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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Abstract) 
 

Η διεπαφή χρήστη είναι το πρόσωπο μιας εφαρμογής προς τον χρήστη. Η μεταξύ 

τους επικοινωνία είναι συνάρτηση του πόσο καλά σχεδιασμένη είναι η διεπαφή ώστε 

να κάνει την χρήση της εφαρμογής μία αποδοτική και ευχάριστη εμπειρία για τον 

χρήστη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός του ρόλου του 

τελικού χρήστη στην λειτουργικότητα των εφαρμογών - με έμφαση σε αυτές που 

παράγονται σε έναν βαθμό από αυτούς και στην επισκόπηση, εξέταση και ανάλυση 

εφαρμοσμένων τεχνικών με την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εξετάζεται επίσης ο 

τρόπος με τον οποίο επιδρά η σχεδίαση των διεπαφών στην αποδοτικότερη χρήση 

των εφαρμογών από τους χρήστες τους. Στην εξαγωγή συμπερασμάτων συνεπικουρεί 

και η παρουσίαση της ανάπτυξης μίας μικρής κλίμακας διαδικτυακής εφαρμογής, που 

ενσωματώνει τεχνικές συμμετοχής του τελικού χρήστη στην διαμόρφωση της 

λειτουργικότητα της. Αρχικά θα πρέπει να αντιληφθούμε πως, οι τελικοί χρήστες δεν 

είναι προγραμματιστές. Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει θα πρέπει να σεβαστεί αυτήν 

την ιδιαιτερότητα. Αντίθετα ο τελικός χρήστης, σκοπό έχει να υλοποιήσει μια 

εφαρμογή, με ένα εργαλείο όσο πιο εύκολα μπορεί. Θα επιλέξουμε ο τρόπος 

υλοποίησης να είναι διαδικτυακός, διότι, και το τελικό προϊόν που θα παράγει ο 

τελικός χρήστης να μπορεί να είναι προσβάσιμο από έναν browser (φυλλομετρητής), 

χωρίς να εμποδίζει το Λ.Σ. την εκτέλεσή του. Στο κομμάτι του κώδικα, θα 

χρησιμοποιηθούν δωρεάν τεχνολογίες όπως HTML, PHP, CSS, Javascript, και 

AJAX. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διεισδυτικότητα μίας εφαρμογής συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των 

διεπαφών τους, αφού ο τελικός χρήστης ο κριτής. Κατά συνέπεια η σχεδίαση των 

διεπαφών είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της. Η επιλογή του χαρακτήρα 

και των στοιχείων των διεπαφών κάθε εφαρμογής εξαρτάται από τον σκοπό για τον 

οποίο αναπτύσσεται και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  

 Η ανάπτυξη συστημάτων παραγόμενα από τον τελικό χρήστη προσθέτει 

πολυπλοκότητα στην διαδικασία σχεδιασμού των εφαρμογών αφού ο τελικός 

χρήστης καλείται να συμμετάσχει ενεργά στην διαμόρφωση της τελικής μορφής της 

εφαρμογής. Συχνότερα αυτό συμβαίνει για θέματα που σχετίζονται με την διεπαφή 

και σπανιότερα με την λειτουργικότητα της. Σε κάθε περίπτωση πάντως το επίπεδο 

ελευθερίας που δίνει μία τέτοιου είδους εφαρμογή  στο τελικό χρήστη είναι 

συνάρτηση του επιπέδου εξοικείωσης του με εξειδικευμένα θέματα ανάπτυξης 

εφαρμογών. Αυτό ακριβώς είναι και το κυριότερο θέμα που θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπ΄ όψη οι σχεδιαστές συστημάτων παραγομένων από τους τελικούς χρήστες. Για 

παράδειγμα, σε μία απλή ιστοσελίδα που δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να 

μπορεί να αλλάζει τα σχεδιαστικά της στοιχεία (χρώματα, μέγεθος εικόνων και 

χαρακτήρων κτλ), θα πρέπει τα «χειριστήρια» να είναι τέτοια που να είναι 

κατανοητά, από τον χαμηλότερου επιπέδου εξοικείωσης με τον προγραμματισμό, 

τελικό χρήστη. Αν η ιστοσελίδα απευθύνεται σε απλούς επισκέπτες του διαδικτύου 

τότε θα είναι άτοπο να του δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώνουν τιμές για 

χαρακτηριστικά CSS ενώ αν αυτή απευθύνεται σε προγραμματιστές θα ήτανε 

κατάλληλη, αφού θα απλοποιούσε την διαδικασία. Σε πολλά τέτοια συστήματα οι 

διεπαφές προσαρμογής των συστημάτων στις επιθυμίες του τελικού χρήστη δεν είναι 

ανάλογες του πληροφοριακού υπόβαθρου των χρηστών. Αυτό κυρίως συμβαίνει όταν 

οι προγραμματιστές των εφαρμογών, που υποστηρίζουν τα συστήματα, 

παρασύρονται από το δικό τους επίπεδο εξοικείωσης και δημιουργούν διεπαφές οι 

οποίες δεν είναι κατανοητές – και επομένως και χρηστικές – από τελικούς χρήστες με 

χαμηλότερο γνωστικό επίπεδο σε θέματα πληροφορικής. 

Για την σχεδίαση των συστημάτων που παράγονται από τους τελικούς 

χρήστες χρειάζεται να προβλεφθούν όλες οι δυνητικές απαιτήσεις τους για την 
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προσαρμογή του συστήματος. Ο προγραμματιστής λοιπόν οφείλει να προβλέψει ποιές 

θα είναι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε τύπου χρήστη που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το σύστημα ώστε να σχεδιάσει τις κατάλληλες λειτουργίες, μηχανισμούς και διεπαφές 

για την εκτέλεση των επιθυμητών προσαρμογών. Από την άλλη επειδή κάτι τέτοιο 

πρακτικά είναι δύσκολο να επιτύχει απόλυτα, θα υπάρχουν επιθυμίες που είτε θα 

είναι δύσκολο να υλοποιηθούν ή δεν θα είναι δυνατόν να υλοποιηθούν καθόλου. 

Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο τελικός χρήστης να προσπαθήσεις με τις υπάρχουσες 

λειτουργίες να συναντήσει στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί τις απαιτήσεις του. 

Η έλλειψη εμπειρίας στην σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών εκ μέρους των 

τελικών χρηστών αποτελεί τροχοπέδη για την αποτελεσματική διαμόρφωση εκ 

μέρους τους αποδοτικών διεπαφών. Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την 

λειτουργικότητα των διεπαφών με διαφορετικό τρόπο. Αν και υπάρχουν σαφώς 

καθορισμένες γενικές αρχές ορθής σχεδίασης διεπαφών χρήστη, στο τι θεωρείται 

λειτουργική διεπαφή υπεισέρχεσαι σε μεγάλο βαθμό ο υποκειμενικός παράγοντας. Ο 

έμπειρος προγραμματιστής αναπτύσσει τις εφαρμογές του με γνώμονα την 

συμπεριφορά και τις απαιτήσεις του μέσου αντιπροσώπου του κοινού που 

απευθύνονται. Ο άπειρος τελικός χρήστης δεν έχει εικόνα για τις μέσες απαιτήσεις 

από μία εφαρμογή που αναπτύσσεται αλλά μόνο το πώς πρέπει να είναι σχεδιασμένη 

για να συναντά η λειτουργικότητα της τις δικές του προσωπικές απαιτήσεις. Έτσι η 

διεπαφές που παράγονται από τελικούς χρήστες είναι πολύ πιθανό να μην 

χαρακτηρίζεται εύχρηστη από την πλειοψηφία των υπολοίπων χρηστών. 

Αποτέλεσμα της έλλειψης εμπειρίας εκ μέρους των χρηστών είναι επίσης και 

η πραγματοποίηση πλήθους σφαλμάτων κατά την ανάπτυξη και την 

παραμετροποίηση των εφαρμογών. Η ανάπτυξη εφαρμογών είναι μία διαδικασία που 

υπακούει σε κανόνες που διαμορφώθηκαν από την ταχεία εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών. Βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προηγουμένως αποκτηθείσα 

γνώση. Η με πρακτικό τρόπο διαμορφωθείσα άποψη για την επίλυση προβλημάτων 

είναι περισσότερο αποτελεσματική – στην εφαρμογή μίας ταχέως αναπτυσσόμενης 

επιστήμης -  σε σχέση με την πιστή τήρηση κανόνων. 

 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου μέσω του οποίου θα 

μπορεί ο τελικός χρήστης να διαμορφώσει τη διεπαφή της εφαρμογής την οποία θέλει 

να υλοποιήση με χρήση στοιχείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην 

ανάπτυξη συστημάτων από τους τελικούς χρήστες. Οι τεχνικές αυτές θα είναι οι 

ερωτήσεις τύπου WHY-WHY NOT, CRYSTAL, την γλώσσα προγραμματισμού 

HANDS, PHPCLICK και WEBSHEETS. Η λειτουργία από το χρήστη θα πρέπει να 

γίνεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα, και το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να 

προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε άνθρωποι 

με ενδιαφέρον και χωρίς γνώσεις προγραμματισμού να μπορούν να δώσουν λύση σε 

μικρά καθημερινά τους προβλήματα. 
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2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Διεπαφές Χρήστη 
 

Ένα σύστημα που αναπτύχθηκε κρίνεται επιτυχημένο όταν οι τελικοί 

χρήστες του μπορούν  να παράγουν με ακρίβεια το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα με 

την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Η ακρίβεια στο παραγόμενο αποτέλεσμα είναι 

ζήτημα που εξαρτάται κυρίως από την σχεδίαση και υλοποίηση των λειτουργικών του 

μονάδων, ώστε αυτές να καλύπτουν τις απαιτήσεις του. Ωστόσο η ακρίβεια του 

αποτελέσματος εξαρτάται σε ικανό βαθμό και από τον τρόπο που ο τελικός χρήστης 

αλληλεπιδρά με το σύστημα σε ότι έχει να κάνει με την είσοδο των παραμέτρων και 

την σωστή αντίληψη των παραγομένων. Η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα του 

συστήματος επίσης επηρεάζεται από το πώς ο τελικός χρήστης αλληλεπιδρά με το 

σύστημα. Η ευχέρεια του χειρισμού του συστήματος για τον τελικό χρήστη είναι 

καταλυτικός παράγοντας αύξησης της αποδοτικότητας ενός συστήματος. Όσο πιο 

οικείος είναι ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος από τον τελικό χρήστη 

τόσο επιταχύνεται η εκτέλεση των λειτουργιών. Για τον λόγο αυτό και η 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή (Ηuman Computer Interaction) θεωρείται 

και είναι κομβική φάση στον σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος.  

Ο τομέας της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή στην ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση διαδραστικών μοντέλων που αναπτύσσονται σύμφωνα με τον τρόπο που 

ο κάθε τύπος τελικού χρήστη θα χρησιμοποιήσει το σύστημα. Η αλληλεπίδραση αυτή 

πρακτικά συμβαίνει στο επίπεδο της διεπαφής χρήστη μέσω κατάλληλου υλικού και 

λογισμικού. Ένας ορισμός για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή είναι «η 

γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer 

systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους». Στο σημείο 

αυτό χρειάζεται να επεκτείνουμε την έννοια του υπολογιστή σε αυτήν του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (μπορεί να είναι από έναν 

εξειδικευμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή μέχρι ένα πλήρες κατανεμημένο 

πληροφοριακό σύστημα) αλλά και της έννοιας του χρήστη που μπορεί να είναι ένας 
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μεμονωμένος χρήστης, μία ομάδα χρηστών ή ακόμα και μία διαδικασία του ίδιου ή 

διαφορετικού πληροφοριακού συστήματος. 

Είναι προφανές ότι η μελέτη της σχεδίασης του τρόπου αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου υπολογιστή σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Έτσι έχει πολύ μεγάλη σημασία η γνώση του τρόπου που ο άνθρωπος 

αντιδρά στα ερεθίσματα που δέχεται στα αισθητήρια του όργανα. Ο προσδιορισμός 

της είναι και η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η προσπάθεια να δημιουργηθεί 

ένα εύχρηστο και πλήρως κατανοητό – φιλικό προς τον τελικό χρήστη – 

πληροφοριακό σύστημα. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι η HCI σαν 

τομέας της έρευνας για την μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι η περιοχή που τέμνονται κατά βάση η εφαρμοσμένη 

πληροφορική, η γνωστική ψυχολογία, η κοινωνική ψυχολογία, η γλωσσολογία, ο 

βιομηχανικός σχεδιασμός.  Η έρευνα αναπτύσσεται στα εξής επί μέρους πεδία: 

• Σχεδίαση διεπαφών χρήστη: Η σχεδίαση των διεπαφών χρήστη αναφέρεται 

στην προσπάθεια δημιουργίας ενός αποδοτικού μοντέλου επικοινωνίας 

ανθρώπου – μηχανής, εφικτού να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης.  

Σημείο τομής όλων των σχετικών είναι η ψυχολογία της επεξεργασίας 

δεδομένων. Η δεξιότητα αυτή είναι το αντιστάθμισμα για: 

o την ανάγκη εκτέλεσης περισσότερων της μίας εργασιών παράλληλα,  

o την ανάγκη της διατήρησης «υπ’ όψη» διαφόρων πτυχών ενός 

προβλήματος επί μακρόν μέχρι την τελική του επίλυση,  

o την ανάγκη διατήρησης της ακρίβειας της αλληλουχίας των σταδίων 

επίλυσης του προβλήματος, 

o δυσκολίες στις μαθηματικές διαδικασίες 

o περιορισμός στην διατήρηση στην ανθρώπινη μνήμη ιστορικών 

στοιχείων 

o δυσκολίες στην κατανόηση του ίδιου του προβλήματος (αδυναμίες 

αντίληψης του τρόπου διατύπωσης του). 

Πέραν τούτου η σχεδίαση των διεπαφών χρήστη οφείλει να «απαντά» και 

σε σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις όπως την ποικιλομορφία στον 
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τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες και στο κοινό που μπορεί να 

απευθύνεται κάθε σύστημα, την προσβασιμότητα του κοινού στο 

σύστημα, την εξατομίκευση της διεπαφής ώστε να ανταποκρίνεται 

πληρέστερα στις ενδεχόμενες ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη και την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το σύστημα. 

• Υλοποιήσεις διεπαφών χρήστη: Η λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας 

δεδομένων η λειτουργία τους κινείται σε έναν άξονα που περιλαμβάνει τα 

στάδια της εισόδου, της επεξεργασίας και της εξόδου της πληροφορίας. Στην 

αλληλουχία αυτών των σταδίων η διεπαφή του χρήστη είναι το εργαλείο του 

χρήστη για την ενεργητική συμμετοχή του στο πρώτο στάδιο και την 

παθητική του συμμετοχή στο τρίτο στάδιο. Οι κυριότερες και συχνότερες 

υλοποιήσεις βασίζονται στην είσοδο διαφόρων μορφών κειμένου, με την 

πραγματοποίηση συμβάντων σε γραφικά και με συνδυασμό αυτών. Σε πολλές 

περιπτώσεις η υλοποίηση της διεπαφής υποστηρίζει την φωνητική είσοδο ή 

έξοδο, την ανίχνευση κινήσεων, την ανάγνωση βιομετρικών στοιχείων. Οι 

παράγοντες που περιορίζουν την χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών για 

την υλοποίηση τους αφορούν την εφικτότητα ενσωμάτωσης τους στο 

συνολικό σύστημα και – κυρίως – το κόστος της ενσωμάτωσης αυτής. 

• Τεχνικές και μεθοδολογίες σύγκρισης και αξιολόγησης διεπαφών: Η 

αξιολόγηση των διεπαφών μπορεί σε διακριθεί σε αυτοματοποιημένους 

ελέγχους για την συμμόρφωση με σαφώς καθορισμένα πρότυπα και μοντέλα, 

σε αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από κατάλληλους εμπειρογνώμονες 

ή που βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα μοντέλα και προσομοιώσεις ή που 

πραγματοποιούνται από τους δυνητικούς χρήστες ή που βασίζονται στην 

δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας. Οι τεχνικές αυτές είναι επιθυμητό να 

χρησιμοποιούνται στο σύνολο τους σε κάθε πληροφοριακό σύστημα.  

• Ανάπτυξη νέων μοντέλων διεπαφών: Η πληροφορική γενικότερα είναι μία 

επιστήμη που εξακολουθεί να αναπτύσσεται ραγδαία. Η ραγδαία εξέλιξη της 

πληροφορικής έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και συντήρηση των 

πληροφοριακών. Οι νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται επιφέρουν και την 

ανάγκη για την ανάπτυξη νέων προτύπων και μοντέλων διεπαφών, που 

εκμεταλλευόμενα τες, κάνουν την επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής 
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αποδοτικότερη. Τα πρότυπα και τα μοντέλα αυτά προτείνουν τους τρόπους 

που οι νέες δυνατότητες μπορούν να ενσωματωθούν στις διεπαφές των 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Ανάπτυξη νέων θεωριών αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή: Εκτός 

από την ανάπτυξη νέων μοντέλων σχεδίασης διεπαφών, οι εξελίξεις σε άλλους τομείς 

της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας, επιφέρουν την ανάγκη για την 

ανάπτυξη διαφορετικών θεωρήσεων στην επικοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή. Οι 

τομείς αυτοί σχετίζονται κατά βάση με κοινωνικά θέματα και τις προεκτάσεις που 

έχουν αυτά στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, δημογραφικές διαφοροποιήσεις, 

εποχιακές τάσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς στις ανθρώπινες σχέσεις και 

δραστηριότητες, εμφάνιση νέων δραστηριοτήτων (επαγγελματικών ή μη),αλλαγές 

στην οικονομική κατάσταση των κοινωνιών. Έτσι ο τρόπος που ο άνθρωπος μπορεί 

να επικοινωνεί με τις μηχανές αποδοτικά μπορεί να μεταβάλλεται και να 

περιγράφεται από νέες θεωρίες.  
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2.1.1 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διεπαφής Χρήστη 

 

Μία διεπαφή που δεν έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, έχει πολλές πιθανότητες 

να οδηγήσει τον χρήστη σε λάθη και εν τέλει να είναι η αιτία η εφαρμογή να 

απαξιωθεί. Τα θέματα στα οποία εστιάζει η διαδικασία της σχεδίασης αποδοτικών 

διεπαφών είναι: 

• Κανόνες σχεδιασμού στους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται η 

ανάπτυξη της εφαρμογής. 

• Η Αλληλεπίδραση χρήστη – συστήματος να γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε η συνολική λειτουργία της εφαρμογής να συναντά την μέγιστη αποδοτικότητα. 

• Η παρουσίαση πληροφορίας να γίνεται με τον πλέον παραστατικό, 

πλήρη, σαφή και κατανοητό τρόπο. 

• Η καθοδήγηση των ενεργειών του χρήστη να είναι όσο το δυνατόν πιο 

προφανής. 

• Η τελική αξιολόγηση της διεπαφής να βασίζεται στις εντυπώσεις των 

τελικών χρηστών. 

 

2.1.2 Είδη διεπαφών 

 

Η ανάπτυξη γενικά της πληροφορικής, οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες 

που αναπτύχθηκαν στην ανάπτυξη των εφαρμογών και τις τηλεπικοινωνίες καθώς και 

οι αυξανόμενες ανάγκες για διεύρυνση της προσβασιμότητας, είχαν σαν επακόλουθο 

και την διεύρυνση στην ποικιλία των διεπαφών.  Στις επόμενες παραγράφους 

περιγράφονται συνοπτικά οι τύποι των διεπαφών χρήστη.  
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2.1.2.1 Command Based Interface  
 

Στα πρώτα στάδια της διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 

ευρύτερο κοινό οι διεπαφές βασιζόταν στην πληκτρολόγηση εντολών (command 

based). Στις command based εφαρμογές ο χρήστης ήταν αναγκασμένος να γνωρίζει 

ένα αρκετά μεγάλο σύνολο εντολών (όνομα, σύνταξη, τρόπος εισαγωγής 

παραμέτρων) ώστε να τις πληκτρολογεί και να τις υποβάλλει για εκτέλεση στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην συνέχεια – και αν είχε υποβάλλει την εντολή χωρίς 

σφάλματα – εμφανιζόταν στην οθόνη το αποτέλεσμα. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην 

επόμενη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα command based διεπαφής 

Το βασικό μειονέκτημα του είναι η ανάγκη, ο χρήστης να θυμάται ένα 

μεγάλο σύνολο εντολών. Ένα άλλο μειονέκτημα ήταν η έλλειψη ελκυστικότητας. Οι 

διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής των δεδομένων και παρουσίασης των πληροφοριών δεν 

έδινε στους σχεδιαστές των συστημάτων πολλές δυνατότητες να αναπτύξουν 

ελκυστικές διεπαφές που να κάνουν σε κάποιον βαθμό την εργασία του χρήστη πιο 

ευχάριστη. Οι command based διεπαφές δεν δίνουν την δυνατότητα στους developers 

να αναπτύξουν συστήματα που θα κατευθύνουν τους χρήστες τους σε προφανείς 

ενέργειες προκειμένου να εκτελέσουν μία λειτουργία. Πλεονέκτημα τους είναι η 

ακρίβεια τους στην σύνταξη τους και το γεγονός ότι ο χρήστης έχει τον απόλυτο 

έλεγχο στον τρόπο που μία εντολή θα μεταδοθεί στο σύστημα ή μια πληροφορία θα 

εμφανιστεί στην συσκευή εξόδου αφού αυτό δεν εξαρτάται από το πώς έχει οριστεί 

από τον σχεδιαστή του συστήματος. 
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2.1.2.2 Graphical User Interface 

 

Η εξέλιξη των διεπαφών χρήστη πέρασε από ένα στάδιο προσπάθειας να 

γίνουν οι command based πιο φιλικές προς τον χρήστη. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

διεπαφής φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 2: Εξελιγμένη command based διεπαφή 

 

Η επανάσταση στην εξέλιξη των διεπαφών χρήστη ήλθε από την Apple. 

Ήταν η πρώτη που εισήγαγε την χρήση εικονιδίων και γραφικών στον τρόπο 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου και μηχανής. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ονομάζεται 

γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical User Interface – GUI) και αποτελεί μέχρι 

σήμερα τον πιο δημοφιλή και συχνό τρόπο επικοινωνίας ανθρώπου και μηχανής. Τα 

χαρακτηριστικά των γραφικών διεπαφών χρήστη είναι τα εξής: 

• Παράθυρα: Χώρος όπου ταυτόχρονα μπορεί να εμφανίζονται πολλές 

πληροφορίες σε ποικίλες μορφές. 

• Εικονίδια: Γραφικά σύμβολα που κάθε ένα μπορεί να αναπαριστά 

λειτουργία, αρχείο, να είναι προτροπή για ενέργεια κτλ. 
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• Μενού: Περιοχές οπού είναι καταγεγραμμένες διαθέσιμες ενέργειες 

προς πυροδότηση από τον χρήστη. Έτσι ο χρήστης έχει να επιλέξει ενέργεια από την 

λίστα αυτή. 

• Κατάδειξη: Μία συσκευή εισόδου – συνηθέστερα ποντίκι – 

χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων ενεργειών. 

• Γραφικά: Ο συνδυασμός γραφικών και κειμένου δημιουργεί ένα 

καλαίσθητο σύνολο για την αποτύπωση της πληροφορίας στην οθόνη. 

Τα πλεονεκτήματα των GUI συνοπτικά είναι: 

• Εύκολη εκμάθηση και εκπαίδευση των χρηστών. 

• Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει από διεργασία σε διεργασία και να 

αλληλεπιδράσει με διαφορετικές εφαρμογές 

• Η πληροφορία παραμένει ορατή στο παράθυρο 

• Γρήγορη, πλήρους οθόνης αλληλεπίδραση είναι δυνατή με άμεση 

πρόσβαση οπουδήποτε στην οθόνη 

Ένα παράδειγμα γραφικής διεπαφής χρήστη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 3: Graphical User Interface 
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2.1.2.3 Φωνητική Διεπαφή Χρήστη 
 

Οι ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επέφερε και ανάπτυξη στους 

διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Έτσι πλέον 

παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο ήχος και η ομιλία για την επικοινωνία 

ανθρώπου και πληροφοριακών συστημάτων. Οι διεπαφές αυτές έχουν την 

δυνατότητα να αναγνωρίζουν την ανθρώπινη ομιλία ή ένα σύνολο ήχων σαν είσοδο 

και να παρουσιάζουν την πληροφορία με την μορφή συνθετική ομιλίας ή ήχων. Η 

εναλλακτική αυτή οδός επικοινωνίας έχει βρει μεγάλη ανταπόκρισης σε εφαρμογές 

αυτοματισμών, υποβοήθησης ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και σε εφαρμογές 

γενικού σκοπού. 

Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας του ανθρώπου με τα πληροφοριακά 

συστήματα είναι σαφώς πιο εξελιγμένος και εύκολος για τον τελικό χρήστη. Ωστόσο 

η ενσωμάτωση τέτοιων διεπαφών στα υπολογιστικά συστήματα απαιτεί την ύπαρξη 

μεγάλου μεγέθους υπολογιστικών πόρων, εξειδικευμένη τεχνογνωσία από τους 

developers. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο γενικός τρόπος λειτουργίας των 

διεπαφών αυτών. 

 

Εικόνα 4: Λειτουργία φωνητικών διεπαφών 
 
 
2.1.2.4 Κινητική Διεπαφή 

 

Είναι καινούριο σχετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης χρήστη και 

πληροφοριακού συστήματος. Οι δραστηριότητες του χρήστη καταγράφονται και 

ενεργοποιούν διαδικασίες. Η κίνηση πρέπει να περιορίζεται σε ένα πλαίσιο. 

Οποιαδήποτε κίνηση σε αυτό ανιχνεύεται από το πληροφοριακό σύστημα, 

συγκρίνονται με κατάλληλα πρότυπα ώστε να διαπιστωθεί αν  αποτελούν συμβάντα 

 19



και σε θετική περίπτωση πυροδοτούν διαδικασίες και δράσεις στο πληροφοριακό 

σύστημα. 

Πρόδρομος της Κινητικής Διεπαφής (Kinetic User Interface – KUI) 

αποτέλεσε η «Ενσωματωμένη» διεπαφή (Tangible User Interfaces - TUI). Σε αυτήν 

την εκδοχή των διεπαφών τα συμβάντα ανιχνεύονται μέσω δράσεων σε φυσικά 

αντικείμενα. Η μετακίνηση των φυσικών αντικειμένων στον χώρο ενεργοποιούν 

διαδικασίες μέσω της ανίχνευσης της αλλαγής της θέσης τους από το πληροφοριακό 

σύστημα. Στην επόμενη εικόνα απεικονίζεται ένας παίκτης ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

που ελέγχει τον ήρωα του παιχνιδιού με κινήσεις των πάνω και των κάτω άκρων. 

 

Εικόνα 5: Kinetic User Interface 
 

2.1.3 Κανόνες Σχεδίασης Διεπαφής - Χρήστη 
 

Στην φάση της σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος εμπεριέχεται 

και η σχεδίαση των διεπαφών του με τον χρήστη. Η διαδικασία αυτή είναι προφανώς 

«χρηστοκεντρική» δηλαδή επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το είδος των 

χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος. 

Η βασική προϋπόθεση για να σχεδιαστεί μία επιτυχημένη διεπαφή είναι ο πλήρης και 

σαφής προσδιορισμός του σκοπού που καλείται να εξυπηρετήσει κάθε μία από τις 

λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος. Αφού γίνει αυτό είναι ανάγκη να 

μελετηθεί και να αναζητηθεί ο πιο κατάλληλος τρόπος επικοινωνίας ανθρώπου 

μηχανής ώστε να εκτελούνται οι λειτουργίες αυτού αποδοτικότερα. Προκειμένου να 

επιτευχτεί η μέγιστη αποδοτικότητα στην  χρήση του πληροφοριακού συστήματος 

πρέπει να τηρηθούν οι βασικές αρχές εργονομίας λογισμικού οι οποίες είναι: 

• Η Συνέπεια: όταν μία διαδικασία ή τμήμα της επαναλαμβάνεται ή 

αποτελεί μέρος άλλης ή άλλων, τότε θα πρέπει να παρουσιάζεται παντού η ίδια. Αυτό 
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εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη στο να κατανοήσει ταχύτερα τον τρόπο λειτουργίας 

του, διευκολύνει τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών και την συντήρηση του 

λογισμικού. 

• Η Απλότητα: Σχεδόν πάντα υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι 

επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής για την εκτέλεση μίας διαδικασίας του 

πληροφοριακού συστήματος. Η επιλογή του απλούστερου συνδράμει καταλυτικά 

στην αποδοτική αλληλεπίδραση χρήστη - συστήματος.  

• Χρήση Οικείων Παραστάσεων: Είναι σημαντικό να παρέχεται στον 

χρήστη η αντίληψη ότι αλληλεπιδρά σε ένα οικείο περιβάλλον που να σχετίζεται με 

τους σκοπούς της εφαρμογής που χρησιμοποιεί. 

• Ο χρήστης να προβαίνει όσο το δυνατόν σε λιγότερες ενέργειες: 

όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρώντας με ένα σύστημα χρειάζεται να προβεί σε μεγάλο 

αριθμό ενεργειών κουράζεται. Πέραν τούτου σε περιπτώσεις σφαλμάτων που 

χρειάζεται να τις επαναλάβει ο χρόνος εκτέλεσης των διεργασιών του συστήματος 

αυξάνεται αρκετά.  

• Ταχύτητα Απόκρισης: Η σχεδίαση της διεπαφής θα πρέπει να είναι 

τέτοια που να μειώνει τον χρόνο παροχής της πληροφορίας από την στιγμή της 

αίτησης του χρήστη. Επίσης στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες που εκτελούνται 

είναι χρονοβόρες θα πρέπει να παρουσιάζεται στον χρήστη μία "εικόνα" για το σε 

ποιό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία και ποιός είναι ο υπολειπόμενος χρόνος 

υλοποίησης. Στις περιπτώσεις σφαλμάτων ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται 

κατατοπιστικά.  

• Παροχή βοήθειας: Σε κάθε λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος ο χρήστης θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε σαφείς, πλήρεις και 

ευκολονόητες οδηγίες για την ολοκλήρωση τους αλλά και για την ανάκαμψη από 

σφάλματα. Η βοήθεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμη τόσο στην έναρξη της 

διαδικασίας αλλά και στην πορεία ολοκλήρωσης της.  

• Ελαχιστοποίηση της ανάγκης απομνημόνευσης: Η ανθρώπινη μνήμη 

έχει περιορισμούς στην ποσότητα της πληροφορίας που δύναται να κρατήσει. Οι 

σχεδιαστής των διεπαφών των εφαρμογών θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το 

γεγονός αυτό και να αποφεύγουν να παρέχουν στον τελικό χρήστη διεπαφές 

απαιτητικές σε ανθρώπινη μνήμη. 
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• Εναρμόνιση: Είναι σημαντικό η διεπαφή χρήστη να μην έχει πολλές 

διαφορές σε σχέση με άλλη με την οποία ο δυνητικός χρήστης είχε αποκτήσει 

οικειότητα στο παρελθόν. Έτσι γίνεται εκμετάλλευση της πρότερης εμπειρίας με 

αποτέλεσμα την γρήγορη κατανόηση του τρόπου χειρισμού του πληροφοριακού 

συστήματος. 

• Ευελιξία: Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός που μία εφαρμογή 

μπορεί να ανακάμψει αυτόματα από εσφαλμένη επικοινωνία με τον χρήστη τόσο 

αποδοτικότερη γίνεται η λειτουργία του.  

 

2.1.4 Τρόποι Αλληλεπίδρασης Χρήστη – Εφαρμογής 
 

Ανεξάρτητα από τον τύπο διεπαφής που χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία ανθρώπου και πληροφοριακού συστήματος ο τρόπος που ο χρήστης 

μπορεί να περάσει τα δεδομένα στο σύστημα ποικίλει. Η επικοινωνία ανθρώπου 

μηχανής μπορεί να διαιρεθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η είσοδος των 

δεδομένων εκ μέρους του χρήστη στο σύστημα προκειμένου αυτό να τα 

επεξεργαστεί. Το δεύτερο στάδιο είναι η λήψη της πληροφορίας που παράγεται από 

την επεξεργασία των δεδομένων. Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο που απασχολεί 

περισσότερο τον τελικό χρήστη διότι είναι ο ενεργητικός συμμετέχον στην 

διαδικασία και διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι έχει σημασία η επιλογή 

του καταλληλότερου τρόπου εισαγωγής των δεδομένων στο σύστημα. Στις επόμενες 

παραγράφους αναφέρονται οι τρόποι αυτοί. 

 

2.1.4.1 Απ’ ευθείας χειρισμός 
 

Με τον όρο απ’ ευθείας χειρισμός χαρακτηρίζεται η διεπαφή που 

παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη με μοντέλο του πληροφοριακού χώρου που 

μπορεί να αλλάξει με απευθείας δράση του  (π.χ. πληκτρολόγηση στοιχείων, κίνηση, 

εκφώνηση δεδομένων). Χαρακτηριστικότερος και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

μορφή είναι οι φόρμες στις γραφικές διεπαφές. Σε αυτές ο χρήστης πληκτρολογεί τα 

προς εισαγωγή δεδομένα σε κατάλληλες θέσεις. Κατ’  αντιστοιχία ένας χρήστης μίας 
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φωνητικής πύλης μπορεί να εκφωνήσει τα στοιχεία του στις προτροπές της 

εφαρμογής. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται μία φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 
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Τα βασικότερα στοιχεία των διαπαφών αυτών φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Textboxes: Είναι χώρος στον οποίο ο χρήστης 

μπορεί να εισάγει συμβολοσειρές με την 

μορφή ελευθέρου κειμένου. Μπορεί να 

επιτρέπουν την εισαγωγή μίας ή πολλαπλών 

γραμμών. 

 
 

Εικόνα 6: textbox 
Comboboxes: Πρόκειται για στοιχεία που 

δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να 

επιλέξει μία ή περισσότερες τιμές από ένα 

προκαθορισμένο σύνολο. 

 

 

Εικόνα 7: combobox 
Radiobutton: Με την χρήση των στοιχείων 

αυτών επιτυγχάνεται η επιλογή μίας μόνο 

τιμής από ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο 

σύνολο. 

 

Εικόνα 8: radiobutton 
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Checkboxes: Ομοιάζουν με τα radiobuttons με 

την διαφορά ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει 

περισσότερες από μία επιλογές ταυτόχρονα. 

 

Εικόνα 9: checkbox  
Buttons: Έχουν την μορφή πλήκτρων και 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτέλεση 

λειτουργιών  

Εικόνα 10: button 
 

Στην συνέχεια αναφέρονται τα κύρια συμβάντα επί των στοιχείων των 

διεπαφών: 

• Click: ο χρήστης πιέζει το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ενώ ο 

δείκτης του βρίσκεται πάνω στο στοιχείο. 

• Double Click: ο χρήστης πιέζει δύο γρήγορες φορές το αριστερό 

πλήκτρο του ποντικιού ενώ ο δείκτης του βρίσκεται πάνω στο 

στοιχείο. 

• Mouseover:Ο δείκτης του ποντικιού διέρχεται πάνω από το στοιχείο. 

• Mouseout: Ο δείκτης του ποντικιού απομακρύνεται από το στοιχείο. 

• Getfocus: Το στοιχείο γίνεται εκείνο το οποίο έχει επιλεχθεί. 

• Lostfocus: Το στοιχείο πλέον παύει να είναι το επιλεγμένο. 

 
Ο απ’  ευθείας χειρισμός της διεπαφής προσφέρει τον έλεγχο της 

επικοινωνίας στον χρήστη. Η απλότητα της διαδικασίας εισόδου των δεδομένων με 

τον τρόπο αυτό κάνει τον χειρισμό των εφαρμογών εύκολα κατανοητό από τους 

χρήστες. Στον αντίποδα ο τρόπος αυτός εισαγωγής δεδομένων απαιτεί αρκετό 

«χώρο». Ο χώρος αυτός μπορεί να μεταφραστεί σε pixels, σε δευτερόλεπτα 

εκφώνησης, σε αριθμό κινήσεων κτλ. Επίσης η ελευθερία στην εισαγωγή των 

δεδομένων οδηγεί αρκετές φορές σε εσφαλμένη εισαγωγή στοιχείων και απαίτηση 

 25



επανεισαγωγών και – τελικά – σπατάλη χρόνου ή την ανάγκη για ανάπτυξη ιδιαίτερα 

έξυπνων μηχανισμών αποτροπής ή ανάκαμψης από εσφαλμένη εισαγωγή στοιχείων.  

 

2.1.4.2 Εντολές 

 

Οι διεπαφές αυτές καλούν τον τελικό χρήστη να δώσει τις εντολές προς το 

σύστημα σε μορφή απ' ευθείας κατανοητή από αυτό. Υλοποιούνται σε απλά 

τερματικά και σε command based διεπαφές. Είναι αρκετά απλές στην επεξεργασία 

τους από το σύστημα με την χρήση κατάλληλων μεταγλωττιστών. Η εκτέλεση των 

λειτουργιών με τον τρόπο αυτό γίνεται με το μικρότερο δυνατό προγραμματιστικό 

κόστος. Με συνδυασμό εντολών μπορεί ο χρήστης να επιτύχει την εκτέλεση 

λειτουργιών ανεξέλεγκτης θεωρητικά πολυπλοκότητας.  

Το βασικό μειονέκτημα των διεπαφών αυτού του είδους είναι η 

αναγκαιότητα οι χρήστες να μάθουν και να θυμούνται μία γλώσσα εντολών.  Έτσι δεν 

ενδείκνυνται για περιστασιακούς και μη εξοικειωμένους χρήστες. Επίσης το γεγονός 

ότι η είσοδος γίνεται με "ελεύθερο" τρόπο από τους χρήστες συχνά οδηγεί σε λάθη. Η 

επόμενη εικόνα παρουσιάζει μία τέτοια διεπαφή. 

 

Εικόνα 11: Διεπαφές Εντολών 
 

 
2.1.4.3 Προσομοίωτικά μοντέλα 

 

Τα προσομοιωτικά μοντέλα συναντώνται κυρίως στις γραφικές διεπαφές 

και παρουσιάζουν στον χρήστη ένα περιβάλλον άμεσα σχετιζόμενο με το γενικό θέμα 

της εφαρμογής. Για παράδειγμα αν η διεπαφή αφορά εφαρμογή γραφείου, μπορεί να 

εμφανιστεί ένα είδος γραφείου με εικόνες που αναπαριστούν αρχεία, συρτάρια κτλ. 

Τα μοντέλα αυτά είναι ευχάριστα για τους τελικούς χρήστες αλλά χρειάζονται 

προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να μην θυσιάζεται η λειτουργικότητα τους και η 
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αποδοτικότητα τους στο βωμό του εξωραϊσμού. Η ανάπτυξη τους αποτελεί αρκετά 

χρονοβόρα διαδικασία, απαιτεί εξειδικευμένες  γνώσεις προγραμματισμού και πρέπει 

να γίνεται με τρόπο που να διατηρείται η απλότητα στα στοιχεία που απεικονίζονται 

στην διεπαφή ώστε να μην προκαλούν σύγχυση στους τελικούς χρήστες. Στην 

παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ένα τέτοιο παράδειγμα. 

 

 

Εικόνα 12: Προσομοιωτική διεπαφή 
 

2.1.4.4 Μενού 
 

Σε αυτού του είδους τις διεπαφές στον τελικό χρήστη παρέχονται ένας 

πεπερασμένος αριθμός δυνατοτήτων εκτέλεσης λειτουργιών από το σύστημα για να 

επιλέξουν. Σε γραφικές διεπαφές η μορφή των μενού επιλογών μπορεί να είναι σαν 

κείμενα ή εικονίδια τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με το ποντίκι ή απευθείας 

καταδυκνειοντάς τα με το δάκτυλο του σε οθόνες αφής ενώ σε φωνητικές διεπαφές 

μπορεί να είναι η επιλογή κάποιου από τα πλήκτρα του τηλεφώνου. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης μενού στις διεπαφές είναι: 

• Εκμηδενίζεται η ανάγκη οι χρήστες να απομνημονεύουν ονόματα 

εντολών και πάντα τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν λίστα των εντολών. 

• Απαιτείται ελάχιστη εργασία εκ μέρους των χρηστών αφού η 

συμμετοχή τους στην διαδραση περιορίζεται στην  επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας. 

• Αποφεύγονται εσφαλμένες εισαγωγές δεδομένων εκ μέρους των 

χρηστών αφού η ίδια η διεπαφή καθοδηγεί την είσοδο του χρήστη. 
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 Από τη άλλη μεριά οι αδυναμίες των διεπαφών που βασίζονται σε μενού 

είναι: 

• Δεν είναι εφικτή η εκτέλεση συνδυασμένων λειτουργιών  αφού οι 

διαθέσιμες λειτουργίες είναι αυστηρά πεπερασμένες και προκαθορισμένες. 

• Χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή στην δόμηση τους ειδικότερα στις 

περιπτώσεις που οι διαθέσιμες επιλογές πρέπει να είναι πολλές. 

• Οι διεπαφές αυτές είναι πολύ χρηστικές για απλούς χρήστες αλλά 

θεωρούνται αρκετά αργές ως προς την προσέγγιση του τελικού αποτελέσματος για 

έμπειρους χρήστες σε σχέση με τις διεπαφές που βασίζονται στην εισαγωγή εντολών. 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μενού σε γραφική διεπαφή χρήστη. 

 

 

Εικόνα 13: Διεπαφή menu 
 

2.2 WHYLINE  
 

2.2.1 Περιγραφή  
 

Στην διαδικασία ανάπτυξης κάθε είδους λογισμικού εμπεριέχεται και το 

στάδιο της αποσφαλμάτωσης (debugging). Κατά την διαδικασία αυτή ελέγχεται κατ’ 

αρχήν αν υπάρχουν συντακτικά λάθη στον κώδικά της εφαρμογής και στην συνέχεια 

αν υπάρχουν λογικά σφάλματα τα οποία την κάνουν να λειτουργεί με τρόπο 

διαφορετικό από τον σχεδιασμένο και προσδοκώμενο. Όσο αφορά τα συντακτικά 

σφάλματα αυτά ανιχνεύονται σχετικά εύκολα, ανάλογα με το εργαλείο ανάπτυξης 

που χρησιμοποιείται. Τα λογικά σφάλματα, από την άλλη μεριά, είναι δυσκολότερο 
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να εντοπιστούν. Απαιτείται κατά την διάρκεια των δοκιμών εκτέλεσης της εφαρμογής 

να επιλεγούν τα κατάλληλα δεδομένα εισόδου, να γίνει σύγκριση των πραγματικών 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής με τα προσδοκώμενα και - όπου εντοπιστούν 

διαφορές -  να αναζητηθούν οι αιτίες και κατ’ επέκταση τα σφάλματα στον κώδικα ή 

ακόμα και την σχεδίαση. Είναι προφανές ότι αυτή η αναζήτηση σφαλμάτων έχει 

αρκετό κόστος σε χρόνο, κόπο του ανθρωπίνου δυναμικού και κατά συνέπεια και σε 

οικονομικά μεγέθη. Τα συμβατικά εργαλεία αποσφαλμάτωσης δεν υποστηρίζουν τον 

εντοπισμό της μη  προσδοκώμενης συμπεριφοράς της εφαρμογής.  

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μία νέα μέθοδος αποσφαλμάτωσης, η 

Ανακριτική Αποσφαλμάτωση (Interrogative Debugging). Με αυτήν την τεχνική ο 

προγραμματιστής έχει την δυνατότητα, όταν εντοπίσει την «περίεργη» λειτουργία της 

εφαρμογής που έχει αναπτύξει να ρωτήσει γιατί συνέβη ή δεν συνέβη μία 

δραστηριότητα ή ένα συμβάν. To WHYLINE είναι ένα πρότυπο για Ανακριτική 

Αποσφαλμάτωση στις διεπαφές χρήστη, που χρησιμοποιείται στο προγραμματιστικό 

περιβάλλον Alice1. Βασίζεται στην οπτικοποίηση των απαντήσεων σε ερωτήσεις του 

προγραμματιστή, που σχετίζονται με τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα κατά την 

ώρα εκτέλεσης (runtime events) των προγραμμάτων. Με πιο απλούς όρους αποτελεί 

ένα εργαλείο για αποσφαλμάτωση προγραμμάτων που δίνει απαντήσεις σε 

ερωτήματα «Γιατί;» και «Γιατί όχι» (Why? and Why Not?) των προγραμματιστών 

σχετικά με την έξοδο των εκτελεσθέντων προγραμμάτων.  

Οι προγραμματιστές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από ένα ευρύ 

σύνολο από ερωτήσεις οι οποίες παράγονται δυναμικά μετά από κατάλληλη στατική 

και δυναμική ανάλυση. Το WHYLINE ανάλογα με την επιλογή του προγραμματιστή 

επιστρέφει την ή τις απαντήσεις για το τι προκάλεσε ή απέτρεψε την επιθυμητή 

συμπεριφορά της εφαρμογής. Συγκριτικές μελέτες της διαδικασίας της 

αποσφαλμάτωσης με και χωρίς το WHYLINE - στα ίδια σενάρια εκτέλεσης της 

διαδικασίας – έδειξαν ότι ο χρόνος αποσφαλμάτωσης μειώθηκε κατά 8 φορές 

βοηθώντας έτσι τους προγραμματιστές να ολοκληρώνουν στο ίδιο χρόνο 40% 

περισσότερες δραστηριότητες. 

 

                                                 
1 Το Alice είναι ένα 3D περιβάλλον προγραμματισμού που καθιστά εύκολο την δημιουργία 
κινουμένων σχεδίων για την αφήγηση μιας ιστορίας, την ανάπτυξη ενός διακρατικού 
παιχνιδιού ή ενός βίντεο.  Χρησιμοποιεί 3D γραφικά και διεπαφές drag-and-drop κάνοντας την 
διαδικασία του προγραμματισμού περισσότερο φιλική κυρίως για άπειρους προγραμματιστές. 
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2.2.2 Τεχνικά Στοιχεία 
 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη το WHYLINE θα αναλυθεί στις 

επόμενες παραγράφους με την βοήθεια εξέτασης πραγματικής περίπτωσης. Έστω ότι 

εξετάζεται η λειτουργία του γνωστού ηλεκτρονικού παιχνιδιού PacMan. Σκοπός του 

παιχνιδιού σε γενικές γραμμές είναι η κατανάλωση εκ μέρους του πράκτορα που 

χειρίζεται ο χρήστης, όλων των κουκίδων της πίστας, των εμφανιζομένων φρούτων 

αλλά και των φαντασμάτων σε μορφή scared. Αναλυτικότερα ο χρήστης πρέπει να 

κατευθύνει με κατάλληλους χειρισμούς τον πράκτορα (Pacman) στο περιβάλλον ενός 

λαβυρίνθου καταναλώνοντας και τις 220 λευκές κουκκίδες οπότε και κλείνει κάθε 

πίστα. Αντίπαλοι του χρήση είναι φαντάσματα με τα οποία σε κανονικές συνθήκες ο 

πράκτορας δεν πρέπει να έλθει σε επαφή (στα πλαίσια του παιχνιδιού ο χρήστης έχει 

μόνο 3 ευκαιρίες να το κάνει αυτό). Σε κάθε πίστα 4 κουκίδες είναι μεγαλύτερες από 

τις άλλες και όταν τις καταναλώσει ο πράκτορας ερχόμενος σε επαφή με τα 

φαντάσματα όχι μόνο δεν χάνει μία ευκαιρία αλλά λαμβάνει κει επιπλέον πόντους αν 

έλθει σε επαφή με τα φαντάσματα για όσο χρόνο από την στιγμή της κατανάλωσης 

και μετά τα φαντάσματα είναι σε κατάσταση scared (στην κατάσταση αυτή το χρώμα 

τους είναι διαφορετικό). Όταν τα φαντάσματα έρχονται σε επαφή με τον πράκτορα 

και δεν είναι σε κατάσταση scared τότε ο συρρικνώνεται και χάνεται μία ευκαιρία. 

Αυτό ακριβώς το συμβάν ελέγχεται και στο παρόν.  

Θεωρείται λοιπόν ότι κατά την εκτέλεση του παιχνιδιού, ο Pacman έρχεται σε 

επαφή με φάντασμα και παρατηρείται ότι αντί να συρρικνωθεί κατά 50% του αρχικού 

του μεγέθους αυτός παρέμεινε ίσος με το 100%.  Όπως προαναφέρθηκε όταν ο 

Pacman έχει καταναλώσει μία από τις τέσσερις μεγάλες κουκίδες και για κάποιο 

χρονικό διάστημα, αν έλθει σε επαφή με τα φαντάσματα, δεν χάνεται ευκαιρία για 

τον παίκτη και επίσης δεν αλλάζει μέγεθος ο Pacman. Έτσι αν ο χρήστης επέλεγε να 

κάνει χρήση του WHYLINE του Alice μετά από το "πάγωμα" το παιχνιδιού θα 

ερχόταν σε κατάσταση ελέγχου του κώδικα και θα έκανε κλικ στο πλήκτρο WHY και 

στην συνέχεια στο WHY DID ή WHY DIDN'T (στην παρούσα περίπτωση θα έκανε 

την δεύτερη επιλογή) όπως φαίνεται  στην εικόνα 10.  
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Εικόνα 14: Λειτουργία WHYLINE (1) 
 

Στην συνέχεια θα εμφανιζόταν τα αντικείμενα που πιθανόν να εμφάνιζαν 

θέματα προς διερεύνηση (και τα θέματα αυτά σε δεύτερο επίπεδο) όπως φαίνεται 

στην εικόνα 11.  

 

 

Εικόνα 15: Λειτουργία WHYLINE (2) 
 

 

To WHYLINE αποκρίνεται στο δημιουργηθέν ερώτημα με την ανάλυση των 

συμβάντων χρόνου εκτέλεσης (runtime actions) που έγιναν ή δεν έγιναν και εμφανίζει 

την απάντηση. Η απάντηση εμπεριέχει την ροή του προγράμματος στο προς εξέταση 

συμβάν και υποδεικνύει με γραφικό τρόπο την ροή που ακολουθήθηκε και που 

οδήγησε την εφαρμογή να έχει την παρατηρηθείσα συμπεριφορά, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 12.  
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Εικόνα 16: Λειτουργία WHYLINE (3) 
 

Ο χρήστης μπορεί επίσης να αλληλεπιδρά με το χρονοδιάγραμμα, σύροντας 

το δρομέα του χρόνου (η κάθετη μαύρη γραμμή στην εικόνα 12). Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να αλλάζει τις τιμές των ιδιοτήτων κατά τη στιγμή εκπροσωπείται από την 

τοποθεσία του χρόνου στο σχήμα.  Όταν μετακινεί τον κέρσορα πάνω από μια δράση, 

η δράση και ο κώδικας που την προκάλεσε επιλέγεται και γίνεται διάγνωση 

σφαλμάτων και αποσφαλμάτωση του. Μέσω λοιπόν της διαδικασίας αυτής ο χρήστης 

αντιλαμβάνεται ότι το μέγεθος του Pacman δεν άλλαξε γιατί προηγουμένως είχε 

καταναλώσει μεγάλη κουκίδα.  

 
 

2.3 CRYSTAL 
 

2.3.1 Περιγραφή 
 

Σε αντιστοιχία με το WHYLINE,  που προσφέρει λύσεις  στους 

προγραμματιστές κατά την διαδικασία της αποσφαλμάτωσης των εφαρμογών, το 

CRYSTAL  προσφέρει παρόμοιες λύσεις στους χρήστες εφαρμογών σχετικά με την 

επιθυμητή τους λειτουργία. CRYSTAL είναι το ακρωνύμιο για Clarifications 

Regarding Your Software using a Toolkit, Architecture and Language και αποτελεί 

ένα πρότυπο για την αναζήτηση εκ μέρους του χρήστη του τρόπου χρήσης της 

εφαρμογής ώστε να έχει την επιθυμητή ή των αιτιών για την τρέχουσα συμπεριφορά.  

Οι χρήστες των εφαρμογών που χρησιμοποιούν το CRYSTAL έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις σχετικές με το γιατί πραγματοποιείται ή δεν 
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πραγματοποιείται ένα συμβάν όταν αυτή βρίσκεται σε μία δεδομένη κατάσταση. 

Αυτό συμβαίνει με την δυναμική δημιουργία ενός καταλόγου (menu) ερωτήσεων 

σχετικές με την εμφανιζόμενη κατάσταση της εφαρμογής και είναι συνάρτηση αυτής 

και της θέση στην οποία βρίσκεται ο δείκτης (mouse pointer) στην διεπαφή χρήστη 

της εφαρμογής. Έτσι ο χρήστης κάνοντας μία συγκεκριμένη ενέργεια (πχ πιέζοντας 

το πλήκτρο F1 του πληκτρολογίου ή κάνοντας δεξί κλικ) έχοντας τον δείκτη σε 

εκείνο το στοιχείο της διεπαφής του οποίου ελέγχεται η συμμετοχή στην 

συμπεριφορά της εφαρμογής. Πέρα από τις προς υποβολή ερωτήσεις, στον χρήστη 

παρέχεται η δυνατότητα να ελέγξει τις τελευταίες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 

μέσω των διεπαφών στην εφαρμογή  ή οι ενέργειες που αναμένονταν να είχαν γίνει 

και δεν έχουν ακόμα γίνει, σαν επιλογές στον προαναφερθέντα κατάλογο. Αφού ο 

χρήστης κάνει την επιλογή του το CRYSTAL αποκρίνεται είτε με  αναλυτική 

περιγραφή του τι προκαλεί την δεδομένη συμπεριφορά ή/και οδηγίες είτε με 

αναλυτικές οδηγίες προς την κατεύθυνση της επιθυμητής λειτουργίας της εφαρμογής. 

Επίσης, στις περιπτώσεις που η σχεδίαση της διεπαφής το επιτρέπει, επισημαίνονται 

τα στοιχεία της που έχουν ρόλο στην παρατηρούμενη συμπεριφορά της εφαρμογής. 

Στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της διεπαφής δεν είναι σαφώς ευδιάκριτα στο 

κάτω μέρος του παραθύρου της απόκρισης του CRYSTAL υπάρχει ένας κατάλογος 

από ερωτήσεις της μορφής “How can I …” για την επεξήγηση του τι πρέπει να γίνει 

προκειμένου να ανταποκριθεί η εφαρμογή με κάποιον από τους προδιαγεγραμμένους 

τρόπους.   

Όπως και το WHYLINE και τι CRYSTAL είναι απαραίτητο να αποθηκεύει 

επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση της εφαρμογής προκειμένου να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στο σύνολο των πιθανών  ερωτήσεων του χρήστη για την 

συμπεριφορά της. Έτσι είναι ανάγκη να προβλεφθεί κατά την φάση της σχεδίασης 

της εφαρμογής να ενσωματωθεί σε αυτή ο προαναφερθέντας μηχανισμός. Η κάθε μη 

αναμενόμενη συμπεριφορά από τον τελικό χρήστη είναι αναγκαίο να προβλεφθεί από 

τον προγραμματιστή. Αποκρίσεις της εφαρμογής που δεν είναι συμβατές με τις 

προσδοκώμενες και που οφείλονται σε σφάλματα σχεδίασης ή υλοποίησης της δεν 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν από το CRYSTAL ώστε να προταθούν αιτίες και 

λύσεις. Το CRYSTAL με κατάλληλες επεκτάσεις του για τα πρότυπα των εντολών 

και των αντικειμένων που υποστηρίζουν την εκάστοτε εφαρμογή. Σε πειραματικές 

μελέτες της εφαρμογής του CRYSTAL φάνηκε ότι οι χρήστες που είχαν πρόσβαση 
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στα πλεονεκτήματα του μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας 30% περισσότερες ενέργειες 

επί των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και να επιτελέσουν τις 

δραστηριότητες τους με αυτά 20% γρηγορότερα.  

 

2.3.2 Τεχνικά Στοιχεία  
 

Η λειτουργία του CRYSTAL αναλύεται σε δύο βασικές συνιστώσες. Η πρώτη 

έχει να κάνει με την παραγωγή των κατάλληλων ερωτήσεων ανάλογα με την 

κατάσταση που βρίσκεται κάθε φορά η εφαρμογή και την θέση του δείκτη. Η δεύτερη 

αφορά την απόκριση με την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση που έχει τεθεί. Όσο 

αφορά την παραγωγή των καταλλήλων ερωτήσεων μελετήθηκαν αρχικά ζητήματα 

σχετικά με την ευκολία αναζήτησης λύσεων εκ μέρους των χρηστών. Η εμφάνιση 

των πιθανών ερωτήσεων γίνεται είτε μετά την πίεση του πλήκτρου F1 ενώ ο δείκτης 

βρίσκεται πάνω από το στοιχείο της διεπαφής που μελετάται είτε με κλικ στον 

σύνδεσμό Why της εφαρμογής. Πρόκειται δηλαδή για πολύ απλές και γρήγορες 

κινήσεις ειδικά αν συγκριθούν με πιο παραδοσιακές μεθόδους αναζήτησης κειμένων 

βοήθειας με λέξης κλειδιά.  

Ο σχεδιαστής και ο προγραμματιστής οι οποίοι θα αναπτύξουν την εφαρμογή 

που θα υποστηριχθεί από το CRYSTAL είναι επιφορτισμένοι με τον εντοπισμό όλων 

των πιθανών καταστάσεων που μπορεί να βρεθεί η εφαρμογή εξ αιτίας των χειρισμών 

του χρήστη. Εκτός αυτού θα πρέπει να αναζητηθούν και καταστάσεις που θα ήταν 

πιθανό να συμβούν υπό κάποιες προϋποθέσεις αλλά εμποδίζονται από δεδομένες 

συνθήκες. Ο βαθμός δυσκολίας της διαδικασίας αυτής αυξάνεται όσο αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα της εφαρμογής. Αφού εντοπιστούν οι καταστάσεις αυτές το επόμενο 

στάδιο είναι να αναζητηθούν οι πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να εγερθούν εκ μέρους 

του χρήστη για αυτές. Στο σημείο αυτό οι προγραμματιστές πρέπει να 

επιστρατεύσουν την εμπειρία τους και το «αισθητήριο» τους ώστε να προβλέψουν τι 

μπορεί να δυσκολέψει ή φανεί «περίεργο» σε κάθε είδους κατάρτισης τελικό χρήστη. 

Ειδικά σε περιπτώσεις που οι πιθανές ερωτήσεις είναι πολλές είναι ανάγκη να 

αποκλειστούν εκείνες που έχουν προφανείς απαντήσεις.   Σημαντική επίσης είναι και 

η αποδοτική σχεδίαση των καταλόγων επιλογής των ερωτήσεων. Θα πρέπει να είναι 

με τρόπο τέτοιο δομημένοι ώστε να είναι εύκολος και γρήγορος ο εντοπισμός της 

επιθυμητής ερώτησης. Επίσης τα λεκτικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 
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στην μικρότερη δυνατή έκταση ώστε να προσδιορίζουν με σαφήνεια την ερώτηση. 

Τέλος είναι άκρως σημαντική η αποδοτική αντιστοίχιση της θέσης του δείκτη με τις 

ερωτήσεις που αφορούν τα αντικείμενα της διεπαφής που βρίσκονται στην περιοχή 

εκείνη καθώς επίσης και το συμβάν που θα ενεργοποιήσει την εμφάνιση του 

καταλόγου (διέλευση του δείκτη, δεξί κλικ κτλ). 

Αφού λοιπόν έχει σχεδιαστεί ο μηχανισμός αναζήτησης της κατάλληλης 

ερώτησης σειρά έχει η σχεδίαση του μηχανισμού παροχής αποκρίσεων σε αυτές. Οι 

αποκρίσεις έχουν δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η κάθε αυτού απάντηση της ερώτησης 

με κείμενο (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και εικόνες) ενώ 

το δεύτερο αφορά την επίδειξη του στοιχείου αυτού της διεπαφής που εμπλέκεται 

στην ερωταπόκριση. Η απάντηση οφείλει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, 

περιεκτική και σαφής ώστε το εξαγόμενο νόημα της να μην επιδέχεται πολλαπλών 

ερμηνειών. Η επίδειξη των εμπλεκομένων στοιχείων της διεπαφής πρέπει να γίνεται 

με τρόπο τέτοιο που να κεντρίζει το βλέμμα του χρήστη αποφεύγοντας ωστόσο τις 

υπερβολές. Επίσης επιβάλλεται να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα τους κατά την 

επισήμανση αλλά και η διαφυγή από την κατάσταση επισήμανσης να γίνεται με 

απλές κινήσεις. Το CRYSTAL, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πάει ένα βήμα παραπέρα 

από τον εντοπισμό των αιτιών εμφάνισης ή μη προσδοκώμενης ή μη συμπεριφοράς. 

Παρουσιάζει τις αιτίες ή/και παρουσιάζει λύσεις για την αντιμετώπιση των 

ανιχνευμένων συμπεριφορών της εφαρμογής. Όταν η αιτία είναι μία και μοναδική 

παράλληλα εμφανίζεται και η συμβουλή αντιμετώπισης της απροσδόκητης 

λειτουργίας. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών αιτιών εμφανίζεται ένας κατάλογος 

με συνδέσμους προς οθόνες με τις αντίστοιχες συμβουλές αντιμετώπισης τους. 

Το CRYSTAL framework υλοποιείται πάνω στο Java Swing 1.5 και 

χρησιμοποιεί τα βασικά του στοιχεία ελέγχου και αρχιτεκτονική. Οι προσθήκες που 

γίνονται από το CRYSTAL έχουν να κάνουν με αντικείμενα των εφαρμογών και τις 

ιδιότητες τους και αντικείμενα εντολών που υποστηρίζουν αναίρεση και ερωτήσεις 

«why – why not». Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του είναι: 

Αντικείμενα Ιεραρχικών Εντολών: Τα αντικείμενα των εντολών είναι 

δομημένα ιεραρχικά με τις εντολές που εκτελούνται από τους χρήστες να βρίσκονται 

στο ανώτερο επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο επί μέρους εντολές που 

περιλαμβάνονται σε αυτές. Κάθε εντολή περιλαμβάνει μία ποικιλία από μεθόδους και 

ιδιότητες όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΑΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Do-Method Πυροδοτεί την εκτέλεση της ενέργειας. 
2 Undo-Method Αναιρεί την εκτέλεση της ενέργειας 
3 Redo-Method Επαναλαμβάνει την εκτέλεση της ενέργειας 
4 Object-Modified Αντικείμενο που έχει επηρεαστεί από την εκτέλεση 

της ενέργειας και επομένως μπορεί να γίνει 
αναίρεση της. 

5 Enabled Δηλώνει αν η ενέργεια μπορεί να πυροδοτηθεί 
άμεσα ή όχι. 

6 Label Συμβολοσειρά που περιγράφει την εντολή. 
7 Dependencies Προσδιορίζει τις συσχετίσεις μεταξύ των εντολών 

και των τιμών των χαρακτηριστικών των στοιχείων 
που συνθέτουν την διεπαφή. Η εκτέλεση δηλαδή 
των εντολών βασίζεται σε τιμές που έχουν στοιχεία 
της εφαρμογής οι οποίες και καταγράφονται σαν 
εξαρτήσεις της. 

8 Invoking-Control Καταγράφει τα στοιχεία εκείνα της διεπαφής τα 
οποία  πυροδοτούν την εντολή. 

9 Questions-Method Χρησιμοποιείται όταν χρειάζονται εξειδικευμένες 
ερωτήσεις και απαντήσεις για μια εφαρμογή όπως 
επίσης και για να προσδοθεί πιο φυσική 
φρασεολογία σε αυτές. Επιστρέφει ένα αντικείμενο 
που περιλαμβάνει μία μέθοδο που δημιουργεί την 
αντίστοιχη απάντηση. 

10 Undoable/Undone Εκφράζει το κατά πόσο η εντολή μπορεί να 
αναιρεθεί ή όχι. 

11 Show-In-Why-Menus Εκφράζει το αν η εντολή χρειάζεται ή όχι να 
φαίνεται στον κατάλογο Why. 

 

Υποστήριξη Εκτέλεσης – Αναίρεσης – Επανάληψης Εκτέλεσης: Προκειμένου 

να υποστηριχθεί η δυνατότητα να αναιρεθεί η εκτέλεση μιας εντολής, κάθε 

αντικείμενο της εφαρμογής διατηρεί για τις ιδιότητες τους μία ταξινομημένη (κατά 

χρόνο απόδοσης με βάση σχετική χρονοσφραγίδα που τους αποδίδεται). Επίσης κάθε 

παρελθούσα τιμή περιλαμβάνει έναν δείκτη στο αντικείμενο εντολής που την 

απέδωσε στην ιδιότητα αυτή. Στην ειδική περίπτωση που δοθεί μία εντολή αναίρεσης 

για μία εντολή που δόθηκε η τελευταία δηλώνεται ως αναιρεθείσα (undoned) ώστε να 

μην εκτελεστεί μετά από επόμενη αναίρεση. 

Συσχέτιση Εντολών και Χαρακτηριστικών των αντικειμένων: Στο CRYSTAL 

υπάρχει ένας μηχανισμός αντιστοίχισης των αντικειμένων εντολών με τις τιμές των 

ιδιοτήτων των αντικειμένων της εφαρμογής. Κάθε τιμή ιδιότητας έχει αντιστοιχηθεί 
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σε ένα αντικείμενο εντολής που προκάλεσε την λήψη της τιμής αυτής, είτε πρόκειται 

για τρέχουσα τιμή είτε για παρελθούσα (διακρίνονται από την χρονοσφραγίδα που τις 

χαρακτηρίζει). Έτσι καθίσταται σε γνώση κάθε φόρα το ποια τιμή αποδόθηκε στην 

ιδιότητα ενός αντικειμένου, πότε και με ποιόν ακριβώς τρόπο (ακόμα και με ποιόν 

τρόπο δόθηκε η εντολή δια μέσου της διεπαφής). Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

κάθε ιδιότητα κατά την εκκίνηση της εφαρμογής έχει μία αρχική τιμή. 

Δημιουργία Καταλόγου Ερωτήσεων: Η δημιουργία του καταλόγου why είναι 

σχετικά απλή διαδικασία γιατί ελέγχει τις τελευταίες εγγραφές της λίστας των 

εκτελεσθέντων εντολών. Πιο επίπονη διαδικασία είναι η κλήση του μέσω του 

πλήκτρου F1 διότι αναζητείται και ελέγχεται η θέση του δείκτη στην διεπαφή, τα 

αντικείμενα που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή και να αντιστοιχήσει τις 

πρόσφατες εντολές που το αφορούν. Όταν ο δείκτης βρίσκεται πάνω σε ένα 

αντικείμενο της διεπαφής που είναι συνυφασμένο με ένα αντικείμενο εντολής και 

πιεστεί το F1 τότε μπορεί να παρέχεται ένα μήνυμα για τι κάνει η εντολή  (αν έτσι 

έχει ορίσει ο προγραμματιστής) και γίνεται ένας έλεγχος αν έχουν οριστεί επιπλέον 

ερωτήσεις σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν εκτελέστηκε η εντολή μετά το 

συμβάν επί του αντικειμένου της διεπαφής. Ειδικά για τις ηδύτητες από τα ορατά 

αντικείμενα  το CRYSTAL με την τοποθέτηση του δείκτη πάνω σε αυτά εμφανίζει 

τον σχετικό κατάλογο των ερωτήσεων χωρίς να χρειαστεί να μεριμνήσει ο 

προγραμματιστής, αφού αυτές αφορούν τις τιμές που λαμβάνουν οι ιδιότητες αυτές. 

Παρόμοια αντιμετωπίζονται και γραφικά αντικείμενα που δημιουργούνται οι 

διαγράφονται από την εφαρμογή.  

Δημιουργία Αποκρίσεων: Το CRYSTAL περιέχει κατάλληλους μηχανισμούς 

παραγωγής απαντήσεων στις ερωτήσεις. Για εκείνες που αφορούν τιμές ιδιοτήτων 

αποκρίνεται με το ποια ενέργεια έλαβε την τιμή αυτή και γιατί αυτή η ενέργεια έλαβε 

χώρα. Όταν η τιμή προκύπτει λόγω της κληρονομικότητας αναζητείται το ανώτερο 

επίπεδο της ιεραρχίας που κληροδοτεί την τιμή καθώς επίσης και η ενέργεια που 

ενημέρωσε την τιμή της ιδιότητας. Από κει και πέρα δημιουργείται ένα κείμενο που 

αναφέρει όλη την αλυσίδα της κληροδότησης της τιμής από το ανώτερο επίπεδο προς 

την ιδιότητα που αρχικά εξετάστηκε. Τέλος έχει την δυνατότητα να επισημαίνει τα 

στοιχεία της διεπαφής που έχουν ρόλο στην τιμή της ιδιότητας αυτής χωρίς να 

επηρεάζεται η λειτουργικότητα της. 
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2.4 WEB CRYSTAL 

 

2.4.1 Περιγραφή 
 

Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο δείγμα 

αποτελέσματος σχεδίασης ιστοσελίδας.  Θεωρείται μία εξέλιξη του CRYSTAL. Οι 

χρήστες του έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα, που 

σχετίζονται με το πώς μπορούν να επαναλάβουν σε δικά τους έργα στοιχεία, που τους 

εντυπωσίασαν από δικτυακούς τόπους που έχουν επισκεφθεί. Οι απαντήσεις αυτές 

έχουν μορφή κειμένου και περιλαμβάνουν επεξήγηση αλλά και τον κώδικα που 

παράγει το αποτέλεσμα αυτό επιδεικνύοντας με κατάλληλες δομές το τμήμα της 

ιστοσελίδας που επηρεάζεται. Προέκυψε σαν αποτέλεσμα της τάσης όσων 

ασχολούνται με την παραγωγή ιστοσελίδων να δημιουργούν με την χρήση 

παραδειγμάτων που βρίσκουν στο διαδίκτυο. Την πρακτική αυτή χρησιμοποιούν τόσο 

ερασιτέχνες σχεδιαστές μικρών  ιστοσελίδων όσο και έμπειροι προγραμματιστές 

ειδικευμένοι στην ανάπτυξη δικτυακών τόπων. Αυτό είναι σχετικά απλή διαδικασία, 

αφού ο κώδικας, που σχετίζεται με την σχεδίαση των ιστοσελίδων αλλά και την 

συμπεριφορά τους, αφού παρουσιαστούν με την βοήθεια του φυλλομετρητή 

(browser), μπορεί εύκολα να αναγνωσθεί και να ληφθεί. Στην συνέχεια ο επισκέπτης 

μπορεί να τροποποιήσει και να τον προσαρμόσει στις ανάγκες του και να τον 

χρησιμοποιήσει στο δικό του έργο. Η δυσκολία πλέον έγκειται σε αυτήν ακριβώς την 

προσαρμογή, στο τι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Στο σημείο αυτό είναι που φαίνεται χρήσιμο το WEB CRYSTAL. Δίνει την 

δυνατότητα στον τελικό χρήση να επιλέξει το τμήμα αυτό της ιστοσελίδας το οποίο 

έχει δημιουργηθεί με κατάλληλη χρήση της HTML και του CSS και να επιλέξει από 

μία σειρά από ερωτήσεις για το πώς έχει δημιουργηθεί το κάθε τι και για το πώς 

μπορεί να επέμβει σε αυτό (HOW QUESTIONS). Το εργαλείο αποκρίνεται με μια 

αυτόματα παραγόμενη απάντηση που περιγράφει τον τρόπο χρήσης του αντίστοιχου 

στοιχείου HTML ή/και CSS καθώς και το τμήμα του κώδικα που το υλοποιεί. Στον 
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κώδικα αυτό ο χρήστης μπορεί να επέμβει ώστε να μπορεί να βλέπει σε πραγματικό 

χρόνο πως επιδρούν στο εικαστικό αποτέλεσμα οι αλλαγές αυτές. 

Κατόπιν των παραπάνω τα βασικά χαρακτηριστικά του WEB CRYSTAL 

προσδιορίζονται να είναι: 

• Βασίζεται στην χρήση παραδειγμάτων προερχόμενα από 

πραγματικούς δικτυακούς τόπους, την εξαγωγή και τον συνδυασμό πληροφοριών 

(σχετικών με την χρήση της HTML και του CSS) για το πώς επιτυγχάνονται τα 

προβαλλόμενα αποτελέσματα. 

• Η αυτοματοποιημένη παραγωγή σχετικών ερωτήσεων για τον τρόπο 

που συμμετέχουν τα διάφορα στοιχεία HTML και CSS στην παραγωγή του 

σχεδιαστικού αποτελέσματος των ιστοσελίδων καθώς και η δυνατότητα που 

παρέχεται να δοκιμάζονται οι επεμβάσεις επί των τιμών των στοιχείων αυτών στο 

συνολικό αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο. 

• Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν στο WEB CRYSTAL το 

πλεονέκτημα να βοηθάει τους χρήστες του να προσαρμόζουν τα «ζωντανά» 

παραδείγματα του διαδικτύου στα δικά τους έργα αποδοτικότερα και ταχύτερα. 

 

2.4.2 Τεχνικά Στοιχεία 
 

Ο βασικός στόχος του WEB CRYSTAL είναι να δώσει την δυνατότητα στους 

χρήστες να επαναχρησιμοποιήσουν ένα δείγμα από μια ιστοσελίδα και 

προσαρμόζοντας το χρησιμοποιήσουν στο δικό τους έργο. Τρέχει σαν πρόσθετη 

λειτουργία (plug in) του φυλλομετρητή firefox. Έχει γραφτεί σε XUL και Javascript 

(έχει γίνει εκτεταμένη χρήση της βιβλιοθήκης JQuery). Λειτουργεί αποκτώντας 

πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένων της ιστοσελίδας (Document Object Model - 

DOM) και καταγράφει κάθε στοιχείο της. Όταν ενεργοποιηθεί σε μια ιστοσελίδα που 

προβάλλεται μέσω του Firefox, ανιχνεύει την θέση του κέρσορα πάνω στην 

ιστοσελίδα και προβάλλει πιο έντονα τα στοιχεία DOM που εντοπίζει στην περιοχή 

αυτή παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και την ονομασία της (η κανονική λειτουργία του 

κλικ του ποντικιού παύει να υφίσταται). Παρουσιάζει επίσης και μία σειρά από 

ερωτήσεις για το πως θα επιθυμούσε ο χρήστης να μεταμορφώσει την περιοχή αυτή. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία περιοχή με κλικ και στην συνέχεια να ερευνήσει το 
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πως μεταλλάσσεται το στοιχείο σε εκείνη την περιοχή επιλέγοντας τις προβαλλόμενες 

ερωτήσεις. Μπορεί να ξεκλειδώσει την ερευνούμενη περιοχή κάνοντας εκ νέου κλικ 

σε οπουδήποτε στην σελίδα. Πολλές φορές τα στοιχεία των ιστοσελίδων 

εμπεριέχονται μέσα σε άλλα ακολουθώντας ιεραρχική δομή. Το WEB CRYSTAL 

έχει την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την ιεραρχική αυτή δομή και να προβάλλει 

στον τελικό χρήστη την δομή αυτή ώστε να του δώσει τελικά την δυνατότητα να 

ερευνήσει την αντίδραση στις αλλαγές όλων των στοιχείων της ιστοσελίδας.  

Το WEB CRYSTAL παρέχει για κάθε στοιχείο μία σειρά από ερωτήσεις για  

το πως σχηματίζεται μία περιοχή της ιστοσελίδας αλλά παράλληλα παρέχει και 

ερωτήσεις που αφορούν την σχεδίαση κάθε επί μέρους στοιχείου που βρίσκεται εντός 

της περιοχής αυτής. Η πρώτη ερώτηση αφορά το πως θα δημιουργηθεί ακριβώς το 

ίδιο αποτέλεσμα. Δημιουργούνται 11 κατηγορίες ερωτήσεων για κάθε περιοχή που 

τοποθετείται ο κέρσορας βασισμένες στον κώδικα HTML και CSS που ανιχνεύεται 

στο σημείο εκείνο. Οι 11 αυτές κατηγορίες φαίνονται στο ακόλουθο πίνακα: 

 

Ιδιότητα Εμφάνιση 

Κείμενο (text) Κάθε tag που δεν είναι img 

Φόντο Πάντα 

Θέση και Δομή Πάντα 

Μέγεθος Πάντα 

Πλαίσια Κάθε φορά που η ιδιότητα border-line 

και outline-style δεν έχουν τιμή none 

Στοιχείο Input Για τα tags input, select, textarea, button  

Σύνδεσμος Στα a tags 

Λίστα Στα ul, ol, li, dd,dl, dt tags 

Εικόνα Στα img tags 

Πίνακας Στα table, th, tr, td, thead, tbody, tfoot 

tags 

Δυναμική Συμπεριφορά Αλλαγή στην εμφάνιση στοιχείου με την 

διέλευση ή της απομάκρυνση του 

κέρσορα. 
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Με την επιλογή των ερωτήσεων που κάνει ο χρήστης δημιουργείται και 

προβάλλεται ο HTML και  CSS κώδικας που παράγει το αποτέλεσμα των 

δοσμένων ερωτήσεων. Ο κώδικας αυτός προβάλλεται στον χρήστη και του παρέχεται 

η δυνατότητα να τον κρατήσει και να τον  επικολλήσει στο δικό του έργο. Χρήσιμες 

λειτουργίες επίσης είναι η παρουσίαση των πλαισίων στα οποία είναι δομημένη η 

εικόνα και τα περιθώρια μεταξύ αυτών όπως επίσης και η κατάδειξη των δυναμικών 

στοιχείων CSS που αλλάζουν την μορφή κάποιων στοιχείων ανάλογα με τα συμβάντα 

που λαμβάνουν χώρα.  

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η λειτουργία του WEB CRYSTAL στοn 

επίσημο δικτυακό τόπο της UEFA (www.uefa.com). Στην περιοχή Α φαίνονται οι 

ερωτήσεις του τύπου How can I από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Στην 

περιοχή Β φαίνονται οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στον χρήστη για την 

δημιουργία παραδειγμάτων και οι οποίες βασίζονται στις προηγούμενες επιλογές του 

στην περιοχή Α καθώς και ένα σύντομο κείμενο που επεξηγεί το πώς δομείται στο 

στοιχείο αυτό της ιστοσελίδας. Τέλος στην περιοχή Γ φαίνεται ο κώδικας που 

αντιστοιχεί στο παράδειγμα που επέλεξε ο χρήστης. 

  

 

Α Β

Γ

Εικόνα 17: Χρήση του WEB CRYSTAL 
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Το WEB CRYSTAL δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να μελετήσει το πώς 

μπορούν να συνδυαστούν HTML και CSS υλοποιήσεις διαφορετικών στοιχείων 

σελίδων. Μπορεί δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει να κρατήσει κάποια από τα στοιχεία 

διαφορετικών περιοχών σελίδας, να τα συνδυάσει σε ένα αποτέλεσμα και να το 

χρησιμοποιήσει σε δικό του έργο.  Αυτό επιτυγχάνεται με την λειτουργία του που 

επιτρέπει την αποθήκευση επιλεγμένων στοιχείων για μελλοντική χρήση. Τα 

αποθηκευμένα στοιχεία έτσι μπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν σχεδιαστικό 

αποτέλεσμα που να πλησιάζει στις επιθυμίες του χρήστη. Πέραν τούτου είναι δυνατός 

και ο συνδυασμός δομικών στοιχείων των ιστοσελίδων σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.  

2.5 PHPCLICK 
 

2.5.1 Περιγραφή 
 

Το PHPCLICK αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια για την ανάπτυξη 

περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών από ανθρώπους που δεν έχουν εξειδικευμένες 

γνώσεις προγραμματισμού. Η ονομασία του περιλαμβάνει την PHP που είναι η 

γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται το έργο και το συνθετικό CLICK είναι το 

ακρωνύμιο των λέξεων Component-based Lightweight Internet-Application 

Construction Kit (Βασισμένο σε τμήματα κώδικα εργαλεία ανάπτυξης ελαφρών 

εφαρμογών) και αποδίδει ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει. Εστιάζει στην 

δημιουργία εφαρμογών των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φόρμες, εκθέσεις και 

βάσεις δεδομένων ή περιορισμένων δυνατοτήτων μικροεφαρμογών. Είναι 

αποτέλεσμα της συνεργασίας του Virginia Tech και του PennState για την ανάπτυξη 

εφαρμογών από τελικούς χρήστες που έχει σαν σκοπό την απλούστευση της 

διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών. Το εργαλείο βρίσκεται ακόμα στην φάση της 

ανάπτυξης και δεν προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή. Ωστόσο αποτελεί 

κατάλληλη λύση για την ανάπτυξη ενός μεγάλου συνόλου διαδικτυακών εφαρμογών.  

 

2.5.2 Τεχνικά Στοιχεία 
 

Το PHPCLICK είναι ένα web based εργαλείο και δεν προϋποθέτει την 

εγκατάσταση προγράμματος πελάτη για να χρησιμοποιηθεί. Ακολουθεί την 
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αρχιτεκτονική των τμημάτων λογισμικού (component architecture) κατά την οποία 

μία εφαρμογή περιλαμβάνει τμήματα λογισμικού που εκτελούν συγκεκριμένες 

λειτουργίες τοποθετημένες και συντονισμένες σε ένα ολοκληρωμένο έργο. Με αυτό 

τον τρόπο είναι δυνατή η εύκολη επέκταση των παραγομένων έργων με την χρήση 

του. Υποστηρίζεται από τον FCKEDITOR WYSIWYG EDITOR με υποστήριξη drug 

and drop ο οποίος παρέχει έναν εύκολο τρόπο συγγραφής κώδικα HTML που δίνει 

την ευκαιρία σε χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κώδικα να αναπτύξουν 

ιστοσελίδες. Μπορεί να χειριστεί όλα τα χειριστήρια φορμών όπως checkboxes, radio 

buttons, selects, text areas, data table ή dynamic text. Είναι ανεπτυγμένο με την 

χρήση ανοικτού κώδικα προτύπων όπως PHP, XML, DHTML, MySQL. 

Περιλαμβάνει Built-in database και database explorer για την διαχείριση δεδομένων. 

Η δυνατότητα του αυτή επιτρέπει την δημιουργία της βάσης δεδομένων με την 

σχεδίαση των φορμών της εφαρμογής. Επιτρέπει την μεταβολή του σχεδιασμού και 

της συμπεριφοράς των εφαρμογών οποτεδήποτε και την εκτέλεση τους κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξης τους. Επίσης η συμπεριφορά της πλατφόρμας και σαν server 

και σαν περιβάλλον ανάπτυξης επιτρέπει την εύκολη δοκιμή των προς ανάπτυξη 

έργων. Περιλαμβάνει έτοιμες λειτουργίες που παρουσιάζονται συχνά στις 

διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν. Αυτές είναι η 

αποθήκευση δεδομένων, η πλοήγηση στις σελίδες της εφαρμογής, η αποστολή e-mail. 

Ο χρήστης μπορεί επίσης για κάθε σελίδα που σχεδιάζει να καθορίζει τα δικαιώματα 

πρόσβασης σε αυτή ενώ περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης παραγωγής του site map 

του δικτυακού τόπου καθώς και εργαλεία για εξαγωγή δεδομένων σε EXCEL και 

χρήση WIZARDS. Τέλος δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν σε κάποιο 

βαθμό μια άνεση με την ανάπτυξη εφαρμογών να επεμβαίνουν στον κώδικα της 

αναπτυσσόμενης εφαρμογής.  

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χειριστεί την εφαρμογή ένας χρήστης 

παρουσιάζεται σε μία απλή περίπτωση χρήσης. Η εγκατάσταση του είναι μία απλή 

διαδικασία. Απαιτεί την μεταφόρτωση (download) του αντίστοιχου συμπιεσμένου 

αρχείου και την αποσυμπίεση του στο document root του server. Στην συνέχεια 

πρέπει να ακολουθηθεί μία σειρά από απλά βήματα που αναφέρονται σε συνοδευτικό 

αρχείο μέσω των οποίων δημιουργείται η βάση δεδομένων που υποστηρίζει το 

εργαλείο και δημιουργείται ο λογαριασμός του χρήστη που θα την χειριστεί. Αφού ο 

χρήστης εισέλθει στην εφαρμογή μπορεί να εκκινήσει την ανάπτυξη ενός νέου έργου. 
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Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται χαρακτηριστικές εικόνες της εφαρμογής στις οποίες 

παρουσιάζεται ο απλός τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μία εφαρμογή που 

βασίζεται σε φόρμες και υποστηρίζεται από βάση δεδομένων. 

 
Εικόνα 18: PHPCLICK εκκίνηση νέου 
έργου 

Με την είσοδο του στο σύστημα ο 
χρήστης μπορεί να ξεκινήσει την 
δημιουργία ενός νέου έργου 
κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Create 
a new web application. 

Εικόνα 19: PHPCLICK επιλογή template 

Καθώς το εργαλείο είναι ακόμα στην 
φάση της ανάπτυξης του δεν 
υπάρχουν ακόμα έτοιμα templates με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει την 
δυνατότητα επιλογής του κενού. 

 

 
Εικόνα 20: PHPCLICK επιλογή ονόματος 
εφαρμογής 

Στην συνέχεια επιλέγεται ένα όνομα 
για την προς ανάπτυξη εφαρμογή. 
Όταν ο χρήστης θα κάνει κλικ στο 
πλήκτρο OK θα δημιουργηθεί κάτω 
από το document root του web server 
ο φάκελος του και τα απαραίτητα 
αρχεία της εφαρμογής καθώς και η 
βάση δεδομένων που θα την 
υποστηρίξει με τρόπο διάφανο προς 
τον τελικό χρήστη. 
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Εικόνα 21: PHPCLICK Εισαγωγή νέας 
σελίδας 

Η νέα εφαρμογή έχει ήδη 
δημιουργηθεί και ο χρήστης μπορεί 
να προσθέσει τις σελίδες της 
κάνοντας κλικ στο add new page. 
 

 
Εικόνα 22: PHPCLICK εργαλειοθήκη 

Στο δεξί μέρος της εφαρμογής 
φαίνεται μία εργαλειοθήκη, με 
σύμβολά προφανή για την περιγραφή 
κάθε στοιχείου που μπορεί να 
προστεθεί στις σελίδες της 
εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν 
απλά στοιχεία HTML, ελεγκτήρια 
φορμών και διαδικασίες δοσοληψιών 
με την υποστηρίζουσα βάση 
δεδομένων. 

Εικόνα 23: PHPCLICK εισαγωγή 
κειμένου 

Στην εικόνα φαίνεται η προσθήκη 
στην εικόνα ενός απλού κειμένου το 
οποίο μπορεί να μεταφερθεί και να 
αφεθεί όπου επιθυμεί ο χρήστης. 

Εικόνα 24: PHPCLICK διαχείριση 
πλοήγησης 

Με απλό τρόπο ο χρήστης μπορεί να 
οργανώσει την πλοήγηση στην 
εφαρμογή που αναπτύσσει 
επιλέγοντας τις σελίδες που θα 
μετακινείται κάθε φορά και τον 
τρόπο από ακατάλληλη εργαλειοθήκη 
που εμφανίζεται για τον σκοπό αυτό. 
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Εικόνα 25: PHPCLIC wizards για 
δημοφιλείς λειτουργίες 

Λειτουργίες που έχουν να κάνουν με 
την διασύνδεση με την βάση 
δεδομένων και χρησιμοποιούνται 
συχνά σε εφαρμογές (πχ καταχώρηση 
χρήστη, αναζήτηση) μπορεί να 
εισαχθούν στην εφαρμογή με την 
χρήση wizards. 

 
Εικόνα 26: PHPCLICK τοποθέτηση 
στοιχείων ελέγχου φόρμας 

Η τοποθέτηση στοιχείου ελέγχου 
φόρμας γίνεται με την επιλογή ενός 
συνόλου ρυθμίσεων που σχετίζονται 
με την εμφάνιση του αλλά και τις 
λειτουργίες που τα συμβάντα επ’ 
αυτού μπορεί να εκτελούν. Η επιλογή 
γίνεται μέσα από user friendly 
διεπαφή. 

 
Εικόνα 27: PHPCLICK συμπεριφορά 
στοιχείων σελίδας 

Σε κάθε σελίδα ο χρήστης μπορεί να 
ορίσει με απλό και ευκολονόητο 
τρόπο την συμπεριφορά των 
στοιχείων που τοποθετεί στην σελίδα.

 
Εικόνα 28: PHPCLICK προγραμματισμός 
δοσοληψιών με την βάση δεδομένων 

Η δοσοληψίες της αναπτυσσόμενης 
διεπαφής με την βάση δεδομένων 
ρυθμίζονται μέσω επίσης user 
friendly διεπαφών που μπορούν να 
προσδιορίσουν λειτουργίες που 
εμφανίζονται συχνά σε διαδικτυακές 
εφαρμογές. 
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Εικόνα 29: PHPCLICK διαχείριση βάσης 
δεδομένων 

Παρέχεται η δυνατότητα να γίνεται 
διαχείριση της βάσης δεδομένων από 
διεπαφή που μπορεί να καταστεί 
αποδοτική από ανθρώπους που δεν 
έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για 
αυτές. 

 
Εικόνα 30: PHPCLICK προγραμματισμός 
λειτουργιών 

Οι λειτουργίες που θα μπορεί να 
υποστηρίζει η προς ανάπτυξη 
εφαρμογή μπορεί να 
προγραμματιστούν με απλές επιλογές 
και αντιστοιχίσεις στοιχείων των 
δημιουργηθέντων φορμών και των 
στοιχείων της βάσης δεδομένων. 

 
Εικόνα 31: Ορισμός επιπέδων πρόσβασης 

Μπορούν επίσης να οριστούν επίπεδα 
πρόσβασης στις σελίδες της 
εφαρμογής 

Εικόνα 32: PHPCLICK Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της εφαρμογής 

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί ή 
να απενεργοποίει την εφαρμογή με 
ένα απλό κλικ στην αντίστοιχη 
διεπαφή. 
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2.6 WEBSHEETS 
 

2.6.1 Περιγραφή 
 

Το WEBSHEETS είναι ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει μέσω WYSIWYG 

διεπαφών την δυνατότητα σε μη εξοικειωμένους χρήστες,  εκτός από τον 

δημιουργούν τις διεπαφές των οθονών ενός διαδικτυακού τόπου, να σχεδιάζουν και 

να αναπτύσσουν δυναμικές ιστοσελίδες που προσπελαύνουν και διαφοροποιούν 

δεδομένα καταχωρημένα σε βάση δεδομένων.  Γενικά χρησιμοποιεί τεχνικές όπως ο 

προγραμματισμός με την χρήση παραδειγμάτων (Programming by Example  - PBE), 

ερωτημάτων με την χρήση παραδειγμάτων (Query by Example - QBE) και 

λειτουργίες για διαχείριση υπολογιστικών φύλλων σε ένα περιβάλλον με έμφαση 

στον WYSIWYG HTML editor. Η καινοτομία του εργαλείου είναι ότι η όλη 

λειτουργικότητα της προς ανάπτυξη ιστοσελίδας αναπτύσσεται σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο WYSIWYG WYSIWYG HTML editor χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης 

να διαχειριστεί προγραμματιστικές έννοιες και τεχνικές ή να χειριστεί τα δεδομένα 

της υποστηρίζουσας βάσης δεδομένων με ερωτήματα SQL. Μπορεί να φανεί χρήσιμο 

σε απλούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανάπτυξη απλών έργων με 

την χρήση δυναμικών ιστοσελίδων αλλά και σε έμπειρου προγραμματιστές ώστε να 

αναπτύσσουν λειτουργίες σε λιγότερο χρόνο (στις οποίες μπορούν φυσικά αργότερα 

να επέμβουν στον κώδικα τους). 

 

 

2.6.2 Τεχνικές Λεπτομέρειες 
 
Η εφαρμογή προσφέρει στον τελικό χρήστη την δυνατότητα να σχεδιάζει φόρμες 

χρησιμοποιώντας τα βασικά στοιχεία της γλώσσας HTML. Μπορεί επίσης να 

εισαγάγει έναν πίνακα στην ιστοσελίδα του που να συσχετίζονται με αντίστοιχούς 

πίνακες στην βάση δεδομένων με δύο απλούς εναλλακτικούς τρόπους. Ο πίνακας 

μπορεί να σχεδιαστεί στον editor έναν πίνακα να τοποθετήσει εντός αυτού δεδομένα 

και στην συνέχεια με την χρήση κατάλληλων παραθύρων διαλόγου να επιτύχει την 

δημιουργία αντιστοίχου πίνακα στην βάση δεδομένων. Εναλλακτικά ο πίνακας 

μπορεί να δημιουργηθεί στον editor με κατάλληλο χειρισμό παραθύρων διαλόγου σαν 
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αντίστοιχός υπάρχοντος πίνακα στην βάση δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις οι 

τεχνικές του PBE μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τον απαιτούμενο χρόνο ανάπτυξης της 

διαδικτυακής εφαρμογής. Ο πίνακας που έχει διαμορφωθεί στον editor πέρα από ένα 

HTML στοιχείο είναι και μία αποτύπωση του πίνακα της βάσης δεδομένων. Ο 

τελικός χρήστης μπορεί από τον εμφανιζόμενο πίνακα να καθορίσει τα σταθερά 

δεδομένα και τις λειτουργίες που πραγματοποιούνται επ’ αυτού (η εξ ορισμού 

κατάσταση του πίνακα προβλέπει την συνολική απεικόνιση του πίνακα όπως είναι 

αποθηκευμένος στην βάση δεδομένων). Επίσης με την σχεδίαση του πίνακα ο 

χρήστης μπορεί να χρησιμοποίηση κάποια από τι διαθέσιμες ενέργειες που μπορεί να 

συμβούν πάνω στα δεδομένα του πίνακα. Αυτές είναι η επιλογή των εμφανιζομένων 

δεδομένων βάση κριτηρίων, η προσθήκη νέων εγγραφών στον πίνακα και η 

διαγραφή. Αυτές μπορεί να ενεργοποιηθούν με την χρήση μίας από τις τελευταίες 

τρεις γραμμές του πίνακα και που αντιστοιχούν στις λειτουργίες SELECT, ADD και 

DELETE των βάσεων δεδομένων. Η διεπαφή αυτή φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 33: Διαχείριση πίνακα στο WEBSHEETS 

 

Στο παράδειγμα της εικόνας ο χρήστης έχει δημιουργήσει ένα ερώτημα το 

οποίο εμφανίζει τα βιβλία που η ποσότητα στην αποθήκη είναι μεγαλύτερη των 10 

τεμαχίων και η τιμή τους είναι ακριβότερη από 22.00€. Ο πίνακας εμφανίζει τις 

εγγραφές στον αντίστοιχο πίνακα της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν την 

συνθήκη αυτή. Αν επιθυμεί να διαγράψει κάποια ή κάποιες εγγραφές θα τοποθετήσει 

τα κριτήρια των προς διαγραφή εγγραφών στην γραμμή DEL SELECT (προτελευταία 
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στον πίνακα) ενώ αν επιθυμεί να τοποθετήσει νέα εγγραφή στον πίνακα συμπληρώνει 

τα πεδία τα οποία θα ενημερωθούν και στην συνέχεια τοποθετεί τις επιθυμητές τιμές 

στα αντίστοιχα πεδία. Στην πρώτη περίπτωση εκτελείται η εντολή: 

 SELECT * from BookTable where InStock>10 and Price>22.00  

στην δεύτερη  μία εντολή της μορφής  

DELETE from BookTable where …  

και στην τρίτη  

INSERT INTO BookTable(title,author,stock,price)  values (…).  

Και στα τρεις περιπτώσεις δεν υπάρχει ανάγκη ο χρήστης να γνωρίζει την 

γλώσσα SQL. Δεν χρειάζεται καν να γνωρίζει την δομή της βάσης δεδομένων και των 

πινάκων εντός αυτής. 

Ο τελικός χρήστης έχει επίσης την δυνατότητα να προσδιορίσει λειτουργίες 

που εκτελούνται με την εκτέλεση συμβάντων που βασίζονται από την εισαγωγή 

δεδομένων μέσω φορμών. Στο ίδιο παράδειγμα όταν ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο 

Add οι τιμές που καταχωρούνται στην βάση δεδομένων συνυπολογίζονται στην εκ 

νέου εκτέλεση του ερωτήματος που έχει τοποθετηθεί στην γραμμή SELECT. Πιο 

προχωρημένη δυνατότητα που είναι διαθέσιμη αποτελεί η εισαγωγή τιμών από άλλη 

σελίδα με το σχεδιαστή να χρειάζεται να αναφέρεται στο στοιχείο που περιλαμβάνει 

τις τιμές μαζί με την σελίδα που είναι τοποθετημένη με μία τελεία ενδιάμεσα (πχ 

page1.minimumPrice). 

Μία δυναμική σελίδα μπορεί να προσπελαστεί από οποιαδήποτε άλλη σελίδα 

της εφαρμογής ακόμα και από την ίδια. Ο τελικός χρήστης μπορεί να καθορίσει ποια 

θα είναι η σελίδα των αποτελεσμάτων με δεξί κλικ στο πλήκτρο υποβολής και τον 

καθορισμό του ονόματος της σελίδας του αποτελέσματος. Στην συνέχεια εμφανίζεται 

μία νέα καρτέλα η οποία αντιστοιχεί στην σελίδα που αντιστοιχεί στην υποβολή των 

στοιχείων της σελίδας εργασίας. Έτσι ο χρήστης επιλέγει κάθε φορά την καρτέλα 

στην αντίστοιχη σελίδα της οποίας επιθυμεί να καθορίσει λειτουργίες βάσης 

δεδομένων που θέλει να προγραμματίσει.    

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα χρησιμοποίησης των δεδομένων της βάσης 

δεδομένων για υπολογισμούς. Έτσι ο χρήστης έχει την δυνατότητα στην Add Row 

λειτουργία να προσθέσουν γραμμή οπού θα εμφανίζονται παραγόμενα δεδομένα 

βάση υπολογισμών. Στο παράδειγμα στην πρώτη γραμμή φαίνεται η συνολική αξία 
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των αποθηκευμένων τεμαχίων αφού στο δεξιά κελί φαίνεται το αποτέλεσμα του 

υπολογισμού Instock*Price το οποίο και υπολογίζεται κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 

 
 

2.7 Γλώσσα Προγραμματισμού HANDS 
 

2.7.1 Περιγραφή 
 

Το HANDS (Human-centered Advances for the Novice Development of 

Software) είναι προγραμματιστικό σύστημα σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά. 

Βασίζεται στον χειρισμό συμβάντων και αποτελεί ένα συνεκτικό υπολογιστικό 

μοντέλο που στοχεύει σε μη εξοικειωμένους με τον προγραμματισμό χρήστες.  

Παρέχει ερωτήματα και συγκεντρωμένες λειτουργίες που βοηθάν τους χρήστες 

αυτούς να φέρουν εις πέρας την επίλυση προγραμματιστικών προβλημάτων. 

 Περιλαμβάνει ακόμα λειτουργίες ανάπτυξης με την χρήση διαδραστικών 

προσομοιώσεων και σχεδίων. Η χρήση του από παιδιά που αποκτούσαν πρώτη επαφή 

με τον προγραμματισμού τα εφοδίαζε με μια ήπια και ευχάριστη αρχική εμπειρία 

ώστε να εισέλθουν ομαλά στην συγγραφή κώδικα. Βασική αιτία που συμβάλει σε 

αυτό είναι η έξυπνη διεπαφή του που προσομοιάζει με ένα παιχνίδι διαδραστικών 

κινουμένων σχεδίων. 

 

2.7.2 Τεχνικές Λεπτομέρειες 
 
 

Στο HANDS, οι υπολογισμοί παριστάνονται σαν ένα πράκτορας με τον όνομα 

Handy, ο οποίος κάθεται σε ένα τραπέζι χειριζόμενος ένα σύνολο καρτών, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
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Εικόνα 34: Διεπαφή του HANDS 

 

Όλα τα δεδομένα του συστήματος είναι αποθηκευμένα σε αυτές τις κάρτες τα 

οποία είναι ορατά από όλους, μόνιμα και φαίνονται πάνω στο τραπέζι. Κάθε κάρτα 

έχει ένα μοναδικό όνομα και μπορούν να περιλαμβάνουν ένα απεριόριστο σύνολο 

ζευγών ιδιότητας-τιμής. Το ίδιο το πρόγραμμα αποθηκεύεται στο συννεφάκι σκέψης 

του Handy – ο οποίος αναπαριστάνεται σαν ένα συμπαθής σκύλος. 

Ένα πρόγραμμα είναι μία συλλογή από χειριστές συμβάντων που καλούνται 

αυτόματα από το σύστημα όταν πραγματοποιηθεί ένα συμβάν στο σύστημα. Σε ένα 

διαχειριστή συμβάντων ο προγραμματιστής εισαγάγει τις εντολές που ο Handy πρέπει 

να εκτελέσει σαν απόκριση στο συμβάν. Παρέχει επίσης πλήρη υποστήριξη στην 

συγκέντρωση των λειτουργιών. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να δεχθούν σύνολά από 

τελεστές, μεμονωμένους τελεστές ακόμα και όλους μαζί. Μερικά παραδείγματα 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 35: Πράξεις στο HANDS 
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Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του είναι η υποστήριξη που παρέχει στην 

αναζήτηση και προβολή λίστας αντικειμένων. Ο μηχανισμός ερωτημάτων (Queries) 

που περιέχει ελέγχει όλες τις κάρτες προκειμένου να εντοπίσει εκείνες που ταιριάζουν 

με τα κριτήρια του προγραμματιστή. Κάθε ερώτημα ξεκινάει με την λέξη all. Αν το 

ερώτημα περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη τιμή προς αναζήτηση τότε επιστρέφει όλες 

τις κάρτες που περιλαμβάνουν την τιμή αυτή. Παραδείγματα ερωτημάτων φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα. Στην ίδια εικόνα φαίνονται και τα αποτελέσματα που 

αντιστοιχούν στην κατάσταση που προβάλλεται στην εικόνα 30.  

 

 

Εικόνα 36: Ερώτημα στο HANDS 

 

Προφανώς το HANDS υποστηρίζει και πιο πολύπλοκα ερωτήματα με την 

χρήση καταλλήλων εκφράσεων. Με τον ίδιο μηχανισμό ο προγραμματιστής μπορεί 

να αλλάξει την κατάσταση των καρτών στο πρόγραμμα με την εντολή set (πχ  set the 

nectar of all flowers to 0). Τέλος χαρακτηριστικό των εκφράσεων all και set είναι το 

πόσο προσομοιάζουν στην καθομιλουμένη αγγλική γλώσσα.  

Κομβική δυνατότητα της γλώσσας είναι ότι επιτρέπει στους προγραμματιστές 

να δημιουργούν υψηλού επιπέδου διαδραστικά προγράμματα μέσω δυνατοτήτων που 

καθορίζονται σε κάθε πεδίο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών. Για κάθε ένα από 

αυτά τα πεδία υποστηρίζονται κλάσεις αντικειμένων με συγκεκριμένου τύπου γενικές 

ιδιότητες και συμπεριφορές ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση σφαλμάτων (λογικών 

και συντακτικών) και την προβολή προτάσεων για την χρησιμοποίηση βασικών 

συμβάντων. Τέλος παρέχονται έτοιμα πρότυπα εικόνων, κειμένων και κινούμενων 

εικόνων για χρήση χωρίς να είναι απαιτητή η γνώση προγραμματισμού. 
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3. ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ 
 
 

Με γνώμονα τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα αναπτυχθεί ένα πρότυπο το 

οποίο θα διαμορφώνει την διεπαφή μίας εφαρμογής. Από τις τεχνικές και 

μεθοδολογίες που αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφική επισκόπηση θα εντοπιστούν τα 

θετικά στοιχεία από κάθε μία και θα επιχειρηθεί να ενσωματωθούν στο προς 

ανάπτυξη πρότυπο. Ο εντοπισμός των θετικών στοιχείων θα γίνει μέσω σύγκρισης 

τους υπό το πρίσμα της αρωγής που προσφέρει η διαμόρφωση της διεπαφής στην 

ανάπτυξη του λογισμικού.  

 

3.1 Μεθοδολογική Προσέγγιση 
 

Πλεονεκτήματα Διεπαφής WHYLINE 

 

Η τεχνική παροχής βοήθειας «WHYLINE» προσφέρει την δυνατότητα 

άμεσης λήψης βοήθειας στον τελικό χρήστη για την εκτέλεση αποσφαλματωσης σε 

προς ανάπτυξη εφαρμογές. Το βασικό πλεονέκτημα του είναι η παροχή στοχευμένων 

ερωτήσεων, σχετικών με το προϊον της εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει στον 

προγραμματιστή να μπορεί γρήγορα να ανακαλύπτει πιθανές απαντήσεις για αιτίες 

που κάνουν την εφαρμογή να συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν έχει προβλεφθεί. Σε 

αυτό συμβάλει και η παραγωγή εύστοχων πιθανών απαντήσεων από το WHYLINE, 

μία διαδικασία που συχνά όταν γίνεται απ’ ευθείας από τον προγραμματιστεί είναι 

επίπονη και μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα ακόμα χρήσιμο 

χαρακτηριστικό της διεπαφής του WHYLINE είναι η σχηματική αναπαράσταση της 

ροής του προγράμματος. Η χρήση της εικόνας αντί κειμένου για τις εναλλακτικές 

ροές της εκτέλεσης του προγράμματος είναι περισσότερο παραστατική με 

αποτέλεσμα να εξυπηρετεί την ταχεία ανεύρεση των σημείων του προγράμματος 

όπου η ροή του δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που είχαν εξ αρχής τεθεί. 

Συνοψίζοντας τα βασικά πλεονεκτήματα της διεπαφής του WHYLINE είναι η 

εμφάνιση – σε απλή μορφή και κατηγοριοποιημένα - σε αυτό μόνο των χρήσιμων 

στοιχείων για τον τελικό χρήστη (ερωτήσεις – πιθανές απαντήσεις) και η σχηματική 
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αναπαράσταση της πληροφορίας που του είναι χρήσιμη για να μπορέσει να επέμβει 

ώστε να παράξει την διαφορετική εκδοχή της εξεταζόμενης εφαρμογής. 

  

Πλεονεκτήματα Διεπαφής CRYSTAL 

 
Η διεπαφή του CRYSTAL παρέχει τα ίδια πλεονεκτήματα με αυτήν του 

WHYLINE. Έτσι η επιτυχία της βασίζεται στην άμεση και στοχευμένη παράθεση 

ερωτήσεων που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά της εξεταζόμενης εφαρμογής. 

Έτσι ο τελικός χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει γρήγορα τις διορθωτικές 

επιλογές του από μία έγκυρη λίστα ώστε να προσεγγίσει την επιθυμητή εμφάνιση και 

συμπεριφορά από την εφαρμογή.  

 

Πλεονεκτήματα Διεπαφής WEBCRYSTAL 

Παρουσιάζει επίσης τα πλεονεκτήματα του CRYSTAL. Επιπλέον η μεγάλη 

του επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να βλέπει σε 

πραγματικό χρόνο τι επιπτώσεις έχουν οι διορθωτικές του ενέργειες στην εμφάνιση 

της ιστοσελίδας. Πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα του να παρουσιάζει το πώς 

διαμορφώνεται ο κώδικας της εφαρμογής σε κάθε αλλαγή.  

 

Πλεονεκτήματα Διεπαφής PHPCLICK 

 
Το PHPCLICK είναι μία φιλόδοξη προσπάθεια, που όταν ολοκληρωθεί 

αναμένεται να προσφέρει ένα πολύτιμο αρωγό στους τελικούς χρήστες, όσον αφορά 

την ανάπτυξη εφαρμογών περιορισμένης κλίμακας. Παρέχει μεγάλο βαθμό 

αφαίρεσης σε ένα μεγάλο εύρος στοιχείων που περιλαμβάνονται σε μία διαδικτυακή 

εφαρμογή. Έτσι ο χρήστης επιλέγει στοιχεία για τις ιστοσελίδες από εργαλειοθήκες, 

που παρουσιάζονται με προφανή γραφικά και προσαρμόζει την εμφάνιση και την 

λειτουργία τους με επιλογές και  απλές καταχωρήσεις σε παράθυρα διαλόγου. Ο 

χειρισμός των παραθύρων αυτών είναι εύκολο να γίνει και από μη εξοικειωμένους 

χρήστες αφού κάθε ένα από αυτά είναι οργανωμένο με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε 

στοιχεία. Σε περιπτώσεις που η προσαρμογή χρειάζεται να είναι πολύπλοκή 

ακολουθείται η λογική της χρήσης διαδοχικών παραθύρων διαλόγου (wizards). 

Επίσης σε πιο απλές περιπτώσεις διαχείρισης περιεχομένου ο τελικός χρήστης 
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ευεργετείται από τα πλεονεκτήματα χρήσης του WYSIWYG editor που υποστηρίζει 

το εργαλείο. Σε καμία περίπτωση ο τελικός χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με τεχνικές 

λεπτομέρειες υλοποίησης.  

 

Πλεονεκτήματα Διεπαφής WEBSHEETS 

 

Η διεπαφή του WEBSHEETS είναι πολύ απλή στον χειρισμό της. Δίνει την 

δυνατότητα στον τελικό χρήστη να διαχειριστεί τα αποθηκευμένα δεδομένα σε μία 

βάση με ενέργειες επιπέδου εφαρμογών γραφείου. Έτσι ενώ ο τελικός χρήστης έχει 

την εντύπωση ότι διαχειρίζεται έναν HTML πίνακα στην πραγματικότητα εκτελεί 

ενέργειες καταχώρησης, τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων χωρίς να 

χρησιμοποιεί την γλώσσα SQL πετυχαίνοντας έτσι υψηλά επίπεδα διαφάνειας. 

 

Πλεονεκτήματα Διεπαφής HANDS 

Η διεπαφή του HANDS αποτελεί μια πολύ έξυπνη προσέγγιση για την 

διδασκαλία του προγραμματισμού σε αρχαρίους, ειδικά σε παιδιά. Η οπτικοποίηση 

των διαδικασιών ανάπτυξης προγράμματος τις καθιστά πολύ πιο ευχάριστες για τον 

προγραμματιστή. Γενικότερα η χρήση εικόνων (στατικών και κινούμενων) 

ενδείκνυται για την δημιουργία ελκυστικών διεπαφών. Δυνατό σημείο επίσης του 

περιβάλλοντος προγραμματισμού είναι η χρήση εντολών που ομοιάζουν αρκετά με 

την καθομιλουμένη γλώσσα αφού προσφέρει ένα καλό επίπεδο αφαίρεσης στην 

δημιουργία σεναρίων εντολών. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ 
 

4.1 Περιγραφή  
 
Η εφαρμογή Mobile UI Builder που συνοδεύει την παρούσα εργασία, είναι ένα 

εργαλείο βασισμένο σε browser (browser – based) για το σχεδιασμό γραφικών 

διεπαφών χρήστη για εφαρμογές διαδικτύου. Παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες 

της να προσαρμόζουν την διεπαφή της σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και να 

αλλάζουν το προβαλλόμενο περιεχόμενο. Έχει αναπτυχθεί με κατάλληλη χρήση PHP, 

JQuery Mobile, HTML, CSS, Javascript και της βιβλιοθήκης JQuery. Η εφαρμογή αν 

και απλή, δείχνει ξεκάθαρα στον τελικό χρήστη ποια είναι τα διαθέσιμα εργαλεία 

(components) που έχει. Είναι δύσκολο να χαθεί στη πλοήγησή του διότι όλες οι 

επιλογές βρίσκονται σε μια οθόνη και αυτό βοηθά ιδιαίτερα έναν τελικό χρήστη 

ακόμη και αν δεν έχει καλή σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η βασική 

λειτουργία για τη δημιουργία της εφαρμογής βασίζεται στην δυνατότητα του drag n’ 

drop. Κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο, εύχρηστο και γνωστό στους περισσότερους 

τελικούς χρήστες. Το μέρος στο οποίο εμφανίζονται οι επιλογές του χρήστη είναι 

ακριβώς ανάμεσα στην εργαλειοθήκη και στο τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, η διάταξη 

των επιλογών του τελικού χρήστη μπορεί να αλλάξει και να διαμορφωθεί με τη 

δυνατότητα του drag n’ drop. Τέλος, για να αποθηκευτούν οι αλλαγές χρειάζεται να 

πατήσει το κουμπί save και για να δει το αποτέλεσμα των επιλογών του θα πατήσει το 

κουμπί refresh. 

 

4.2 Ερμηνεία Κώδικα 
 

4.2.1 Επεξήγηση του αρχείου index.html 
 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τις γραμμές του κώδικα που χρησιμοποιούνται για 

το κομμάτι εκείνο της εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει το νοητό ορθογώνιο όπου 

περικλείονται η εργαλειοθήκη της εφαρμογής και το μέρος όπου εμφανίζονται οι 

επιλογές του τελικού χρήστη όπως μπορείτε να διακρίνεται στη παρακάτω εικόνα. 
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Οι γραμμές του κώδικα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του άνωθεν κομμάτι 

της εφαρμογής, είναι οι εξής: 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 1 
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Κώδικας: Τμήμα 2 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 3 
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Κώδικας: Τμήμα 4 

 

Τέλος το κομμάτι του κώδικα το οποίο προβάλλει το interface του iphone της 

εφαρμογής όπως μπορείτε να διακρίνεται στη παρακάτω εικόνα, 

 

 

είναι το εξής: 
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Κώδικας: Τμήμα 5 

Μέσα στο Interface του iphone θα ενσωματωθούν τα γραφικά της εφαρμογής που 

έχει σχεδιάσει ο τελικός χρήστης όπως μπορείτε να διακρίνεται στη παρακάτω 

εικόνα, 

 

 

Για το παραπάνω σκοπό, χρησιμοποιείται ένα iframe το οποίο φορτώνει την 

παραγόμενη Jquery mobile σελίδα “Page.html” και την προβάλει. 

 

Κώδικας: Τμήμα 6 

 

 

4.2.2 Επεξήγηση του αρχείου generator.php 
 

Στην εφαρμογή, όταν πατάς το κουμπί save, τότε όλα τα εργαλεία – 

components που έχεις χρησιμοποιήσει, αποθηκεύονται στο αρχείο data.sav.  
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Το αρχείο generator.php δέχεται σαν input ένα αίτημα POST , που περιέχει 

την σχεδίαση των components και το theme που θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση 

τους. Το αίτημα αυτό προέρχεται από μια κλήση AJAX μέσα από το αρχείο builder.js 

και το οποίο υλοποιεί την λειτουργικότητα του interface του designer (index.html). 

Το generator.php θα κάνει parsing τις εντολές του αιτήματος, θα τις απομονώσει και 

ανάλογα με την κάθε εντολή θα παράγει κώδικα html με το αντίστοιχο element σε 

jquery mobile. 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 6 

 

Στο αρχείο generator.php δημιουργούμε την κλάση Component όπου 

δημιουργούμε 5 ιδιότητες τύπου $type, $name, $text, $open_tag, $close_tag. Αυτές οι 

5 ιδιότητες αναφέρονται στα διάφορα αντικείμενα Jquery mobile τα οποία θα 

παραχθούν ανάλογα με τις εντολές του αιτήματος. Ο κώδικας φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 7 

 

Έπειτα στη παρακάτω γραμμή του κώδικα, φαίνεται πως γίνεται το parsing 

του αιτήματος, στη μεταβλητή $cmd η οποία κρατάει ποιο component πρέπει να 
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παραχθεί( π.χ. inp, το οποίο παράγει ένα input box). Στη μεταβλητή $ext κρατάμε 

τους παραμέτρους της εντολής π.χ. (το κείμενο ενός Input).  

 

 

Κώδικας: Τμήμα 8 

 

 

 

Μετά ελέγχουμε αυτό το κομμάτι με τι component αντιστοιχεί: 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 9 
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Κώδικας: Τμήμα 10 

 

και ανάλογα το component γεμίζουμε τις 5 ιδιότητες της κλάσης με τα αντίστοιχα 

tags του JQuery mobile. 

Στη συνέχεια, στις παρακάτω γραμμές κώδικα του αρχείου generator.php, δηλώνουμε 

ανάλογα με το theme που θα επιλέξουμε για την εφαρμογή μας, τί css θα 

χρησιμοποιήσουμε: 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 11 
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Τέλος, στις παρακάτω γραμμές κώδικα, δίνουμε την εντολή με την οποία 

δημιουργούμε το αρχείο page.html. 

 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 12 

 

 

 

4.2.3 Επεξήγηση του αρχείου page.html 
 

 Το αρχείο page.html περιέχει εκείνο το κομμάτι του κώδικα όπου ότι 

σχεδιάζει ο τελικός χρήστης με την εργαλειοθήκη της εφαρμογής, εμφανίζεται μέσα 

στην οθόνη του iphone. Είναι μια παραγόμενη σελίδα jquery mobile  το οποίο είναι 

ένα framework γραμμένο σε javascript και css και χρησιμοποιείτε όταν θέλεις να 

δημιουργήσεις σελίδες ειδικά για συσκευές mobile. Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα 

ενδεικτικό κομμάτι του κώδικα: 
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Κώδικας: Τμήμα 13 

 

4.2.4 Επεξήγηση του αρχείου save.php 
 

Το αρχείο save.php δημιουργεί το αρχείο data.sav όπως μπορείτε να 

διακρίνεται στο παρακάτω κομμάτι κώδικα: 
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Κώδικας: Τμήμα 14 

 

το οποίο αρχείο data.sav καλείται με τη σειρά του μέσα από το αρχείο builder.js στις 

παρακάτω γραμμές κώδικα του αρχείου : 

 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 15 
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4.2.5 Επεξήγηση του αρχείου builder.js 
 

Στο αρχείο builder.js, όταν ο τελικός χρήστης πατάει το κουμπί save, τότε 

εκτελείτε η παρακάτω γραμμή κώδικα  

 

 Κώδικας: Τμήμα 16 

  

και συγκεκριμένα με τεχνολογία Ajax στις παρακάτω γραμμές κώδικα: 

 

 

Κώδικας: Τμήμα 17 

  

τα δεδομένα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στη σελίδα μας με το αρχείο save.php τα 

αποθηκεύουμε στο data.sav.  

 

Αντίστοιχα με το αρχείο load.php του οποίου ο κώδικας φαίνεται παρακάτω, 

 

Κώδικας: Τμήμα 17 
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Φορτώνουμε το αρχείο data.sav για διάβασμα ώστε να δημιουργηθεί το αρχείο 

page.html μέσω του αρχείου generator.php, όπως περιγράψαμε παραπάνω. 

 

4.3 Λειτουργία 

4.3.1 Παρουσίαση του εργαλείου Mobile UI Builder 
 

Ο χρήστης, για να μπορέσει να «στήσει» το web εργαλείο, θα χρειαστεί να 

έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το πακέτο προγραμμάτων XAMPP και να 

«τρέχει» τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache. Μετά θα πρέπει να μεταφέρει το 

φάκελο UI ο οποίος περιέχει όλα τα αρχεία της εφαρμογής στο φάκελο 

c:\xampp\htdocs. Και τέλος να ανοίξει έναν browser και να πληκτρολογήσει 

http://localhost/ui.  

Μετά από την επιτυχή παραπάνω διαδικασία, ο χρήστης οδηγείται στο 

κεντρικό μενού, όπου εκεί θα ξεκινήσει να σχεδιάζει την εφαρμογή του. 

 

 

Εικόνα 37: Εφαρμογή - Αρχική Οθόνη 
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http://localhost/ui


 

Το εργαλείο αυτό χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο αριστερό μέρος έχουμε την εργαλειοθήκη 

την οποία θα χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης για να σχεδιάσει την εφαρμογή του. 

 

 

Εικόνα 38: Γραμμή Εργαλείων 

 

Όπως μπορείτε να διακρίνεται, υπάρχουνε 9 εργαλεία – components και μία επιλογή 

θέματος – theme της εφαρμογής.  

Στα πρώτα 7 εργαλεία θα διακρίνεται στο δεξί πάνω μέρος ένα σηματάκι σε σχήμα 

σταυρού  . Αυτό είναι διότι τα συγκεκριμένα εργαλεία λειτουργούνε με τη 

μέθοδο drag n’ drop, όπου τα «κλικάρουμε» στο συγκεκριμένο σηματάκι και 

κρατώντας πατημένο το αριστερό μας κλικ στο ποντίκι του υπολογιστή μας, τα 

σέρνουμε στο μεσαίο χώρο της εφαρμογής 
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Εικόνα 39: Drag n’ drop εργαλείου στο χώρο επεξεργασίας 

 

Όταν μεταφέρουμε ένα εργαλείο στο χώρο επεξεργασίας με τη μέθοδο drag n’ drop, 

τότε τα εργαλεία παίρνουν τη μορφή που βλέπεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 40: Μορφή εργαλείων στο χώρο επεξεργασίας 
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Όπως βλέπεται, μπροστά από το εργαλείο input, υπάρχουνε 3 κουμπιά - buttons.  

Το πρώτο κουμπί που μοιάζει με σταυρό είναι για να μπορεί ο χρήστης το 

συγκεκριμένο εργαλείο να το σύρει με το ποντίκι και να το μετακινήσει μέσα στο 

χώρο εργασίας όπου αυτός επιθυμεί. Για παράδειγμα: 

 

  

Εικόνα 41: Μετακίνηση εργαλείων με τη χρήση drag n’ drop 

 

Το δεύτερο κουμπί που μοιάζει με γραφίδα  είναι για να μπορεί ο χρήστης να 

 παρεπεξεργαστεί το συγκεκριμένο εργαλείο. Για άδειγμα να αλλάξει την ονομασία. 

Με το που πατήσει ο χρήστης στο συγκεκριμένο κουμπί, ανοίγει μία συγκεκριμένη 

φόρμα όπως μπορείτε να διακρίνεται στη παρακάτω εικόνα, όπου ο χρήστης μπορεί 

να γράψει ότι θέλει για το συγκεκριμένο εργαλείο που χρησιμοποιεί και κάνοντας 

κλικ στο κουμπί Apply, να το καταχωρήσει. Αλλιώς, κάνοντας κλικ στο κουμπί 

Cancel μπορεί να ματαιώσει την επεξεργασία που πραγματοποίησε. 
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Εικόνα 42: Φόρμα επεξεργασίας των εργαλείων 

Το τρίτο κουμπί που μοιάζει με κάδο απορριμμάτων   χρησιμοποιείται από τον 

χρήστη για να διαγράψει το συγκεκριμένο εργαλείο από το χώρο επεξεργασίας. 

Ας δούμε τώρα τη λειτουργία του κάθε εργαλείου ξεχωριστά: 

- Το εργαλείο header χρησιμοποιείται για να δίνει ο χρήστης ένα Τίτλο, μία 

Κεφαλίδα στην εφαρμογή του 

 

Εικόνα 43: Χρήση του εργαλείου header 

Για παράδειγμα ονομάζουμε την εφαρμογή που θέλουμε να δημιουργήσουμε My 

demo application και το αποτέλεσμα αυτής της χρησιμοποίησης του εργαλείου header 
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φαίνεται στο δεξί μέρος του εργαλείου, όπου εμφανίζεται ένα iphone, όπως 

διακρίνεται στην παραπάνω εικόνα 44. 

- Το εργαλείο footer χρησιμοποιείται για να βάζει ο χρήστης την υπογραφή του 

(το υποσέλιδο) στην εφαρμογή. 

 

 

Εικόνα 44: Χρήση του εργαλείου footer 

 

 

 

- Το εργαλείο navigation χρησιμοποιείται για να μπορεί ο χρήστης να 

δημιουργεί παραπάνω του ενός layout (αποτέλεσμα) στην εφαρμογή και να 

πλοηγείται σε αυτά, όπως μπορείτε να διακρίνεται στη παρακάτω εικόνα όπου 

ο χρήστης δημιουργεί 3 σελίδες στην εφαρμογή, τη main page, τη second page 

και τη third page κάτω κάτω στο iphone. Επίσης να επισημάνουμε πώς για να 

δημιουργήσουμε τις διαφορετικές σελίδες, αρκεί να χωρίσουμε τις ονομασίες 

με το σημείο στίξης ελληνικό ερωτηματικό « ; » κατά τη διάρκεια 

επεξεργασίας του εργαλείου navigation όπως επίσης μπορείτε να διακρίνεται 

στη παρακάτω εικόνα στο μεσαίο χώρο επεξεργασίας των εργαλείων, 
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Εικόνα 45: Χρήση του εργαλείου navigation 

 

- Το εργαλείο input  χρησιμοποιείται για να δημιουργεί ο χρήστης ένα text box 

το οποίο μπορεί να ονομάσει και στο οποίο μέσα μπορεί να πληκτρολογήσει 

κάποιο κείμενο. 

 

 

Εικόνα 46: Χρήση του εργαλείου input 

- Το εργαλείο button χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός κουμπιού. 
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Εικόνα 47: Χρήση του εργαλείου button 

 

 

 

 

- Το εργαλείο radio χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μενού επιλογών. 

Οι επιλογές όπως θα δείτε στη παρακάτω εικόνα χωρίζονται με το σημείο 

στίξης ελληνικό ερωτηματικό « ; » κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του 

εργαλείου radio στο χώρο επεξεργασίας των εργαλείων. 
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Εικόνα 48: Χρήση του εργαλείου radio 

 
- Το εργαλείο Flip switch χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα μηχανισμό 

επιλογής ο οποίος υπάρχει μόνο σε συσκευές iphone και δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να επιλέξει μεταξύ 2 μόνο επιλογών «ρολάροντας» με το ποντίκι 

δεξιά - αριστερά. Π.χ. Gender -> Man or Woman. Και σε αυτό το εργαλείο οι 

επιλογές χωρίζονται με το ελληνικό ερωτηματικό « ; ». 

 

 

Εικόνα 49: Χρήση του εργαλείου flip switch 
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- Το εργαλείο save, είναι ένα κουμπί το οποίο πατάει ο χρήστης κάθε φορά που 

θέλει να σώσει ένα project στο οποίο έχει δουλέψει ή οποιαδήποτε ενέργεια 

έχει κάνει στο χώρο επεξεργασίας των εργαλείων. Με το που πατάει ο 

χρήστης το κουμπί save, εμφανίζεται μια μικρή οθόνη κειμένου η οποία 

ενημερώνει ότι οι ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, έχουνε σωθεί 

επιτυχώς. 

 

Εικόνα 50: Χρήση του κουμπιού save 

 

- Το εργαλείο refresh είναι ένα κουμπί το οποίο πατά ο χρήστης κάθε φορά που 

σώνει κάποιες εργασίες τις οποίες έχει πραγματοποιήσει για να ανανεωθεί η 

οθόνη και να ενεργοποιηθούν οι όποιες αλλαγές έχει τυχόν πραγματοποιήσει 

ο χρήστης. 

 

- Τέλος, υπάρχει το εργαλείο select a theme, το οποίο είναι ένα drop down 

μενού όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το θέμα του τελικού αποτελέσματος 

της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 51: Χρήση του εργαλείου select a theme 
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Στο μεσαίο μέρος έχουμε το χώρο όπου εμφανίζονται οι επιλογές που έχει κάνει ο 

χρήστης. 

 

Εικόνα 52: Χώρος επεξεργασίας επιλογών χρήστη  

 
Όπως μπορείτε να διακρίνετε, στο χώρο αυτόν εμφανίζονται οδηγίες ώστε ο χρήστης 

να τοποθετεί την Κεφαλίδα (header) και το Υποσέλιδο (footer) στη σωστή τους θέση. 

Σημειώνεται δε, ότι τα εργαλεία header και footer μπορούν να τοποθετηθούν μόνο 

στη συγκεκριμένη θέση. Εάν ο χρήστης προσπαθήσει να τα τοποθετήσει αλλού, το 

εργαλείο του επιτρέπει αυτήν την ενέργεια. 

 

 

Εικόνα 53: Θέση Κεφαλίδας 
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Στο δεξί μέρος του εργαλείου, διακρίνουμε τη μορφή μιας συσκευής τηλεφώνου και 

συγκεκριμένα του μοντέλου iphone, το οποίο είναι η διεπαφή της εφαρμογής που 

δημιουργεί ο χρήστης και στην ουσία η παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος των 

επιλογών και της χρήσης εργαλείων που έχει πραγματοποιήσει μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. 

 

 

Εικόνα 54: Εφαρμογή – Τελική Οθόνη 
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5 .Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Τα παραγόμενα από τον τελικό χρήστη συστήματα απαιτούν ακριβή και 

λεπτομερή σχεδιασμό. Κάθε εφαρμογή οφείλει να ικανοποιεί στο έπακρο τις 

απαιτήσεις των δυνητικών της χρηστών είτε αυτή είναι γενικού είτε είναι ειδικού 

σκοπού. Για να είναι επιτυχημένη απαιτείται να σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο που στην 

συνέχεια η υλοποίηση της να ικανοποιεί σε απόλυτο βαθμό όλες τις λειτουργικές και 

μη λειτουργικές απαιτήσεις. Το προκύπτον αποτέλεσμα χρειάζεται να είναι εύχρηστο 

από το σύνολο των χρηστών της. Ειδικότερα όμως για τις εφαρμογές που τμήματά 

τους παράγονται από τους τελικούς χρήστες, ο αναλυτής είναι επιπλέον 

επιφορτισμένος με την σχεδίαση και της λειτουργικότητας εκείνης  που θα δίνει την 

δυνατότητα στον τελικό χρήστη να παράγει την δική του εκδοχή. Το τμήμα αυτό της 

λειτουργικότητας είναι το δυσκολότερο να σχεδιαστεί διότι είναι πολύ εξειδικευμένη 

και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από μη εξειδικευμένους χρήστες. Έτσι ο αναλυτής  - 

προγραμματιστής αναγκάζεται να προβλέψει πολλές διαφορετικές συμπεριφορές των 

τελικών χρηστών ώστε να προγραμματίσει τις αντίστοιχες αντιδράσεις της 

εφαρμογής. 

Το τελικό προϊόν που προκύπτει από τέτοιου είδους εφαρμογές είναι 

περισσότερο φιλικό προς τους χρήστες του.  Το γεγονός ότι ο ίδιος ο χρήστης 

διαμορφώνει την συμπεριφορά της εφαρμογής σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις 

την κάνει περισσότερο οικεία σε αυτόν. Η «οικειότητα» αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 

αποτελεσματικότερη διάδραση του ίδιου (ή ακόμα και μιας ομάδας χρηστών που έχει 

συμφωνήσει με την συγκεκριμένη εκδοχή της εφαρμογής) με την εφαρμογή και άρα 

και την αύξηση της αποδοτικότητας της. 

Η υποκειμενικότητα που μπορεί να εμφανιστεί στο παραγόμενο αποτέλεσμα 

μπορεί να οδηγήσει στο να είναι δύσχρηστο από άλλους χρήστες. Ωστόσο οι αρχές 

της ανάπτυξης αποδοτικών διεπαφών τείνουν να είναι όμοιες και κοινά αποδεκτές για 

την συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των εφαρμογών. (τουλάχιστον για τον 

είδος των χρηστών που απευθύνεται η εφαρμογή). 

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων που παράγονται από τους τελικούς 

χρήστες υπερκαλύπτουν την επένδυση που καταθέτουν οι αναλυτές και οι 

προγραμματιστές τους. Όταν ο τελικός χρήστης παράγει την διεπαφή που τον 

εξυπηρετεί καλύτερα, τον βοηθάει να αλληλεπιδρά αποδοτικότερα με το σύστημα. 
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Επιπλέον, αφού ο ίδιος έχει λάβει μέρος στην διαμόρφωση του, μπορεί να 

κατανοήσει σε μεγαλύτερο βαθμό την λειτουργικότητα του και έτσι μπορεί να 

επεμβαίνει ο ίδιος σε περιπτώσεις που εκείνο δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη 

συμπεριφορά μειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο αποκατάστασης σε σχέση με την 

κλήση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. 

Τα οφέλη των συστημάτων αυτών ενισχύονται καταλυτικά όταν μελετηθεί το 

πώς θα μπορούσαν οι διεπαφές να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο που να κατευθύνουν 

τον τελικό χρήστη σε απλές ενέργειες που να μην οδηγούν σε σφάλματα. Γενικά 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι διεπαφές που παράγονται από τους τελικούς χρήστες 

αποτελούν μία πολύ θετική εξέλιξη όσον αφορά την αποδοτικότητα τους. Δεδομένου 

ότι ο τρόπος χρήσης ενός συστήματος είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 

συνολική του απόδοση, κάθε μέθοδος η οποία ενισχύει την αποδοτική του χρήση 

είναι αυξητική αιτία της επιτυχίας της και της διεισδυτικότητα της. Το συμπέρασμα 

αυτό ενισχύεται με εκθετικό ρυθμό για τα συστήματα ειδικού σκοπού όπου το σύνολο 

των πιθανών συμπεριφορών, εκδοχών και λειτουργιών του συστήματος είναι 

περιορισμένο, άρα είναι πολύ πιθανότερο η σχεδίαση να είναι απολύτως εύστοχη. 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις προτάσεις που μπορούν να γίνουν 

για να βελτιωθεί το εργαλείο. Αρχικά, θα μπορούσαμε να δημιουργούσαμε 

περισσότερα εργαλεία – components με διαφορετικές λειτουργικότητες. Επίσης κάθε 

φορά που το ποντίκι του χρήστη θα πήγαινε πάνω σε ένα εργαλείο, να εμφανιζότανε 

μία σημείωση (hint) η οποία θα τον βοηθούσε περισσότερο για το πώς θα το 

χρησιμοποιήσει. Ακόμη θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ο τελικός χρήστης να μπορεί 

να αλλάζει και να πλοηγείται στις διαφορετικές σελίδες που δημιουργούνται από το 

εργαλείο navigation. Τέλος, μια βελτίωση – επέκταση της υπάρχουσας εφαρμογής θα 

ήτανε να υποστήριζε και την ανάπτυξη σχεδίασης εφαρμογής, εκτός mobile, κάτι το 

οποίο φυσικά θα είχε περισσότερες απαιτήσεις! 
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