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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ Ε ΚΙΝΗΣΕ 
ΤΠΟΠΟΛΟΓΙΣΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 



Ειςαγωγή 

 

 Εγκυμοςφνθ και θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ 

 

 Πλεονεκτιματα των υβριδικϊν εφαρμογϊν 

 

 Τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν 

 

 Λειτουργικζσ και μθ λειτουργικζσ απαιτιςεισ  

 

 Αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ 

 

 Συμπεράςματα  

 

 Μελλοντικι επζκταςθ τθσ εφαρμογισ 

 

 DEMO τθσ εφαρμογισ 
 

 

 



 
 
 
 
Εγκυμοςφνη και ηλεκτρονικζσ εφαρμογζσ  
 

Είναι  τελικά τόςο ςθμαντικι θ προγεννθτικι φροντίδα; 

 

 Διάγνωςθ και θ αντιμετϊπιςθ μαιευτικϊν και άλλων επιπλοκϊν κατά τθν διάρκεια τθσ 
κφθςθσ 

 

 Αναγνϊριςθ και θ αντιμετϊπιςθ εμβρυικϊν προβλθμάτων, όπωσ δομικζσ ανωμαλίεσ, 
λοιμϊξεισ και επιβράδυνςθ τθσ ανάπτυξθσ  

 

 Προγραμματιςμόσ για τον τοκετό και θ μζριμνα για τθν υγεία και τθν αναπαραγωγικι 
ικανότθτα τθσ γυναίκασ μετά τον τοκετό 

 

 Θ ενθμζρωςθ των γονζων αναφορικά με τθν κφθςθ, τον τοκετό, τθν λοχεία και τθν 
φροντίδα του νεογνοφ. 



 
 
 
 
Εγκυμοςφνη και ηλεκτρονικζσ εφαρμογζσ  
 

Επιςκζψεισ και προγραμματιηόμενεσ εξετάςεισ: 

 Ο ςυνικθσ προγραμματιςμόσ των επιςκζψεων τθσ εγκφου ςτο μαιευτικό ιατρείο είναι 
ζωσ τθν 32θ εβδομάδα ανά μινα. 

 Εκτίμθςθ υποκειμενικϊν ςυμπτωμάτων τθσ εγκφου, ζλεγχοσ ςωματικοφ βάρουσ, 
αρτθριακισ πίεςθσ, κάτω άκρων για εμφάνιςθ οιδιματοσ ,καρδιακισ λειτουργία του 
εμβρφου. 

 

Ειδικζσ εξετάςεισ: 

 Ζλεγχοσ τθσ αυχενικισ διαφάνειασ του εμβρφου(10θ -12θ εβδομάδα) 

 A-test (12θ-16θ εβδομάδα) 

 Αμνιοπαρακζντθςθ (12θ-16θ εβδομάδα) 

 Ομφαλιδοπαρακζντθςθ(12θ-16θ εβδομάδα) 

 Υπεριχογράφθμα(20θ -22θ και 30θ -32θ εβδομάδα) 

 Ζλεγχοσ τθσ αιματικισ ροισ ςτα μθτρικά και εμβρυικά αγγεία με Doppler εμβρφου(26θ -
32θ εβδομάδα) 



 
 
 
 
Εγκυμοςφνη και ηλεκτρονικζσ εφαρμογζσ  
 

Ιςτοςελίδεσ: 

 Pregnancylife 

 

 Reamaternity 

 

Κινθτζσ εφαρμογζσ: 

 Εγκυμοςφνθ 

 

 Εγκυμοςφνθ-Γυναικολογία 

 

 Εγκυμοςφνθ και Μθτρότθτα 

 

 Pregnancy week by week 

 

 Pregnancy Calendar 

 



Καινοτομία τησ εφαρμογήσ 



Πλεονεκτήματα των υβριδικών εφαρμογών 
 

Τι είναι οι υβριδικζσ εφαρμογζσ: 

 Θ υβριδικζσ εφαρμογζσ(Θybrid applications) αποτελοφν ζνα ςυνδυαςμό των native και 
web-based εφαρμογϊν.  

 

 

Βαςικά πλεονεκτιματα: 

 Αρκεί θ γνϊςθ HTML,CSS και JavaScript 

 Εξοικονόμθςθ χρόνου κατά τθν διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ 

 Cross-Platform εφαρμογζσ 



Σεχνολογίεσ που χρηςιμοποιήθηκαν 

JavaScript  
TypeScript 
HTML/CSS 
Ionic 
Angular 
NPM 

Java 
Spring Boot 
Hibernate / JPA 
Maven 
Apache TomCat 

MySQL 

Client 

Database 

Server 



Λειτουργικζσ Απαιτήςεισ 

 Εγγραφι ςτθν εφαρμογι 

 Σφνδεςθ ςτθν εφαρμογι 

 Υπολογιςμόσ θμερομθνίασ γζννθςθσ 

 Υπολογιςμόσ τρζχουςασ εβδομάδοσ κφθςθσ 

 Συγχρονιςμόσ τροχοφ εγκυμοςφνθσ ςφμφωνα με τθν θμζρα γεννιςεωσ 

 Παροχι πλθροφοριϊν εγκυμοςφνθσ. 

 Επεξεργαςία προφίλ 

 



Διάγραμμα περιπτώςεων χρήςησ 



Μη λειτουργικζσ απαιτήςεισ 

 Ιδιωτικότητα: Τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν είςοδο του χριςτθ 

ςτθν εφαρμογι  κρυπτογραφοφνται με τθν χριςθ του αλγόρικμου bCrypt. 

(Ανκεκτικι ςε επικζςεισ τφπου ‘brute force’). 

 υμβατότητα (Platform Compatibility) : Υβριδικι εφαρμογι 

 Προςβαςιμότητα (Accessibility) : Με τθν χριςθ Local Storage 

 



Αρχιτεκτονική εφαρμογήσ 



Βάςη δεδομζνων 



Model 



Dao 



Service 



Controller 



View 



Σσμπεράσματα 

 Οφζλθ υβριδικϊν εφαρμογϊν 

 Βαρφτθτα τθσ ςωςτισ ςχεδίαςθσ ενόσ ζργου λογιςμικοφ 

 Αφξθςθ των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν που ςχετίηονται με τθν ιατρικι 
επιςτιμθ 



Μελλοντική επζκταςη τησ εφαρμογήσ 

 Δθμιουργία διαγράμματοσ βάρουσ 

 Ενςωμάτωςθ chat tool 

 Ενςωμάτωςθ ειδοποιιςεων 

 To-Do List 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 



Demo ευαρμογής 


