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Abstract 
The rapid growth of hybrid applications and the constant tendency  to be used by 

companies which are specialized in software sector, has set the hybrid applications as one of 

the most famous and interesting topics in the last four years. At the same time the production 

of more and more JavaScript frameworks facilitates the incorporation of hybrid applications 

into developers’ and users’ life as well. 

The master thesis is referred to the developing of a hybrid Android application, which is 

named eBabyApp, related to stage of pregnancy and aim to help pregnant, providing them 

useful information about pregnancy and adding a warmer side to this procedure. 

The combination of technologies such as Java, JavaScript, Typescript and the use of four 

frameworks were needed for the implementation of the application. The two of four 

frameworks, Ionic and Angular, were used for the Client side of the app and the rest of them, 

Spring and Hibernate, which are used in combination with Java, constituted the server side of 

app. Moreover, MySQL was used as a database and Apache Tomcat as a server. 

 

 

Keywords: Mobile Pregnancy Application, Hybrid App, Ionic, Angular, Pregnancy Wheel, 

Development App Master Thesis 
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Περίληψη 

Θ ραγδαία ανάπτυξθ  των υβριδικϊν εφαρμογϊν και θ ςυνεχισ τάςθ υιοκζτθςθσ τουσ 

από τισ εταιρείασ ςτον χϊρο του Software ζχει κζςει τισ υβριδικζσ εφαρμογζσ ωσ ζνα από τα 

πιο ενδιαφζροντα και πολυςυηθτθμζνα κζματα τθσ τελευταίασ τετραετίασ. Σαυτόχρονα θ 

ζκδοςθ ολοζνα και περιςςότερων JavaScript frameworks κάνουν πιο εφκολθ τθν ζνταξθ των 

υβριδικϊν εφαρμογϊν ςτθν ηωι των προγραμματιςτϊν αλλά και των χρθςτϊν επίςθσ. 

Θ διπλωματικι εργαςία αναφζρεται ςτθ δθμιουργία μίασ υβριδικισ εφαρμογισ 

Android με όνομα eBabyApp θ οποία αναπαριςτά τον κφκλο εγκυμοςφνθσ και αποςκοπεί ςτο 

να βοθκιςει τισ γυναίκεσ που βρίςκονται ςε αυτό το ςτάδιο τθσ ηωισ τουσ, παρζχοντάσ τουσ 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν εγκυμοςφνθ και προςκζτοντασ ςε αυτιν τθν διαδικαςία ζνα πιο 

φιλικό φφοσ.  

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ χρειάςτθκε ο ςυνδυαςμόσ πολλϊν τεχνολογιϊν 

όπωσ οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ Java, JavaScript και TypeScript κακϊσ και θ χριςθ 

τεςςάρων framework για τθν υλοποίθςι τθσ, δφο εκ των οποίων, το Ionic και θ Angular , 

χρθςιμοποιικθκαν για το client τμιμα τθσ εφαρμογισ και τα ευρζωσ γνωςτά Spring και 

Hibernate τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java 

αποτζλεςαν το server-side τμιμα τθσ εφαρμογισ μασ. Ωσ βάςθ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ 

MySQL και ωσ εξυπθρετθτισ τθσ εφαρμογισ ο Apache Tomcat.  

 

Λζξεισ κλειδιά: Κινθτι Εφαρμογι Εγκυμοςφνθσ, Τβριδικι Εφαρμογι, Ionic, Angular, Κφκλοσ 

Εγκυμοςφνθσ, Διπλωματικι Εργαςία Ανάπτυξθσ Εφαρμογισ 
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1. Ειςαγωγι 

1.1 Στόχοι τθσ εργαςίασ 
Θ διαδικαςία τθσ εγκυμοςφνθσ αποτελεί μία από τισ πιο επίπονεσ, αγωνιϊδεισ αλλά και 

ταυτόχρονα ευχάριςτεσ διαδικαςίεσ ςτθ ηωι μίασ γυναίκασ. Θ χαρά που μπορεί να προςφζρει 

ο ερχομόσ ενόσ νζου μζλουσ κεωρείται από πολλοφσ και όχι άδικα ωσ το μεγαλφτερο δϊρο τθσ 

ηωισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ λοιπόν τα παραπάνω και γνωρίηοντασ πωσ ςτθ ςθμερινι εποχι οι 

θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ αποτελοφν μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ, κα ιταν αδφνατο να 

μείνουμε άπραγοι και να μθν ςυμβάλουμε και εμείσ με τον τρόπο μασ ςε αυτό το γεγονόσ. Για 

αυτό τον λόγο δθμιουργικθκε μία κινθτι Android εφαρμογι θ οποία κα ανταποκρίνεται ςτισ 

ανάγκεσ του κφκλου εγκυμοςφνθσ. 

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ είναι θ ενθμζρωςθ των χρθςτϊν που διανφουν το ςτάδιο 

τθσ εγκυμοςφνθσ, παρζχοντάσ τουσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ανά εβδομάδα. Οι πλθροφορίεσ 

αφοροφν τόςο τουσ ίδιουσ, όπωσ τί εξετάςεισ πρζπει να κάνουν, ποια κα είναι θ ςωματικι 

τουσ κατάςταςθ, τί δυςκολίεσ πρόκειται να αντιμετωπίςουν το ερχόμενο διάςτθμα αλλά και 

για το ποια είναι θ κατάςταςθ  του εμβρφου τθν τρζχουςα περίοδο. Πιο ςυγκεκριμζνα 

παρζχονται πλθροφορίεσ για το μζγεκόσ του, ποιο ςθμείο του ςϊματόσ του αναπτφςςεται τθν 

ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα κακϊσ επίςθσ και ό,τι άλλο ζχει ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ του και τθν 

κατάςταςθ τθσ υγείασ του. Σζλοσ να ςθμειωκεί ότι θ παροφςα εφαρμογι δεν αποςκοπεί ςτθν 

αντικατάςταςθ των ιατρικϊν ςυμβουλϊν αλλά ςτθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν. 

 

1.2 Συνειςφορά τθσ εργαςίασ 
Για το ςτάδιο τθσ εγκυμοςφνθσ υπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ και ιςτοςελίδεσ τόςο 

ξενόγλωςςεσ όςο και ελλθνικζσ, οι οποίεσ  ζχουν ωσ κφριο ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ 

ανά εβδομάδα και μινα. Θ ενθμζρωςθ αφορά τθν κατάςταςθ του ίδιου του χριςτθ αλλά και 

του εμβρφου προςφζροντασ του ουςιαςτικά παρόμοιο περιεχόμενο και ςυμβουλζσ με αυτό 

τθσ δικισ μασ εφαρμογισ. 
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Για να χαρακτθριςτεί όμωσ μία εφαρμογι χριςιμθ και ενδιαφζρουςα πρζπει να 

ικανοποιεί δφο βαςικά κριτιρια: Σο πρϊτο είναι το τι προςφζρει και το δεφτερο το πϊσ το 

προςφζρει. 

Όςο αφορά το πρϊτο όπωσ προαναφζρκθκε θ εφαρμογισ μασ παρζχει πλθροφορίεσ 

παρόμοιεσ με αυτζσ των υπολοίπων εφαρμογϊν. Θ διαφορά μεταξφ τθσ εφαρμογισ που 

δθμιουργικθκε και των υπολοίπων απαντάται ςτο δεφτερο κριτιριο. Πιο ςυγκεκριμζνα 

ςχεδόν όλοι οι ιςτότοποι και οι εφαρμογζσ παρείχαν τισ πλθροφορίεσ ςτατικά, προςφζροντάσ 

τεσ ςε μακροςκελείσ λίςτεσ με αποτζλεςμα να μειϊνουν το ενδιαφζρον του χριςτθ. 

ε αντίκεςθ λοιπόν με τισ παραπάνω θ εφαρμογι που δθμιουργικθκε αξιοποιϊντασ  

τεχνολογίεσ όπωσ ο HTML Canvas και τα animations(CSS3) προςπάκθςε να μετατρζψει τθν 

διαδικαςία τθσ εγκυμοςφνθσ ςε ζνα παιχνίδι το οποίο κρατάει  ςυντονιςμζνο τον χριςτθ και 

τουσ εννιά μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ με τθν αξιοποίθςθ ενόσ ευφυοφσ τρόπου παροχισ 

δυναμικϊν πλθροφοριϊν. 

 

1.3 Διάρκρωςθ εργαςίασ 
Σελειϊνοντασ το κεφάλαιο 1, ςτο οποίο παρουςιάςτθκε ο ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ 

εργαςίασ και αναφζρκθκαν κάποια γενικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ, ακολουκεί μια 

ςφντομθ περιγραφι για το τι κα περιζχουν τα επόμενα κεφάλαια. 

 το κεφάλαιο 2 γίνεται μια αναςκόπθςθ των εφαρμογϊν και των ιςτοςελίδων με 

παρόμοιο περιεχόμενο. Θ ζρευνα ςε αυτό το κεφάλαιο εςτίαςε κυρίωσ ςε ελλθνικζσ 

εφαρμογζσ κακϊσ θ ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ που αναπτφχκθκε είναι μεταφραςμζνθ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, ωςτόςο αναφζρονται και δφο ξενόγλωςςεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ 

εντάςςονται ςτισ δθμοφιλζςτερεσ βάςθ των λιψεων που ζχουν αποςπάςει.    

 το κεφάλαιο 3 αναλφονται οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν ανάπτυξθ 

τθσ εφαρμογισ. Αυτζσ είναι οι Java, JavaScript, TypeScript, HTML/CSS, MySQL, Angular, Ionic, 

Hibernate, JPA, Spring Boot, Maven, NPM (Node Package Manager) και ο Apache TomCat. 
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το κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ οι οποίεσ αναλφονται με 

περιπτϊςεισ και διάγραμμα χριςθσ. 

το κεφάλαιο 5 αναλφεται θ αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ, θ ςχεδίαςθ και θ 

υλοποίθςι τθσ. Θ ανάλυςθ και θ ςχεδίαςθ γίνεται με τθν χριςθ διαγραμμάτων και με τθν 

πλιρθ περιγραφι αυτϊν. το κομμάτι τθσ υλοποίθςθσ αναφζρονται και εξθγοφνται τα 

ςθμαντικότερα τμιματα κϊδικα τθσ εφαρμογισ. 

το κεφάλαιο 6 παρουςιάηεται ζνα DEMO τθσ εφαρμογισ με πλικοσ από ςτιγμιότυπα 

(screenshots) κατά τθν λειτουργία τθσ. 

το κεφάλαιο 7 παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τα οποία προζκυψαν από τθν 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία μαηί με οριςμζνεσ προτάςεισ για μελλοντικι επζκταςθ τθσ εφαρμογισ. 
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2 Εγκυμοςφνθ - Αναςκόπθςθ εφαρμογϊν 
Σο ςτάδιο τθσ εγκυμοςφνθσ και τθσ μθτρότθτασ δεν κα μποροφςαν να μθν 

απαςχολιςουν τθν κοινότθτα των προγραμματιςτϊν. το Διαδίκτυο υπάρχει πλθκϊρα 

ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν οι οποίεσ παρζχουν ενθμερωτικό υλικό για τθν εγκυμοςφνθ και 

αποςκοποφν ςτθν ενθμζρωςθ του χριςτθ.   

Θ ζρευνα για τθν εφρεςθ εφαρμογϊν που ςχετίηονται με το ςτάδιο τθσ εγκυμοςφνθσ  

εςτίαςε κυρίωσ ςτθν ελλθνικι αγορά κακϊσ θ εφαρμογι μασ είναι μεταφραςμζνθ ςτα 

ελλθνικά. Ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε και ςε δφο ξενόγλωςςεσ εφαρμογζσ οι 

οποίεσ ξεχϊριςαν ωσ προσ τον τρόπο δόμθςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

Παρακάτω παρουςιάηεται ο τρόποσ με τον οποίο θ διαδικαςία τθσ εγκυμοςφνθσ 

εξελίχτθκε μζςα από το πζραςμα του χρόνου, ποιεσ είναι οι εξετάςεισ και πότε αυτζσ πρζπει 

να πραγματοποιθκοφν, ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ προγεννθτικισ φροντίδασ αλλά και ποίεσ 

είναι οι διακζςιμεσ εφαρμογζσ που ζχουν ξεχωρίςει. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ 2.1 

και 2.1.2 γίνεται αναςκόπθςθ των εφαρμογϊν που ςχετίηονται με τθν εγκυμοςφνθ και 

περαιτζρω ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

2.1 Στάδιο εγκυμοςφνθσ  
τισ αρχζσ τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ του 19ου αιϊνα κακιερϊκθκε, για πρϊτθ φορά, ςτθν 

Βοςτόνθ των Θ.Π.Α., θ παρακολοφκθςθ τθσ κφθςθσ και ορίςκθκαν οι βαςικζσ αρχζσ και ο 

ςχεδιαςμόσ τθσ *19+. Μζχρι το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα θ ζγκυοσ επιςκεπτόταν τον ιατρό μία 

φορά για να τθσ επιβεβαιϊςει τθν κφθςθ και ζπειτα τον ξανά επιςκεπτόταν λίγο πριν τθν 

διαδικαςία του τοκετοφ. τθν πλειοψθφία των γυναικϊν θ διαδικαςία τθσ κφθςθσ εξελίςςεται 

φυςιολογικά. Ωςτόςο υπάρχει ζνα μικρό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 5%-15% που παρουςιάηονται 

επιπλοκζσ από τθν μθτζρα, το ζμβρυο ι και από τουσ δφο.  Θ ειςαγωγι και θ κακιζρωςθ τθσ 

προγεννθτικισ φροντίδασ και θ εντυπωςιακι πρόοδοσ τθσ ςχετικισ τεχνολογίασ 

(υπερθχογράφθμα, αυχενικι διαφάνεια, αμνιοπαρακζντθςθ, καρδιοτοκογράφθμα) ςυνζβαλαν 

ςτθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ μθτρικισ και εμβρυικισ νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ, ιδιαίτερα 

ςτισ κυιςεισ υψθλοφ κινδφνου *19+. 

https://www.ivf-embryo.gr/gynaikologia/progenetikos-eleghos/ayheniki-diafaneia
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Θ ζλλειψθ παρακολοφκθςθσ όπωσ προαναφζρκθκε είχε ωσ ςυνζπεια τθν πρόκλθςθ 

κανάτων οι οποίοι κα είχαν αποτραπεί εάν υπιρχε θ ςτοιχειϊδθσ πρόλθψθ ςε κζματα 

ιατρικισ παρακολοφκθςθσ και φροντίδασ ςτθν διαδικαςία τθσ εγκυμοςφνθσ. Επομζνωσ 

κρίνεται απαραίτθτθ θ παροχι προγεννθτικισ φροντίδασ μζςω τθσ οποίασ τίκεται θ 

δυνατότθτα των παρακάτω διαγνϊςεων με ςκοπό τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ πικανϊν 

επιπλοκϊν: 

Σκοπόσ προγεννθτικισ φροντίδασ 

 Θ διάγνωςθ και θ αντιμετϊπιςθ μαιευτικϊν και άλλων επιπλοκϊν κατά τθν διάρκεια 

τθσ κφθςθσ *19+. 

 Θ αναγνϊριςθ και θ αντιμετϊπιςθ εμβρυικϊν προβλθμάτων, όπωσ δομικζσ ανωμαλίεσ, 

λοιμϊξεισ και επιβράδυνςθ τθσ ανάπτυξθσ [19]. 

 Ο προγραμματιςμόσ για τον τοκετό και θ μζριμνα για τθν υγεία και τθν αναπαραγωγικι 

ικανότθτα τθσ γυναίκασ μετά τον τοκετό [19]. 

 Θ ενθμζρωςθ των γονζων αναφορικά με τθν κφθςθ, τον τοκετό, τθ λοχεία και τθ 

φροντίδα του νεογνοφ. 

2.1.2 Επιςκζψεισ και προγραμματιηόμενεσ εξετάςεισ 
Ο ςυνικθσ προγραμματιςμόσ των επιςκζψεων τθσ εγκφου ςτο μαιευτικό ιατρείο είναι 

ζωσ τθν 32θ εβδομάδα ανά μινα, από τθν 32θ ζωσ τθν 36θ ανά δεκαπενκιμερο και ςτθν 

ςυνζχεια ανά εβδομάδα [19]. ε κάκε επίςκεψθ εκτιμϊνται τα υποκειμενικά ςυμπτϊματα τθσ 

εγκφου και ελζγχονται το ςωματικό βάροσ, θ αρτθριακι πίεςθ, το φψοσ του πυκμζνα τθσ 

μιτρασ και θ ςχζςθ του εμβρφου με τον άξονα τθσ μιτρασ με τουσ χειριςμοφσ του Leopold 

[19]. Επίςθσ, ελζγχονται τα κάτω άκρα για εμφάνιςθ οιδιματοσ [19]. Θ καρδιακι λειτουργία 

του εμβρφου ελζγχεται με ακρόαςθ των παλμϊν και τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ τθσ κφθςθσ με 

καρδιοτοκογραφία. Επίςθσ, γίνεται γενικι εξζταςθ αίματοσ και οφρων. Σα αποτελζςματα του 

κλινικοφ και εργαςτθριακοφ ελζγχου αξιολογοφνται και ςυγκρίνονται με εκείνα των 

προθγοφμενων επιςκζψεων. Επιπρόςκετα, και ςε κακοριςμζνεσ εβδομάδεσ τθσ κφθςθσ, 
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γίνονται οριςμζνεσ ειδικζσ εξετάςεισ και ςυγκεκριμζνα ζλεγχοσ τθσ αυχενικισ διαφάνειασ του 

εμβρφου(10θ -12θ εβδομάδα), A-test (16θ εβδομάδα), δοκιμαςία ανοχισ ςτθν γλυκόηθ περί το 

μζςον του 2ου τριμινου και υπερθχογράφθμα(20θ -22θ και 30θ -32θ εβδομάδα) [19]. ε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, και ανάλογα με τθν ζνδειξθ, γίνονται εξειδικευμζνεσ εξετάςεισ όπωσ 

αμνιοπαρακζντθςθ για λιψθ αμνιακοφ υγροφ, ομφαλιδοπαρακζντθςθ για λιψθ εμβρυικοφ 

αίματοσ και ζλεγχοσ τθσ αιματικισ ροισ ςτα μθτρικά και εμβρυικά αγγεία με Doppler [19]. Από 

τον 6ο μινα τθσ κφθςθσ και μετά θ ζγκυοσ, εάν το επικυμεί, μπορεί να παρακολουκιςει 

πρόγραμμα ψυχοπροφυλακτικισ. Σο πρόγραμμα αυτό, το οποίο ζχει ςτόχο να βοθκιςει τθν 

ζγκυο ϊςτε να αντιμετωπίςει καλφτερα τθν κφθςθ και τον τοκετό ςυμμετζχοντασ και θ ίδια 

ενεργθτικά, ςυνίςταται ςε ενθμζρωςι τθσ, όςον αφορά ςτθν κφθςθ και ςτα προβλιματά τθσ, 

ςτον τοκετό, ςτθν λοχεία και ςτθν φροντίδα του νεογνοφ, ςε μακιματα και αςκιςεισ 

χαλάρωςθσ και ςε εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ τθσ εξϊκθςθσ[19]. 

 

2.2 Ιςτοςελίδεσ 
Pregnancylife 

Σο Pregnancylife (pregnancylife.gr) αποτελεί ζναν ελλθνικό διαδικτυακό ιςτότοπο  ο 

οποίοσ παρζχει ενθμερωτικό περιεχόμενο για το ςτάδιο τθσ εγκυμοςφνθσ.  

Πιο αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα υπάρχουν άρκρα για τθν άςκθςθ, υγεία, διατροφι και τθν 

ψυχολογία που αφοροφν το ςτάδιο τθσ εγκυμοςφνθσ κακϊσ επίςθσ και ενθμζρωςθ ςχετικά με 

τισ προγεννθτικζσ εξετάςεισ που πρζπει να ακολουκιςετε το διάςτθμα αυτό. Επίςθσ ςτθν 

ςτιλθ εργαλεία περιζχονται ο κφκλοσ εγκυμοςφνθσ, το λεξικό εγκυμοςφνθσ κακϊσ και 

χριςιμοι ςφνδεςμοι που προςφζρουν επιπλζον πλθροφορίεσ. 

Reamaternity 

Σο Reamaternity (reamaternity.gr)  αποτελεί τον επίςθμο ιςτότοπο τθσ ΡΕΑ (Μαιευτικι 

Γυναικολογικι Κλινικι). τθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΕΑ παρζχονται πλθροφορίεσ τόςο για το ςτάδιο 
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τθσ εγκυμοςφνθσ όςο και για άλλα ιατρικά κζματα όπωσ θ γυναικολογικι ογκολογία, 

γυναικολογικι χειρουργικι τα οποία είναι εκτόσ του εφρουσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα χριςιμα εργαλεία και κφκλοσ εγκυμοςφνθσ παρζχεται 

ζνα ζξυπνο εργαλείο το οποίο παρουςιάηει ςε μορφι κφκλου και τουσ εννζα μινεσ τθσ 

εγκυμοςφνθσ κακϊσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ ανά εβδομάδα εγκυμοςφνθσ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ ςχετίηονται με τισ εξετάςεισ που πρζπει να ακολουκιςει θ υποψιφια μθτζρα, τθν 

κατάςταςθ που βρίςκεται το μωρό τθσ τθν ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα κφθςθσ και τζλοσ παρζχει 

ενθμερωτικό υλικό για τθν κατάςταςθ τθσ ίδιασ και για τα ςυμπτϊματα τα οποία αναμζνεται 

να αντιμετωπίςει.  

 

2.3 Κινθτζσ εφαρμογζσ 
Εγκυμοσφνη 

Πρόκειται για μία από τισ πιο πλιρεισ εφαρμογζσ εγκυμοςφνθσ ςτθν ελλθνικι 

αγορά. Θ εφαρμογι περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για τθν εγκυμοςφνθ ανά εβδομάδα. Πιο 

αναλυτικά παρζχει θμερολόγιο εγκυμοςφνθσ και To-do list με ςκοπό τθν οργάνωςθ τθσ 

εγκυμοςφνθσ ςθμειϊνοντασ τθσ ςθμαντικότερεσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τθν κρίςθ του 

χριςτθ. Επίςθσ παρζχει ενθμζρωςθ για κζματα όπωσ θ διατροφι, ο κθλαςμόσ, και οι 

εξετάςεισ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν κατά τθν εγκυμοςφνθ. Σζλοσ προςφζρονται 

πλθροφορίεσ για δθμόςια και ιδιωτικά μαιευτιρια, κόςτοσ τοκετοφ, διαδικαςίεσ 

ειςαγωγισ - τοκετοφ και απόκτθςθσ ΑΜΚΑ. 

 

Εγκυμοσφνη-Γυναικολογία 

Θ  εφαρμογι Εγκυμοςφνθ-Γυναικολογία αποτελεί τθν πρϊτθ εφαρμογι που 

δθμιουργικθκε ςτθν Ελλάδα αφιερωμζνθ ςτθν υγεία τθσ γυναίκασ, τθν εγκυμοςφνθ και τθν 

γονιμότθτα. τθν εφαρμογι υπάρχει ζνα πλιρεσ θμερολόγιο εγκυμοςφνθσ που περιγράφει με 

λεπτομζρεια και ακρίβεια τι ςυμβαίνει ςε κάκε εβδομάδα τθσ εγκυμοςφνθσ. Πλθροφορίεσ 
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ςχετικά με κζματα γονιμότθτασ και εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ κακϊσ και πλικοσ άλλων 

άρκρων που ςυνεχϊσ εμπλουτίηονται για τθν υγεία τθσ γυναίκασ. Σζλοσ παρζχεται θ 

δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ με ειδικοφσ για να απαντιςουν ςε ερωτιματα υπό τθν 

αιγίδα του γυναικολογικοφ κζντρου Gynomed. 

Εγκυμοσφνη και Μητρότητα 

Θ εφαρμογι Εγκυμοςφνθ και Μθτρότθτα παρζχει ενθμζρωςθ για τθν εγκυμοςφνθ μινα 

προσ μινα, πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τον τοκετό, γνωριμία με τθν περίοδο τθσ λοχείασ 

κακϊσ και πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για το νεογνό και τθν φροντίδα του. 

Πλθροφορίεσ για τον κθλαςμό και ςυμβουλζσ για τθν ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ αυτισ 

τθσ διαδικαςίασ. Σζλοσ παρζχεται ηωντανι ςυνομιλία μζςα από τθν οποία ο χριςτθσ ζχει τθν 

δυνατότθτα να ζρκει ςε επαφι με εξειδικευμζνο προςωπικό. 

Pregnancy week by week 

Σο pregnancy week by week αποτελεί μία ξενόγλωςςθ εφαρμογι θ οποία ζχει 

αποςπάςει πζντε εκατομμφρια λιψεισ με μζςο όρο κριτικϊν αξιολόγθςθσ  4.8 ςτθν κλίμακα 1-

5. Θ εφαρμογι παρζχει τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ εγκυμοςφνθ ςασ ανά εβδομάδα, 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζμβρυο, υπολογιςμό τθσ τρζχουςασ εβδομάδασ εγκυμοςφνθσ και 

τθσ θμερομθνίασ γζννθςθσ. Σζλοσ προςφζρει μια χριςιμθ λειτουργικότθτα με τθν δθμιουργία 

ςχεδιαγραμμάτων βάρουσ τθσ εγκφου αλλά επίςθσ δίνει και τθν δυνατότθτα ςθμείωςισ των 

ςυμπτωμάτων τθσ ςε μία To-Do List.   

 

 

Pregnancy Calendar 

Πρόκειται για τθν πιο γνωςτι κινθτι εφαρμογι εγκυμοςφνθσ, ζχει δζκα εκατομμφρια 

λιψεισ με μζςο όρο κριτικϊν αξιολόγθςθσ 4.5 ςτθν κλίμακα 1-5. Σο Pregnacy Calendar παρζχει 

θμεριςια ενθμζρωςθ για τθν εγκυμοςφνθ, προςωπικό θμερολόγιο, θμερολόγιο καταγραφισ 
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βάρουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, πλθροφορίεσ για τθν διατροφι και τθν άςκθςθ 

τθσ εγκφου, λίςτα αγορϊν , λίςτα παροχισ χιλίων ονομάτων για το υποψιφιο μζλοσ τθσ 

οικογζνειασ και άλλα χριςιμα εργαλεία τα οποία μπορεί ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει. 
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3 Τεχνολογίεσ εφαρμογισ 
 

το κομμάτι τθσ υλοποίθςθσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν ταχφτερθ και ευκολότερθ 

εγκατάςταςθ των βιβλιοκθκϊν ςε επίπεδο client το Node-Package-Manager το οποίο ιρκε 

ςχετικά προςφάτωσ ςτθν παραγωγι το 2009 και το Maven για τθν εγκατάςταςθ των 

απαραίτθτων βιβλιοκθκϊν αλλά και για τθν διεργαςία του build automation ςε επίπεδο 

server-side προγραμματιςμοφ.   

Θ εφαρμογι γράφτθκε χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ HTML/CSS, JavaScript και 

TypeScript ςε επίπεδο client και ςυνδυάηοντασ τεσ με framework όπωσ το Ionic και θ Angular.  

το επίπεδο του server χρθςιμοποιικθκε θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java ςε ςυνδυαςμό με 

τα framework Spring-Boot και Hibernate(υλοποιϊντασ το JPA). αν βάςθ δεδομζνων 

χρθςιμοποιικθκε θ MySQL ενϊ θ εφαρμογι ςε επίπεδο εξυπθρετθτι φιλοξενικθκε από τον 

Apache Tomcat Server 

 

3.1 HTML 
Θ HTML ( Hyper Text Markup Language)  είναι ζνα ςφνολο κανόνων για τθν 

διαμόρφωςθ τθσ εμφάνιςθσ και του περιεχομζνου μιασ ιςτοςελίδασ. Θ HTML βαςίηεται ςτθν 

SGML (Standard Generalized Markup Language), θ οποία είναι ζνα πολφ μεγαλφτερο ςφςτθμα 

επεξεργαςίασ εγγράφων. 

 Πρόκειται για μια γλϊςςα  θ οποία χρθςιμοποιείται για να κακορίςουμε τθν κφρια 

δομι ενόσ εγγράφου και όχι τθν πραγματικι του εμφάνιςθ. Θ HTML δεν χαρακτθρίηεται ωσ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ, βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό αποτελοφν οι ετικζτεσ (tags) βάςθ των 

οποίων δθμιουργοφνται τα HTML ζγγραφα και τα οποία προςφζρονται ςτουσ χριςτεσ μζςω 

των φυλλομετρθτϊν (web browsers). Οι browsers δεν εμφανίηουν τισ ετικζτεσ HTML, αλλά τισ 

χρθςιμοποιοφν για να ερμθνεφςουν το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ. 

 Θ HTML επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ εικόνων και άλλων αντικειμζνων μζςα ςτθ ςελίδα, 

και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να εμφανίςει διαδραςτικζσ φόρμεσ. Παρζχει τισ μεκόδουσ 
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δθμιουργίασ δομθμζνων εγγράφων (δθλαδι εγγράφων που αποτελοφνται από το περιεχόμενο 

που μεταφζρουν και από τον κϊδικα μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου) κακορίηοντασ 

δομικά ςθμαντικά ςτοιχεία για το κείμενο, όπωσ κεφαλίδεσ, παραγράφουσ, λίςτεσ, 

ςυνδζςμουσ, παρακζςεισ και άλλα[7]. Μποροφν επίςθσ να ενςωματϊνονται ςενάρια 

εντολϊν ςε γλϊςςεσ όπωσ θ JavaScript, τα οποία επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των 

ιςτοςελίδων HTML. 

Για να δθμιουργθκεί ζνα αρχείο html, αρκεί να δθμιουργιςουμε ζνα αρχείο απλοφ 

κειμζνου και τα το αποκθκεφςουμε με τθν κατάλθξθ .html ι .htm παράλλθλα όμωσ το αρχείο 

κα πρζπει να περιζχει τισ βαςικζσ εντολζσ τθσ html, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθσ δθμιουργία 

εγγράφου τθσ παρακάτω δομισ. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <title>Hello World</title> 

  </head> 

  <body> 

      . . .  

  </body> 

</html> 

 

3.2 CSS 
Σο Cascading Style Sheets (CSS) είναι μια γλϊςςα φφλλων μορφοποίθςθσ θ οποία 

χρθςιμοποιείται ωσ μζροσ των ιςτοςελίδων, για να ορίηει πωσ κα εμφανίηονται τα ςτοιχεία 

HTML. 

Με τθν χριςθ CSS μποροφμε να ορίηουμε χρϊματα και μεγζκθ οργανωμζνα ςε φφλα 

μορφοποίθςθσ και ζπειτα να τα εφαρμόηουμε ςτα ςτοιχεία των ςελίδων του ιςτοτόπου μασ. 

Με αυτόν τον τρόπο, κάκε φορά που αλλάηουμε το χρϊμα ενόσ ςτυλ, αλλάηει το χρϊμα όλων 

των ςτοιχείων που ζχουν αναφορά ςτο ςτυλ αυτό. Ζτςι αν ζχουμε ορίςει ζνα ςτυλ για το κφριο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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μενοφ του site, τότε κα χρειάηεται να αλλάξουμε το χρϊμα του ςτυλ αυτοφ και αυτόματα κα 

εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ ςελίδεσ[13]. 

Εκτόσ από τθν ευκολία ςτθν διαχείριςθ ενόσ site, ζνα άλλο ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ 

χριςθσ CSS ςτισ ςελίδεσ είναι ο "κακαρότεροσ" κϊδικασ, χωρίσ πολλζσ ιδιότθτεσ ςτισ ετικζτεσ 

οι οποίεσ τον κάνουν δυςανάγνωςτο. Επιπλζον κάνει γρθγορότερθ τθν πλοιγθςθ κακϊσ το 

αρχείο, μζςα ςτο οποίο ορίηονται τα ςτοιχεία μορφοποίθςθσ, "διαβάηεται" από τον 

φυλλομετρθτι ιςτοφ μόνο μια φορά και ζπειτα αποκθκεφεται ςτθν cache memory, μειϊνοντασ 

ζτςι το μζγεκοσ τθσ πλθροφορίασ που να «αναγνωςτεί» από τουσ φυλλομετρθτζσ[13]. 

 

3.3 JavaScript 
Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Javascript αποτελεί μία γλϊςςα ςεναρίων, θ οποία όμωσ 

χρθςιμοποιείται ςτθν πλευρά του client. Δθμιουργικθκε το 1995 και αποτελεί τθν κυρίαρχθ 

γλϊςςα του είδουσ. Θ ςφνταξθ τθσ είναι επθρεαςμζνθ από τθ C και αντιγράφει ςυμβάςεισ 

ονοματοδοςίασ από τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java, χωρίσ όμωσ να ςχετίηονται[8]. Θ 

ςυγγραφι τθσ γίνεται με χριςθ λογιςμικϊν τφπου επεξεργαςτζσ κειμζνων και μπορεί να είναι 

ενςωματωμζνθ ςε κϊδικα HTML  με χριςθ των ετικετϊν ζναρξθσ . Επίςθσ θ ο κϊδικάσ τθσ 

JavaScript μπορεί να περιζχεται ςε εξωτερικό αρχείο με τθν κατάλθξθ .js και να 

ενςωματϊνεται ςτθν HTML ςελίδασ μζςω τθσ διλωςισ τθσ εντόσ των tags <head>.  κοπόσ τθσ 

είναι θ απλοποίθςθ τθσ διαδικαςία προγραμματιςμοφ από τθν πλευρά του client. Ζνα πολφ 

ςθμαντικό χαρακτθριςτικό είναι πωσ προςφζρει τθ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ των 

αντικειμζνων τθσ ιςτοςελίδασ (γνωςτό και ωσ DOM)  χρθςιμοποιϊντασ τισ κλάςεισ (class) και 

τα αναγνωριςτικά (id) που ςυμπεριλαμβάνονται εντόσ του HTML ι CSS εγγράφου. Για να 

αναγνωρίςει ο φυλλομετρθτισ ιςτοφ τθν ζκδοςθ τθσ βιβλιοκικθσ που χρθςιμοποιείται, πρζπει 

αυτι να ζχει δθλωκεί με χριςθ τθσ ετικζτασ “script” εςωτερικά τθσ ετικζτασ ςιμανςθσ “head” 

τθσ HTML είτε να είναι δθλωμζνθ ςτα dependencies του αρχείου package.json τθσ εφαρμογισ 

μασ.  
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Θ JavaScript χρθςιμοποιείται και ςε εφαρμογζσ εκτόσ ιςτοςελίδων, τζτοια 

παραδείγματα είναι τα ζγγραφα PDF, οι εξειδικευμζνοι φυλλομετρθτζσ (site-specific browsers) 

και οι μικρζσ εφαρμογζσ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ (desktop widgets) [8]. Οι νεότερεσ εικονικζσ 

μθχανζσ και πλαίςια ανάπτυξθσ για JavaScript (όπωσ το Node.js) ζχουν επίςθσ κάνει τθ 

JavaScript πιο δθμοφιλι για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Λςτοφ ςτθν πλευρά του διακομιςτι 

(server-side) [8]. 

Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ JavaScript δθμιουργικθκε αρχικά από τον Brendan Eich 

τθσ εταιρείασ Netscape με τθν επωνυμία Mocha. Αργότερα,θ Mocha μετονομάςτθκε 

ςε LiveScript, και τελικά ςε JavaScript, κυρίωσ επειδι θ ανάπτυξι τθσ επθρεάςτθκε 

περιςςότερο από τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java [8]. LiveScript ιταν το επίςθμο όνομα τθσ 

γλϊςςασ όταν για πρϊτθ φορά κυκλοφόρθςε ςτθν αγορά ςε (beta) εκδόςεισ με το πρόγραμμα 

περιιγθςθσ ςτο Web, Netscape Navigator εκδοχι 2.0 τον επτζμβριο του 1995 [8]. Θ LiveScript 

μετονομάςτθκε ςε JavaScript ςε μια κοινι ανακοίνωςθ με τθν εταιρεία Sun Microsystems ςτισ 

4 Δεκεμβρίου, 1995 , όταν επεκτάκθκε ςτθν ζκδοςθ του προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο Web, 

Netscape εκδοχι 2.0B3 [8].  

 

3.4 TypeScript 
Πρόκειται για μια ςχετικά νζα γλϊςςα προγραμματιςμοφ με τισ πρϊτεσ δοκιμαςτικζσ 

εκδόςεισ να κυκλοφοροφν το 2012 και θ επίςθμθ πρϊτθ κυκλοφορία τα πραγματοποιείται το 

2014. Θ TypeScript δθμιουργικθκε από τθν Microsoft. Κακοριςτικό ρόλο ςτθ δθμιουργία τθσ 

είχε ο προγραμματιςτισ και ςυγγραφζασ τθσ Turbo Pascal αλλά και κφριοσ υπεφκυνοσ για τθν 

αρχιτεκτονικι βάςθ τθσ C# και τθσ Delphi Anders Hejlsberg. Θ χριςθ τθσ  ζχει ζντονθ αυξθτικι 

τάςθ κυρίωσ από τουσ προγραμματιςτζσ του Διαδικτφου, αυξθτικι τάςθ που προιλκε 

αναμφιςβιτθτα με τθν επιλογι τθσ ωσ επίςθμθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ για το framework 

τθσ Angular.  

Θ Typescript είναι αυςτθρό υπερςφνολο τθσ JavaScript, και ςτθν ουςία πρόκειται για 

JavaScript με τθν προςκικθ ενόσ προαιρετικοφ ςτατικοφ ςυςτιματοσ τφπων και κάποιων 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/Node.js
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άλλων βελτιϊςεων [18]. Θ προςκικθ ςτατικοφ ςυςτιματοσ τφπων ςτθν JavaScript γίνεται για 

να αντιμετωπίςει τα ςυχνά προβλιματα που παρουςιάηονταν ςε μεγαλφτερεσ εφαρμογζσ 

λόγω του δυναμικοφ ςυςτιματοσ τφπων τθσ JavaScript, κακϊσ όςο μεγαλϊνει ο όγκοσ τόςο 

πιο εφκολο είναι να γίνουν λάκθ ςτουσ τφπουσ των δεδομζνων και ςτισ μεταξφ τουσ 

μετατροπζσ [18].  

Θ TypeScript είναι ζνα υπερςφνολο τθσ JavaScript, αυτό ςθμαίνει πωσ κάκε πρόγραμμα 

που είναι γραμμζνο ςε TypeScript γίνεται compile ςε JavaScript. Αυτό διευκολφνει αρκετά τθν 

ανάπτυξθ και διάδοςθ τθσ, κακϊσ κάνει αρκετά εφκολθ τθν ςυμβατότθτα με τισ χιλιάδεσ 

υπάρχουςεσ βιβλιοκικεσ τθσ JavaScript, ενϊ όποιοσ γνωρίηει JavaScript είναι πολφ εφκολο να 

μάκει Typescript.  

 

3.5 Java 
Θ Java είναι μια αντικειμενοςτραφισ ςφγχρονθ, ςυμπαγισ, ανεξάρτθτθ αρχιτεκτονικισ  

γλϊςςα προγραμματιςμοφ θ οποία ςχεδιάςτθκε από τθν εταιρία πλθροφορικισ Sun 

Microsystems.  

Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Java ζναντι των περιςςότερων γλωςςϊν 

προγραμματιςμοφ είναι θ ανεξαρτθςία του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και πλατφόρμασ. Σα 

προγράμματα που είναι γραμμζνα ςε Java ζχουν τθν ικανότθτα τα τρζχουν εξίςου το ίδιο ςε 

λειτουργικά ςυςτιματα Windows, Linux, Unix και OS X χωρίσ να χρειαςτεί να 

ξαναγίνει  μεταγλϊττιςθ  ι να αλλάξει ο πθγαίοσ κϊδικασ για κάκε διαφορετικό λειτουργικό 

ςφςτθμα[17]. Θ Java είναι cross platform γλϊςςα που μεταφράηεται ςε αντίςτοιχθ εικονικι 

μθχανι (Java Virtual Machine – JVM). 

Θ απόδοςθ των ςφγχρονων προγραμμάτων Java ζχει βελτιςτοποιθκεί ςθμαντικά 

εξαιτίασ, μεταξφ άλλων, βελτιωμζνων εκδόςεων JVM, μεταγλϊττιςθσ «τελευταίασ ςτιγμισ» 

(Just-in-time compilation) και χρθςιμοποίθςθσ code cache [17]. 
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H Java είναι θ τρίτθ πιο απαιτθτικι ςε δεξιότθτεσ γλϊςςα ςφμφωνα με τθν Angel List. 

Πολφ μεγάλεσ εταιρίεσ όπωσ θ Google και θ Amazon χρθςιμοποιοφν Java για τθν ανάπτυξθ του 

server side τμιματοσ τθσ ιςτοςελίδασ τουσ [17]. Πολλά Startup λόγω τθσ καλισ απόδοςθσ που 

ζχει θ Java ζχουν αποφαςίςει να τθν ενςωματϊςουν ςτισ εφαρμογζσ τουσ. Ακόμα και 

εφαρμογζσ Android χρθςιμοποιοφν τθ ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ [17]. 

 

3.6 MySQL 
 Θ βάςθ δεδομζνων MySQL ζχει γίνει θ πιο δθμοφιλισ βάςθ δεδομζνων ανοικτοφ 

κϊδικα λόγω τθσ αυξθμζνθσ απόδοςθσ, υψθλισ αξιοπιςτίασ και ευκολίασ ςτθν διαχείριςθ τθσ. 

 Θ MySQL αποτελεί μία ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων θ οποία απαρικμεί περιςςότερεσ 

από 11 εκατομμφρια εγκαταςτάςεισ. Σο πρόγραμμα τρζχει ζναν εξυπθρετθτι (server) 

παρζχοντασ πρόςβαςθ πολλϊν χρθςτϊν ςε ζνα ςφνολο βάςεων δεδομζνων [10]. 

Ανικει και χρθματοδοτείται από μία και μοναδικι κερδοςκοπικι εταιρία, τθ ςουθδικι 

MySQL AB, θ οποία ςιμερα ανικει ςτθν Oracle. Θ MySQL λειτουργεί ςε περιςςότερεσ από 20 

πλατφόρμεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των Linux, Windows, OS/X, HP-UX, AIX και Netware [10]. 

 

3.7 Ionic 
 Σο Ionic είναι ζνα framework για τθν δθμιουργία κινθτϊν υβριδικϊν εφαρμογϊν. Οι 

υβριδικζσ εφαρμογζσ είναι ςυνικωσ μικρζσ ιςτοςελίδεσ που τρζχουν ςε browsers αλλά ζχουν 

τθν ικανότθτα να μετατραποφν και ςε native εφαρμογζσ. Οι υβριδικζσ εφαρμογζσ ζχουν πολλά 

πλεονεκτιματα ςε αντίκεςθ με τισ native εφαρμογζσ κυρίωσ ςτθν ταχφτθτα ανάπτυξθσ τουσ 

αλλά και ςτθν ικανότθτα τουσ να μεταγλωττίηονται ςε πολλζσ πλατφόρμεσ λογιςμικοφ 

(Android,Windows,iOS).  

Θ αρχικι ζκδοςθ κυκλοφόρθςε το 2013 και χτίςτθκε πάνω από το framework AngularJS 

και Apache Cordova. Οι πιο πρόςφατεσ κυκλοφορίεσ, γνωςτζσ ωσ Ionic 2 και Ionic 3, είναι 
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χτιςμζνεσ ςτο νζο framework τθσ Angular το οποίο ζχει ωσ κφρια βάςθ τθν γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ TypeScript.  

Οι εφαρμογζσ μποροφν να καταςκευαςτοφν με αυτζσ τισ τεχνολογίεσ Λςτοφ και ςτθ 

ςυνζχεια να διανεμθκοφν μζςω εγγενοφσ καταςτιματοσ εφαρμογϊν που κα εγκαταςτακοφν 

ςε ςυςκευζσ, αξιοποιϊντασ το framework Cordova. Σο Ionic δθμιουργικθκε από τον Max 

Lynch, τον Ben Sperry και τον Adam Bradley από τθν Drifty Co. το 2013. 

 

3.8 Angular 
H Angular (και όχι θ AngularJS) είναι μια πλατφόρμα εφαρμογϊν ανοιχτοφ κϊδικα 

open-source που βαςίηεται ςε TypeScript, δθμιουργικθκε από τθν Angular Team τθσ Google 

και από μια κοινότθτα χρθςτϊν και εταιρειϊν. Θ Angular είναι μία νζα πλιρεσ ζκδοςθ από τθν 

ίδια ομάδα που δθμιοφργθςε τθν AngularJS. 

τόχοσ τθσ είναι να απλοποιιςει τόςο τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, παρζχοντασ ζνα 

πλαίςιο για αρχιτεκτονικζσ Model-View-Controller ι (MVC) και Model-View-View-Model 

(MVVM). Σο 2014, θ αρχικι ομάδα AngularJS άρχιςε να αςχολείται με τθν νζα ζκδοςθ τθσ 

Angular. 

Σο framerork Angular λειτουργεί από τθν πρϊτθ ανάγνωςθ τθσ ςελίδασ HTML, θ οποία 

ζχει ενςωματωμζνα directives. Θ Angular χρθςιμοποιεί τα directives όπωσ (πχ ngModel) για να 

δεςμεφει τμιματα ειςόδου ι εξόδου τθσ ςελίδασ ςε ζνα Model που αντιπροςωπεφεται από 

τυπικζσ μεταβλθτζσ TypeScript.  

Θ Angular επίςθσ λειτουργεί ιδανικά για εφαρμογζσ που πρζπει να λειτουργοφν ςε 

πολλαπλά περιβάλλοντα ανάπτυξθσ. Αν υπάρχει απαίτθςθ μια εφαρμογι να πρζπει να 

λειτουργεί ςτον ιςτό, κακϊσ και ςε λειτουργικά iOS ι Android, αυτι μπορεί να υλοποιθκεί 

αξιοποιϊντασ τεχνολογίεσ όπωσ το Ionic το οποίο ςε ςυνδιαςμό με το framework Cordova 

δίνει τθν δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να δθμιουργιςει μία εφαρμογι που κα 

ανταποκρίνεται ςε πραγματικό κινθτό περιβάλλον. 
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Σο λογιςμικό AngularJS αναπτφχκθκε αρχικά το 2009 από τον Miško Hevery ςτο Brat 

Tech LLC ωσ ζνα λογιςμικό πίςω από μια online υπθρεςία αποκικευςθσ JSON. Αυτό το 

εγχείρθμα βριςκόταν αφοροφςε τθν εφαρμογι με όνομα domain "GetAngular.com", και είχε 

μερικοφσ ςυνδρομθτζσ, προτοφ οι δφο αποφαςίςουν να εγκαταλείψουν τθν επιχειρθματικι 

ιδζα και να ορίςουν τθν Angular ωσ βιβλιοκικθ ανοιχτοφ κϊδικα. 

 

3.9 Spring Boot 
Σο Spring Boot ςτοχεφει ςτο να καταςτιςει ευκολότερθ τθ δθμιουργία εφαρμογϊν και 

υπθρεςιϊν που βαςίηονται ςτο Spring Framework με πολφ λιγότερεσ απαιτιςεισ όμωσ ςτο 

κομμάτι τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration).  

Με το Spring Boot ο προγραμματιςτισ μπορεί να οργανϊςει το configuration τθσ 

εφαρμογισ του αποφεφγοντασ τθν χριςθ .xml αρχείων. Πιο ςυγκεκριμζνα το μόνο που 

απαιτείται για να δθμιουργιςουμε και να τρζξουμε μία Spring Boot εφαρμογι είναι μία κλάςθ 

τθσ Java θ οποία κα κάνει κλθρονομεί το SpringBootServletInitializer και κα περιζχει το 

annotation @SpringBootApplication πάνω από τθ μζκοδο main() όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

@SpringBootApplication 

public class EBabyAppApplication extends SpringBootServletInitializer{ 

public static void main(String[] args){ 

SpringApplication.run(EBabyAppApplication.class, args);} 

Αντιλαμβανόμαςτε λοιπόν τθν  ευκολία που μπορεί να προςφζρει το Spring Boot ςτον 

προγραμματιςτι κακϊσ από μόνο του περιλαμβάνει ότι είναι απαραίτθτο για να κάνει deploy 

μια web εφαρμογι αποφεφγοντασ τισ πολλζσ γραμμζσ κϊδικα που απαιτοφνται ςε κοινά 

Spring projects για το configuration. 
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3.10 Hibernate 
Σο Hibernate Framework είναι λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα που ςκοπό ζχει να ςυνδζςει 

τα αντικείμενα που δθμιουργοφνται ςτθν αντικειμενοςτραφι γλϊςςα (Java) με τουσ πίνακεσ 

μιασ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων [5]. 

Σο Hibernate ςυγκαταλζγεται ςτθν κατθγορία του λογιςμικοφ ORM (object/relational 

mapping). Σο λογιςμικό ORM ςτοχεφει ςτθν δθμιουργία μιασ διεπαφισ (interface) μεταξφ των 

διαδεδομζνων ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων και του αντικειμενοςτραφοφσ 

προγραμματιςμοφ. Με απλά λόγια, προςφζρει τθν χρθςιμοποίθςθ μιασ ςχεςιακισ βάςθσ 

δεδομζνων ςαν να ιταν αντικειμενοςτραφισ [5].  

Για να το επιτφχει αυτό δθμιουργεί αντιςτοιχίεσ μεταξφ των εννοιϊν του 

αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ (ςυςχετίςεισ, κλθρονομικότθτα, πολυμορφιςμόσ) - 

που δεν υπάρχουν ςε μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων - και των πινάκων και ςχζςεων μεταξφ 

των πινάκων μιασ ςχεςιακισ βάςθσ[5]. Με αυτό τον τρόπο ο προγραμματιςτισ βλζπει τελικά 

μια αντικειμενοςτραφι βάςθ δεδομζνων, παρ´όλο που ςτθν ουςία χρθςιμοποιεί μια ςχεςιακι 

[5]. Ζτςι ο προγραμματιςτισ χρθςιμοποιεί τα αντικείμενα τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ, τα 

τροποποιεί ςχετικά με τθ λογικι τθσ εφαρμογισ που αναπτφςςει και τα αποκθκεφει 

(τροποποιεί, διαγράφει και αναηθτά) ςτθν βάςθ ωσ αντικείμενα, ςκεπτόμενοσ δθλαδι με 

αντικειμενοςτραφείσ ζννοιεσ και όχι με βάςθ το ςχιμα τθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων. ε 

αυτό το ςθμείο είναι το Hibernate που, γνωρίηοντασ τθν αντιςτοιχία μεταξφ βάςθσ και λογικισ 

τθσ εφαρμογισ, αναλαμβάνει να καταςκευάςει τθν κατάλλθλθ εντολι τθσ SQL θ οποία και 

ςτζλνεται τελικά ςτθν βάςθ δεδομζνων[5]. Ζπειτα, τα αποτελζςματα που επιςτρζφει θ βάςθ 

το Hibernate τα επιςτρζφει ςτον προγραμματιςτι ωσ αντικείμενα τθσ εφαρμογισ. Είναι 

δθλαδι ζνα ενδιάμεςο επίπεδο μεταξφ τθσ εφαρμογισ και τθσ βάςθσ δεδομζνων [5]. 

 

3.11 JPA 
Βαςικό γνϊριςμα του JPA είναι τα αντικείμενα τφπου Entity, ι αλλιϊσ οντότθτεσ. Οι 

οντότθτεσ είναι ελαφρά αντικείμενα οριςμοφ, με δυνατότθτα διατιρθςθσ του περιεχομζνου 

https://el.wikipedia.org/wiki/Java
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τουσ. Συπικά, θ οντότθτα αναφζρεται ςε ζναν πίνακα μιασ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων και 

κάκε αντικείμενο τθσ οντότθτασ αντιςτοιχεί ςε μια γραμμι του πίνακα [14]. Σο βαςικό 

προγραμματιςτικό ςτοιχείο μιασ οντότθτασ είναι θ ίδια θ κλάςθ entity, αν και μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει και άλλεσ βοθκθτικζσ κλάςεισ [14]. Θ διατιρθςθ τθσ κατάςταςθσ του 

αντικειμζνου αυτοφ επιτυγχάνεται είτε από διατθροφμενα πεδία είτε από διατθροφμενεσ 

ιδιότθτεσ [14]. Αυτά τα πεδία ι οι ιδιότθτεσ χρθςιμοποιοφν annotations που ςυμβάλουν ςτθ 

ςυςχζτιςθ μεταξφ αντικειμζνων και ςχζςεων [14]. Με αυτό τον τρόπο αντιςτοιχίηονται οι 

οντότθτεσ μιασ αντικειμενοςτραφοφσ εφαρμογισ με τα ςχεςιακά δεδομζνα μιασ βάςθσ [14]. 

3.12Node Package Manager (NPM) 
Σο NPM είναι ζνασ διαχειριςτισ πακζτων για τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ JavaScript. 

Είναι επίςθσ το μεγαλφτερο μθτρϊο λογιςμικοφ ςτον κόςμο. Τπάρχουν πάνω από 600.000 

πακζτα κϊδικα JavaScript διακζςιμα για λιψθ [12].  

Σο NPM ςυμπεριλαμβάνεται ςτο framework Node.js, οπότε θ χριςθ του προχποκζτει 

τθν προεγκατάςταςθ του  Node.js. Ουςιαςτικά το εργαλείο NPM βοθκάει τον προγραμματιςτι 

να εξοικονομιςει πολφτιμο χρόνο αναλαμβάνοντασ τθν εγκατάςταςθ βιβλιοκθκϊν JavaScript 

που είναι απαραίτθτζσ για ζνα ζργο ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. 

 

3.13 Maven 
Σο Maven είναι ζνα build automation εργαλείο που χρθςιμοποιείται κυρίωσ για ζργα 

Java. Σο Maven αςχολείται με δφο πτυχζσ του λογιςμικοφ καταςκευισ: πρϊτον, περιγράφει 

τον τρόπο καταςκευισ του λογιςμικοφ και δεφτερον, περιγράφει τισ εξαρτιςεισ του. 

Σο Maven ουςιαςτικά αναλαμβάνει να κατεβάςει όλεσ τισ βιβλιοκικεσ που ζχουν 

δθλωκεί από τον προγραμματιςτι μζςα ςε ζνα XML αρχείο (pom.xml). Αναλαμβάνει επίςθσ 

τθν εγκατάςταςθ plug-in τα οποία ζχουν δθλωκεί εντόσ του XML αρχείου και άλλεσ πολλζσ 

λειτουργικότθτεσ τισ οποίεσ ο προγραμματιςτισ κα ιταν υποχρεωμζνοσ να τισ κάνει με μθ 

αυτοματοποιθμζνο τρόπο. 
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Σο Maven μεταφορτϊνει δυναμικά τισ βιβλιοκικεσ από ζναν ι περιςςότερουσ χϊρουσ 

αποκικευςθσ όπωσ το Maven 2 Central Repository και τα αποκθκεφει ςε μια τοπικι μνιμθ 

cache.  Σο πρόγραμμα Maven φιλοξενείται από το Apache Software Foundation.  

 

3.14 Apache Tomcat 
Για να είναι διακζςιμεσ οι ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο πρζπει να «φορτωκοφν» ςε ζναν 

διακομιςτι (server). τθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιικθκε ο Apache Tomcat.  

O Apache Tomcat είναι ζνα λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα και είναι ζνασ Java Servlet 

Container που αναπτφχκθκε από τθν Apache Software Foundation. Τλοποιεί αρκετζσ Java EE 

προδιαγραφζσ ςυμπεριλαμβανομζνου τισ Java Servlet, JavaServer Pages(JSP),Java EL και 

WebSockets. 

Ο Apache TomCat αποτελεί ζνα από τουσ δθμοφιλζςτερουσ Web Servers κυρίωσ λόγω 

τθσ ευελιξίασ που προςφζρει, τθσ ελεφκερθσ χριςθσ του (open source) και του «lightweight» 

λογιςμικοφ που τον ςυνκζτει ςε αντίκεςθ με άλλουσ Web Servers. 
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4 Απαιτιςεισ εφαρμογισ 
Θ εφαρμογι αφορά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με το ςτάδιο τθσ 

εγκυμοςφνθσ. Θ ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ ζγινε με το open source λογιςμικό Draw.io. Οι 

απαιτιςεισ και θ λειτουργικότθτάσ τθσ περιγράφονται παρακάτω με τθν δθμιουργία 

περιπτϊςεων και διαγραμμάτοσ χριςθσ. 

 Ο πυρινασ τθσ εφαρμογισ κα αποτελείται από ζναν τροχό εγκυμοςφνθσ ο οποίοσ κα 

περιςτρζφεται αυτόματα και κα ςταματάει ςτθν ακριβι θμερομθνία γζννθςθσ. τθν ίδια 

ςελίδα κα παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εβδομάδα κφθςθσ που βρίςκεται ο χριςτθσ 

τθν δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, αλλά και τθν ακριβι θμερομθνία γζννθςθσ του εμβρφου. Επίςθσ 

κα παρζχονται επιπλζον πλθροφορίεσ  ςχετικά με το μζγεκοσ του εμβρφου ,τθν ανάπτυξι του, 

τθν κατάςταςθ τθσ εγκφου και τισ εξετάςεισ που πρζπει να πραγματοποιιςει. Επιπλζον κα  

παρζχεται ενθμερωτικό υλικό ςε μορφι βίντεο βάςθ των οποίων κα αναλφονται τα ςτάδια τθσ 

εγκυμοςφνθσ ανά εβδομάδα. 

Σζλοσ ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να μεταβεί ςτθν ςελίδα του προφίλ του και να 

επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία του (όνομα χριςτθ, επίκετο, email, κωδικό πρόςβαςθσ  και 

θμερομθνία ςφλλθψθσ).  

 

4.1 Λειτουργικζσ απαιτιςεισ 
Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ ορίηονται 

ςτισ παρακάτω: 

 Εγγραφι ςτθν εφαρμογι 

 φνδεςθ ςτθν εφαρμογι 

 Τπολογιςμόσ θμερομθνίασ γζννθςθσ 

 Τπολογιςμόσ τρζχουςασ εβδομάδοσ κφθςθσ 

 υγχρονιςμόσ τροχοφ εγκυμοςφνθσ ςφμφωνα με τθν θμζρα γεννιςεωσ 

 Παροχι πλθροφοριϊν εγκυμοςφνθσ. 

 Επεξεργαςία προφίλ 
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4.2 Περιπτϊςεισ χριςθσ 
ε αυτιν τθν ενότθτα κα δοφμε τισ περιπτϊςεισ χριςθσ τθσ εφαρμογισ εξετάηοντασ τθν 

κανονικι και εναλλακτικι ροι χριςθσ. 

Εγγραφι ςτο ςφςτθμα 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ βρίςκεται ςτθν οκόνθ εγγραφισ, όπου ςυμπλθρϊνει τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία και πατάει το κουμπί "Εγγραφι". 

2. Θ εφαρμογι εμφανίηει μινυμα επιτυχίασ. 

Εναλλακτικι Ροι: 

2.α.1 Ο χριςτθσ ειςάγει email που χρθςιμοποιείται ιδθ από κάποιον άλλο χριςτθ τθσ 

εφαρμογισ. 

2.α.2 Θ εφαρμογι εμφανίηει ςτθν οκόνθ εγγραφισ μινυμα ςφάλματοσ. 

2.α.3 Ο χριςτθσ ςυνεχίηει από το βιμα 1 τθσ κανονικισ ροισ. 

φνδεςθ ςτο ςφςτθμα 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ βρίςκεται ςτθν οκόνθ ςφνδεςθσ, όπου ςυμπλθρϊνει το email και τον 

κωδικό του και πατάει το κουμπί "φνδεςθ". 

2. Θ εφαρμογι μεταφζρει τον χριςτθ ςτθν οκόνθ "Αρχικι". 

Εναλλακτικι Ροι: 

2.α.1 Ο χριςτθσ ειςάγει λάκοσ email ι λάκοσ κωδικό. 

2.α.2 Θ εφαρμογι εμφανίηει ςτθν οκόνθ ςφνδεςθσ μινυμα ςφάλματοσ. 

2.α.3 Ο χριςτθσ ςυνεχίηει από το βιμα 1 τθσ κανονικισ ροισ 

2.β.1  Ο χριςτθσ ειςζρχεται επιτυχϊσ για πρϊτθ φορά ςτθν εφαρμογι 
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2.β.2 Θ εφαρμογι ηθτάει από τον χριςτθ να ειςάγει θμερομθνία ςφλλθψθσ. 

2.β.3 Θ χριςτθσ ςυνεχίηει από το βιμα 2 τθσ κανονικισ ροισ.  

Τπολογιςμόσ θμερομθνίασ γζννθςθσ 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν αρχικι οκόνθ. 

2. Θ εφαρμογι υπολογίηει τθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ και τθν εμφανίηει ςτθν 

οκόνθ. 

Τπολογιςμόσ τρζχουςασ εβδομάδασ κφθςθσ 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν αρχικι οκόνθ. 

2. Θ εφαρμογι υπολογίηει τθν τρζχουςα εβδομάδα κφθςθσ και τθν εμφανίηει ςτθν 

οκόνθ. 

υγχρονιςμόσ τροχοφ εγκυμοςφνθσ ςφμφωνα με τθν θμζρα γεννιςεωσ 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν αρχικι οκόνθ. 

2. Ο τροχόσ τθσ εγκυμοςφνθσ αρχίηει να περιςτρζφεται και ςταματάει ςτο ςθμείο όπου 

ο δείκτθσ του δείχνει τθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ. 

Παροχι πλθροφοριϊν εγκυμοςφνθσ 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν αρχικι οκόνθ. 

2. Ο τροχόσ τθσ εγκυμοςφνθσ αρχίηει να περιςτρζφεται και ςταματάει ςτο ςθμείο όπου 

ο δείκτθσ του δείχνει τθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ. 
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3.Ο χριςτθσ πατάει επάνω ςτον τροχό εγκυμοςφνθσ. 

4.Θ εφαρμογι μεταφζρει τον χριςτθ ςτθ ςελίδα "Λίςτα Αποτελζςματων" 

5.Θ εφαρμογι εμφανίηει τρεισ εβδομάδεσ: τθν τρζχουςα και τισ δφο επόμενεσ και 

ηθτάει από τον χριςτθ να επιλζξει μία από αυτζσ. 

6.Ο χριςτθσ επιλζγει κάποια από τισ τρείσ. 

7.Θ εφαρμογι φορτϊνει τισ πλθροφορίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εβδομάδασ. 

8.Θ εφαρμογι μεταφζρει τον χριςτθ ςτθν οκόνθ "Πλθροφορίεσ" και εμφανίηει τα 

αποτελζςματα ςτον χριςτθ. 

τον τροχό τθσ εγκυμοςφνθσ κα αναγράφονται οι μινεσ του ζτουσ. Επάνω από τον 

τροχό κα υπάρχει ζνα βζλοσ το οποίο κα δείχνει τθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ του 

εμβρφου. 

Εικόνα 4.2.1 Ο γραφικι αναπαράςταςθ του τροχοφ εγκυμοςφνθσ τθσ εφαρμογισ 
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Επεξεργαςία προφίλ 

Κανονικι Ροι: 

1. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτθν οκόνθ "Προφίλ". 

2. Θ εφαρμογι φορτϊνει τα δεδομζνα του χριςτθ. 

3.Ο χριςτθσ επεξεργάηεται τα ςτοιχεία που τον ενδιαφζρουν και πατάει το κουμπί 

"Αποκικευςθ" 

4.Θ εφαρμογι αποκθκεφει τισ αλλαγζσ του χριςτθ και του εμφανίηει τα νζα του 

ςτοιχεία. 

 

4.3 Διάγραμμα περιπτϊςεων χριςθσ  
        φμφωνα με τθν ενότθτα 4.2 το βαςικό διάγραμμα χριςεων απεικονίηεται ςτθν παρακάτω 

εικόνα και αναπαριςτά τθν αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τθν εφαρμογι αλλά και οριςμζνων 

δραςτθριοτιτων μεταξφ τουσ.  

  



   
 

 

 
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ - Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ  

 
33 

 

 
 

Εικόνα 4.3.1 Διάγραμμα περιπτϊςεων χριςθσ τθσ εφαρμογισ  
 

Αναλυτικότερα ο χριςτθσ αλλθλοεπιδρά με τθν λειτουργία "φνδεςθσ" θ οποία για να 

υλοποιθκεί προχποκζτει πωσ ο χριςτθσ κα ζχει πραγματοποιιςει "Εγγραφι" ςτο ςφςτθμα. 

Ζπειτα ο χριςτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει "Επεξεργαςία Προφίλ", "Λιψθ Πλθροφοριϊν 

Εγκυμοςφνθσ" και "Αποςφνδεςθ" από το ςφςτθμα. Όλεσ οι παραπάνω διαδικαςίεσ 

προχποκζτουν πωσ ο χριςτθσ κα ζχει πραγματοποιιςει επιτυχι "φνδεςθ" ςτο ςφςτθμα, 

διαφορετικά δεν κα μπορζςει να αλλθλοεπιδράςει με καμία απo τισ προαναφερκείςεσ 

λειτουργίεσ. 
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4.4 Μθ λειτουργικζσ απαιτιςεισ 
Θ εφαρμογι που δθμιουργικθκε πλθν τον λειτουργικϊν απαιτιςεων που περιγράφκθκαν 

παραπάνω υλοποιεί και μία ςειρά από μθ λειτουργικζσ απαιτιςεισ. 

Ιδιωτικότθτα: Σα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν είςοδο του χριςτθ ςτθν εφαρμογι  

κρυπτογραφοφνται με τθν χριςθ κρυπτογραφικοφ αλγόρικμου bCrypt. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ςυνάρτθςθ ζχει μια προςαρμοςτικι λειτουργία: με τθν πάροδο του χρόνου, ο αρικμόσ των 

επαναλιψεων μπορεί να αυξθκεί και θ εκτζλεςθ τθσ ςυνάρτθςθσ να γίνει περιςςότερο 

χρονοβόρα [20]. Θ παραπάνω λειτουργία κακιςτά τισ υλοποιιςεισ τθσ ςυνάρτθςθσ Bcrypt 

ανκεκτικζσ ςε επικζςεισ τφπου ‘brute force’ [20]. 

Συμβατότθτα (Platform Compatibility) : Θ εφαρμογι που αναπτφχκθκε είναι υβριδικι, 

πράγμα που ςθμαίνει πωσ με τθν εκτζλεςθ μίασ μόνο εντολισ θ εφαρμογι κα είναι ςυμβατι 

και ςε web browser, iOS και Windows πλατφόρμεσ. 

Προςβαςιμότθτα (Accessibility) : Μόλισ ο χριςτθσ ςυνδεκεί θ εφαρμογι κα αποκθκεφςει το 

token το οποίο κα ζχει παραχκεί από τον server ςτθν ςυςκευι του χριςτθ. Επομζνωσ τθν 

επόμενθ φορά που ο χριςτθσ κα προςπακιςει να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι, αυτι κα κυμάται 

τα διαπιςτευτιρια «credentials» του και κα τον ειςάγει αυτόματα ςτθν οκόνθ «Αρχικι 

ελίδα». 
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5. Σχεδίαςθ και υλοποίθςθ εφαρμογισ 
Μπορεί θ υλοποίθςθ μίασ εφαρμογισ να είναι το ςτάδιο που φαίνεται πιο περίπλοκο 

και πιο ενδιαφζρον, μιασ και ςτο ςθμείο αυτό εφαρμογι παίρνει ςάρκα και οςτά, αλλά αυτό 

δεν μπορεί να μειϊςει τθν βαρφτθτα και τθν ςθμαντικότθτα από τθν διαδικαςία τθσ 

ςχεδίαςθσ. Είναι μάλιςτα φορζσ που θ ςχεδίαςθ και θ ανάλυςθ ενόσ λογιςμικοφ αποτελοφν 

ζωσ και το 70% του ςυνολικοφ χρόνου ενόσ ζργου.  

τθ ςυνζχεια αυτοφ του κεφαλαίου κα μιλιςουμε για τθν αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ 

που δθμιουργικθκε, κα αναλυκοφν ςχεδιαγράμματα που απεικονίηουν τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ κακϊσ επίςθσ κα γίνει αναφορά ςε τμιματα του κϊδικά που παίηουν κομβικό ρόλο ςτθν 

λειτουργικότθτά τθσ. 

 

5.1 Αρχιτεκτονικι 
αν αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε θ δομι Model View Controller ι 

αλλιϊσ MVC. Πιο ςυγκεκριμζνα το MVC είναι ζνα μοντζλο αρχιτεκτονικισ λογιςμικοφ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία περιβάλλοντων αλλθλεπίδραςθσ χριςτθ. το μοντζλο 

αυτό θ εφαρμογι διαιρείται ςε τρία διαςυνδεδεμζνα μζρθ (ι ςε πζντε) ϊςτε να διαχωριςτεί θ 

παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ ςτον χριςθ από τθν μορφι που ζχει αποκθκευτεί ςτο ςφςτθμα.  

 Model: Σο επίπεδο αυτό είναι υπεφκυνο για τθν ανάκτθςθ και αποκικευςθ των 

πλθροφοριϊν από τθν βάςθ δεδομζνων. τθν επιςτιμθ τθσ ανάλυςθσ οι κλάςεισ του επιπζδου 

Model ονομάηονται οντότθτεσ του λογιςμικοφ και είναι αυτζσ που μαηί με το ενδιάμεςο 

επίπεδο DAO αποτελοφν τον πυρινα των ςυναλλαγϊν (transactions) ενόσ λογιςμικοφ.  

DAO: Σο DAO (Data Access Object) αποτελεί το ενδιάμεςο επίπεδο μεταξφ των 

επιπζδων Model και Service και χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία ςυναλλαγϊν μεταξφ του 

επιπζδου Model και τθσ βάςθσ δεδομζνων. 
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Service: Σο επίπεδο αυτό περιζχει όλθ τθν λογικι τθσ εφαρμογισ μασ. Μζςω του 

επιπζδου αυτοφ αποφαςίηονται οι αποφάςεισ που κα πάρει και ο τρόποσ που κα 

ςυμπεριφερκεί το λογιςμικό. Θ ζνταξι του προςφζρει μεγαλφτερθ ευελιξία και προςφζρει 

μεγαλφτερο επίπεδο αφαίρεςθσ ςτθν εφαρμογι μασ. Σο επίπεδου του Service δεν 

παρουςιάηεται μζςα ςτθν ονομαςία του MVC προτφπου αρχιτεκτονικισ ωςτόςο ςτθ ςθμερινι 

εποχι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ζργων που υιοκετοφν τθν MVC αρχιτεκτονικι το 

εντάςςουν ςτθν εφαρμογι τθσ. 

 Controller: Ο Controller μπορεί να ςτζλνει εντολζσ ςτο μοντζλο και να ενθμερϊνει τθν 

κατάςταςθ του. Μπορεί επίςθσ να ςτζλνει εντολζσ ϊςτε να γίνει θ αντίςτοιχθ αναπαράςταςθ 

των δεδομζνων του μοντζλου μζςω του View. Σθν επικοινωνία όμωσ του Controller με το 

Model τθν αναλαμβάνει ζνα ενδιάμεςο επίπεδο, το Service.  

View: Σο View παρουςιάηει ςτθν γραφικι διαςφνδεςθ του χριςτθ (πχ ςε μια HTML 

ςελίδα) το περιεχόμενο το οποία ζχει ανακτιςει θ εφαρμογι μασ από το επίπεδο του Model. 

 Παρακάτω απεικονίηονται τα πζντε επίπεδα και ο τρόποσ που αυτά αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ. 
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Εικόνα 5.1 Γενικι περιγραφι αρχιτεκτονικισ MVC 
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Θ εικόνα 5.1 απεικονίηει τθν γενικι περιγραφι τθσ MVC αρχιτεκτονικισ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ που αποτελεί το επίπεδο View/Client αλλθλεπιδρά 

ςτζλνοντασ δεδομζνα (πχ από μία φόρμα) ςτον διακομιςτι μζςω ενόσ HTTP αιτιματοσ. Σο 

HTTP αίτθμα το λαμβάνει και το χειρίηεται ο Controller (ελεγκτισ) τθσ εφαρμογισ και το 

μεταβιβάηει ςτο ανάλογο Service για να επιτελζςει μία ςυγκεκριμζνθ λειτουργία (πχ 

αποκικευςθ των ςτοιχείων τθσ φόρμασ). Σο Service με τθν ςειρά του κα καλζςει το επίπεδο 

DAO το οποίο κα κάνει εκτελζςει ζνα αίτθμα αποκικευςθσ ςτθν βάςθ δεδομζνων μασ 

χρθςιμοποιϊντασ όμωσ παράλλθλα το επίπεδο Model. Για παράδειγμα εάν θ φόρμα που 

ςυμπλιρωνε ο χριςτθσ αφοροφςε μία λειτουργία εγγραφισ ενόσ νζου μζλουσ, τότε το DAO κα 

χρθςιμοποιοφςε ζνα μοντζλο τφπου Member, κα του μεταβίβαηε τα ςτοιχεία από τθν φόρμα 

και ζπειτα κα το αποκικευε ςτθν βάςθ δεδομζνων. 

 

5.2 Σχεδίαςθ 
 χεδίαςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία δθμιουργοφμε ζνα ομοίωμα του 

καταςκευάςματοσ. αν πρϊτθ φλθ χρθςιμοποιοφμε χαρτί, μολφβι και μια ειδικι γλϊςςα που 

λζγεται γλϊςςα ςχεδίαςθσ. Θ ςχεδίαςθ μασ επιτρζπει να γυρίςουμε πίςω και να διορκϊςουμε 

ι να ανακεωριςουμε το ςχζδιο και να αποκτιςουμε γνϊςθ που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτθν 

καταςκευι. 

τθ ςχεδίαςθ τθσ εφαρμογισ περιγράφεται πιο αναλυτικά ο τρόποσ επικοινωνίασ  των 

κλάςεων του κάκε επιπζδου, το ςχιμα τθσ βάςθσ αλλά και θ δομι των τμθμάτων 

(Components) ςτθν διεπαφι του χριςτθ. Σο μεγαλφτερο τμιμα τθσ εφαρμογισ απεικονίηεται 

ςχεδιαςτικά ςτθν εικόνα 5.2 και κα αναλυκεί ςε επιμζρουσ τμιματα βάςθ των επιπζδων του. 

Για τθν ςχεδίαςθ τθσ εφαρμογισ ςτθν πλευρά του διακομιςτι και τθν γραφικισ διαςφνδεςθσ 

του χριςτθ χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα Creately και το Quickdatabasediagrams για τθν 

ςχεδίαςθ του ςχιματοσ τθσ βάςθσ. 
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5.2.1 Δομι εφαρμογισ 
τθν εικόνα 5.2 απεικονίηεται θ δομι τθσ εφαρμογισ από τθν πλευρά του εξυπθρετθτι. 

τθν ςυνζχεια του 5ο κεφαλαίου κα αναλυκεί θ διεργαςία μεταξφ των κλάςεων του κάκε 

επιπζδου και πωσ αυτζσ ςυντελοφν ςτθν λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ. 

 

Εικόνα 5.2 Αναλυτικι περιγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ MVC ςτθν εφαρμογι 
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5.2.2 Βάςθ Δεδομζνων 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ ςχεςιακι βάςθ MySQL. Ο 

λόγοσ επιλογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βάςθσ είναι δθμοτικότθτά τθσ  λόγω τθσ αυξθμζνθσ 

απόδοςθσ, υψθλισ αξιοπιςτίασ και ευκολίασ ςτθν διαχείριςθ τθσ. Σο ςχιμα τθσ βάςθσ 

δεδομζνων αποτελείται από δφο πίνακεσ οι οποίοι περιζχουν όλθ τθν πλθροφορία που είναι 

απαραίτθτθ για τον χριςτθ.  Θ εικόνα 5.3 απεικονίηει τουσ δφο πίνακεσ που αποτελοφν τθν βάςθ 

δεδομζνων με τα ονόματα των ςτθλϊν τουσ και τουσ τφπουσ δεδομζνων τουσ. 

 

Εικόνα 5.3 Πίνακεσ user και gynecological_tests από τθν βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ 

user: Ο πίνακασ user αποτελεί τον πίνακα που κα αποκθκεφονται τα προςωπικά ςτοιχεία του 

χριςτθσ . Παρακάτω περιγράφεται το περιεχόμενο τθσ κάκε ςτιλθσ: 

id: Σο id περιζχει ζναν μοναδικό αρικμό για κάκε εγγραφι που πραγματοποιείται ςτον πίνακα. 

name: Περιζχει το όνομα του χριςτθ. 

surname: Περιζχει το επίκετο του χριςτθ. 

username: Περιζχει το username του χριςτθ. 

email: Περιζχει το email του χριςτθ. 

conceptualdate: Περιζχει τθν θμερομθνία ςφλλθψθσ του χριςτθ. 

password: Περιζχει τον κωδικό του χριςτθ 
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created_at: Περιζχει τθν θμερομθνία που δθμιουργικθκε θ ςυγκεκριμζνθ εγγραφι ςτον 

πίνακα user.  

 

gynecologynac_test: Ο πίνακασ gynecological_tests περιζχει τθν πλθροφορία που πρζπει να 

γνωρίηει θ ζγκυοσ για τον εαυτό τθσ, το ζμβρυο και τισ εξετάςεισ που πρζπει να 

πραγματοποιιςει ανάλογα με τθν εβδομάδα που βρίςκεται. Παρακάτω περιγράφεται το 

περιεχόμενο κάκε ςτιλθσ:  

id: Σο id περιζχει ζναν μοναδικό αρικμό για κάκε εγγραφι που πραγματοποιείται ςτον πίνακα. 

week: Περιζχει τισ εβδομάδεσ εγκυμοςφνθσ (1-40). 

test_title: Περιζχει τθν ονομαςία τθσ κάκε εξζταςθσ. 

test_details: Περιζχει αναλυτικά τθν πλθροφορία για τθν κάκε εξζταςθ. 

yourself_info: Περιζχει τισ εβδομαδιαίεσ πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ τθσ εγκφου. 

yourbaby_info : Περιζχει τισ εβδομαδιαίεσ πλθροφορίεσ για τθν ανάπτυξθ του εμβρφου. 

video: Περιζχει βίντεο με τθν ανάπτυξθ του εμβρφου κατά τα ςτάδια τθσ κφθςθσ. 

 

5.2.3 Μοντζλο (Model) 
Θ επικοινωνία και θ χαρτογράφθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων υλοποιείται από τισ κλάςεισ User και 

Gynecological_Tests μζςω του framework Hibernate όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 5.4 :

 

Εικόνα 5.4 Κλάςεισ του επιπζδου Model τθσ εφαρμογισ 
 
Σα πεδία τθσ κάκε κλάςθσ αντιςτοιχίηονται μζςω των annotation @column όπου ςτθν ουςία 

είναι αυτά που κακορίηουν  ποιο πεδίο τθσ κλάςθσ κα αντιςτοιχθκεί με τθν κατάλλθλθ ςτιλθ 

τθσ βάςθσ. Οι κλάςεισ που υπάρχουν εντόσ του επιπζδου Model είναι αυτζσ που ςτθν 
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επιςτιμθ τθσ ςχεδίαςθσ και τθσ ανάλυςθσ αποτελοφν το βαςικό διάγραμμα κλάςεων (domain 

model) τθσ εφαρμογισ. 

 

5.2.4 DAO (Data Access Object) 
Σο DAO είναι υπεφκυνο για τθν δθμιουργία των ςυναλλαγϊν με τθν βάςθ δεδομζνων. Οι 

μζκοδοι που περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο του DAO χρθςιμοποιοφν ςτιγμιότυπα των  

κλάςεων που βρίςκονται ςτο επίπεδου του Μοντζλου.  

 

Εικόνα 5.5 Κλάςεισ του επιπζδου DAO τθσ εφαρμογισ 
 
Όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 5.5 θ κλάςθ UserDAO δθμιουργεί ζνα ςτιγμιότυπο 

EntityManager το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ υλοποίθςθσ του JPA και όχι του Hibernate. Ο 

EntityManager  χρθςιμοποιείται για να πραγματοποιιςει τισ ςυναλλαγζσ τθσ κλάςθσ με τθν 

βάςθ δεδομζνων. Πιο ςυγκεκριμζνα θ UserDAO αποτελείται από τρείσ μεκόδουσ: 

getUserById(id:long) : Δζχεται ζνα id και επιςτρζφει τον χριςτθ ςτον οποίο αντιςτοιχεί το id 

αυτό. 

findUser(email:String): Δζχεται το email του χριςτθ και επιςτρζφει τον χριςτθ που αντιςτοιχεί 

το ςυγκεκριμζνο email. 

userExists(email:String): Δζχεται το email ενόσ χριςτθ και ψάχνει ςτθν βάςθ για να βρει τον 

χριςτθ αυτόν. Αν τον βρει επιςτρζφει  true διαφορετικά false. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ 

χρθςιμοποιείται κατά τθν διαδικαςία τθν εγγραφισ ϊςτε να αποφευχκεί θ δθμιουργία 

χρθςτϊν με πανομοιότυπο email. 
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Θ κλάςθ GynecologicalTestDAO είναι υπεφκυνθ για τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται 

ςτον πίνακα gynecological_tests τθσ βάςθσ μασ και αποτελείται από τθν ακόλουκθ μζκοδο: 

 

nextTest(next:long): Δζχεται τθν εβδομάδα ςτθν οποία βρίςκεται ο χριςτθσ και επιςτρζφει 

όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα. 

 

5.2.5 Service 
Σο επίπεδο Service είναι υπεφκυνο για όλθ τθν λογικι τθν οποία κζλουμε να 

εκτελζςουμε ςτθν εφαρμογι μασ (πράξεισ, διαγραφζσ αντικειμζνων, δθμιουργία μθνυμάτων 

υπό προχποκζςεισ). Οι μζκοδοι που περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο του DAO χρθςιμοποιοφν 

ςτιγμιότυπα των  κλάςεων του επιπζδου DAO. 

 

Εικόνα 5.6 Κλάςεισ του επιπζδου Service τθσ εφαρμογισ 

τθν εικόνα 5.6 απεικονίηονται οι κλάςεισ UserService και GynecologicalTestService. Θ 

πρϊτθ είναι υπεφκυνθ για όλεσ τισ διεργαςίεσ που επιτελοφνται και αφοροφν τθν κλάςθ User. 

Παρακάτω κα αναλφςουμε οριςμζνεσ από τισ μεκόδουσ τθσ κλάςθσ UserService: 

dateExist(email:string): Δζχεται ζνα email και ψάχνει να βρει εάν για το email αυτό ζχει δοκεί 

θμερομθνία ςφλλθψθσ. Εάν ζχει δοκεί τότε υπολογίηει τθν θμερομθνία γζννθςθσ του εμβρφου 

και τθν εβδομάδα εγκυμοςφνθσ ςτθν οποία βρίςκεται αυτι τθν ςτιγμι ο χριςτθσ. 

datetimeList(): Επιςτρζφει τισ θμερομθνίεσ που κα εμφανίηονται ςτθν αναδυόμενθ λίςτα όταν 

ο χριςτθσ κα επιλζγει τθν θμερομθνία ςφλλθψθσ. Αυτι θ μζκοδοσ κα επιςτρζφει ςτο οκόνθ 
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του χριςτθ τθν τρζχουςα θμερομθνία αλλά και τισ θμερομθνίεσ ζωσ και εννζα μινεσ πριν. Ζτςι 

ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζγει μόνο ιςχφουςεσ εβδομάδεσ ςφλλθψθσ 

αποφεφγοντασ πικανά ςφάλματα που κα μποροφςαν να προκφψουν. Για παράδειγμα κα 

μποροφςε ο χριςτθσ να δϊςει θμερομθνία ςφλλθψθσ για το ζτοσ 2002, επιλογι που κα είχε 

ωσ ςυνζπεια τθν δθμιουργία εςφαλμζνων αποτελεςμάτων και ερωτθμάτων ςτθν βάςθ 

δεδομζνων . 

updateProfileData(email:string): Δζχεται το email του χριςτθ και τισ αλλαγζσ που ζχει κάνει 

ςτο προφίλ του και τισ αποκθκεφει ςτθν βάςθ δεδομζνων. Οι τα ςτοιχεία που ανανεϊνει ο 

χριςτθσ εμπεριζχονται μζςα ςτθν μεταβλθτι user τφπου UserDTO. 

Θ κλάςθ GynecologicalTestService είναι υπεφκυνθ για τισ διεργαςίεσ που επιτελοφνται και 

αφοροφν το μοντζλο GynecologicalTest. Πιο ςυγκεκριμζνα θ κλάςθ αποτελείται από δφο 

μεκόδουσ: 

getUserTest(week:string,userData:UserDTO): Θ μζκοδοσ δζχεται τθν εβδομάδα εγκυμοςφνθσ 

ςτθν οποία βρίςκεται ο χριςτθσ και επιςτρζφει τισ απαιτοφμενεσ εξετάςεισ για τθν τρζχουςα 

εβδομάδα κακϊσ και για τισ δφο επόμενεσ. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ εβδομάδα ςτζλνεται 

από το View ςε μορφι αλφαρικμθτικοφ και μετατρζπεται ςε μεταβλθτι τφπου long εντόσ τθσ 

μεκόδου. 

getWeeklyExamination(week:string): Θ μζκοδοσ αυτι δζχεται τθν εβδομάδα που ηιτθςε ο 

χριςτθσ και επιςτρζφει τα αποτελζςματα τθσ εβδομάδασ αυτισ ( απαραίτθτεσ εξετάςεισ ,πωσ 

είναι θ κατάςταςθ του εμβρφου τθν ςυγκεκριμζνθ εβδομάδα, πωσ είναι θ κατάςταςθ τθσ 

εγκφου και ζνα βίντεο με τθν ανάπτυξθ του εμβρφου για το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα). 

 

5.2.6 DTO (Data Transfer Object) 
Σο DTO ζχει ωσ μοναδικό ρόλο τθν μεταφορά των δεδομζνων μασ από το μοντζλο ςε μία 

κλάςθ DTO κυρίωσ για λόγουσ διευκόλυνςθσ αλλά και αςφάλειασ. Για παράδειγμα τι κα 

γινόταν εάν εμείσ κζλαμε να ςτείλουμε ςτο View ζνα αντικείμενο τφπου User το οποίο όμωσ 
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κα περιζχει μόνο το Username και το Email του και όχι όλο το αντικείμενο; Σθν απάντθςθ τθν 

δίνουν οι κλάςεισ DTO τισ οποίεσ τισ προςαρμόηουμε (δθμιουργϊντασ καταςκευαςτζσ) 

ανάλογα με τθν πλθροφορία που εμείσ κζλουμε να ςτείλουμε ςτθν οκόνθ του χριςτθ.  

 

Εικόνα 5.7 Κλάςεισ του επιπζδου DTO τθσ εφαρμογισ 

Σα DTO όπωσ προαναφζρκθκε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τθν αςφάλεια τθσ 

εφαρμογισ. Δεν κα κζλαμε να ςτείλουμε ςτο διαδίκτυο ζνα αντικείμενο τφπου User το οποίο 

ςτθν ουςία κα είναι αντιςτοιχιςμζνο με τα πεδία τθσ βάςθσ μασ. Μια πικανι παραβίαςθ του 

TCP πακζτου κα μποροφςε να εξάγει τθν πλθροφορία του αντικειμζνου User και ςυνεπϊσ να 

αποκάλυψθ ςτοιχεία τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ. 

 

5.2.7 Controller 
Σο επίπεδο του Controller είναι υπεφκυνο για τθν δρομολόγθςθ των διεργαςιϊν μζςω των 

HTTP κλιςεων από τον Client ςτον διακομιςτι.  Μία κλάςθ Controller περιζχει μεκόδουσ οι 

οποίεσ ανταποκρίνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο path και  αλλθλεπιδροφν με το επίπεδο του 

Service. 
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Εικόνα 5.8 Κλάςεισ του επιπζδου Controller  τθσ εφαρμογισ 

Θ κλάςθ UserController  περιζχει ιδιότθτεσ τφπου AuthentificationManager ο οποίοσ 

χρθςιμοποιείται κατά τθν διαδικαςία τθσ «φνδεςθσ» για τθν πιςτοποίθςθ του χριςτθ και  

TokenProvide ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν δθμιουργία του νζου token του χριςτθ. Σζλοσ 

χρθςιμοποιείται θ ιδιότθτα τφπου UserService  όπου μζςω αυτισ ο UserController καλεί τα 

Service που εκτελοφν διεργαςίεσ για το μοντζλο User. 

Αντίκετα θ κλάςθ GynecologicalTestController χρθςιμοποιεί μόνο τθν ιδιότθτα τφπου 

GynecologicalTestService για να εκτελζςει τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται κακϊσ δεν είναι 

υπεφκυνθ για κζματα πιςτοποίθςθ και δθμιουργίασ token. 

Θ βαςικι τουσ λειτουργία περιορίηεται ςτθν λιψθ τθσ πλθροφορίασ από το διαδίκτυο, 

τθν μεταφορά τθσ ςτο επίπεδο Service και τθν επιςτροφι πλθροφορίασ (πχ μινυμα επιτυχίασ 

ι ςφάλματοσ, επιςτροφι αντικείμενων) πίςω ςτο επίπεδο του View. 

 

5.2.8 Γραφικι διαςφνδεςθ – View 
Θ γραφικι διαςφνδεςθ τθσ εφαρμογισ αποτελείται ςυνολικά από εννζα Components. 

Σα Components είναι ζνα νζο χαρακτθριςτικό τθσ Angular και ζχουν ωσ κφριο ςτόχο τθν 

μεταφορά των δεδομζνων από τθν TypeScript ςτθν HTML ςελίδα. Είναι ο αγωγόσ μζςω του 

οποίου μεταφζρεται, όλο το λογικό «Business Logic» κομμάτι τθσ εφαρμογισ για να 

οπτικοποιθκεί ςτον χριςτθ μζςω τθσ HTML. τθν Angular ςυνικωσ κάκε HTML ςελίδα 
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αντιςτοιχεί ςε ζνα Component το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν εξαγωγι των δεδομζνων τθσ 

εφαρμογισ μζςω αυτισ. Σα Components χρθςιμοποιοφν τα Service του View τα οποία 

επικοινωνοφν μζςω HTTP κλιςεων με τον διακομιςτι. Σα Service μεταφζρουν τθν  

πλθροφορία που τουσ ςτζλνεται μζςω του διακομιςτι ςτα Components για να τθν 

επεξεργαςτοφν. τθν εικόνα 5.9 απεικονίηεται θ δομι των Components τθσ εφαρμογισ μασ. 

Εικόνα 5.9 Σα Components τα οποία δομοφν το επίπεδο View τθσ εφαρμογισ 

App: Είναι το ψθλότερο ςτθν ιεραρχία Component τθσ εφαρμογισ και είναι υπεφκυνο για τθν 

εκκίνθςθ τθσ. Κάκε φορά που ζνασ χριςτθσ φορτϊνει τθν εφαρμογι το App Component 

αναλαμβάνει να διαβάςει τισ βιβλιοκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν λειτουργία τθσ 

εφαρμογι και ζπειτα εμφανίηει τθν πρϊτθ ςελίδα που κα δει ο χριςτθσ. Μζςω του App 

Component γίνεται θ αρχικι δρομολόγθςθ τθσ εφαρμογισ.  

Welcome: To Welcome Component είναι αυτό που φορτϊνεται πρϊτο από το App Component 

όταν ο  χριςτθσ δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτθν εφαρμογι. Σο ςυγκεκριμζνο Component δεν 

αναλαμβάνει κάποια κρίςιμθ λειτουργία. 
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Register: To Register Component αναλαμβάνει τθν εμφάνιςθ τθσ ςελίδασ «Εγγραφισ» και τθν 

λειτουργία που είναι απαραίτθτθ κατά τθν διαδικαςία τθσ εγγραφισ. 

Login: To Login Component αναλαμβάνει τθν εμφάνιςθ τθσ ςελίδασ «φνδεςθσ» και τθν 

λειτουργία που είναι απαραίτθτθ κατά τθν διαδικαςία τθσ ςφνδεςθσ. 

TestList: To Component αυτό εμφανίηει τθν ςελίδα «Λίςτα Αποτελεςμάτων» και είναι 

υπεφκυνο για τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ για τισ απαραίτθτεσ εξετάςεισ που πρζπει να 

πραγματοποιθκοφν το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

ExaminationResults : Σο ExaminationResult αποτελεί το τελευταίο Component που ςυναντά ο 

χριςτθσ κατά τθν διαδικαςία πλοιγθςισ του ςτθν εφαρμογι και είναι υπεφκυνο για τθν 

παρουςίαςθ όλων των πλθροφοριϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ εβδομάδασ που αφοροφν τον χριςτθ. 

Σζτοια αποτελζςματα είναι οι εξετάςεισ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν, θ κατάςταςθ του 

χριςτθ και του εμβρφου κακϊσ και βίντεο το οποίο ενθμερϊνει τον χριςτθ για το πϊσ 

φαίνεται το ζμβρυο το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Tabs: Σο Tabs Component αποτελεί ζναν απλό μθχανιςμό μζςω του οποίου ο χριςτθσ μπορεί 

να πλοθγθκεί ςτο Home και ςτο Profile Component. Διαγραμματικά απεικονίηεται ωσ το γονικό 

Component του Home και του Profile αλλά ςτθν ουςία κάτι τζτοιο δεν ιςχφει κακϊσ 

περιορίηεται μόνο ςτθν δρομολόγθςθ και όχι ςτθν μεταφορά πλθροφοριϊν. 

Home: To Home Component είναι το πιο ςφνκετο Component τθσ εφαρμογισ με τθν 

μεγαλφτερθ πολυπλοκότθτα. Σο Home περιζχει τον κφκλο τθσ εγκυμοςφνθσ ο οποίοσ 

περιςτρζφεται και ςταματάει ςτθν θμερομθνία γζννθςθσ του εμβρφου. τθν ενότθτα 5.3 κα 

αναλυκεί τμιμα του κϊδικα του κφκλου εγκυμοςφνθσ κακϊσ αποτελεί το ςθμαντικότερο και 

πολυπλοκότερο κομμάτι τθσ εφαρμογισ. 

Profile: Σο Profile περιζχει τα προςωπικά ςτοιχεία του χριςτθ. Μζςω του Profile ο χριςτθσ 

μπορεί να επεξεργαςτεί και να αποκθκεφςει τισ προςωπικζσ του πλθροφορίεσ. 



   
 

 

 
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ - Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ  

 
49 

 

5.3 Υλοποίθςθ 
Μζςα από αυτι τθν ενότθτα κα αναφερκοφν και αναλυκοφν τα ςθμαντικότερα 

τμιματα κϊδικα τθσ εφαρμογισ. 

 

5.3.1 Τροχόσ τθσ εγκυμοςφνθσ 
 

Συνάρτθςθ drawPregnancyWheel() 

Θ μζκοδοσ drawPregnancyWheel() δθμιουργεί τον τροχό ςφμφωνα με τισ τιμζσ τισ 

οποίεσ τθσ ανακζςαμε. Παρακάτω κα περιγράψουμε το τμιμα κϊδικα τθσ εικόνασ 5.10 

Εικόνα 5.10 Σμιμα κϊδικα από τθν ςυνάρτθςθ drawPregnancyWheel 

τθν μεταβλθτι outsideRadius ορίηεται το μζγεκοσ τθσ περιμζτρου του τροχοφ. Σο 

textRadius ςχετίηεται με τθν περίμετρο τθν οποία κα ζχει το κείμενο επάνω ςτον τροχό και 

τζλοσ θ μεταβλθτι insideRadius αναφζρεται ςτο μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου του 

τροχοφ. Για παράδειγμα εάν θ τιμι τθσ ιταν μθδζν τότε ςτο κζντρο του τροχοφ δεν κα υπιρχε 

απολφτωσ τίποτα. Όςο μεγαλϊνει όμωσ θ τιμισ τθσ τόςο ο κφριοσ τροχόσ παίρνει το ςχιμα 

ροδζλασ. τθν γραμμι 470 δθμιουργοφμε ζνα ςτοιχείο Canva και ςτθ ςυνζχεια δθλϊνουμε 

πωσ ο Canvas κα είναι ζνα δυςδιάςτατο αντικείμενο (γραμμι 471) . τθν γραμμι 472 

δθλϊνουμε το μζγεκοσ που κζλουμε να ζχει ο καμβάσ. 
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      ctx.strokeStyle = "white"; 

      ctx.font = '18px Helvetica, Arial'; 

      ctx.lineWidth = 4; 

Εικόνα 5.11 Σμιμα κϊδικα από τθν ςυνάρτθςθ drawPregnancyWheel 

τισ τρείσ παραπάνω γραμμζσ δθλϊνουμε το χρϊμα του κειμζνου «white», τθν 

γραμματοςειρά «'18px Helvetica, Arial'» και το πάχοσ που κζλουμε να ζχει θ διάμετροσ του 

κφκλου. 

 

Συνάρτθςθ animate(time) 

Θ μζκοδοσ animate(time)  κακορίηει τθν κίνθςθ που κα πραγματοποιεί ο Canvas ο 

οποίοσ δθμιουργικθκε παραπάνω. Όπωσ φαίνεται ςτθν γραμμι 440 τθσ εικόνασ 5.11 όςο θ 

ιδιότθτα currentStep του αντικειμζνου wheel είναι μικρότερθ τθσ ιδιότθτασ totalSteps (βλζπε 

εικόνα 5.13), ο τροχόσ κα περιςτρζφεται. 

 

Εικόνα 5.12 υνάρτθςθ animate 

Για κάκε επανάλθψθ εντόσ του βρόγχου if θ ιδιότθτα currentStep  κα προςαυξάνεται 

κατά μία μονάδα. τθν γραμμι 443 καλείται θ μζκοδοσ requestAnimationFrame(animate) , θ 

οποία  λζει ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ ότι κζλουμε να εκτελζςουμε ζνα animation, ηθτϊντασ 

παράλλθλα από το πρόγραμμα περιιγθςθσ να καλζςει μια κακοριςμζνθ λειτουργία για να 

ενθμερϊνει τον τροχό πριν από τθν επόμενθ ανατφπωςθ.Οι τιμζσ των currentStep και 

totalStep αναγράφονται ςτισ γραμμζσ 420 και 419 αντίςτοιχα. 
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Εικόνα 5.13 Αντικείμενο wheel 

 

Συνάρτθςθ drawArrow() 

Με τθν drawArrow() ςυνάρτθςθ δθμιουργοφμε το βζλοσ το οποίο κα δείχνει τθν 

θμερομθνία γζννθςθσ του εμβρφου. 

 

Εικόνα 5.14 υνάρτθςθ drawArrow 

τθν γραμμι 578 και 578 όπωσ αναφζραμε και ςτθν εικόνα 5.10 δθλϊνουμε ότι κα 

δθμιουργιςουμε ζνα ςτοιχείο HTML τφπου Canva και πωσ αυτό το ςτοιχείο κα είναι 
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δυςδιάςτατο. τισ γραμμζσ 580 και 581 δθλϊνουμε το πλάτοσ και το φψοσ του ςτοιχείου 

αντίςτοιχα. τθν γραμμι 583 δθλϊνεται το χρϊμα του ςτοιχείου και από  τθν γραμμι 584 ζωσ 

594 προςδιορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο δθμιουργικθκε το ςχιμα του βζλουσ. Θ beginPath() 

υποδθλϊνει πωσ ο κϊδικασ ο οποίοσ κα εκτελεςκεί μετά από αυτιν κα ςχετίηεται με τθν 

δθμιουργία ενόσ μονοπατιοφ το οποίο κα αποτελείται από πολλά διανφςματα. Θ ςυνάρτθςθ 

moveTo(x,y) δζχεται τισ ςυνταγμζνεσ οι οποίεσ ορίηουν τθν ακριβι κζςθ εκκίνθςθσ του 

μονοπατιοφ που κα ςχεδιαςτεί. Θ κάκε μζκοδοσ lineTo(x,y) προςκζτει ζνα καινοφργιο ςθμείο 

και δθμιουργεί ζνα νζο διάνυςμα. Εφόςον ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία ςχεδίαςθ 

καλοφμε τθν μζκοδο fill() θ οποία κα ςχεδιάςει επάνω ςτον Canva τισ λεπτομζριεσ που 

διατυπϊκθκαν αμζςωσ μετά τθν μζκοδο beginPath(). 

 

5.3.2 Υπολογιςμόσ θμερομθνίασ γζννθςθσ – Εβδομάδασ κφθςθσ 

   τθν προθγοφμενθ ενότθτα εξθγικθκαν τμιματα κϊδικα του επιπζδου View τα οποία 

ςυντελοφςαν ςτθ δθμιουργία και λειτουργία του τροχοφ εγκυμοςφνθσ.  

τθ τρζχουςα ενότθτα κα αναλυκεί θ μζκοδοσ dateExist(String) θ οποία αναλαμβάνει 

λειτουργίεσ όπωσ ο υπολογιςμόσ τθσ τρζχουςασ εβδομάδασ κφθςθσ και τθσ θμερομθνίασ 

γζννθςθσ. 
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Εικόνα 5.15 Τπολογιςμόσ θμερομθνίασ γζννθςθσ και εβδομάδασ κφθςθσ με τθν μζκοδο  dateExist 

 Αρχικά θ μζκοδοσ λαμβάνει το email του χριςτθ και ςτθ γραμμι 38 εκτελεί τθν 

ανάκτθςθ των δεδομζνων του. Ζπειτα ςτθ γραμμι 40 ελζγχει εάν ο χριςτθσ αυτόσ ζχει δϊςει 

θμερομθνία ςφλλθψθσ του εμβρφου. Εάν θ θμερομθνία ςφλλθψθσ  δεν είναι κενι τότε ςτθ 

γραμμι 42 καλοφμε το αντικείμενο DateTimeFormatter για να δθλϊςουμε τθν μορφι με τθν 

οποία κζλουμε να εμφανίηεται θ θμερομθνία γζννθςθσ ςτον χριςτθ. Ζπειτα ςτθν γραμμι 48 

χρθςιμοποιοφμε τθν μζκοδο plus του αντικειμζνου LocalDate , για να προςκζςουμε 280 μζρεσ 

(μζςοσ όροσ διάρκειασ εγκυμοςφνθσ) ςτθν θμερομθνία ςφλλθψθσ του χριςτθ. τθν μζκοδο 

plus εκτόσ τθσ τιμισ των 280 θμερϊν, δθλϊνουμε ωσ δεφτερθ παράμετρο τθν μονάδα 

μζτρθςθσ  (ChroniUnit.DAYS) βάςθ τθσ οποίασ θ μζκοδοσ plus κα εκτελζςει τθν πράξθ τθσ 

πρόςκεςθσ. Θ τιμι τθσ μεταβλθτισ birthDate (γραμμι 48) κα περιζχει τθν θμερομθνία 

γζννθςθσ του εμβρφου. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίηεται και θ τρζχουςα εβδομάδα κφθςθσ. τθ 

γραμμι 46 χρθςιμοποιοφμε τθν μζκοδο now() του αντικειμζνου LocalDate για να πάρουμε τθν 
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τρζχουςα θμερομθνία. Ζπειτα αξιοποιϊντασ τθν μζκοδο between βρίςκουμε τθν διαφορά 

μεταξφ τθσ τρζχουςασ θμερομθνίασ και τθσ θμερομθνίασ ςφλλθψθσ του χριςτθ. 

Εφόςον ζχουμε μετατρζψει  τθν θμερομθνία γζννθςθσ ςε απλό αλφαρικμθτικό με τθν 

βοικεια τθσ μεκόδου format (γραμμι 52), τοποκετοφμε τισ μεταβλθτζσ date και weeks μζςα 

ςε ζνα αντικείμενο τφπου UserDTO και τισ επιςτρζφουμε ςτο View.  

τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν ζχει δϊςει θμερομθνία ςφλλθψθσ τότε θ εφαρμογι 

επιςτρζφει ςτο View ζνα αλφαρικμθτικό με περιεχόμενο “NOT EXIST”. 
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6. Παρουςίαςθ των λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ 
ε αυτό το κεφάλαιο κα πραγματοποιθκεί ζνα DEMO τθσ εφαρμογισ το οποίο κα 

εξθγεί βιμα προσ βιμα τθν λειτουργικότθτα τθσ κάκε ςελίδασ και τθν αλλθλεπίδραςι τθσ με 

το χριςτθ.  

 

6.1 Οκόνθ «Καλϊσ Ήρκατε» 
τθν οκόνθ τθσ εικόνασ 6.1 ειςζρχεται ο χριςτθσ ςε περίπτωςθ που δεν είναι 

ςυνδεδεμζνοσ ςτθν εφαρμογι. Ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να πατιςει το κουμπί εγγραφι 

ι ςφνδεςθ ςτθν εφαρμογι. Πζρα αυτϊν των δφο επιλογϊν θ τρζχουςα ςελίδα δεν προςφζρει 

κάποια άλλθ λειτουργία.  

 

Εικόνα 6.1 Οκόνθ «Καλϊσ Ιρκατε» τθσ κινθτισ εφαρμογισ 
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6.2 Οκόνθ Εγγραφισ 
Εφόςον ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί «Εγγραφι» κα ειςζλκει ςτθν οκόνθ «Εγγραφθσ» 

ςτθν οποία κα ςυμπλθρϊςει απαραίτθτα ςτοιχεία ςτθ φόρμα τθσ εικόνασ 6.2. 

 

 
Εικόνα 6.2 Οκόνθ «Εγγραφι» τθσ κινθτισ 

εφαρμογισ 

 
Εικόνα 6.3 Μινυμα επιτυχίασ ςτθν οκόνθ 

«Εγγραφι»  
 

Εάν πραγματοποιιςει με επιτυχία τθν εγγραφι κα του εμφανιςτεί ζνα μινυμα 

επιτυχία όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.3. 
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6.3 Οκόνθ Σφνδεςθσ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ ο χριςτθσ επιςτρζφει ςτθν οκόνθ «Καλϊσ 

Ιρκατε» και πατάει το κουμπί «φνδεςθσ». Θ εφαρμογι κα του εμφανίςει τθν οκόνθ 

ςφνδεςθσ όπωσ απεικονίηεται ςτθν εικόνα 6.4 . 

 

Εικόνα 6.4 Οκόνθ «φνδεςθσ» τθσ κινθτισ 
εφαρμογισ 

 

Εικόνα 6.5 Μινυμα αποτυχίασ ςφνδεςθσ 

 

ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ πλθκτρολογιςει  λάκοσ κωδικό ι email τότε κα του εμφανιςτεί 

μινυμα ςφάλματοσ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.5. 
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6.4 Οκόνθ «Αρχικι Σελίδα» 
Εφόςον ο χριςτθσ ςυνδεκεί με επιτυχία, τότε κα ειςζλκει ςτθν οκόνθ «Αρχικι ελίδα» 

όπου κα του ηθτθκεί να ειςάγει τθν θμερομθνία ςφλλθψθσ όπωσ φαίνεται εικόνα 6.6 . 

  

 

Εικόνα 6.6 Διαδικαςία ειςαγωγισ θμερομθνίασ ςφλλθψθσ 

Εφόςον ο χριςτθσ υποβάλει τθν θμερομθνία ςφλλθψισ του τότε κα του εμφανιςτεί ο 

τροχόσ τθσ εγκυμοςφνθσ ο οποίοσ ςταματιςει ςτθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ του 

εμβρφου. Ο τροχόσ τθσ εγκυμοςφνθσ απεικονίηεται ςτθν εικόνα 6.7. 
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Εικόνα 6.7 Σροχόσ εγκυμοςφνθσ 

Εκτόσ του τροχοφ εγκυμοςφνθσ θ εφαρμογι εμφανίηει τθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ του 

χριςτθ κακϊσ επίςθσ και τθν τρζχουςα εβδομάδα κφθςθσ. Για να δει ο χριςτθσ επιπλζον 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εγκυμοςφνθσ του πρζπει να πατιςει επάνω ςτον τροχό. Με το 

πάτθμα του τροχοφ ο χριςτθσ κα μεταφερκεί ςτθν οκόνθ «Λίςτα Αποτελεςμάτων». 

 

6.5 Οκόνθ «Λίςτα Αποτελεςμάτων» 
Εφόςον ο χριςτθσ ζχει πατιςει επάνω ςτον τροχό κα μεταφερκεί ςτθν οκόνθ «Λίςτα 

Αποτελεςμάτων» τθσ εικόνασ 6.8. 
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Εικόνα 6.8 Προβολι των επερχόμενων εξετάςεων 

τθν οκόνθ εμφανίηονται οι εξετάςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πραγματοποιιςει ο χριςτθσ 

ςε βάκοσ χρόνου τριϊν εβδομάδων (τθσ τρζχουςασ και των δφο επόμενων). τθν εικόνα 6.8 ο 

χριςτθσ ςτο διάςτθμα μεταξφ τθσ 21θσ και τθσ 23θσ  εβδομάδασ κα πρζπει να πραγματοποιιςει 

Τπερθχογράφθμα Β Επιπζδου. 

 

6.6 Οκόνθ «Πλθροφορίεσ» 
 Εφόςον ο χριςτθσ επιλζξει μία από τισ τρείσ εβδομάδεσ θ εφαρμογι κα τον μεταφζρει 

ςτθν οκόνθ «Πλθροφορίεσ» όπου εκεί κα μπορεί να δει με λεπτομζρειεσ τθν κατάςταςθ του 

εμβρφου και τθν ανάπτυξθ του τθν τρζχουςα εβδομάδα, τθν κατάςταςθ τθσ εγκφου και πικανά 
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ςυμπτϊματα τα οποία κα αντιμετωπίςει. Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερωκεί για τισ εξετάςεισ τισ 

οποίεσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει αλλά και να δει ςε βίντεο τθν ανάπτυξθ ενόσ εμβρφου 

για το τρζχον χρονικό διάςτθμα.  

 

Εικόνα 6.9 

 

Εικόνα 6.10  

 

τισ εικόνεσ 6.9 και 6.10 παρουςιάηεται θ οκόνθ «Πλθροφορίεσ» με όλο το ενθμερωτικό 

περιεχόμενο το οποίο αντιςτοιχεί ςτθν 21θ εβδομάδα κυιςεωσ. 
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6.7 Οκόνθ «Προφίλ» 
Μια άλλθ περίπτωςθ χριςθσ όπωσ περιγράφεται και ςτθν δεφτερθ ενότθτα του 

τζταρτου κεφαλαίου είναι θ επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτο προφίλ του χριςτθ. 

 
 

Εικόνα 6.11 Προβολι προςωπικϊν ςτοιχείων 

χριςτθ ςτθν οκόνθ «Προφίλ» 

 

 
 

Εικόνα 6.12 Επεξεργαςία προςωπικϊν 

ςτοιχείων 

 

τθν οκόνθ τθσ εικόνασ 6.11 ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να επεξεργαςτεί τα 

δεδομζνα του προφίλ. Πιο ςυγκεκριμζνα όταν ο χριςτθσ τροποποιιςει κάποιο πεδίο τθσ 

φόρμασ τότε του κουμπί «Αποκικευςθ» κα αλλάξει από «Μθ Διακζςιμο» ςε «Διακζςιμο» 

όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.12. Όταν ο χριςτθσ πατιςει το κουμπί «Αποκικευςθ» κα 

εμφανιςτεί ζνα μινυμα επιτυχίασ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 6.13. 
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Εικόνα 6.13 Μινυμα επιτυχίασ τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν  

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ αναλφκθκαν από τθν ενότθτα 6.1 ζωσ τθν 

τρζχουςα. το ζβδομο κεφάλαιο που ακολουκεί κα αναφερκοφμε ςτα ςυμπεράςματα που 

προζκυψαν από τθν εργαςία κακϊσ επίςθσ κα προτείνουμε επιπλζον χαρακτθρίςτθκα για 

μελλοντικι επζκταςθ τθσ εφαρμογισ. 
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7. Επίλογοσ 

7.1 Συμπεράςματα 
τόχοσ τθσ εργαςίασ ιταν θ δθμιουργία μίασ κινθτισ υβριδικισ εφαρμογισ για τον 

κφκλο εγκυμοςφνθσ μίασ γυναίκασ, όπου κα ςυνζβαλε ςτθν ενθμζρωςθ τθσ και κα προςζδιδε 

ςτθν διαδικαςία τθσ εγκυμοςφνθσ, ζναν πιο ευχάριςτο χαρακτιρα.  

Μζςα από τθν ζρευνα και τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ προζκυψαν χριςιμα 

ςυμπεράςματα τα οποία αφοροφν τον τρόπο ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ ενόσ ζργου λογιςμικοφ, 

τα οφζλθ ανάπτυξθσ  μίασ υβριδικισ εφαρμογισ αλλά και τθν ςθμαντικι αφξθςθ των 

εφαρμογϊν που ςχετίηονται με τον χϊρο τθσ υγείασ. 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ εντόσ των 

χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεκεί χρειάςτθκε αρκετι ζρευνα για να απαντιςουμε ςτθν 

ερϊτθςθ τι κα υλοποιιςουμε και με ποιόν τρόπο αυτό προςφζρεται μζςα από αντίςτοιχεσ 

εφαρμογζσ. Θ ζρευνα που ζγινε δεν κα απζδιδε καρποφσ εάν δεν είχε ςυνδυαςτεί με μία καλι 

ςχεδίαςθ του ζργου. Θ ςωςτι ςχεδίαςθ βοικθςε ςτθν ταχφτερθ ανάπτυξθ και τθν τιρθςθ των 

χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεκεί.  

Ζνα ακόμθ ςυμπζραςμα το οποίο προζκυψε αφορά τθν ςθμαντικότθτα των υβριδικϊν 

τεχνολογιϊν ςτο κομμάτι τθσ ανάπτυξθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ αξιοποίθςθ τθσ  JavaScript για 

τθν δθμιουργία εφαρμογϊν οι οποίεσ κα είναι ςυμβατζσ ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ και κα 

ςυμπεριφζρονται ωσ native αποτελεί προςωπικά μία άκρωσ ενδιαφζρουςα τάςθ θ οποία ζχει 

αναπτυχκεί και ςυμβάλει ςτθν ευκολότερθ υλοποίθςθ native εφαρμογϊν, εξοικονομϊντασ 

πολφτιμο χρόνο τόςο ςε ατομικό όςο και ςε εταιρικό επίπεδο. 

Σζλοσ μζςα από τθν ζρευνα θ οποία πραγματοποιικθκε ςυμπεραίνουμε ότι οι 

εφαρμογζσ που εντάςςουν  ςτο περιεχόμενό τουσ τθν ενθμζρωςθ ςε κζματα που αφοροφν τθν 

επιςτιμθ τθσ ιατρικισ και τθσ υγείασ, ολοζνα και αυξάνονται, επιβεβαιϊνοντάσ  μασ  για άλλθ 

μια φορά, τα οφζλθ τθσ τεχνολογίασ και πωσ αυτά μποροφν να αξιοποιθκοφν και να 

βελτιϊςουν τθν  ποιότθτα ηωισ μασ. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν περίπου 11.875 

εφαρμογζσ ςτο App Store και PlayStore, που επιςθμαίνονται με τον όρο "Λατρικό" και "Τγεία 
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και Fitness» [16]. Πρόκειται για μια ςθμαντικι αφξθςθ μζςα ςε λίγο χρονικό διάςτθμα 

ενκαρρφνοντάσ τθν κοινότθτα των προγραμματιςτϊν να διειςδφςουν ςτον χϊρο και να 

αναπτφξουν τισ δικζσ τουσ καινοτόμεσ ιδζεσ .    

 

7.2 Προτάςεισ για μελλοντικι επζκταςθ 
   Θ εφαρμογι που δθμιουργικθκε κατάφερε να προςαρμόςει τον κφκλο τθσ 

εγκυμοςφνθσ ςτισ διαςτάςεισ μίασ κινθτισ ςυςκευισ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ κατά το 

διάςτθμα τθσ ζρευνασ δεν βρζκθκε άλλθ κινθτι εφαρμογι τόςο ελλθνικι όςο και ξενόγλωςςθ 

θ οποία να είχε καταφζρει να προςαρμόςει τον κφκλο τθσ εγκυμοςφνθσ εντόσ του 

περιεχομζνου τθσ. Αυτό που προςδίδει ςτθν εφαρμογι ζνα επιπλζον επίπεδο δυςκολίασ δεν 

είναι τόςο θ δθμιουργία του τροχοφ όςο θ αυτοματοποίθςθ του, ϊςτε να υπολογίηει και να 

ςταματάει ακριβϊσ ςτθν πικανι θμερομθνία γζννθςθσ του εμβρφου. 

Όςο ενδιαφζρουςα μπορεί να είναι θ εφαρμογι δεν παφει να ζχει περικϊρια βελτίωςθσ 

και επζκταςθσ τθσ ςε κάτι ακόμα πιο ολοκλθρωμζνο. Παρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνεσ 

προτάςεισ για μελλοντικι επζκταςι τθσ: 

 Δθμιουργία διαγράμματοσ βάρουσ: Πιο ςυγκεκριμζνα ο χριςτθσ κα δίνει το τρζχον 

βάροσ του και θ εφαρμογι κα ςχεδιάηει ζνα ςχεδιάγραμμα βάρουσ το οποία κα του 

δείχνει ποια είναι τα φυςιολογικά επίπεδα βάρουσ ςφμφωνα με τθν τρζχουςα 

εβδομάδα εγκυμοςφνθσ και που αυτόσ κυμαίνεται ςε ςχζςθ με αυτά. 

 Ενςωμάτωςθ chat tool: Οι χριςτεσ κα μποροφν να ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ και να 

μοιράηονται τισ ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςχετικά με τθν εγκυμοςφνθ. 

 Ενςωμάτωςθ ειδοποιιςεων: Θ εφαρμογι κα ενθμερϊνει τον χριςτθ για τισ τρζχουςεσ 

εξετάςεισ τισ οποίεσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει. 

 To-Do List: Ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφει κάποια γεγονότα τα οποία θ εφαρμογι 

κα του τα υπενκυμίηει μζςω ειδοποιιςεων. 
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