success: function(result, opts) { 

    var obj = Ext.decode(result.responseText); 

    console.dir(obj); 

    if (obj.success === true) { 

     CliniCal.stores.Patient.load(); 

    

 CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('patientlistwrapper',{ type: 

'slide', reverse: true }); 

    } 

    else { 

     Ext.Msg.alert('Failed to add patient','Shame on 

you.'); 

    } 

   }, 

   failure : function(response){ 

    Ext.Msg.alert('Patient addition Error','Please try 

again later'); 

   } 

  }); 

 }, 

  

 update: function() { 

  var fields = CliniCal.views.patientForm.getValues(); 

  Ext.Ajax.request({ 

   method: 'POST', 

   url: 'server/update-patient.php', 

   params: fields, 

   success: function(result, opts) { 

    var obj = Ext.decode(result.responseText); 

    console.dir(obj); 

    if (obj.success === true) { 

     CliniCal.stores.Patient.load(); 

    

 CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('patientlistwrapper',{ type: 

'slide', reverse: true }); 

    } 

    else { 

     Ext.Msg.alert('Failed to update patient','Shame on 

you.'); 

    } 

   }, 

   failure : function(response){ 

    Ext.Msg.alert('Patient update Error','Please try again 

later'); 

   } 
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  }); 

 }, 

  

 remove: function() { 

  var fields = CliniCal.views.patientForm.getValues(); 

  Ext.Ajax.request({ 

   method: 'POST', 

   url: 'server/delete-patient.php', 

   params: fields, 

   success: function(result, opts) { 

    var obj = Ext.decode(result.responseText); 

    console.dir(obj); 

    if (obj.success === true) { 

     CliniCal.stores.Patient.load(); 

    

 CliniCal.views.dashboard.setActiveItem('patientlistwrapper',{ type: 

'slide', reverse: true }); 

    } 

    else { 

     Ext.Msg.alert('Failed to delete patient','Shame on 

you.'); 

    } 

   }, 

   failure : function(response){ 

    Ext.Msg.alert('Patient deletion Error','Please try 

again later'); 

   } 

  }); 

 } 

}); 

Τέλος η κλάση ελέγχου των ασθενών, εκτός από τις µεθόδους εµφάνισης των 

οθονών λίστας, φόρµας ασθενών και λεπτοµερειών, περιγράφει τις ενέργειες 

δηµιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής ασθενών από τη βάση δεδοµένων. 

Φορτώνει το κατάλληλο µοντέλο ανάλογα µε την επιθυµητή ενέργεια και το συνδέει 

µε τα δεδοµένα που υπάρχουν στη φόρµα κάθε φορά. 

4.2.1. Backend	  PHP	  

Ο κώδικας που επικοινωνεί µε τη βάση δεδοµένων και στέλνει τις τιµές στην 

επιφάνεια της εφαρµογής παρατίθεται παρακάτω. Αρχικά θα αναλύσουµε τον κώδικα 

συνδεσης µε τη βάση δεδοµένων. 

 
<?php 

 define('DB_HOST', 'localhost'); 
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    define('DB_USER', 'root'); 

    define('DB_PASSWORD', 'root'); 

    define('DB_DATABASE', 'clinicaldb'); 

?> 

 

Εδώ δίνονται οι βασικές πληροφορίες για να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση 

σύνδεσης µε τη βάση που χρησιµοποιούµε. Τώρα µπορούµε να περιγράψουµε τον 

κώδικα εγγραφής στο σύστηµα. 

 
<?php  

 //Include database connection details 

 require_once('config.php'); 

  

  

 //Connect to mysql server 

 $link = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 

 if(!$link) { 

  die('Failed to connect to server: ' . mysql_error()); 

 } 

  

 //Select database 

 $db = mysql_select_db(DB_DATABASE); 

 if(!$db) { 

  die("Unable to select database"); 

 } 

  

 $category = isset($_POST["category"]) ? $_POST["category"] : ""; 

  

 $username = isset($_POST["username"]) ? $_POST["username"] : ""; 

 $password = isset($_POST["password"]) ? $_POST["password"] : ""; 

 $email = isset($_POST["email"]) ? $_POST["email"] : ""; 

 $firstname = isset($_POST["firstname"]) ? $_POST["firstname"] : ""; 

 $lastname = isset($_POST["lastname"]) ? $_POST["lastname"] : ""; 

 $gender = isset($_POST["gender"]) ? $_POST["gender"] : ""; 

 $phone = isset($_POST["phone"]) ? $_POST["phone"] : ""; 

 $address = isset($_POST["address"]) ? $_POST["address"] : ""; 

  

 //Create INSERT query 

 if ($category === "staff") { 

  $qry = "INSERT INTO staff(susername, spasswd, semail, sfirstname, 

slastname, sgender, sphone, saddress) VALUES('$username', '$password', 

'$email', '$firstname', '$lastname', '$gender', '$phone', '$address')"; 

 } else if ($category === "patient") { 

  $qry = "INSERT INTO patients(pusername, ppasswd, pemail, 

pfirstname, plastname, pgender, pphone, paddress) VALUES('$username', 
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'$password', '$email', '$firstname', '$lastname', '$gender', '$phone', 

'$address')"; 

 } 

  $result = @mysql_query($qry); 

   

 //Check whether the query was successful or not 

  if($result) { 

   //registration succeded 

   $response = array('success' => true); 

   echo json_encode($response); 

   exit(); 

  }else { 

   //registration failed 

   $response = array('success' => false); 

   echo json_encode($response); 

   die("Query failed"); 

  } 

 

?> 

Με τον παραπάνω κώδικα, συνδεόµαστε στον server mysql και δηµιουργούµε 

σύνδεση στη βάση δεδοµένων clinicaldb. Λαµβάνοντας τις τιµές της φόρµας 

εγγραφής τις αποθηκεύουµε σε µεταβλητές και µετά τις εισάγουµε µε ένα insert 

query στη βάση δεδοµένων στον πίνακα members. Για την περίπτωση επιτυχίας 

στέλνουµε τιµή true για τη µεταβλητή success και τη στέλνουµε µε JSON encoding 

για να τη διαβάσει το framework της εφαρµογής. Αντίστοιχα αν αποτύχει το query, 

στέλνουµε false. 

 
<?php  

 //Include database connection details 

 require_once('config.php'); 

  

  

 //Connect to mysql server 

 $link = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 

 if(!$link) { 

  die('Failed to connect to server: ' . mysql_error()); 

 } 

  

 //Select database 

 $db = mysql_select_db(DB_DATABASE); 

 if(!$db) { 

  die("Unable to select database"); 

 } 
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 $username = isset($_POST["Username"]) ? $_POST["Username"] : ""; 

 $password = isset($_POST["Password"]) ? $_POST["Password"] : ""; 

   

 //Create staff query 

 $sqry="SELECT * FROM staff WHERE susername='$username' AND 

spasswd='$password'"; 

 $sresult=mysql_query($sqry); 

  

 //Create patients query 

 $pqry="SELECT * FROM patients WHERE pusername='$username' AND 

ppasswd='$password'"; 

 $presult=mysql_query($pqry); 

  

 //Get first name of staff member 

 $snameqry=mysql_query("SELECT sfirstname FROM staff WHERE 

susername='$username' AND spasswd='$password'"); 

 $snamearray = mysql_fetch_array($snameqry); 

 $sname = $snamearray['sfirstname']; 

  

 //Hack to get row number of staff user in MySQL 

 $sqryrow = mysql_query( 

 "SELECT n.rownum FROM ( 

  SELECT u.sid, @rownum:=@rownum+1 AS rownum, u.susername 

  FROM ( 

   SELECT sid, susername 

   FROM staff 

   ORDER BY sid 

  ) u, 

  (SELECT @rownum:=0) r) n  

 WHERE susername = '$username'"); 

  

 $srowarray = mysql_fetch_array($sqryrow); 

 $srow = $srowarray['rownum']; 

  

 //Hack to get row number of staff user in MySQL 

 $pqryrow = mysql_query( 

 "SELECT n.rownum FROM ( 

  SELECT u.pid, @rownum:=@rownum+1 AS rownum, u.pusername 

  FROM ( 

   SELECT pid, pusername 

   FROM patients 

   ORDER BY pfirstname 

  ) u, 

  (SELECT @rownum:=0) r) n  

 WHERE pusername = '$username'"); 

  

 $prowarray = mysql_fetch_array($pqryrow); 
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 $prow = $prowarray['rownum']; 

  

 //Check whether the query was successful or not 

 

 if(mysql_num_rows($sresult) == 1) { 

  //Get first name of staff member 

  $snameqry=mysql_query("SELECT sfirstname FROM staff WHERE 

susername='$username' AND spasswd='$password'"); 

  $snamearray = mysql_fetch_array($snameqry); 

  $sname = $snamearray['sfirstname']; 

  //Login Successful 

  $response = array('success' => true, 'whichrow' => $srow, 

'category' => "staff", 'firstname' => $sname); 

  echo json_encode($response); 

  exit(); 

 }if(mysql_num_rows($presult) == 1) { 

  //Get first name of patient member 

  $pnameqry=mysql_query("SELECT pfirstname FROM patients WHERE 

pusername='$username' AND ppasswd='$password'"); 

  $pnamearray = mysql_fetch_array($pnameqry); 

  $pname = $pnamearray['pfirstname']; 

  //Login Successful 

  $response = array('success' => true, 'whichrow' => $prow, 

'category' => "patient", 'firstname' => $pname); 

  echo json_encode($response); 

  exit(); 

  } 

 else { 

  //Login failed 

  $response = array('success' => false); 

  echo json_encode($response); 

  exit(); 

 } 

 

?> 

 

Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό λειτουγεί και ο κώδικας εισόδου στην 

εφαρµογή. Απλά αντί να ελέγχουµε αν ήταν επιτυχής η εγγραφή τσεκάρουµε αν 

υπάρχει χρήστης µε το συγκεκριµένο username και password. Ανάλογα µε την 

κατηγορία του χρήστη (προσωπικό ή ασθενής) στέλνουµε και διαφορετικό response 

στο server για να φορτώσουµε τα κατάλληλα δεδοµένα µέσω της κλάσης ελέγχου. 

Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό λειτουργούν και η προσθήκη, διαγραφή και ανανέωση 

ενός ασθενή οπότε ο κώδικας παραλείπεται. 
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<?php 

 

$dsn = 'mysql:dbname=clinicaldb;host=localhost'; 

$user = 'root'; 

$password = 'root'; 

try { 

 $dbh = new PDO($dsn, $user, $password); 

 

 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "get") { 

  $sql = "SELECT * FROM patients"; 

  $guests = array(); 

  foreach ($dbh->query($sql) as $row) 

  { 

   $guests[] = array( 

    'pid' => $row['pid'], 

    'pfirstname' => $row['pfirstname'], 

    'plastname' => $row['plastname'], 

    'pgender' => $row['pgender'], 

    'pbirthdate' => $row['pdate_birth'], 

    'pheight' => $row['pheight'], 

    'pweight' => $row['pweight'], 

    'pemail' => $row['pemail'], 

    'pphone' => $row['pphone'], 

    'paddress' => $row['paddress'], 

    'img' => $row['img'] 

   ); 

  } 

  echo json_encode(array('patients' => $guests)); 

 }  

} catch (PDOException $e) { 

 echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage("Connection with database 

failed"); 

} 

 

?> 

Με τον παραπάνω κώδικα γίνεται η λήψη των στοιχείων του χρήστη έτσι 

ώστε να εµφανιστούν στο dashboard. Με την ίδια ακριβώς λογική λαµβάνουµε και τα 

στοιχεία του διαγράµµατος, τα στοιχεία των ασθενών και τα στοιχεία του 

προσωπικού από τη βάση δεδοµένων οπότε ο κώδικας παραλείπεται. 

4.3. Περιγραφή	  Βάσης	  Δεδομένων	  

Το σχήµα της βάσης δεδοµένων δεν ανταποκρίνεται πλήρως µέχρι στιγµής στο ER 

διάγραµµα, λόγω πολυπλοκότητας της εφαρµογής, οπότε το σκέλος που υλοποιήθηκε 

δίνεται παρακάτω: 
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SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

-- 

-- Βάση: `clinicaldb` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δοµή Πίνακα για τον Πίνακα `patients` 

-- 

 

CREATE TABLE `patients` ( 

  `pid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `pusername` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `ppasswd` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', 

  `pfirstname` varchar(50) NOT NULL, 

  `plastname` varchar(50) NOT NULL, 

  `pgender` varchar(1) NOT NULL, 

  `pdate_birth` datetime NOT NULL, 

  `pheight` int(3) NOT NULL, 

  `pweight` int(1) NOT NULL, 

  `pemail` varchar(50) NOT NULL, 

  `pphone` int(10) NOT NULL, 

  `paddress` varchar(100) NOT NULL, 

  `pimg` mediumblob NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`pid`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=14 ; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δοµή Πίνακα για τον Πίνακα `pvitalsigns` 

-- 

 

CREATE TABLE `pvitalsigns` ( 

  `pid` int(11) NOT NULL, 

  `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

  `data1` int(10) NOT NULL, 

  `data2` int(10) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`name`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Δοµή Πίνακα για τον Πίνακα `staff` 

-- 

 

CREATE TABLE `staff` ( 

  `sid` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `susername` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `spasswd` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', 

  `sfirstname` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `slastname` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `sgender` varchar(1) NOT NULL, 

  `sdate_birth` datetime NOT NULL, 

  `semail` varchar(100) NOT NULL, 

  `sphone` int(10) NOT NULL, 

  `saddress` varchar(100) NOT NULL, 

  `simg` mediumblob NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`sid`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

Όπως είναι εµφανές έχουν δηµιουργηθεί τρεις πίνακες, ένας για το προσωπικό, ένα 

για τους ασθενείς και ένας για τα δεδοµένα του γραφήµατος στη σελίδα σύνοψης της 

κατάστασης του ασθενούς. Σύµφωνα µε τους πίνακες της βάσης δίνονται και τα 

δεδοµένα που καλείται να δώσει ο χρήστης µέσα από τις φόρµες της εφαρµογής. 

4.1. Πληροφορίες	  δεδομένων	  εισαγωγής	  (input)	  

 

1. Εισαγωγή πληροφοριών µέλους κατά την εγγραφή 

Α. Personal: Username, Password, First name, Last name, Gender 

Contact: Phone, Email, Address 

Category: Staff or Patient 

Β. Ενιαία οθόνη για την εισαγωγή των πληροφοριών από το προσωπικό του 

νοσοκοµείου 

Γ. Ο τύπος κάθε πεδίου ορίζεται από τη βάση δεδοµένων. Default Values κενά. 

Δ. Μήνυµα επιτυχούς/αποτυχούς αποθήκευσης και στην περίπτωση αποτυχίας 
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διευκρίνιση λόγου. 

Ε. Διαφορετικά πάνελ για κάθε κατηγορία πληροφοριών σε µια ενιαία φόρµα 

Στ. Με την επιτυχή αποθήκευση τα δεδοµένα εµφανίζονται στην προσωπική 

σελίδα του χρήστη που µπορεί να προσπελαστεί από το εγγεγραµµένο 

προσωπικό του νοσοκοµείου µόνο 

 

 

2. Εισαγωγή πληροφοριών ασθενούς µετά την εισαγωγή/εγγραφή 

Α. Personal: First name, Last name, Gender 

Contact: Email, Phone, Address 

Β. Ενιαία οθόνη για την εισαγωγή των πληροφοριών από το προσωπικό του 

νοσοκοµείου 

Γ. Ο τύπος κάθε πεδίου ορίζεται από τη βάση δεδοµένων. Default Values κενά. 

Δ. Μήνυµα επιτυχούς/αποτυχούς αποθήκευσης και στην περίπτωση αποτυχίας 

διευκρίνιση λόγου. 

Ε. Διαφορετικά πάνελ για κάθε κατηγορία πληροφοριών σε µια ενιαία φόρµα 

Στ. Με την επιτυχή αποθήκευση τα δεδοµένα εµφανίζονται στην προσωπική 

σελίδα του χρήστη που µπορεί να προσπελαστεί από όλα τα εγγεγραµµένα 

µέλη του συστήµατος 

 

3. Εισαγωγή Kωδικών εισόδου για κάθε χρήστη 

Α. Username, Password, για εισαγωγή στο κατάλληλο υπσύστηµα 

Β. Ενιαία οθόνη εισαγωγής για προσωπικό και ασθενείς, διαφορετικά 

δικαιώµατα ανόλογα µε το χρήστη 

Γ. Το όνοµα χρήστη θα είναι αλφαριθµητικό από 3 χαρακτήρες και άνω, το 

password αλφαριθµητικό µε επιτρεπόµενους ειδικούς χαρακτήρες !@#$%& 

και πάνω από 4 χαρακτήρες. Default values κενά. 

Δ. Μήνυµα επιτυχούς σύνδεσης και εισαγωγή στο σύστηµα ή ανεπιτυχούς 

σύνδεσης και επανεµφάνιση της φόρµας µε το µήνυµα "Wrong 

username/password. Please try again" 
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Ε. 1 πάνελ στην αρχική οθόνη και ένα ξεχωριστό σε περίπτωση λάθος κωδικών 

εισόδου 

Στ. Με την επιτυχή εισαγωγή εµφανίζεται η κατάλληλη αρχική οθόνη για κάθε 

χρήστη. 

 

 

6. Εισαγωγή πληροφοριών µηνύµατος (απλό) 

Α. Sid, textmsg, audiomsg, photomsg, videomsg,  για αποστολή του µηνύµατος 

Β. Μια οθόνη ειδικά για την αποστολή µηνυµάτων  

Γ. Η αποστολή θα µπορεί να γίνει απευθείας για τα ενεργά εγγεγραµµένα µέλη. 

Default values κενά εκτός από του αποστολέα που εισα΄γεται αυόµατα από το 

λογαριασµό του χρήστη. 

Δ. Εµφάνιση σχετικού µηνύµατος ανάλογα µη την επιτυχή ή αποτυχηµένη 

αποστολή. 

Ε. µια φόρµα εισαγωγής µε επιλογή ανεβάσµατος αρχείου 

Στ. Το επιτυχώς απεσταλµένο µήνυµα εµφανίζεται στην προσωπική σελίδα του 

µέλους στο οποίο απεστάλη. 

 

4.2. Πληροφορίες	  δεδομένων	  εξαγωγής	  (output)	  

 

1. Πληροφορίες ασθενούς 

Α. Όλα τα στοιχεία που εισήχθησαν κατά την εισαγωγή του ασθενούς αλλά και 

µετά 

Β. Μια σελίδα µε την σύνοψη των στοιχείων και την πιο πρόσφατη κατάσταση 

του ασθενούς. Για λεπτοµέρεις θα υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για κάθε πίνακα 

που αντιστοιχεί σε κατηγορία πληροφορίας 

Γ. Η οθόνη σύνοψης θα περιέχει 2-4 βασικά πάνελ ,  ενώ κάθε άλλη σελίδα θα 

έχει ενιαίο περιεχόµενο µε οπτική απεικόνιση των δεδοµένων και σύγκριση µε 

παλαιότερες ενδείξεις. Κάθε σελίδα θα µπορεί να εκτυπωθεί ξεχωριστά. 
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Δ. Ειδικές ενδείξεις για επικύνδυνη κατάσταση του ασθενούς και ενδείξεις λάθους 

κατά το συγχρονισµό των τελευταίων προσθηκών. 

 

1. Πληροφορίες προσωπικού νοσοκοµείου 

Α. Όλα τα στοιχεία που εισήχθησαν κατά την εγγραφή του µέλους αλλά και µετά 

Β. Μια σελίδα µε όλα τα στοιχεία του µέλους. Επιπρόσθετα θα υπάρχουν 

ξεχωριστές σελίδες καθηκόντων και µηνυµάτων. 

Γ. Η οθόνη σύνοψης θα περιέχει 2-4 βασικά πάνελ ,  ενώ η σελίδα ηµερολογίου 

θα έχει ροή σε πραγµατικό χρόνο και τακτοποίηση σε ηµερολόγιο και η σελίδα 

µηνυµάτων τις συνοµιλίες µε τους εγεγγραµµένους του συστήµατος . Κάθε 

σελίδα θα µπορεί να εκτυπωθεί ξεχωριστά. 

Δ. Ειδικές ενδείξεις για λάθος κατά το συγχρονισµό των τελευταίων προσθηκών 

και αποστολή µηνυµάτων. 
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5 

5. Υλοποίηση	  

5.1. Λεπτομέρειες	  Υλοποίησης	  

Στην τεκµηρίωση του έργου δεν αναφέρθηκε επαρκώς ο τρόπος που 

επιτεύχθηκε η προσαρµοστικότητα της εφαρµογής σε κάθε είδους κινητές συσκευές. 

Παρακάτω θα δοθούν λεπτοµέρειες για τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για αυτό 

το σκοπό. 

5.1.1. Προσαρμογή	  εξωτερικών	  ιστοσελίδων	  

Είδαµε ότι σε συγκεκριµένες κλάσεις εµφάνισης (CliniCal.views.HomePanel 

και CliniCal.views.PricingPanel) γίνεται ένα Ajax request σε µια σελίδα html που θα 

φορτωθεί ως περιεχόµενο της προβολής. Αυτή η σελίδα πράπει να είναι εξίσου 

προσαρµοστική στις αλλαγές της οθόνης, αλλά το Sencha Touch Framework δεν 

µπορεί να ελέγξει την εµφάνιση εξωτερικών σελίδων. Η εµφάνιση της σελίδας 

εξαρτάται από τους κανόνες που δώσαµε µέσω της γλώσσας CSS. 

Fluid	  Grids	  

Το πρώτο που σκέφτεται κάποιος όταν θέλει ελαστική εµφάνιση στην 

ιστοσελίδα του είναι να χρησιµοποιήσει ένα fluid grid. Με αυτό τον τρόπο τα 

δεδοµένα του θα κρατούν την αρχική τους κατανοµή αλλά θα έχουν ελαστικό πλάτος. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση για την εφαρµογή ενός grid χρησιµοποιήσαµε 

το blueprint framework το οποίο χωρίζεται σε 24 στήλες. Για τη liquid έκδοσή του 

υπάρει plugin που λέγεται blueprint liquid. Τα χρησιµοποιήσαµε και τα δύο εφόσον 
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χρειάζονταν για διαφορετικές περιπτώσεις. Η οργάνωση του κώδικα CSS έγινε µέσω 

του Compass for Sass CSS framework. Όπως αναφέραµε και στο θεωρητικό κοµµάτι 

της εργασίας το Sass framework δίνει αντικειµενοστραφή χαρακτήρα στον κώδικα 

CSS, γεγονός που βοηθάει στη µείωση του συνολικού κωδικα και την 

κληρονοµικότητα συγκεκριµένων κοµµατιών κώδικα (mixins). To Compass 

δηµιουργεί αυτόµατα ένα project µε βάση το blueprint framework µε την εντολή 

‘compass create my_project --using blueprint’. Μέσα στο projet βρίσκεται και ένας 

φάκελος SCSS ο οποίος µεταφράζεται σε CSS κάθε φορά που αποθηκεύουµε τα 

αρχεία .scss. Η αυτόµατη αποθήκευση και µετάφραση στηρίζεται ση λειτουργία 

compass watch του φακέλου που βρίσκεται το project µας. 

Το βασικό blueprint το χρησιµοποιήσαµε για την desktop εκδοχή της σελίδας, 

ενώ το liquid για κινητές συσκευές και ταµπλέτες. Ο διαχωρισµός αυτός των µεγεθών 

οθόνης έγινε µε τη χρήση των media queries. 

Media	  queries	  

Τα media queries όπως αναλύσαµε στο θεωρητικό σκέλος, βοηθούν στην 

παραµετροποίηση του CSS  ώστε να ισχύει για συγκεκριµένες παραµέτρους. Τα 

queries µπορούν να γίνουν είτε inline στον κώδικα CSS είτε να δηλωθεί µέσα στο 

αρχείο html για ξεχωριστά αρχεία CSS. Αυτή την τεχνική χρησιµοποιήσαµε για τη 

συγκεκριµένη σελίδα. Η σελίδα index.html έχει την παρακάτω µορφή: 

 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8" /> 

  <title>CliniCal</title> 

 

  ...   

 

  <!-- Media Stylesheets --> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="stylesheets/iphonep.css" media="screen and (max-width: 320px) 

(orientation:portrait)" /> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheets/iphonel.css" 

media="screen and (min-width: 321px) and (max-width: 480px) 

(orientation:landscape)" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 
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href="stylesheets/tabletp.css" media="screen and (min-width: 481px) and 

(max-width: 768px)" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="stylesheets/tabletl.css" media="screen and (min-width: 769px) and 

(max-width: 1023px)" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="stylesheets/desktop.css" media="screen and (min-width: 1024px)" /> 

 

. . . 

 

</head> 

<body></body> 

</html> 

 

Στην εισαγωγή των ξεχωριστών αρχείων css για κάθε µέγεθος οθόνης 

δηλώθηκε κι από ένα media query. Είναι εµφανές ότι ο διαχωρισµός έγινε από τη 

µικρότερη προς τη µεγαλύτερη επιφάνεια. Ως βάση για τη µικρότερη οθόνη σε 

προσανατολισµό portrait δηλώθηκαν 320 pixel µέγιστο πλάτος. Ανεβαίνοντας 

κλιµακωτά φτάνουµε στη µεγαλύτερη ανάλυση τα 1024 pixels ως ελάχιστο πλάτος. 

Συνολικά χρησιµοποιούνται 5 διαφορετικά αρχεία, ένα για κινητό µε 

προσανατολισµό portrait, ένα για κινητό µε προσανατολισµό landscape, ένα για 

landscape tablet, ένα για portrait tablet και ένα για το desktop. 

Οπότε για κάθε div δώσαµε ένα επιθυµητό σηµείο στο grid µε την εντολή 

@include column(); του scss και δηµιουργήσαµε ένα σταθερό πλέγµα µε µέγιστο τις 

τρεις στήλες όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 8. Desktop Home Panel 

Για τα κινητά και tablet δηµιουργήσαµε µε βάση το blueprint liquid ένα 

ελαστικό πλέγµα το οποίο σε portrait tablet έχει ως µέγιστο τρεις ελαστικές στήλες, 

σε landscape tablet έχει δύο στήλες και µία στήλη για κινητά. Το αποτέλεσµα 

φαινεται παρακάτω. 
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Εικόνα 9. Landscape Tablet Home Panel 
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Εικόνα 10. Portrait Tablet Home Panel 

 
Εικόνα 11. Portrait Phone Home Panel 

 

 
Εικόνα 12. Landscape Phone Home Panel 

5.2. Πλατφόρμες	  και	  προγραμματιστικά	  εργαλεία	  
Η ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρµογής CliniCal έγινε σε λειτουργικό 

σύτηµα Macintosh, αλλά θα µπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. 

Για τον κώδικα χρησιµοποιήθηκε ένα απλό text editor και µια κονσόλα command 

line. Για το στήσιµο χρειάστηκε ένας apachi server και ένα περιβάλλον βάσης 
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δεδοµένων MySQL. Για το τρέξιµο το µόνο που χρειάζεται είναι ένας web browser 

βασισµένος στο Webkit, ενώ το τεστάρισµα σε κινητό τηλέφωνο και tablet έγινε 

µέσω των iOS Simulatoρ. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή και σύντοµη. 

5.3. Διαδικασία	  εγκατάστασης	  

Αρχικά χρειάζεται να στήσουµε το server και το περιβάλλον MySQL. Στην 

περίπτωσή µας χρησιµοποιήθηκε το MAMP για το στήσιµο, ενώ σε Windows ή 

Linux µπορεί να χρησιµοποιηθεί το XAMPP.  
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, κρατήσαµε τις αρχικές ρυθµίσεις 

που γίνονται µε την εγκατάσταση και δηµιουργήσαµε µια καινούρια βάση δεδοµένων 

µε το όνοµα clinicaldb. 

 
Μετά τη δηµιουργία τρέχουµε τα παρακάτω mysql queries για τη δηµιουργία 

των πινάκων. 

 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

 

-- 

-- Database: `clinicaldb` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Table structure for table `messages` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `patients` ( 

 `pid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `pfirstname` varchar(50) NOT NULL, 

 `plastname` varchar(50) NOT NULL, 

 `pemail` varchar(50) NOT NULL, 

 `pgender` varchar(1) NOT NULL, 

 `pdate_birth` datetime NOT NULL, 

 `pheight` int(3) NOT NULL, 

 `pweight` int(1) NOT NULL, 

 `pphone` int(10) NOT NULL, 

 `paddress` varchar(100) NOT NULL, 

 `pcity` varchar(50) NOT NULL, 

 `pcountry` varchar(50) NOT NULL, 

 `img` mediumblob NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (`pid`) 
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

CREATE TABLE `members` ( 

 `m_id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, 

 `musername` varchar(100) NOT NULL default '', 

 `mpasswd` varchar(32) NOT NULL default '', 

 `mcategory` varchar(100) default NULL, 

 `mfirstname` varchar(100) default NULL, 

 `mlastname` varchar(100) default NULL, 

 `mgender` varchar(1) NOT NULL, 

 `mphone` int(10) NOT NULL, 

 `maddress` varchar(100) NOT NULL, 

 `mmail` varchar(100) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY  (`m_id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

Στη συνέχεια απλά µεταφέρουµε τον φάκελο µε τον πηγαίο κώδικα στον 

φάκελο ‘/Applications/MAMP/htdocs’ για να µπορούν να εµφανιστούν στο browser. 

Και στη συνέχεια ανοίγουµε τον browser µας στη σελίδα ‘http://localhost:8888’ και 

διαλέγουµε τον φάκελο CliniCal. Εαν δε λειτουργεί η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων 

ελέγχουµε τα αρχεία στον υποφάκελο ‘CliniCal/server’ όπου δόθηκαν οι κωδικοί για 

τη βάση δεδοµένων. Αυτή η ρύθµιση µπορεί να διαφέρει σε κάθε σύστηµα ανάλογα 

µε τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει κατά την εγκατάσταση του server και mysql. 

5.4. Οδηγίες	  χρήσης	  

Η χρήση της εφαρµογής είναι εξίσου απλή και καθοδηγεί το χρήστη. Παρακάτω θα 

δούµε τα βασικά βήµατα. 

5.4.1. Εγγραφή	  χρήστη	  στο	  σύστημα	  

Η εγγραφή στο σύστηµα γίνεται µε το πάτηµα του κουµπιού ‘Register’ στην 

αρχική σελίδα και τη συµπλήρωση των κενών πεδίων. Το όνοµα χρήστη και ο 

κωδικός που δηλώνονται θα πρέπει να σηµειωθούν από το χρήστη για την είσοδό του 

αργότερα. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να δηλώσει αν είναι προσωπικό του 

νοσοκοµείου ή ασθενής. 
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Εικόνα 13. Registration Form 

5.4.2. Είσοδος	  χρήστη	  στο	  σύστημα	  

Η είσοδος γίνεται µε το πάτηµα του κουµπιού ‘Login’ στην αρχική σελίδα και 

την εισαγωγή των κωδικών του χρήστη εαν είναι εγγεγραµµένος στοσύστηµα. 

 
Εικόνα 14. Login Form 

 

5.4.3. Προσθήκη,	  επεξεργασία	  και	  διαγραφή	  ασθενούς	  

Σε περίπτωση που ο χρήστης που εισήλθε είναι µέλος του προσωπικού του 

νοσοκοµείου, η προσθήκη νέου ασθενούς γίνεται από το πάτηµα του κουµπιού ‘+’ 

που βρίσκεται πάνω από τη λίστα ασθενών. Η αποθήκευση γίνεται µε το πάτηµα του 

κουµπιού ‘save’, ενώ για να γυρίσει πίσω στην λίστα πατάει το κουµπί ‘back’. Η 
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επεξεργασία ενός υπάρχοντος ασθενούς γίνεται µε το διπλό κλικ ή tap στο όνοµα του 

ασθενούς στη λίστα, ώστε να εµφανιστεί η φόρµα ασθενούς συµπληρωµένη µε τα 

στοισεία του χρήστη. Εάν θέλουµε να κάνουµε update τον ασθενή πατάµε απλά 

‘update’, ενώ αν θέλουµε να τον διαγράψουµε από το σύστηµα ‘delete’. 

 
Εικόνα 15. Patient Form 

5.4.4. Εμφάνιση	  λεπτομερειών	  ασθενούς	  

Η εµφάνιση των λεπτοµερειών του ασθενούς γίνεται µε µονό κλικ ή tap στο 

όνοµα του ασθενούς στη λίστα. 
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Εικόνα 16. Patient Details 

5.4.1. Ανανέωση	  Λίστας	  Ασθενών	  

Η ανανέωση της λίστας ασθενών γίνεται µε τη διαδικασία pull to refresh, 

δηλαδή τραβάµε τη λίστα προς τα κάτω ώστε να εµφανιστούν οι νέες εγγραφές. Αυτό 

είναι αναγκαίο µόνο την περίπτωση που κάποιος ανανέωσε τη βάση δεδοµένων από 

κάποια άλλη συσκευή. Οι αλλαγές που γίνονται από τον ίδιο το χρήστη εµφανίζονται 

άµεσα στη λίστα χωρίς την ανάγκη ανανέωσης. 
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Εικόνα 17. Pull to refresh 
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6 

6. Έλεγχος	  

6.1. Μεθοδολογία	  Ελέγχου	  

 Ο έλεγχος λειτουργίας της εφαρµογής έγινε µε 2 τρόπους. Πρώτον µε console 

messages και javascript alerts για να επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που 

προέρχονται από το server και δεύτερον µε testing της διεπιφάνειας σε διαφορετικές 

συσκευές και µεγέθη οθόνης. Παρακάτω θα δούµε τα µηνύµατα ελέγχου που 

εµφανίζονται κατά τη λείτουργία της εφαρµογής όσο και µερικές βασικές οθόνες στις 

οποίες είναι εµφανής η παραµετροποίηση για κινητές συσκευές. 

6.2. Αναλυτική	  παρουσίαση	  ελέγχου	  

6.2.1. Σενάρια	  ελέγχου	  του	  υποσυστήματος	  προσωπικού	  

Σενάριο	  ελέγχου	  δημιουργίας	  νέου	  μέλους	  

 

Κωδικός 1.1 

Ονοµασία Δηµιουργία Νέου Μέλους Προσωπικού 

Περιγραφή Διαδικασία δηµιουργίας νέου µέλους κατηγορίας προσωπικού 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός εκκίνησης Ο χρήστης επιλέγει την εγγραφή στο σύστηµα 
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Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει την εγγραφή του στο σύστηµα 

Η εφαρµογή ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τα στοιχεία του 

(όνοµα, επίθετο, email, κατηγορία, φύλο, τηλέφωνο 

διεύθυνση) και να επιλέξει κωδικούε πρόσβασης. 

Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και τους κωδικούς που 

επιλέγει. 

Το υποσύστηµα αποθηκεύει το νέο χρήστη στη βάση 

δεδοµένων και εµφανίζει το µήνυµα επιτυχίας εγγραφής και 

παροτρύνει την είσοδο στο σύστηµα. 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

Η εφαρµογή διαπιστώνει λάθη στην αποθήκευση. 

Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα λάθους και παροτρύνει τον 

χρήστη να ξαναπροσπαθήσει. 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης εγγράφεται µε επιτυχία στο σύστηµα. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  ελέγχου	  εισόδου	  χρήστη	  

 

Κωδικός 1.2 

Ονοµασία Έλεγχος Εισόδου Μέλους Προσωπικού 

Περιγραφή Διαδικασία εισόδου ενός µέλους κατηγορίας προσωπικού 
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Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός εκκίνησης Ο χρήστης επιλέγει την είσοδο στο σύστηµα 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει την είσοδο του στο σύστηµα 

Η εφαρµογή ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τους κωδικούς 

του (username, password). 

Ο χρήστης τους κωδικούς του. 

Το υποσύστηµα εµφανίζει µήνυµα επιτυχίας εισόδου και 

εισάγει το χρήστη στο dashboard προσωπικού. 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

Η εφαρµογή διαπιστώνει λάθη στους κωδικούς. 

Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα λάθους και παροτρύνει τον 

χρήστη να ελέγξει τους κωδικούς του. 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης εισάγεται µε επιτυχία στην εφαρµογή. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  εμφάνισης	  λεπτομερειών	  ασθενούς	  

Κωδικός 1.3 

Ονοµασία Έλεγχος Εµφάνισης λεπτοµερειών ασθενών 

Περιγραφή Διαδικασία ελέγχου εµφάνισης των λεπτοµερειών ασθενούς 
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Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα Να υπάρχουν ασθενείς στο σύστηµα 

Γεγονός εκκίνησης Ο χρήστης επιλέγει τον ασθενή 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει την ασθενή του οποίου τις λεπτοµέρειες 

επιθυµεί να ελέγξει. 

Η εφαρµογή εµφανίζει το Tab Panel µε τη σύνοψη και τις 

λετοµέρειες του χρήστη. 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

 

 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης ελέγχει µε επιτυχία τις λεπτοµέρειες χρήστη. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  ελέγχου	  προσθήκης	  ασθενούς	  

Κωδικός 1.4 

Ονοµασία Έλεγχος δηµιουργίας ασθενούς 

Περιγραφή Έλεγχος δηµιουργίας ασθενούς από το dashboard του 

προσωπικού 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός εκκίνησης Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί προσθήκης ασθενούς 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει το κουµπί προσθήκης ασθενούς. 

Η εφαρµογή εµφανίζει τη φόρµα ασθενούς άδεια για 
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συµπλήρωση. 

Ο χρήστης συµπληρώνει τη φόρµα και πατάει αποθήκευση 

Το σύστηµα αποθηκεύει τον ασθενή και εµφανίζει την 

ανανεωµένη λίστα 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

Η εφαρµογή δεν µπορεί να αποθηκεύσει τον ασθενή 

Η αποθήκευση του ασθενούς  αποτυγχάνει και εµφανίζεται 

µήνυµα λάθους. 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης προσθέτει µε επιτυχία το νέο ασθενή. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  ελέγχου	  επεξεργασίας	  ασθενούς	  

Κωδικός 1.5 

Ονοµασία Έλεγχος επεξεργασίας ασθενούς 

Περιγραφή Έλεγχος επεξεργασίας ασθενούς από το dashboard του 

προσωπικού 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός εκκίνησης Ο χρήστης επιλέγει τον ασθενή µε διπλό κλικ για επεξεργασία 

Σενάριο καλής Ο χρήστης επιλέγει τον ασθενή µε διπλό κλικ για επεξεργασία 
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εκτέλεσης Η εφαρµογή εµφανίζει τη φόρµα ασθενούς συµπληρωµένη 

Ο χρήστης κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και πατάει update 

Η εφαρµογή αποθηκεύει τις αλλαγές και εµφανίζει ανανεωµένη 

τη λίστα 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

Η ανανέωση του ασθενούς αποτυγχάνει και εµφανίζεται 

µήνυµα λάθους. 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης ανανεώνει µε επιτυχία τα στοιχεία του ασθενούς. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  ελέγχου	  διαγραφής	  ασθενούς	  

Κωδικός 1.6 

Ονοµασία Έλεγχος διαγραφής ασθενούς 

Περιγραφή Έλεγχος διαγραφής ασθενούς από τη λίστα 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός εκκίνησης Ο χρήστης επιλέγει τον ασθενή µε διπλό κλικ για επεξεργασία 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει τον ασθενή µε διπλό κλικ για επεξεργασία 

Η εφαρµογή εµφανίζει τη φόρµα ασθενούς συµπληρωµένη 
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Ο χρήστης πατάει το κουµπί delete. 

Η εφαρµογή αφαρεί τον ασθενή και εµφανίζει ανανεωµένη τη 

λίστα 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

Η αφαίρεση του ασθενούς αποτυγχάνει και εµφανίζεται 

µήνυµα λάθους. 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης διαγράφει µε επιτυχία τον ασθενή από τη λίστα. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  ανανέωσης	  λίστας	  

Κωδικός 1.7 

Ονοµασία Έλεγχος ανανέωσης λίστας ασθενών 

Περιγραφή Έλεγχος ανανέωσης λίστας ασθενών µετά από αλλαγές τρίτων 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Προσωπικού 

Πρωτεύων Ρόλος Προσωπικό νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός 

εκκίνησης 

Ο χρήστης τη λίστα και την µεταφέρει προς τα κάτω 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης τη λίστα και την µεταφέρει προς τα κάτω. 

Ο χρήστης αφήνει τη λίστα ελεύθερη 

Οι αλλαγές εµφανίζονται στη λίστα 
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Επεκτάσεις 

σεναρίου 

 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης ανανεώνει µε επιτυχία τη λίστα ασθενών. 

Σχήµα 

 
 

6.2.2. Σενάρια	  ελέγχου	  του	  υποσυστήματος	  ασθενών	  

Σενάριο	  ελέγχου	  δημιουργίας	  νέου	  μέλους	  

Κωδικός 2.1 

Ονοµασία Έλεγχος δηµιουργίας νέου µέλους κατηγορίας ασθενή 

Περιγραφή Διαδικασία δηµιουργίας νέου µέλους κατηγορίας ασθενή 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Ασθενών 

Πρωτεύων Ρόλος Ασθενής νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός 

εκκίνησης 

Ο χρήστης επιλέγει την εγγραφή του στο σύστηµα 

 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει την εγγραφή του στο σύστηµα 

Η εφαρµογή ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τα στοιχεία του 

(όνοµα, επίθετο, email, κατηγορία, φύλο, τηλέφωνο διεύθυνση) 

και να επιλέξει κωδικούε πρόσβασης. 

Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και τους κωδικούς που επιλέγει. 

Το υποσύστηµα αποθηκεύει το νέο χρήστη στη βάση δεδοµένων 

και εµφανίζει το µήνυµα επιτυχίας εγγραφής και παροτρύνει την 

είσοδο στο σύστηµα. 
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Επεκτάσεις 

σεναρίου 

 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης εγγράφεται µε επιτυχία στο σύστηµα. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  ελέγχου	  εισόδου	  χρήστη	  

Κωδικός 2.2 

Ονοµασία Έλεγχος εισόδου ασθενούς 

Περιγραφή Έλεγχος εισόδου ασθενούς στο σύστηµα ασθενών 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Ασθενών 

Πρωτεύων Ρόλος Ασθενής νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός 

εκκίνησης 

Ο χρήστης επιλέγει την είσοδο του στο σύστηµα 

 

Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης επιλέγει την είσοδο του στο σύστηµα 

Η εφαρµογή ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τους κωδικούς του 

(username, password). 

Ο χρήστης τους κωδικούς του. 
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Το υποσύστηµα εµφανίζει µήνυµα επιτυχίας εισόδου και εισάγει 

το χρήστη στο dashboard ασθενών. 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

Η εφαρµογή διαπιστώνει λάθη στους κωδικούς. 

Η εφαρµογή εµφανίζει µήνυµα λάθους και παροτρύνει τον χρήστη 

να ελέγξει τους κωδικούς του. 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης εισάγεται µε επιτυχία στο σύστηµα. 

Σχήµα 

 
 

Σενάριο	  εμφάνισης	  λεπτομερειών	  ασθενούς	  

Κωδικός 2.3 

Ονοµασία Έλεγχος εµφάνισης λεπτοµερειών ασθενούς 

Περιγραφή Έλεγχος εµφάνισης λεπτοµερειών ασθενούς κατά την είσοδο 

Υποσύστηµα Υποσύστηµα Ασθενών 

Πρωτεύων 

Ρόλος 

Ασθενής νοσοκοµείου 

Προαπαιτούµενα  

Γεγονός 

εκκίνησης 

Ο χρήστης επιλέγει την είσοδο του στο σύστηµα 
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Σενάριο καλής 

εκτέλεσης 

Ο χρήστης εισάγεται στο σύνστηµα. 

Η εφαρµογή εµφανίζει το Tab Panel µε τη σύνοψη και τις 

λετοµέρειες του χρήστη. 

Επεκτάσεις 

σεναρίου 

 

Παραλλαγές  

Αναµενόµενα 

Αποτελέσµατα 

Ο χρήστης εισάγεται µε επιτυχία στο σύστηµα. 

Σχήµα 

 
 

6.2.3. Έλεγχος	  προσαρμοστικότητας	  

Η προσαρµοστικότητα του χρήστη δεν είναι δυνατόν να ελεγθεί απόλυτα 

προγραµµατιστικά οπότε παραθέτονται οι εµφανιζόµενες οθόνες τις εφαρµογής για 

τις διάφορες συσκευές και προσανατολισµούς. Η αρχική οθόνη και οι αλλαγές της 

δόθηκα στο κεφάλειο 5 οπότε παρακάτω παρατίθενται οι υπόλοιπες οθόνες. 
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Οθόνες	  σε	  desktop	  

 
Εικόνα 18. registration 

 
Εικόνα 19. Login 

 
Εικόνα 20. Patient List 

 
Εικόνα 21. Patient Form 

 
Εικόνα 22. Patient Detail Tab Panel Summary 

 
Εικόνα 23. Patient More detail list 
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Οθόνες	  σε	  tablet	  

Portrait	  

 
Εικόνα 24. Registration 

 
Εικόνα 25. Login 

  



 

Λυκούδη Αθανασία, “Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής µε προσαρµοστική 

Διεπιφάνεια Χρήστη για κινητές συσκευές” 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 104 

Εικόνα 26. List Εικόνα 27. Form 

 
Εικόνα 28. Summary 

 

 
Εικόνα 29. More details 
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Landscape	  

 
Εικόνα 30. Registration 

 

 
Εικόνα 31. Login 

 

 
Εικόνα 32. List 

 

 
Εικόνα 33. Form 
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Εικόνα 34. Summary 

 

 
Εικόνα 35. More Details 

 

 

Οθόνες	  σε	  κινητό	  

Portrait	  
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Εικόνα 36. Login 

 

 
Εικόνα 37. Registration 
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Εικόνα 38. List 

 

 
Εικόνα 39. Form 
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Εικόνα 40. Summary 

 

 
Εικόνα 41. More Details 

 

 

Landscape	  
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Εικόνα 42. Login 

 

 
Εικόνα 43. List 

 

 
Εικόνα 44. Registration 

 

 
Εικόνα 45. Form 

 

 
Εικόνα 46. Summary 

 

 
Εικόνα 47. More Details 
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7. Επίλογος	  

7.1. Σύνοψη	  και	  συμπεράσματα	  

Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής µε προσαρµοστική διεπιφάνεια χήστη δεν ήταν 

εύκολη υπόθεση. Η προσαρµογή ακόµα και σε κβαντισµένες διεπιφάνειες είναι κάτι 

που χρειάζεται διαρκή προσοχή στη λεπτοµέρεια ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η 

σωστή λειτουγία του συστήµατος και να αποφεύγεται η απώλεια πληροφοριών από 

στις µικρότερες οθόνες. Το Sencha Touch framework απέδειξε ότι είναι αρκετά 

ώριµο ώστε να υποστηρίζει τόσο την προσαρµοστικότητα όσο και τη λειτουργία µιας 

ολοκληρωµένης εφαρµογής. Η σύνταξη του κώδικα είχε µεγάλύτερη καµπύλη 

µάθησης από άλλα frameworks (π.χ. JQuery) αλλά οι δυνατότητες παραµετροποίησης 

που προσφέρει αξίζουν την προσπάθεια. Οι ώρες που ξοδεύτηκαν για την 

προσαρµογή της διεπιφάνειας ήταν µεν µεγάλος αλλά πολύ µικρότερος σε σχέση µε 

αυτόν που θα χρειαζόταν για την ανάπτυξη τριών ή περισσότερων native εφαρµογών. 

7.2. Μελλοντικές	  επεκτάσεις	  

Η εφαρµογή που αναπτύξαµε θα είχε σηµαντικό πλεονέκτηµα αν υποστήριζε 

την  απευθείας προσθήκη πρόσθετων πληροφοριών και σηµειώσεων για τον ασθενή 

µέσα από την εφαρµογή σε οποιαδήποτε πολυµεσική µορφή (κείµενο, ηχογράφηση, 

εικόνα, βίντεο) ανάλογα µε το τι υποστηρίζει η συσκευή που χρησιµοποιούν. Ένα 

επίσης σηµαντικό χαρακτηριστικό θα ήταν η αλληλεπίδραση µε το προσωπικό του 

νοσοκοµείου µε την αποστολή κάθε είδους πολυµεσικής πληροφορίας. Η ασφάλεια 
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παίζει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή CliniCal, όπως και σε οποιαδήποτε εφαρµογή 

υγείας, και γι αυτό το σκοπό όλες οι ανταλλαγές δεδοµένων θα πρέπει να γίνονται 

µέσω ασφαλούς σύνδεσης (https) θα παρέχονται κωδικοί πρόσβασης και η κάθε 

συνεδρία θα ισχύει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Σε µια κοινωνία όπου η πληροφορία έχει έντονη ανάγκη από προσπέλαση 

εφαρµογών ανεξάρητα πλατφόρµας και η επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών και 

ανθρώπων έχει την τιµητική της, υπάρχει σίγουρα θέση για την ανάπτυξη 

προσαρµοστικών γραφικών περιβάλλοντων στο µέλλον. Το πιο πιθανό θα ήταν να 

παρατηρηθούν εφαρµογές που αναγνωρίζουν συγκεκριµένες έννοιες και 

χρησιµοποιούν γεωγραφική περιοχή. Η ανάγκη για τη δηµιουργία διεπιφάνειας 

κατάλληλης για κινητές συσκευές είναι µεγάλη και αυτό δικαιολογεί και την 

σηµαντική βελτίωση της τεχνολογίας των agents για τις κινητές πλατφόρµες όσον 

αφορά την ευρύτητα και τις επιδόσεις. 
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