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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος, του RoadS (Road System) έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η καταγραφή προβλημάτων και φθορών του οδικού δικτύου μέσω 

κινητού τηλεφώνου ή tablet, η αποθήκευση τους σε μια βάση δεδομένων και η προβολή 

τους στη συνέχεια μέσω ενός Λογισμικού Διαχείρισης. Παρουσιάζονται οι βασικές 

λειτουργίες και δομές ενός έργου υλοποιημένου με Ionic και Angular, τα οποία κρίθηκαν 

ως τα καταλληλότερα εργαλεία ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση με το React Native. 

Πραγματοποιείται επίσης συγκριτική αξιολόγηση εγγενών εφαρμογών, εφαρμογών ιστού 

και υβριδικών εφαρμογών. Παρουσιάζεται αναλυτικά η σχεδίαση, ανάλυση και 

υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και περιπτώσεις χρήσης αυτού.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση Βλαβών Οδικού Δικτύου, Σύγκριση, Πλαίσιο, Ionic, 

Angular, Node.js, React Native, PostgreSQL, PostGIS, Πληροφοριακό σύστημα, 

Υβριδικές Εφαρμογές, Cross-Platform Development  
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Abstract 

 

The primary objective of this dissertation is the development of an integrated 

geoinformation system, RoadS (Road System) so that it is possible to record problems 

and damages of the road network via mobile phone or tablet, store them in a database and 

view them then through a Management Software. The basic functions and structures of 

the project, which is implemented with Ionic and Angular are presented. Ionic framework 

was judged as the most suitable tool after a comparative evaluation with React Native. 

Comparative evaluation of native applications, web applications and hybrid applications 

is also performed. The design, analysis and implementation of the information system 

and its use cases are also presented in detail. 

 

Keywords: Road Management System, Comparison, Framework, Ionic, Angular, 

Node.js, React Native, PostgreSQL, PostGIS, Information System, Hybrid Applications, 

Cross-Platform Development  
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1 Εισαγωγή 

 

1.1 Πώς Προέκυψε η Ανάγκη 

 

Η διαχείριση του οδικού δικτύου είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και απαιτητικά έργα 

που έχει να διαχειριστεί ένας Δήμος (ή μία Περιφέρεια). Η εύρυθμη λειτουργία του 

οδικού δικτύου είναι πολύ σημαντική διότι μειώνονται τα ατυχήματα και έτσι ενισχύεται 

το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών. Ωστόσο, η διαχείριση του είναι δύσκολη λόγω της 

μεγάλης γεωγραφικής του διασποράς. Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος 

συντήρησης και διαχείρισης και καθιστά την άμεση επίλυση βλαβών ένα απαιτητικό και 

δυσεπίλυτο πρόβλημα.  

 

Ας περιγράψουμε ένα απλό σενάριο για το πώς περίπου εξελίσσεται η διαδικασία 

εντοπισμού και επισκευής μια βλάβης οδικού δικτύου σε ένα Δήμο. Ο υπεύθυνος 

διαχείρισης αποφασίζει μία διαδρομή στην οποία πρέπει να γίνει μια επιθεώρηση. Έπειτα 

στέλνει εκεί έναν επιθεωρητή, ο οποίος θα ελέγξει τη διαδρομή και θα σημειώσει πιθανές 

βλάβες, την περιγραφή αυτών και την ακριβή γεωγραφική τους θέση σε «ειδικό βιβλίο». 

Ο υπεύθυνος θα πρέπει να αποφασίσει για την κρισιμότητα του κάθε προβλήματος, 

πιθανώς να προβεί σε αυτοψία σε κάποιες περιπτώσεις και έπειτα να ενημερώσει 

τον/τους εργολάβο/εργολάβους που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του έργου. Γίνεται 

λοιπόν αμέσως κατανοητή η δυσκολία διαχείρισης των βλαβών αυτών, κυρίως του 

σημείου που έχει να κάνει με την καταγραφή και περιγραφή αυτών. 

 

1.2 Σκοπός και Στόχοι 

 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο 

θα διευκολύνει τους Δήμους σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Θα καταστήσει δηλαδή την 

διαδικασία περιγραφής της βλάβης τόσο απλή και γρήγορη όσο το πάτημα ενός 

κουμπιού. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα από εδώ και στο εξής θα το ονομάζουμε 

RoadS (Road System). 

 

Επιπροσθέτως, η εργασία αυτή στοχεύει στο να αναλύσει και να συγκρίνει κάποια από 

τα διαθέσιμα πλαίσια υλοποίησης (frameworks) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

πληροφοριακά συστήματα που είναι διαθέσιμα σε mobile και desktop πλατφόρμες. Τα 
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πληροφοριακά συστήματα τέτοιου είδους έχουν να λύσουν διάφορα προβλήματα που 

σχετίζονται κυρίως με προβολή και λειτουργίες σε διαφορετικούς τύπους οθονών και 

διαφορετικές πλατφόρμες. 

 

Τέλος, στόχος είναι να δοθεί με απλό τρόπο η αρχιτεκτονική του συστήματος και το πώς 

τα κομμάτια του έργου συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να φτάσουμε στο τελικό 

προϊόν.  

 

1.3 Περιγραφή RoadS (Road System) 

 

Το RoadS είναι ένα ολοκληρωμένο γεωπληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η καταγραφή προβλημάτων και φθορών του οδικού δικτύου μέσω κινητού 

τηλεφώνου ή tablet, η αποθήκευση τους σε μια βάση δεδομένων και η προβολή τους στη 

συνέχεια μέσω ενός Λογισμικού Διαχείρισης, με τελικό στόχο την οργάνωση των 

ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος ή τη διόρθωση της βλάβης.  

 

Οι υπάλληλοι του Δήμου μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στη φορητή 

συσκευή τους (smartphone, tablet) και να τη χρησιμοποιούν προκειμένου να δηλώνουν 

βλάβες ή προβλήματα στα σημεία που επιθυμούν. Χάρη στον δέκτη GPS που διαθέτουν 

οι συσκευές αυτές, είναι δυνατός ο προσδιορισμός των συντεταγμένων και κατ’ επέκταση 

της χιλιομετρικής θέσης στην οποία εντοπίζεται το πρόβλημα. Η εφαρμογή έπειτα δίνει 

τη δυνατότητα επιλογής κατηγορίας βλάβης – προβλήματος (ρηγματώσεις, μπαλώματα, 

ανώμαλη επιφάνεια, ολισθηρότητα, μόνιμες παραμορφώσεις, εγκαταλελειμμένο όχημα 

κλπ.) από έτοιμο μενού. Στη συνέχεια ο υπάλληλος μπορεί να εισαγάγει φωτογραφία με 

δυνατότητα λήψης μέσω της εφαρμογής. Επιλέγοντας «υποβολή» το σύστημα καταχωρεί 

τη βλάβη. Με δεδομένο ότι η ακρίβεια εντοπισμού θέσης εξαρτάται από τον τύπο της 

συσκευής του εκάστοτε υπαλλήλου, κατά τη φάση του εντοπισμού που περιγράφεται 

ανωτέρω, δίνεται η δυνατότητα στον υπάλληλο να διορθώσει τη θέση του με χειροκίνητο 

τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο υπάλληλος μπορεί να σύρει το στίγμα του και να το 

μεταφέρει στο πραγματικό σημείο στο οποίο βρίσκεται. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 

η θέση του υπαλλήλου να επανεντοπιστεί με αυτόματο τρόπο. 

 

Η εφαρμογή διαθέτει και desktop έκδοση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 

διαχειριστή/υπεύθυνο. Μέσω αυτής (αλλά και της εφαρμογής για έξυπνες κινητές 

συσκευές) γίνεται η διαχείριση των βλαβών που υποβάλλονται από τους υπαλλήλους του 
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Δήμου. Συγκεκριμένα, υπάρχει α) λίστα διαθέσιμων διαδρομών, β) η λίστα των 

διαθέσιμων επιθεωρήσεων και συμβάντων προς επιθεώρηση, γ) η λίστα των διαθέσιμων 

συμβάντων προς επίλυση (μη επισκευασμένα), δ) η λίστα των συμβάντων προς 

επικύρωση (επισκευασμένα) και ε) η λίστα των συμβάντων που έχουν επιλυθεί 

(ολοκληρωμένα). Τα στοιχεία που εμφανίζονται στη λίστα είναι: το είδος προβλήματος, 

η φωτογραφία που τράβηξε ο υπάλληλος, η ημερομηνία αποστολής, η προβολή του 

σημείου σε χάρτη καθώς και άλλα που εξαρτώνται από τον τύπο της βλάβης. Οι χρήστες 

έχουν διαφορετικά δικαιώματα εκτέλεσης λειτουργειών στη λίστα, τα οποία 

καθορίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος (Κεφάλαιο 3).  

 

Τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή κινητών συσκευών και τα δεδομένα της 

εφαρμογής σταθερού υπολογιστή αποθηκεύονται σε μία κοινή Βάση Δεδομένων. Η 

εφαρμογή κινητών συσκευών έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης, μέχρι να 

γίνει μεταφόρτωση όταν θα υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο. 

 

Όλα τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων, εμφανίζονται στο 

γεωγραφικό υπόβαθρο (ψηφιακός χάρτης). Ο χάρτης αυτός είναι δυναμικά συνδεδεμένος 

με τις διαδικτυακές φόρμες έτσι ώστε επιλέγοντας ο χρήστης κάποιο στοιχείο στο χάρτη 

εμφανίζονται η αντίστοιχη φόρμα που περιέχει τα περιγραφικά δεδομένα του 

επιλεγμένου γεωγραφικού στοιχείου όπως η θέση του με διεύθυνση ή/και συντεταγμένες 

ΧΥ, ο τύπος του, η ημερομηνία καταχώρησης στο σύστημα, η χιλιομετρική θέση κ.ά.. 

Τα γεωγραφικά δεδομένα ενημερώνονται οποτεδήποτε τα τροποποιήσει ο χρήστης μέσω 

της εφαρμογής. Οι βασικές λειτουργίες πλοήγησης ψηφιακού χάρτη όπως εστίαση, 

απομάκρυνση και μετακίνηση (zoom in, zoom out, pan), παρέχονται στον χρήστη.  

 

1.4 Διάρθρωση Εργασίας 

 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μία περιγραφή των προβλημάτων που καλείται να επιλύσει ένα 

πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζεται σε διαφορετικές τύπου πλατφόρμες (mobile 

και desktop). Έπειτα γίνεται μια περιγραφή των διαθέσιμων τρόπων υλοποίησης 

εφαρμογών για κινητά και συγκριτική αξιολόγηση αυτών. Τέλος γίνεται μία λεπτομερής 

περιγραφή και σύγκριση των δύο δημοφιλέστερων πλαισίων ανάπτυξης υβριδικών 

εφαρμογών Ionic και React Native και πλήρης δικαιολόγηση του τί και γιατί το επιλέξαμε 

τελικά. 
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Το κεφάλαιο 3 σχετίζεται με το σχεδιασμό και ανάλυση του συστήματος. Αρχικά 

περιγράφουμε το μοντέλο εργασίας που ακολουθήθηκε και εξηγούμε το γιατί το 

επιλέξαμε. Έπειτα γίνεται περιγραφή και απαρίθμηση των λειτουργικών και μη 

λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος. Τέλος δίνεται ένα διάγραμμα Περιπτώσεων 

Χρήσης και γίνεται μία περιγραφή και απεικόνιση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

  

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η δομή του πλαισίου ανάπτυξης Ionic (Ionic Framework) 

και του Node.js διακομιστή ιστού (Node.js web server). Γίνεται πλήρης περιγραφή της 

Βάσης Δεδομένων που υλοποιήσαμε, με παρουσίαση του Σχεσιακού μοντέλου και 

ερωτημάτων που πραγματοποιούνται στη Βάση. Τέλος γίνεται απαρίθμηση των αρχείων 

που δημιουργήθηκαν και αναφέρεται ο ρόλος αυτών. 

 

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση σεναρίων χρήσης της εφαρμογής με στιγμιότυπα 

οθόνης, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της στον αναγνώστη. 

 

Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη της εργασίας και παρατίθενται τα 

συμπεράσματα που βγήκαν από την εκπόνηση αυτής. Τέλος παρουσιάζονται κάποιες 

ιδέες για το πώς το πληροφοριακό σύστημα που υλοποιήσαμε μπορεί να επεκταθεί και 

να βελτιωθεί περαιτέρω. 
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2 Παρουσίαση και Σύγκριση των Διαθέσιμων Πλαισίων Εργασίας 

 

2.1 Εισαγωγή στο Πρόβλημα 

 

Οι φορητές συσκευές και οι φορητοί υπολογιστές έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο και 

έχουν γίνει πανταχού παρόντες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πλήθος φορητών συσκευών 

και διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων που έχουν αναπτύξει διάφορες εταιρίες. 

Μερικά παραδείγματα είναι iOS της Apple, Android της Google, Windows Phone της 

Microsoft, λειτουργικό σύστημα BlackBerry RIM, το Symbian, κ.λπ. Μέσα σε τόσες 

πολλές φαινομενικές ευκαιρίες, υπάρχουν επίσης τεράστιες προκλήσεις στη μηχανική 

και στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών για κινητά. Τα διαφορετικά πρότυπα και 

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα σε διαφορετικές συσκευές σημαίνουν συχνά ότι μία 

εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει σε μία φορητή συσκευή πολύ καλά, ενώ πιθανότατα 

να μη λειτουργεί σε μία άλλη. Αυτό συμβαίνει επειδή τα συστήματα διαφέρουν μεταξύ 

τους στον τρόπο που επεξεργάζονται και απεικονίζουν τα δεδομένα, στον τρόπο που 

επικοινωνούν, διαχειρίζονται τη μνήμη, σε δυνατότητες προβολής κα. (Amatya et al. 

(2014)). 

 

Στο πρόβλημα αυτό, στην περίπτωση του RoadS προστίθεται και το γεγονός ότι θέλουμε 

συμβατότητα όχι απλά με όλες τις κινητές συσκευές αλλά και με επιτραπέζιο υπολογιστή, 

καθώς η χρήση του θα είναι εκτενής εκεί. 

 

Καλούμενοι λοιπόν να επιλύσουμε το πρόβλημα που περιγράψαμε παραπάνω, κάναμε 

αρχικά μία έρευνα στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να υλοποιήσει μία 

εφαρμογή για κινητά. Αναλύθηκε ο καθένας από αυτούς και έγινε μία συγκριτική 

αξιολόγηση έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που τελικά βολεύει περισσότερο να 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του RoadS. Έπειτα αναλύσαμε δύο από τα 

δημοφιλέστερα πλαίσια υλοποίησης υβριδικών εφαρμογών (που είναι και η μέθοδος που 

τελικά επιλέξαμε για λόγους που περιγράφονται παρακάτω) και τα συγκρίναμε έτσι ώστε 

να γίνουν σαφή τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους και οι λόγοι που επιλέξαμε 

ένα εξ αυτών. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα όσα αναφέρουμε. 
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2.2 Κατηγορίες Εφαρμογών για Κινητά (Mobile Applications) 

 

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες εφαρμογών από τις όποιες έχει να επιλέξει ένας 

προγραμματιστής για να υλοποιήσει ένα έργο, οι εγγενείς εφαρμογές (native apps), οι 

εφαρμογές ιστού (web apps) και οι υβριδικές εφαρμογές (hybrid apps). Κάθε κατηγορία 

εξ αυτών έχει τη δική της ποιοτική αξία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μία περιγραφή και σύγκριση αυτών. 

 

2.2.1 Εγγενείς Εφαρμογές (Native Apps) 

 

Πρόκειται μέχρις ώρας για τη συνηθέστερη προσέγγιση στην ανάπτυξη εφαρμογών. Μια 

εγγενής εφαρμογή υλοποιείται για μία συγκεκριμένη πλατφόρμα και είναι γραμμένη σε 

γλώσσες που αυτή η πλατφόρμα αναγνωρίζει. Για παράδειγμα, οι γλώσσες 

προγραμματισμού Swift και Objective C χρησιμοποιούνται σε εγγενείς εφαρμογές iOS 

και η Java για εφαρμογές Android. 

 

Οι εγγενείς εφαρμογές χτίζονται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο Ολοκληρωμένο 

Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE) για το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα/πλατφόρμα που 

προορίζονται. Τόσο η Apple, όσο και η Google, παρέχουν στους προγραμματιστές 

εργαλεία ανάπτυξης, στοιχεία διεπαφής και SDK (Software Development Kit). 

Παρακάτω παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών σύμφωνα με τους 

Clearbridge Mobile (2020), Saccomani (2020), Slishuk (2020) και Kotsidou (2020). 

 

Βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η απόδοση, η ταχύτητα και 

η διαδραστικότητα. Ο προγραμματιστής μέσω αυτής της προσέγγισης υλοποίησης 

μπορεί να χειριστεί κάθε πολύπλοκο κομμάτι μιας εφαρμογής. Κάθε εγγενής εφαρμογή 

χτίζεται για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και μπορεί να επωφεληθεί πλήρως όλων των 

δυνατοτήτων (utilities) της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η καλύτερη δυνατή 

εμπειρία για τον χρήστη και μια πολύ φυσική ροή λόγω των συγκεκριμένων προτύπων 

και οδηγιών διεπαφής χρήστη (UI) της εκάστοτε πλατφόρμας. 

 

Κλείνοντας με τα πλεονεκτήματα, το γεγονός της υποχρεωτικής συσχέτισης των εγγενών 

εφαρμογών με τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών (App Stores), βοηθά αφενός 

στην υποστήριξη των εφαρμογών από αυτά, αφετέρου στον εύκολο εντοπισμό τους μέσω 



7 
 

του εκάστοτε App Store. Επιπλέον εξαλείφει οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να 

σχετίζονται με τη λήψη (download) των εφαρμογών. 

 

Στον αντίποδα, σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι το κόστος 

ανάπτυξης. Κάθε πλατφόρμα, iOS και Android, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες, δύσκολες 

κατά γενική ομολογία, γλώσσες προγραμματισμού και η εκμάθηση αυτών κοστίζει 

χρονικά και οικονομικά. Επιπρόσθετα, οι ανανεώσεις της εφαρμογής και οι τόσοι 

διαφορετικοί τύποι συσκευών Android, κάνουν τη συντήρηση της εφαρμογής αρκετά 

ακριβή. Γενικά, το κόστος, οικονομικό και χρονικό, καθιστά τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση μάλλον αποτρεπτική για απλές εφαρμογές.  

 

2.2.2 Εφαρμογές Ιστού (Web Apps) 

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών επιτρέπει στον προγραμματιστή να δουλέψει με 

απλά διαθέσιμα βασικά εργαλεία, όπως τα HTML5/CSS/JavaScript. Ουσιαστικά, 

δουλεύοντας υπό αυτή την προσέγγιση, δημιουργούμε μα απλή εφαρμογή η οποία 

εκτελείται σε προγράμματα περιήγησης όπως για παράδειγμα Chrome ή Safari. Με 

ακόμη πιο απλά λόγια, δημιουργείται ένας ιστότοπος ο οποίος έχει εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να εμφανίζεται ορθά σε προγράμματα περιήγησης 

που τρέχουν σε ένα κινητό. Mε την ταχύτητα που εμπλουτίζονται με νέες δυνατότητες 

τα προγράμματα περιήγησης, οι εφαρμογές ιστού περιορισμένης πολυπλοκότητας 

μπορούν να προσφέρουν μια αξιοπρεπή εμπειρία στον χρήστη. Παρακάτω παρατίθενται 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών σύμφωνα με τους Clearbridge Mobile 

(2020), Saccomani (2020), Slishuk (2020) και Kotsidou (2020). 

 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης προσέγγισης υλοποίησης μια κινητής εφαρμογής 

είναι μάλλον προφανή. Οι εφαρμογές ιστού είναι εύκολα ελέγξιμες και μπορούν να 

τρέξουν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χωρίς ανησυχία για το αν θα προκύψει κάποιο 

πρόβλημα. Επιπλέον, παρακάμπτεται η διαδικασία αποδοχής της εφαρμογής από τα 

καταστήματα εφαρμογών (App Stores), κάτι που μειώνει αισθητά τον χρόνο υλοποίησής 

της. Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το σημαντικότερο πλεονέκτημα 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες προσεγγίσεις. Ο κύκλος ανάπτυξης της εφαρμογής είναι 

μακράν ο ταχύτερος, δεδομένου ότι τα εργαλεία-γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι 

ελάχιστα και σχετικά απλά, μόνο HTML, CSS και JavaScript. Επιπλέον, οι εφαρμογές 
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ιστού μπορούν να ικανοποιήσουν κι εκείνους τους λίγους τρελούς ή ρομαντικούς που 

χρησιμοποιούν ακόμη τηλέφωνα με πλατφόρμες Blueberry και Windows. 

 

Υπάρχει όμως και ο αντίλογος και είναι σημαντικός. Οι εφαρμογές ιστού δεν έχουν 

πρόσβαση στη συσκευή του χρήστη. Ως εκ τούτου, αυτό περιορίζει κάποιες πρόσθετες 

επιλογές που θα ήταν χρήσιμες για την προσαρμογή/παραμετροποίηση της εφαρμογής 

και μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον χρήστη. Μιλώντας για εμπειρία χρήστη, πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι εφαρμογές ιστού υστερούν σε ταχύτητα και διαδραστικότητα 

(συγκριτικά πάντα με τις υπόλοιπες προσεγγίσεις), ενώ πρόβλημα αποτελεί και το ότι ο 

χρήστης πρέπει να ακολουθήσει περισσότερα βήματα για να χρησιμοποιήσει την 

εφαρμογή, τρέχοντας το πρόγραμμα περιήγησης και αναζητώντας την εφαρμογή στη 

μηχανή αναζήτησης ή πληκτρολογώντας το URL αυτής. 

 

Ένα σημαντικό ακόμη μειονέκτημα είναι ότι οι εφαρμογές αυτού του τύπου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο εάν ο χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ένα επιπλέον 

μειονέκτημα που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι καθώς οι εφαρμογές ιστού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, είναι πιο ευάλωτες στο κομμάτι της ασφάλειας 

συγκριτικά με εφαρμογές που έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν εκτός σύνδεσης (offline). 

Τέλος, ένα μειονέκτημα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αφορά τον εντοπισμό της 

εφαρμογής. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν η δυνατότητα της κατηγοριοποίησης και η 

ευκολία της αναζήτησης που προσφέρει ένα κατάστημα εφαρμογών (App Store), πολλές 

εφαρμογές ιστού είναι καταδικασμένες στην αφάνεια του αχανούς διαδικτύου. 

 

2.2.3 Υβριδικές Εφαρμογές (Hybrid Apps) 

 

Οι υβριδικές εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε πολλές πλατφόρμες και 

να συμπεριφέρονται σαν εγγενείς εφαρμογές. Μια υβριδική εφαρμογή είναι ουσιαστικά 

ένας συνδυασμός μιας εγγενούς εφαρμογής και μιας εφαρμογής ιστού. Παρόλο που 

αυτός ο τύπος εφαρμογής βρίσκεται στα App Stores κι εγκαθίσταται σε μια συσκευή 

(όπως γίνεται και στις περιπτώσεις των εγγενών εφαρμογών), τεχνικά πρόκειται για μια 

εφαρμογή ιστού που έχει δημιουργηθεί με HTML, CSS, JavaScript και φιλοξενείται 

εντός μιας εγγενούς εφαρμογής. 

 

Κοντολογίς, μια υβριδική εφαρμογή είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή ιστού που 

ενσωματώνει εγγενείς λειτουργίες. Αυτή η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη 
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ενός περιτυλίγματος το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των διαφόρων πλατφορμών. 

Παρακάτω παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών σύμφωνα με τους 

Clearbridge Mobile (2020), Saccomani (2020), Slishuk (2020) και Kotsidou (2020). 

 

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, στα σημαντικότερα και πιο εμφανή εξ αυτών 

συγκαταλέγεται το ότι απαιτείται μια και μόνο βάση κώδικα έτσι ώστε η εφαρμογή να 

είναι λειτουργική σε πολλές πλατφόρμες, όπερ σημαίνει κέρδος σε κόστος και χρόνο 

ανάπτυξης. Κι όχι μόνο. Η μια βάση κώδικα για όλες τις πλατφόρμες καθιστά τη 

συντήρηση της εφαρμογής εμφανώς ευκολότερη συγκριτικά με τη λύση της εγγενούς 

ανάπτυξης. 

 

Ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης των υβριδικών 

εφαρμογών στα εσωτερικά APIs και το υλικό της συσκευής, εκμεταλλευόμενες έτσι στο 

έπακρο κάποια μέρη του κινητού όπως για παράδειγμα η κάμερα ή το GPS. 

 

Κλείνοντας με τα πλεονεκτήματα, οι υβριδικές εφαρμογές, παρότι στη ουσία τους είναι 

εφαρμογές χτισμένες με εργαλεία web, δεν χρειάζονται για να λειτουργήσουν πρόγραμμα 

περιήγησης κι αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των εφαρμογών ιστού. 

 

Στην αντίπερα όχθη και στα μειονεκτήματα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι οι 

υβριδικές εφαρμογές είναι πιο αργές από τις εγγενείς όταν έχουμε να κάνουμε με 

πολύπλοκες και βαριές εφαρμογές. Πέραν τούτου, όσο περισσότερη παραμετροποίηση 

απαιτεί η εφαρμογή για κάθε πλατφόρμα, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η υβριδική 

ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να αποφέρει αύξηση στο κόστος και στο χρόνο υλοποίησης. 

Στην πραγματικότητα, σε περιπτώσεις που η προσαρμογή αυτή είναι εξαιρετικά εκτενής, 

η λύση της υβριδικής ανάπτυξης μπορεί να κοστίσει περισσότερο από μια εγγενή λύση. 

 

Ένα ακόμη μειονέκτημα που υφίσταται στην ανάπτυξη μιας υβριδικής εφαρμογής είναι 

η εξάρτησή της από άλλες πλατφόρμες (third-party platforms/ plugins) έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθούν εγγενείς λειτουργίες. Τα «πρόσθετα» αυτά μπορεί να μην είναι 

ενημερωμένα ή να είναι αναξιόπιστα. Επιπλέον, αν δεν υπάρχει κάποιο έτοιμο που να 

παρέχει κάποια χρήσιμη λειτουργία για την εφαρμογή, τότε απαιτείται να αφιερωθεί 

αρκετός χρόνος για την υλοποίηση τους. Τέλος, αξίζει να σταθούμε και στην εμπειρία 

χρήστη, η οποία σε κάποιες (λίγες είναι η αλήθεια) περιπτώσεις μπορεί να θυσιαστεί όταν 
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η τακτική μιας βάσης κώδικα δεν μπορεί να προσαρμόσει και να απεικονίσει ολόσωστα 

την εφαρμογή σε κάθε πλατφόρμα. 

 

2.2.4 Συγκριτικοί Πίνακες και Συμπεράσματα 

 

Ο Πίνακας 2 συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των παραπάνω 

προσεγγίσεων. Στον Πίνακα 3 μπορούμε να δούμε ποια μέθοδο ανάπτυξης χρησιμοποιούν 

κάποιες από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές των καταστημάτων εφαρμογών (App Stores). 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η επεξήγηση των συμβολισμών των πινάκων του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

Πίνακας 1 Επεξήγηση συμβόλων πινάκων 

Σύμβολο Επεξήγηση 

 

Μέτρια Ικανοποιητικό 

 

Πολύ Ικανοποιητικό 

 

Πλήρως Ικανοποιητικό 
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Πίνακας 2 Σύγκριση Εγγενών, Υβριδικών Εφαρμογών και Εφαρμογών Ιστού 

 Εγγενείς 
Εφαρμογές 

Εφαρμογές 
Ιστού 

Υβριδικές 
Εφαρμογές 

Ταχύτητα Ανάπτυξης 
 

 
 

Εκμάθηση Εργαλείων 
Ανάπτυξης    

Πρόσβαση στο Hardware της 
Συσκευής  

- 
 

Απόδοση και 
Διαδραστικότητα  

  

Πρότυπα UX & UI 
 

  

Έλεγχος Ποιότητας και 
Ασφάλειας  

- 
 

Επαναχρησιμοποίηση Κώδικα 
σε Διαφορετικές Πλατφόρμες  

  

Λειτουργία Offline 
 

- 
 

Οικονομικό Κόστος 
 

 
 

Μακροπρόθεσμη Επένδυση 
 

  

Υποστήριξη για Ενσωμάτωση 
Τρίτων Στοιχείων  

- 
 

Εύρεση Εφαρμογής 
 

 
 

Ευκολία Συντήρησης 
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Πίνακας 3 Μέθοδος Ανάπτυξης των Δημοφιλέστερων Εφαρμογών 

 Εγγενείς Εφαρμογές Υβριδικές Εφαρμογές 

WhatsApp 
 

 

Facebook 
 

 

Facebook Messenger 
 

 

Instagram  
 

Snapchat 
 

 

Uber  
 

YouTube 
 

 

Gmail  
 

Evernote  
 

Twitter  
 

 

Καλούμαστε λοιπόν να αποφασίσουμε ποια προσέγγιση θα ήταν ιδανική για την 

υλοποίηση της εφαρμογής και κατ’ επέκταση του πληροφοριακού συστήματος. Για να 

φτάσουμε στη λύση που μας ταιριάζει περισσότερο θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια 

ερωτήματα: 

 Ποια είναι η φύση του έργου; 

 Ποιοι είναι οι χρονικοί περιορισμοί για την υλοποίηση του; 

 Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του;  

 Απαιτούνται συχνές ενημερώσεις;  

 

Ξεκινώντας από την εύκολη και μάλλον προφανή απόφαση, η περιορισμένη 

λειτουργικότητα που προσφέρουν οι εφαρμογές ιστού καθιστά τη συγκεκριμένη λύση 

αποτρεπτική. Το RoadS θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην κάμερα και στην τοποθεσία 

της κινητής συσκευής, λειτουργία που δεν υποστηρίζεται από τις εφαρμογές ιστού. 

Επιπλέον απαίτηση του RoadS είναι ότι θα πρέπει να λειτουργεί ακόμα και εκτός 

δικτύου, κάτι που επίσης δεν είναι δυνατόν με χρήση εφαρμογής ιστού. 

 

Για να λάβουμε τη σωστή απόφαση ανάμεσα στις εγγενείς και υβριδικές θα πρέπει να 

δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για την 

υλοποίηση του RoadS. Καθώς το RoadS υλοποιείται στα πλαίσια μιας διπλωματικής 
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εργασίας, μεγάλη σημασία έχει ο χρόνος ανάπτυξης/ υλοποίησης του και ο χρόνος 

εκμάθησης των απαραίτητων εργαλείων. Το σύστημα δεν είναι τόσο βαρύ και πολύπλοκο 

έτσι ώστε να απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην απόδοση. Το κόστος 

συντήρησης αλλά και ο χρόνος ελέγχου ποιότητας είναι αρκετά σημαντικά. Τα ίδια 

ισχύουν γενικά για εφαρμογές που έχουν μικρή εμβέλεια χρήσης ή/και υλοποιούνται από 

μικρές εταιρίες οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος ανάπτυξης εγγενών 

εφαρμογών (native apps). Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 

4. 

 

Πίνακας 4 Προσαρμοσμένη Σύγκριση Μεθόδων Ανάπτυξης Εφαρμογών για το RoadS 

RoadS Εγγενείς Εφαρμογές Εφαρμογές Ιστού Υβριδικές Εφαρμογές 

Πρόσβαση σε Hardware 
(κάμερα/ τοποθεσία)  

 
 

Λειτουργία Offline 
 

 
 

Λειτουργική σε mobile & 
desktop mode    

Λειτουργική σε iOS και 
Android    

Χρόνος Εκμάθησης 
Εργαλείων Ανάπτυξης    

Ταχύτητα Ανάπτυξης 
   

Χρόνος Ελέγχου 
Ποιότητας    

Απόδοση/ 
Διαδραστικότητα    

Ευκολία συντήρησης 
   

 

Δεδομένου λοιπόν, ότι στοχεύουμε να κατασκευάσουμε ένα πληροφοριακό σύστημα, 

πλήρως λειτουργικό σε κάθε πλατφόρμα, είτε είναι iOS, είτε είναι Android, είτε είναι 

desktop, με το μικρότερο δυνατό κόστος οικονομικό και χρονικό, και συνάμα εύκολα 

ανανεώσιμο, καταλήγουμε στην προσέγγιση της υβριδικής ανάπτυξης. Κι εδώ, 

καλούμαστε να συγκρίνουμε τα δύο πιο σημαντικά frameworks αυτή της προσέγγισης 

και να καταλήξουμε σε αυτό πάνω στο οποίο θα χτιστεί το RoadS. 



14 
 

2.3 Πλαίσια Ανάπτυξης Υβριδικών Εφαρμογών (Hybrid Apps Frameworks) 

 

Η ανάπτυξη υβριδικών κινητών εφαρμογών βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Ολοένα και 

περισσότερες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού κάνουν στροφή προς αυτόν τον τομέα, 

θέλοντας να εξελίξουν τα προϊόντα και να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους. Στόχος τους 

είναι ασφαλώς η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, κάτι που επιτυγχάνεται με την 

ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες είναι λειτουργικές σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, όπως 

desktop, Android, iOS. Πλέον η διαδικασία ανάπτυξης γίνεται πιο απλή και γρήγορη, 

δεδομένου ότι χρειάζεται μόνο η ανάπτυξη μιας ενιαίας εφαρμογής και όχι πολλών 

εγγενών (native) εφαρμογών. 

 

Αρκετά είναι και τα σχετικά πλαίσια ανάπτυξης (frameworks) που έκαναν την εμφάνισή 

τους τα τελευταία χρόνια. Για την υλοποίηση του παρόντος έργου, κληθήκαμε να 

επιλέξουμε ανάμεσα στα δύο δημοφιλέστερα και πιο ολοκληρωμένα, το React Native και 

το Ionic. Αυτά και θα παρουσιάσουμε ακολούθως, συγκρίνοντάς τα και καταλήγοντας 

στο ένα εξ αυτών. 

 

2.3.1 React Native 

 

Το React Native είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης σε JavaScript για τη σύνταξη πραγματικών 

εγγενών εφαρμογών για κινητές συσκευές iOS και Android. Βασίζεται στο React, τη 

βιβλιοθήκη JavaScript του Facebook για τη δημιουργία διεπαφών χρήστη, αλλά αντί να 

στοχεύει στο πρόγραμμα περιήγησης, στοχεύει σε πλατφόρμες για κινητά. Με άλλα 

λόγια, οι προγραμματιστές ιστού (web developers) μπορούν πλέον να γράφουν 

εφαρμογές για κινητές συσκευές που φαίνονται και έχουν την αίσθηση μιας πραγματικά 

εγγενούς εφαρμογής, όλα από την άνεση μιας βιβλιοθήκης JavaScript που ήδη 

γνωρίζουν. Επιπλέον, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα που γράφεται μπορεί να 

μοιραστεί μεταξύ πλατφορμών, το React Native διευκολύνει την ταυτόχρονη ανάπτυξη 

τόσο για Android όσο και για iOS (OREILLY (2020)). 

 

Οι εφαρμογές React Native γράφονται χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό JavaScript και 

XML-esque markup, γνωστή ως JSX. Στη συνέχεια, το React Native λειτουργεί ως 

γέφυρα, αποδίδοντας APIs σε Objective-C (για iOS) ή Java (για Android). Έτσι, η 

εφαρμογή αποδίδεται/απεικονίζεται χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία διεπαφής 
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(UI) για κινητά, όχι προβολές ιστού (webviews) και μοιάζει με εγγενή εφαρμογή (Bircan 

(2017)) . Ο τρόπος που γίνεται αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Μέσω του React Native 

έχουμε επίσης πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η κάμερα του τηλεφώνου ή η τοποθεσία 

του χρήστη.  

 

 
Εικόνα 1 React Framework. Bircan (2017) 

 

Το React Native υποστηρίζει επί του παρόντος τόσο iOS όσο και Android, και έχει τη 

δυνατότητα να επεκταθεί και σε μελλοντικές πλατφόρμες. Είναι ένα εξαιρετικά 

ανερχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης ανοικτού κώδικα και αναμφισβήτητα ένας εκ των πλέον 

δυνατών παικτών στο χώρο των υβριδικών κινητών εφαρμογών. Υποστηρίζεται από μια 

κοινότητα υψηλού επιπέδου προγραμματιστών και κορυφαίων εταιριών, 

συμπεριλαμβανομένων του Facebook και του Instagram. Ακολουθούν τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους Borodinets (2019), OREILLY (2020) και 

Kremer (2020) . 

 

2.3.1.1 Πλεονεκτήματα React Native 
 

 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης κώδικα. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

υπάρχοντος κώδικα είναι ένα εκ των βασικότερων πλεονεκτημάτων που 

αποδίδονται στο React Native. Μάλιστα, αναφορές κάνουν λόγο για ποσοστό 

επαναχρησιμοποίησης έως και 95%, κάτι που αναμφισβήτητα επιταχύνει τη 

διαδικασία ανάπτυξης και συνάμα μειώνει το κόστος παραγωγής. 
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 Ταχύτερες εφαρμογές. Οι εφαρμογές React Native μοιάζουν σε συμπεριφορά και 

διεπαφή χρήστη (User Interface) με τις εγγενείς εφαρμογές (Native Apps) λόγω 

του ότι και οι δύο χρησιμοποιούν έτοιμα εξειδικευμένα μπλοκ κώδικα για κάθε 

πλατφόρμα στην οποία θέλουν να υποστηρίζεται η εφαρμογή. Υπό αυτό το 

πρίσμα, το React Native μοιάζει να είναι κατάλληλο σε περιπτώσεις που 

προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτητας της εφαρμογής και όχι η πολυπλοκότητά 

της. 

 Εύκολη εκμάθηση από έμπειρους προγραμματιστές. Η διαδικασία ανάπτυξης είναι 

εύκολη και βολική. Για να προχωρήσει στην ανάπτυξη ένας προγραμματιστής θα 

πρέπει απλά να έχει εμπειρία στη σύνταξη κώδικα JavaScript, και, σαφώς, να 

γνωρίζει React. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για να παρουσιαστεί ένα ποιοτικό 

Android ή iOS προϊόν, απαιτείται προγραμματιστική εμπειρία. Οι πλατφόρμες 

έχουν αρκετά όμοια αλλά και ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία ανεβάζουν τον 

κίνδυνο λάθους κατά την ανάπτυξη. Κοντολογίς, το React Native είναι εύκολο 

και βολικό, εάν ο προγραμματιστής αντιλαμβάνεται τι έχει να αντιμετωπίσει και 

τι αποτελέσματα αναμένει. 

 Μείωση χρόνου υλοποίησης (σε σχέση με εγγενείς εφαρμογές). Η παράλληλη 

παρουσία σε πλατφόρμες και η ευκολία ανάπτυξης μειώνουν τον χρόνο που 

απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, σε σύγκριση με την ανάπτυξη των 

εγγενών εφαρμογών (Native Apps). Πέραν τούτου, στη μείωση του χρόνου 

ανάπτυξης συμβάλλει και η υποστήριξη που παρέχεται από την κοινότητα των 

προγραμματιστών React Native. Πολλά είναι τα πρόσθετα που έχουν υλοποιηθεί 

και είναι άμεσα διαθέσιμα για να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του προγραμματιστή. 

 Συμβατότητα με κώδικα εγγενών εφαρμογών. Η καλή συμβατότητα με εγγενή 

στοιχεία (Native Components) κώδικα επιτρέπει την προσθήκη αυτών σε React 

Native εφαρμογές, για καλύτερη απόδοση. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθούν React Native στοιχεία (Components) σε εγγενείς εφαρμογές 

(Native Apps) προκειμένου να προστεθούν συγκεκριμένες λειτουργίες για τις δύο 

πλατφόρμες (Android και IOS) ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην 

περίπτωση του Instagram. 

 

2.3.1.2 Μειονεκτήματα React Native 
 

 Περισσότερος κόπος για να στηθεί σε Android. Το React Native σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε αρχικά για την πλατφόρμα iOS. Ως εκ τούτου, ενδέχεται αρκετά 
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στοιχεία Android (Android Components) να χρειάζονται περισσότερη 

προσπάθεια για να λειτουργήσουν ορθά στο έργο μας. 

 Μειωμένη υποστήριξη πολύπλοκων, εξειδικευμένων ανά πλατφόρμα, λειτουργιών. Η 

συγκεκριμένη τεχνολογία μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο στην ανάπτυξη 

απλών εφαρμογών και χάνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα όταν απαιτείται 

υλοποίηση σύνθετων λειτουργιών, εξειδικευμένων σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

 Απαιτείται προγραμματιστική εμπειρία σε εγγενείς εφαρμογές. Είναι εξαιρετικά 

πιθανό κατά τη διαδικασία ανάπτυξης να χρειαστούν από τον προγραμματιστή 

δεξιότητες και εμπειρία πάνω σε στοιχεία εγγενών εφαρμογών (Native Apps 

Components). Στοιχεία που έχουν υλοποιηθεί είτε σε Objective C / Swift, είτε σε 

Java. 

 Η εκμάθηση React απαιτεί αρκετό χρόνο εξοικείωσης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

χρειάζεται επιπλέον χρόνος εξοικείωσης με React, JSX (εάν δεν υπάρχει πρότερη 

εμπειρία σε ReactJS) και γενικά με τη διαφορετική προσέγγιση στη συγγραφή 

κώδικα. 

 Χαμηλή απόκριση εφαρμογών (συγκριτικά με τις εγγενείς εφαρμογές). Η απόδοση των 

React Native εφαρμογών παραμένει σταθερά χαμηλότερη της απόδοσης των 

εγγενών εφαρμογών (Native Apps) λόγω της γεφύρωσης που απαιτείται μεταξύ 

των εγγενών στοιχείων (Native Components) και της επιχειρησιακής λογικής 

(Business Logic) του συστήματος. 

 

2.3.2 Ionic 

 

Το Ionic είναι ένα πλήρες SDK (Software Development Kit) ανοιχτού κώδικα για 

ανάπτυξη υβριδικών εφαρμογών για κινητά που δημιουργήθηκε από τους Max Lynch, 

Ben Sperry και Adam Bradley της Drifty Co. το 2013. Η αρχική έκδοση κυκλοφόρησε 

το 2013 και χτίστηκε πάνω σε AngularJS και Apache Cordova. Σήμερα χρησιμοποιείται 

σε πάνω από 5 εκατομμύρια εφαρμογές. (“Ionic”, En.wikipedia.org N.P. 2020). 

 

Η τελευταία έκδοση του Ionic του επιτρέπει να λειτουργεί ανεξαρτήτως πλαισίου 

ανάπτυξης (framework agnostic). Έτσι μπορεί κάποιος να δουλέψει με AngularJS αν το 

θέλει, αλλά επίσης και με React και View.js. (“Ionic”, En.wikipedia.org N.P. 2020). 
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Το Ionic παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη υβριδικών κινητών 

εφαρμογών, εφαρμογών επιτραπέζιων υπολογιστών (desktop) και Progressive Web που 

βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές ανάπτυξης ιστού, χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες όπως CSS, HTML5 και Sass. Ειδικότερα, οι εφαρμογές για κινητά μπορούν 

να δημιουργηθούν με αυτές τις τεχνολογίες Ιστού και στη συνέχεια να διανέμονται μέσω 

εγγενών καταστημάτων εφαρμογών (Native App Stores) για εγκατάσταση σε συσκευές 

χρησιμοποιώντας το Cordova ή το Capacitor (“Ionic”, En.wikipedia.org N.P. 2020). Στην 

«Εικόνα 2 Ionic Framework» αποδίδονται σχηματικά τα παραπάνω. Παρακάτω 

αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του όπως αυτά περιγράφονται στους 

Altexsoft (2019), Borodinets (2019) και  Ionic Framework (2020), Kremer (2020). 

 

 
Εικόνα 2 Ionic Framework. Altexsoft (2019) 

 

2.3.2.1 Πλεονεκτήματα Ionic 
 

 Μικρός Κύκλος Ανάπτυξης. Η ενασχόληση με το Ionic δεν απαιτεί ενασχόληση (και 

συνάμα ξόδεμα χρόνου) με εγγενείς (native) γλώσσες ή ζητήματα που αφορούν 

συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλά έτοιμα πρότυπα (templates), 

βιβλιογραφία και παραδείγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αυτούσια. Αυτό σημαίνει μικρότερος κύκλος ανάπτυξης. 

 Γρήγορη Δημιουργία Πρωτότυπων. Τα προκαθορισμένα πρότυπα (templates) και 

μια ποικιλία από starter kits εξυπηρετούν στη γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων. 
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 Άμεση εξοικείωση για frontend προγραμματιστές. Ένας frontend προγραμματιστής 

είναι σαφώς εξοικειωμένος με το σύνολο των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στο 

Ionic, κάτι που μειώνει σημαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας. 

 Αυτόματη Προσαρμογή στις Δημοφιλείς Πλατφόρμες. Η εφαρμογή τρέχει σε όλες τις 

δημοφιλείς πλατφόρμες (iOS, Android, Windows, desktop, Web, PWA), 

παράγοντας διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτών με ελάχιστες παραλλαγές κώδικα.  

 Σωστή Απεικόνιση σε όλες τις Πλατφόρμες. Η εφαρμογή απεικονίζεται εξίσου καλά 

σε διαφορετικές πλατφόρμες και συσκευές. 

 Ευκολία/ Μικρό κόστος ελέγχου του τελικού προϊόντος. Ο έλεγχος μιας εφαρμογής 

που έχει υλοποιηθεί με Ionic δεν απαιτεί καν τη χρήση κινητής συσκευής και 

μπορεί να γίνει απευθείας μέσω ενός οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης. 

 Μεγάλο μέγεθος εφαρμογής. Το να προγραμματίζεις χρησιμοποιώντας HTML, 

CSS και JavaScript αυξάνει πολύ το μέγεθος της εφαρμογής και δυσκολεύει τη 

συντήρηση του κώδικα.  

 

2.3.2.2 Μειονεκτήματα Ionic 
 

 Κακή απόδοση. Το Ionic παρουσιάζει κάποια θέματα απόδοσης σε περιπτώσεις 

πολλαπλών κλήσεων προς τον εγγενή (native) κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τεχνολογίες ιστού (web technologies) που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

μιας εφαρμογής μειώνουν σημαντικά την ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει επειδή το 

Ionic δεν χρησιμοποιεί εγγενή στοιχεία (native components) αλλά αντ’ αυτού 

προσπαθεί να «προσομοιώσει» την εγγενή συμπεριφορά χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες ιστού. 

 Δυσκολία υλοποίησης προχωρημένων διαδραστικών μεταβολών. Η πρόσβαση σε 

εγγενείς λειτουργίες στο Ionic γίνεται μέσω κάποιων πρόσθετων (plugin/module). 

Σε περίπτωση που χρειαστεί μία πιο προχωρημένη λειτουργία, η οποία δεν 

υπάρχει ήδη σε κάποιο διαθέσιμο plugin, τότε πιθανότατα να χρειαστεί να 

συνδράμει κάποιος προγραμματιστής εγγενών εφαρμογών. 

 Καθυστέρηση στο φόρτωμα της εφαρμογής. Η χρήση του περιηγητή (browser) 

συνεπάγεται ένα παρατεταμένο φόρτωμα (loading) της εφαρμογής και συνάμα 

μια επιβάρυνση στο φορτίο της CPU λόγω αυτής της προσπάθειας του περιηγητή 

να αποτυπώσει τη συμπεριφορά κάθε πλατφόρμας. 
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 Απουσία Διαφοροποίησης Διεπαφής σε Διαφορετικές Πλατφόρμες. Το εγγενές 

(native) UI παύει να υπάρχει όταν χρησιμοποιούμε το Ionic. Η εφαρμογή μοιάζει 

σχεδόν ίδια παντού, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα ή συσκευή στην οποία 

τρέχει. 

 

2.3.3 Συμπεράσματα – Συγκριτικοί Πίνακες Frameworks  

 

Γενικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο από τα δύο frameworks είναι καλύτερο ή 

χειρότερο. Με μια κουβέντα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι απλά διαφορετικά. Η 

επιλογή εξαρτάται από τους στόχους, τις απαιτήσεις, το κόστος, το χρόνο, το μέγεθος και 

την τεχνογνωσία της ομάδας σας που καλείται να αναπτύξει το έργο, και τέλος τις 

πλατφόρμες στις οποίες θέλουμε να είναι λειτουργικό. 

 

Οι περισσότερες εταιρείες αναζητούν εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού που θα ετοιμάζουν 

εφαρμογές όσο πιο γρήγορα μπορούν. Ο προϋπολογισμός μοιάζει να είναι ένας 

δευτερεύων παράγοντας, με τη γρήγορη παράδοση μιας ποιοτικής εφαρμογής να 

αποτελεί το πρωτεύον ζητούμενο για την εκάστοτε εταιρία. 

 

Εν προκειμένω, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική παραδοχή ότι το Ionic συνίσταται για 

γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών, είναι ευκολότερο στην εκμάθηση και πιο γρήγορο στον 

έλεγχο ποιότητας και έχει πολύ καλύτερη τεκμηρίωση (documentation) συγκριτικά με το 

React Native που ταιριάζει περισσότερο σε πιο ακριβές και πολύπλοκες λύσεις, 

καταλήξαμε στη δημιουργία του έργου με τη χρήση του Ionic framework. Επιλέχθηκε να 

συνδυαστεί με AngularJS, η οποία είναι και η αρχική γλώσσα στην οποία χτίστηκε, 

καθώς είναι σαφώς η πιο χρησιμοποιημένη από την κοινότητα των προγραμματιστών 

Ionic και άρα υπάρχει περισσότερη βιβλιογραφία και παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη 

σε πιθανά προβλήματα. 

 

Για μία πιο ξεκάθαρη εικόνα, αποτυπώνουμε τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία στον 

Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5 Σύγκριση React Native με Ionic. Borodinets (2019)  

 React.Native Ionic 

Γλώσσα προγραμματισμού 
JavaScript, Java Objective-C, 

Swift Open source code 
HTML, CSS, JavaScript, Open 

source code 

Ευκολία στην εκμάθηση 
Ελάχιστα έτοιμα στοιχεία 

κώδικα 

Πολλά έτοιμα στοιχεία κώδικα 
(λειτουργίας και 
παρουσίασης) 

Ευκολία συντήρησης Εύκολη συντήρηση -μεγάλη 
κοινότητα 

Μέτρια, αλλά έχει προοπτικές 
– η κοινότητα συνεχώς 

μεγαλώνει 

Σχεδιασμός διεπαφής χρήστη 
Διαμοιρασμός κώδικα για 

εγγενή εμπειρία χρήστη σε 
κάθε πλατφόρμα 

Παραμετροποίηση με ήδη 
ανεπτυγμένα στοιχεία 

διεπαφής χρήστη 

Απόδοση εφαρμογής 
Εξαιρετική, πολύ κοντά σε 

αυτήν των εγγενών 
εφαρμογών 

Μέτρια 

Επαναχρησιμοποίηση κώδικα Έως και 98% Έως και 70% 

Λειτουργικότητα σε 
διαφορετικές πλατφόρμες 

Ο κώδικας μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί αλλά 

χρειάζεται να γίνουν 
προσαρμογές για 

διαφορετικές πλατφόρμες 

Ο περισσότερος κώδικας 
μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί σε 
διαφορετικές πλατφόρμες 

Υποστηριζόμενες 
πλατφόρμες 

Android & iOS Android & iOS 

Κοινότητα Μεγάλη Μεγάλη 

Έλεγχος 
Απαιτεί κινητή συσκευή ή 

emulator 
Σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

περιήγησης 

Πρόσβαση σε υλικό Πρόσβαση χωρίς εξαρτήσεις 
Χρειάζεται εργαλεία όπως 

PhoneGap και Cordova 

Τεκμηρίωση Πολύ βασική 
Απλή, ξεκάθαρη και επίκαιρη 

(ενημερωμένη) 

Κύκλος ανάπτυξης Πιο αργός Πιο γρήγορος 

Περιπτώσεις χρήσης 
Instagram, Bloomberg, 

Pinterest, Skype, Tesla, Uber, 
Walmart, Vogue κτλ. 

Pacifica, Marketwatch, 
MacLaren, Automotive, 
Sworkikt, Vertfolio κτλ 
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3 Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστήματος 

 

Η πρώτη εργασία που απαιτείται για να κατασκευαστεί ένα λογισμικό είναι η ανάλυση 

απαιτήσεων. Οι στόχοι του λογισμικού, οι περιορισμοί του συστήματος και οι 

προδιαγραφές του, πρέπει εξαρχής να καθοριστούν. Πρέπει να υπάρχει πλήρης 

κατανόηση του λογισμικού, αλλά και του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτό θα πρέπει να 

λειτουργεί. Στόχος είναι, με αυτόν τον τρόπο, να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων. Για να γίνει αυτό θα 

πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια οι Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να το 

σχεδιασμό του συστήματος, οι λειτουργικές απαιτήσεις και μη λειτουργικές απαιτήσεις, 

το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιείται το σύστημα καθώς και οι χρήστες αυτού. 

Τέλος θα παρουσιαστεί ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης κα θα γίνει μια συνοπτική 

περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

 

3.1 Ανάπτυξη Καταρράκτη (Waterfall Development) 

 

Για το σχεδιασμό του συστήματος ακολουθήθηκε το μοντέλο καταρράκτη. Η επιλογή 

του μοντέλου αυτού έγινε λόγω: 

 του περιορισμένου μεγέθους της εφαρμογής, 

 δεν έγινε υπό παραγγελία συγκεκριμένου πελάτη (οπότε δεν θα μπορούσε να 

υπάρχει ανατροφοδότηση) 

 οι προδιαγραφές του συστήματος μπορούσαν να καθοριστούν εξ αρχής από τον 

κατασκευαστή λόγω εμπειρίας (οι ανάγκες ήταν λίγο-πολύ γνωστές) 

 

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του μοντέλου. 

 

Η Ανάπτυξη Καταρράκτη ανήκει στις μεθοδολογίες δομημένου σχεδιασμού. Πρόκειται 

για μια μεθοδολογία κατά την οποία κάθε φάση πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως πριν 

προχωρήσουμε στην επόμενη. Αν και είναι πιθανό να επιστρέψουμε σε μια φάση αφού 

έχει ολοκληρωθεί, κάτι τέτοιο στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα στάδια της 

μεθοδολογίας παρουσιάζονται στην Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3 Μοντέλο Καταρράκτης. UKEssays (2019) 

 

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής όπως αναφέρονται στους 

Λουριδάς (2020), UKEssays (2019), Kienitz (2017) και Powell-Morse (2016) 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

Πλεονεκτήματα 

 Πριν αρχίσει ο προγραμματισμός είναι γνωστά προδιαγραφές και ζητούμενα. 

 Ελαχιστοποιείται η δυνατότητα αλλαγών στις προδιαγραφές. 

 Είναι η παλαιότερη και πιο ώριμη μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού. 

 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (πελάτες, χρήστες, ανάδοχοι) μπορούν να κατανοήσουν 

με ευκολία τη διαδικασία λόγω της απλότητας της. 

 Είναι συχνά συμβατή με τις προδιαγραφές του πελάτη. 

 Όλα τα στάδια του μοντέλου καταρράκτη είναι απόλυτα αναγκαία και αποτελούν 

βασικά στοιχεία των υπόλοιπων μεθόδων ανάπτυξης. 

 Ο καταμερισμός εργασίας καθίσταται εύκολος και απλός, λόγω των ξεκάθαρα 

διακριτών βημάτων του μοντέλου. 

 

Μειονεκτήματα 

 Ο σχεδιασμός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει ο προγραμματισμός. 

 Δεν υπάρχει ανατροφοδότηση (feedback) από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 

 Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πρότασης του 

συστήματος (system proposal) έως τη στιγμή που ο πελάτης θα πάρει το ΠΣ. 
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 Στα πραγματικά έργα είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει τόσο ξεκάθαρη γραμμική 

ακολουθία βημάτων. 

 Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν εξαρχής οι απαιτήσεις ενός συστήματος και 

να γίνει πλήρης ανάλυση αυτού. 

 Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη του έργου μέχρι την 

παραλαβή μιας πρώτης έκδοσης από τον πελάτη είναι πολύ μεγάλο.  

 Η προσπάθεια που καταβάλλεται για την υλοποίηση/ ολοκλήρωση του 

συστήματος είναι πιθανό να υποτιμηθεί λόγω του ότι οι χρήστες αργούν πολύ να 

πάρουν στα χέρια τους μια έκδοση που να είναι λειτουργική.  

 Η ομάδα ανάπτυξης μπορεί να απογοητευτεί καθώς περνάει μεγάλο διάστημα 

εργασίας χωρίς απτό αποτέλεσμα.  

 Οι ρόλοι των εμπλεκόμενων (προγραμματιστών, αναλυτών, πωλητών και 

επικεφαλής) είναι πιθανό να διαχωριστούν πλήρως, κάτι το οποίο μπορεί να έχει 

αρνητικές συνέπειες. 

 

3.2 Χρήστες / Ορολογία 

 

Σε αυτή την παράγραφο γίνεται μία συνοπτική περιγραφή των χρηστών και των όρων 

που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές οι απαιτήσεις που 

περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

3.2.1 Χρήστες  
 

 Διαχειριστής: Ο «Διαχειριστής» είναι ουσιαστικά ο προϊστάμενος του εκάστοτε 

τμήματος που έχει αναλάβει τις βλάβες του οδικού δικτύου στην περιοχή που έχει 

υπό την ευθύνη του. Είναι υπεύθυνος να ορίσει ποια σημεία/ περιοχές του οδικού 

δικτύου θα πρέπει να εξεταστούν από τον «Επιθεωρητή». Ο «Διαχειριστής» 

εξετάζει την κρισιμότητα της κάθε βλάβης και αποφασίζει αν θα πρέπει να 

διορθωθεί άμεσα ή όχι. Εάν ναι, τότε ενημερώνει τον «Εργολάβο». 

 Επιθεωρητής: Ο «Επιθεωρητής» είναι ο βασικός χρήστης του συστήματος. Είναι 

το άτομο που θα πρέπει να εξετάσει μια διαδρομή και να δηλώσει εάν εκεί 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

 Εργολάβος: Ο «Εργολάβος» λαμβάνει εντολές από τον «Διαχειριστή». Εάν 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς επίλυση, μεταβαίνει εκεί, το επιλύει και 

ενημερώνει το σύστημα. 
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3.2.2 Ορολογία 
 

 Διαδρομή: Η «Διαδρομή» είναι ένα κομμάτι του οδικού δικτύου. Έτοιμες 

«Διαδρομές» υπάρχουν ήδη αποθηκευμένες στη Βάση Δεδομένων. Μόνο ο 

«Διαχειριστής» μπορεί να προσθέτει νέες «Διαδρομές». Μία «Διαδρομή» έχει 

λεκτική και γεωγραφική περιγραφή. 

 Συμβάν: Ένα «Συμβάν» είναι ουσιαστικά μία βλάβη/πρόβλημα που 

παρουσιάζεται σε κάποιο σημείο του οδικού δικτύου. Το «Συμβάν» ορίζεται 

πάνω σε ένα κομμάτι μίας «Διαδρομής». Ένα «Συμβάν» περιλαμβάνει δεδομένα 

όπως ημερομηνία καταγραφής, λεκτική περιγραφή, τύπος συμβάντος κα. αλλά 

και πληθώρα δεδομένων που είναι εξαρτώμενα από τον τύπο του συμβάντος. Για 

παράδειγμα για τύπο βλάβης «Εγκαταλελειμμένο όχημα» υπάρχουν στοιχεία 

όπως αριθμός πινακίδας, χρώμα, μάρκα κτλ. Το «Συμβάν» δημιουργείται στα 

πλαίσια μιας «Επιθεώρησης». Ένα «Συμβάν» μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις 

εξής τέσσερις καταστάσεις: «Καταγεγραμμένο», «Επισκευασμένο», «Μη 

επισκευασμένο», «Ολοκληρωμένο». 

 Επιθεώρηση: Η «Επιθεώρηση» δημιουργείται από τον «Διαχειριστή» σε μία 

«Διαδρομή». Μία «Επιθεώρηση» αποτελείται από ένα σύνολο «Συμβάντων». 

 

3.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις είναι οι κύριες λειτουργίες του συστήματος. Σχετίζονται 

ευθέως με λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί ή πληροφορίες που θα πρέπει να 

περιλαμβάνει το νέο σύστημα. Αναπαριστούν το τι θα κάνει το σύστημα, χωρίς να 

αναφέρονται στο πώς θα το κάνει. Παραδείγματα λειτουργικών απαιτήσεων είναι η 

διαπίστευση και δικαιοδοσία χρηστών, σενάρια χρήσης και διαχειριστικές λειτουργίες. 

Αυτές όπως προέκυψαν από την συλλογή πληροφοριών από τους δυνητικούς χρήστες 

του συστήματος περιγράφονται παρακάτω. 

 

3.3.1 Λ.1 Διαχείριση Πληροφοριών 
 

 Λ1.1 Το RoadS θα χρειαστεί μία «κεντρική» Βάση Δεδομένων στην οποία θα 

αποθηκεύονται πληροφορίες για «Συμβάντα», «Διαδρομές» και «Επιθεωρήσεις» 

καθώς και δεδομένα που αφορούν τη διαπίστευση και δικαιοδοσία χρηστών. 
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 Λ1.2 Εκτός από την κεντρική Βάση Δεδομένων χρειάζεται επιπλέον τα δεδομένα 

να αποθηκεύονται τοπικά στην κινητή εφαρμογή (π.χ. στα πλαίσια μιας 

«Επιθεώρησης») μέχρι να μεταφορτωθούν (γίνουν upload) στην «κεντρική» Β.Δ.  

 Λ1.3 Διαχείριση Επιθεώρησης 

o Όλοι ο χρήστες μπορούν να διαβάσουν τη λίστα των «Επιθεωρήσεων». 

o Ο «Διαχειριστής» μπορεί να δημιουργήσει μία νέα «Επιθεώρηση». 

o Ο «Διαχειριστής» μπορεί να επεξεργαστεί ή και να διαγράψει μία 

«Επιθεώρηση». 

o Ο «Επιθεωρητής» μπορεί να κάνει «Εκκίνηση Επιθεώρησης». 

 Λ1.4 Διαχείριση Διαδρομής 

o Το σύστημα θα επιτρέπει στον «Διαχειριστή» να δημιουργεί νέες 

«Διαδρομές». 

o Ο «Διαχειριστής» μπορεί να επεξεργαστεί μία ήδη υπάρχουσα 

«Διαδρομή». 

o Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν ανάγνωση «Διαδρομών». 

 Λ1.5 Διαχείριση Συμβάντος 

o Ο «Επιθεωρητής» θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί ένα νέο «Συμβάν» 

σε μία «Διαδρομή». 

o Ο «Επιθεωρητής» θα μπορεί να προσθέτει περιγραφή σε ένα «Συμβάν» 

και να την επεξεργάζεται. 

o Όλοι οι χρήστες του συστήματος μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή 

ενός «Συμβάντος». 

o Ο «Διαχειριστής» και μόνο αυτός θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει την 

κατάσταση ενός «Συμβάντος» σε «Μη Επισκευασμένο» και σε 

«Ολοκληρωμένο». 

o Ο «Εργολάβος» θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση ενός 

«Συμβάντος» σε «Επισκευασμένο». 

 

3.3.2 Λ2. Είδος Πληροφοριών 
 

 Λ2.1 Η περιγραφή «Συμβάντος» θα πρέπει να μπορεί να είναι λεκτική, 

φωτογραφική και να περιλαμβάνει τις συντεταγμένες του στο χάρτη. 

 Λ2.2 Οι «Διαδρομές» και τα «Συμβάντα» θα πρέπει να μπορούν να απεικονιστούν 

πάνω σε χάρτη. 



27 
 

 Λ2.3 Οι συντεταγμένες στο χάρτη θα μπορούν να δίνονται αυτόματα μέσω GPS 

και χειροκίνητα. 

 

3.3.3 Λ3. Διαχείριση Χρηστών και Δικαιωμάτων αυτών 
 

 Λ3.1 Το σύστημα θα επιτρέπει είσοδο στο χρήστη μόνο με χρήση username και 

password. 

 Λ3.2 Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετικές δυνατότητες/ δικαιώματα ανάλογα με το 

ρόλο του, όπως αυτές περιεγράφηκαν παραπάνω. 

 Λ3.3 Ο «Διαχειριστής» θα είναι υπερχρήστης (superuser), δηλαδή θα πρέπει να 

μπορεί να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες. 

 

3.3.4 Λ4. Άλλες Λειτουργικές Απαιτήσεις 
 

 Λ4.1 Η προσθήκη «Συμβάντος» θα πρέπει να μπορεί να γίνει μέσω κινητής 

συσκευής (smartphone ή tablet). 

 Λ4.2 Η προσθήκη «Συμβάντος» στην εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να γίνει 

ακόμα και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο. 

 Λ4.3 Ο «Διαχειριστής» θα πρέπει να μπορεί να ενημερώσει τον «Εργολάβο» για 

ένα «Συμβάν» που θεωρείται «Μη επισκευασμένο». 

 Λ4.4 Ο «Εργολάβος» θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει ειδοποίηση για κάποιο 

«Συμβάν» προς επίλυση που του έχει ανατεθεί. 

 

3.4 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

 

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αναφέρονται σε ιδιότητες συμπεριφοράς που θα πρέπει 

να έχει το νέο σύστημα. Χρησιμοποιούνται κατά τη φάση του σχεδιασμού και 

διακρίνονται σε επιχειρησιακές, απόδοσης, ασφάλειας και πολιτιστικές/πολιτικές. Οι μη 

λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος μας όπως αυτές ανιχνεύθηκαν είναι οι 

παρακάτω. 

 

3.4.1 Επιχειρησιακές Απαιτήσεις 

 

 Το σύστημα θα δοκιμαστεί και θα λειτουργεί απρόσκοπτα στα δημοφιλέστερα 

προγράμματα περιήγησης (browsers), τα οποία λαμβάνοντας υπόψη μετρήσεις 
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που αφορούν χρήση τόσο σε desktop, όσο και σε mobile περιβάλλον, είναι οι 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera (StatCounter (2020)). Οι 

υπόλοιποι browsers πιθανώς (ή και όχι) να μην εκμεταλλεύονται πλήρως τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος. 

 Η εφαρμογή κινητών συσκευών του συστήματος θα είναι λειτουργική τόσο σε 

Android, όσο και iOS περιβάλλον. 

 Το σύστημα θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για να γίνουν οι 

ενημερώσεις στη βάση δεδομένων. 

 Η εφαρμογή κινητών συσκευών θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην κάμερα του 

κινητού και στο σύστημα αρχείων του κινητού, έτσι ώστε η διαδικασία λήψης 

φωτογραφίας να είναι λειτουργική. 

 Η εφαρμογή κινητών συσκευών θα πρέπει να λαμβάνει δεδομένα τοποθεσίας 

(GPS) για να είναι πλήρως λειτουργική και εύχρηστη η διαδικασία εντοπισμού 

θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει χειροκίνητα τη 

θέση του. 

 Το σύστημα θα είναι σε θέση να εισάγει και να διαβάζει αρχεία εικόνας 

καταλήξεων jpeg, png. 

 Το σύστημα θα υπόκειται σε ενημέρωση λογισμικού κάθε έξι μήνες 

υποστηρίζοντας επέκταση νέων λειτουργιών.  

 Το σύστημα θα δημιουργεί και θα αποστέλλει στο cloud αντίγραφο ασφαλείας 

της βάσης καθημερινά. 

 

3.4.2 Απαιτήσεις Απόδοσης 

 

Ο χρόνος απόκρισης του server στα αιτήματα προς τη βάση δεδομένων θα πρέπει είναι 

μηδενικός. 

 

3.4.3 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

 

 Όλοι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα (στη βάση δεδομένων) μέσω 

εισαγωγής κωδικού. 

 Ο διαχειριστής θα έχει δικαιώματα υπερχρήστη (superuser), κατά συνέπεια 

πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος.  
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 Κάθε άλλος χρήστης του συστήματος θα έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες 

λειτουργίες, όπως ρητά κατεγράφησαν αυτές στις λειτουργικές απαιτήσεις του 

συστήματος. 

 

3.4.4 Πολιτιστικές και Πολιτικές Απαιτήσεις 

 

Το νέο σύστημα θα είναι εναρμονισμένο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (GDPR). 

 

3.5 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης 

 

Στην Εικόνα 4 παρατίθεται ένα Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης όπως αυτό προέκυψε 

από την ανάλυση των απαιτήσεων. 

 

 
Εικόνα 4 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης 
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3.6 Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Το RoadS αποτελείται από τρία (3) διακριτά υποσυστήματα. Το πρώτο υποσύστημα είναι 

το Λογισμικό Διαχείρισης, το δεύτερο υποσύστημα είναι η Εφαρμογή για τα tablets και 

κινητά τηλέφωνα (smartphones) και το τρίτο είναι η Βάση Δεδομένων των δύο παραπάνω 

υποσυστημάτων. Tα δύο πρώτα υποσυστήματα μοιράζονται την ίδια Βάση Δεδομένων 

περιορίζοντας την πολυπλοκότητα του έργου και διατηρώντας τα επίπεδα ασφαλείας και 

λειτουργικότητας σε υψηλά επίπεδα. 

 

Το Λογισμικό Διαχείρισης είναι μια ξεκάθαρα web-based (διαδικτυακή) εφαρμογή. Το 

γεγονός αυτό, καθιστά εύκολη την ενημέρωση της, καθώς πιθανές νέες εκδόσεις 

χρειάζεται να εγκατασταθούν μόνο στον εξυπηρετητή. Αρκεί στον υπολογιστή του 

χρήστη να είναι εγκατεστημένος ένας οποιοσδήποτε browser (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari, Opera κλπ.).  

 

 
Εικόνα 5 Μεταφορά Δεδομένων στο RoadS 

 

Η Εφαρμογή πεδίου μπορεί να εγκατασταθεί στη φορητή συσκευή (smartphone, tablet) 

των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου προκειμένου να τη χρησιμοποιούν για να 

δηλώνουν βλάβες ή προβλήματα στα σημεία που επιθυμούν. Στην εφαρμογή αυτή 

μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά τα συλλεχθέντα δεδομένα (συντεταγμένες, 

φωτογραφίες, περιγραφή προβλήματος). Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει 

αποστολή/μεταφόρτωση των συλλεχθέντων δεδομένων στη Βάση Δεδομένων του 
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Συστήματος. Από εκεί μέσω της web-based εφαρμογής, θα γίνεται προβολή των 

συλλεχθέντων δεδομένων με στόχο την άμεση επίλυση του προβλήματος ή την 

περαιτέρω ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εκτέλεση των απαιτούμενων 

ενεργειών. 

 

Στην Εικόνα 5 βλέπουμε σχηματικά πώς γίνεται η μεταφορά δεδομένων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα RoadS. 
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4 Υλοποίηση 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για την υλοποίηση του έργου καθώς και ο τρόπος που όλα αυτά λειτούργησαν για να 

φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.  

 

4.1 Δομή Ionic App 

 

Κάθε εφαρμογή που στήνεται με το πλαίσιο ανάπτυξης Ionic ακολουθεί κάποιους 

κανόνες δομής. Πιο συγκεκριμένα, μια Ionic εφαρμογή περιλαμβάνει πάντα τους εξής 

φακέλους: Νode Modules, Src, WWW. Πέραν αυτών, υπάρχουν και άλλοι φάκελοι ή 

αρχεία που συμπεριλαμβάνονται πάντα σε ένα Ionic Project, όπως για παράδειγμα ο 

φάκελος Resources, ωστόσο θα σταθούμε στους τρεις αρχικά αναφερθέντες που μπορούν 

να αποτυπώσουν σε μεγάλο βαθμό τη δομή της εφαρμογής. Στην Εικόνα 6 βλέπουμε την 

οργάνωση των αρχείων στο Ionic. 

 

 
Εικόνα 6 Οργάνωση Αρχείων του Ionic 
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Ο φάκελος Node Modules περιλαμβάνει όλα εκείνα τα node modules που σχετίζονται με 

το Ionic Project μας. Για παράδειγμα, ρίχνοντας μια ματιά στο φάκελο θα δούμε ότι εντός 

αυτού υπάρχει το Http Module. Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται να στείλουμε κάποιο HTTP 

αίτημα στον backend διακομιστή μας, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το HTTP 

Module. Δεδομένου ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στο πρόγραμμά μας, αρκεί μόνο 

να το επικαλεστούμε στο αρχείο κώδικα που το χρειαζόμαστε, γράφοντας για παράδειγμα 

την εξής έκφραση:  

import { HttpClient } from ‘@angular/common/http ’; 

 

Ο φάκελος Src είναι αυτός με τον οποίο οι προγραμματιστές ασχολούνται κατά κόρον. 

Αν περιηγηθούμε σε αυτόν, θα δούμε ότι εξ ορισμού περιλαμβάνει τρεις σημαντικούς 

φακέλους: App, Assets, Theme. Πέραν αυτών, κάποια σημαντικά αρχεία που βρίσκονται 

στον φάκελο Src και χρίζουν αναφοράς είναι: 

 Index.html: Από τη στιγμή που κάθε Ionic εφαρμογή είναι ουσιαστικά μια 

εφαρμογή ιστού, πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο index.html που ορίζει την αρχική 

σελίδα και φορτώνει την εφαρμογή. Ακολουθείται η κλασική δομή ενός .html 

αρχείου με ετικέτες <head></head> και <body></body>. Εν προκειμένω, στον 

κώδικά μας οι ετικέτες <body></body> μας οδηγούν στο επόμενο αρχείο 

(Αpp.component.ts) περιλαμβάνουν την εξής μία γραμμή κώδικα: 

<body> 

 <app-root></app-root> 

</body> 

 Global.scss: Περιλαμβάνει όλους τους κανόνες μορφοποίησης της εφαρμογής. 

Εκτός των δικών μας κανόνων που μπορεί για παράδειγμα να αφορούν κάποιον 

τύπο κουμπιού, το αρχείο εισάγει κάποιους εξ ορισμού κανόνες css ενός Ionic 

project:  

@import '~@ionic/angular/css/core.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/normalize.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/structure.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/typography.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/display.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/padding.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/float-elements.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/text-alignment.css'; 



34 
 

@import '~@ionic/angular/css/text-transformation.css'; 

@import '~@ionic/angular/css/flex-utils.css'; 

 

Συνεχίζοντας με τη διάρθρωση των φακέλων, εντός του φάκελου Src όπως 

προαναφέραμε υπάρχει ο φάκελος App. Είναι αυτός που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

αρχεία τα οποία απαιτούνται για την εκκίνηση και τη δομή της εφαρμογής. Πρόκειται για 

τον πυρήνα της. Εντός αυτού, βρίσκουμε τέσσερα βασικά αρχεία: 

 Αpp.component.ts: Κλήθηκε λόγω της ταυτότητάς του: 

@Component({ 

 selector: 'app-root', 

 templateUrl: 'app.component.html' 

}) 

Καθορίζει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. Εδώ για παράδειγμα θα γίνει 

ο εντοπισμός της πλατφόρμας στην οποία τρέχει η εφαρμογή ή θα γίνει ο αρχικός 

έλεγχος για ρυθμίσεις όπως η γλώσσα. 

 App.component.html: Καθορίζει τη βασική δομή της εφαρμογής και κατ’ 

επέκταση την αρχική πλοήγηση του χρήστη. Στην εφαρμογή μας, περιλαμβάνει 

μόνο τις εξής γραμμές κώδικα 

<ion-app> 

 <ion-router-outlet></ion-router-outlet> 

</ion-app> 

  App.module.ts: Εισάγει τα βασικά Modules στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά κάποια 

εξ αυτών: 

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; 

import { HttpClientModule, HttpClient } from '@angular/common/http'; 

import { TranslateModule, TranslateLoader } from '@ngx-translate/core'; 

import { TranslateHttpLoader } from '@ngx-translate/http-loader'; 

 App-routing.module.ts: Ορίζει όλες τις διαδρομές (routes) της εφαρμογής. Αν 

για παράδειγμα ο χρήστης πληκτρολογήσει στο web το «http://url/inspections» ή 

κλικάρει στην εφαρμογή την επιλογή «inspections», η διαδρομή αυτή της 

επιλογής είναι ορισμένη εντός αυτού του αρχείου: 

{ 

 path: 'inspections', 
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 loadChildren: 

'./pages/inspections/inspections.module#InspectionsPageModule' 

} 

 

Εντός του φακέλου App υπάρχει ο φάκελος Pages, στον οποίο βρίσκονται όλες οι σελίδες 

της εφαρμογής. Κάθε σελίδα έχει τον δικό της ξεχωριστό φάκελο, στον οποίο βρίσκονται 

ένα αρχείο typescript (.ts) στο οποίο ορίζονται οι λειτουργίες της σελίδας, ένα αρχείο 

html (.html) στο οποίο ορίζεται η δομή της σελίδας, ένα αρχείο css (.scss) στο οποίο 

ορίζεται η μορφοποίησης της, ένα αρχείο module.ts το οποίο εισάγει modules τα οποία 

είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργίας της. 

 

Επιπλέον, εντός του φακέλου App υπάρχει ο φάκελος Services, στον οποίο 

περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με το 

διακομιστή. Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός φάκελος που υπάρχει εντός του φακέλου App 

είναι ο φάκελος Components. Εδώ βρίσκονται όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να 

χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή ευρέως και αρκεί απλά να τα επικαλεστούμε στο 

αρχείο που θέλουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την 

επανάληψη κώδικα και έχουμε τον κώδικά μας πιο οργανωμένο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ενός τέτοιου στοιχείου (component) στην εφαρμογή μας είναι η κεφαλίδα 

(header). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κάθε στοιχείο (component) αποτελείται από τέσσερα 

αρχεία όπως μια σελίδα (.ts, .html, .scss, .module.ts). 

Φεύγουμε από τον φάκελο App και πηγαίνουμε ένα επίπεδο πιο πάνω, στον φάκελο Src. 

Εντός αυτού βρίσκουμε τον φάκελο Theme, στον οποίο με τη σειρά του βρίσκεται το 

σημαντικό αρχείο variables.scss. Μέσα από αυτό, μπορούμε να προσαρμόσουμε όλες τις 

προεπιλεγμένες μεταβλητές του θέματος, όπως για παράδειγμα οι γραμματοσειρές ή τα 

χρώματα. 

 

Κλείνοντας με την περιήγηση στον φάκελο Src, εντός αυτού βρίσκουμε και τον φάκελο 

Assets. Εδώ αποθηκεύουμε όλες τις εικόνες και εικονίδια που χρησιμοποιούνται στην 

εφαρμογή. 

 

Ο φάκελος Src περιέχει όλο τον μη μεταγλωττισμένο κώδικα της εφαρμογής. Στο ίδιο 

επίπεδο με αυτόν υπάρχει και ο φάκελος www που περιέχει τη μεταγλωττισμένη έκδοση 

της εφαρμογής μας. Κάθε φορά που γίνεται το build της εφαρμογής, το περιεχόμενο του 

φακέλου www επαναδημιουργείται.  
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4.2 NodeJS Server 

 

Σύμφωνα με τη el.wikipedia.org (“Nodejs”, El.wikipedia.org N.P. 2020), 

«το Node.js είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα (open source) ανάπτυξης λογισμικού 

χτισμένη σε περιβάλλον JavaScript. Στόχος του Node.js είναι να παρέχει ένα εύκολο 

τρόπο δημιουργίας κλιμακωτών διαδικτυακών εφαρμογών». Η πλατφόρμα είναι δωρεάν 

και γίνεται χρήση της από αρκετούς προγραμματιστές. 

 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το Node.js δεν είναι ένας ακόμη διακομιστής ιστού (web 

server). Από μόνο του δεν κάνει τίποτα! Δεν λειτουργεί δηλαδή όπως ο Apache. Δεν 

υπάρχει config αρχείο που δείχνει στα HTML αρχεία. Εάν θέλεις να έχεις έναν HTTP 

διακομιστή, θα πρέπει να γράψεις έναν HTTP διακομιστή χρησιμοποιώντας build-in 

βιβλιοθήκες. To Node.js είναι απλά ένας τρόπος να εκτελέσεις runtime κώδικα JavaScript 

στον υπολογιστή σου (Patil U. (2015)). 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό της διεργασίας Node.js είναι ότι στηρίζεται στην ασύγχρονη 

επικοινωνία εισόδου/εξόδου και όχι στη πολυνηματικότητα. Συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρεται στη el.wikipedia.org (“Nodejs”, El.wikipedia.org N.P. 2020), «Το Νode.js 

χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των 

υπολογιστικών πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση συμβάντων (events) που 

προσφέρει η JavaScript και ονομάζονται callbacks. Για παράδειγμα όταν ένας περιηγητής 

ιστού φορτώσει πλήρως ένα αρχείο, ένας χρήστης πατάει κάποιο κουμπί και 

ολοκληρώνεται ένα αίτημα AJAX, τα συμβάντα αυτά πυροδοτούν ένα συγκεκριμένο 

callback. Αυτό με την σειρά του επιτρέπει την ροή του κώδικα χωρίς να αφήνει ανενεργό 

τον επεξεργαστή προκειμένου να εκτελεστεί μια λειτουργία, όπως μια επιτυχής 

ανάγνωση αρχείου από τον δίσκο.». 

 

Στην «Εικόνα 7 Η λειτουργία του Apache» και «Εικόνα 8 Η λειτουργία του NodeJS» 

απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Apache και του Node.js αντίστοιχα. 
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Εικόνα 7 Η λειτουργία του Apache. Patil (2015) 

 

 
Εικόνα 8 Η λειτουργία του NodeJS. Patil (2015) 

 

Η nodejs εφαρμογή μας, όπως και οι περισσότερες εφαρμογές αυτού του είδους, έχει ως 

σημείο-αφετηρία ένα αρχείο javascript. Στην περίπτωσή μας είναι το app.js.  

 

Ακολουθούν κάποιες πολύ βασικές γραμμές κώδικα του αρχείου, των οποίων και θα 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε συνοπτικά τη χρησιμότητά τους. Αρχικά, έχουμε την 

εισαγωγή κάποιων modules τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της 

εφαρμογής. Μια εισαγωγή δηλώνεται με την εντολή “require” και ουσιαστικά γίνεται 

εκχώρηση αυτής της ενέργειας σε μια μεταβλητή. 

 



38 
 

var express = require('express'); 

 

Πιο πάνω, εξηγήσαμε ως ένα βαθμό τις δυνατότητες του Node.js, ωστόσο σε αυτές 

υπάρχει ένα όριο. Πολλές web εργασίες που χρησιμοποιούμε συχνά δεν υποστηρίζονται 

άμεσα από το node.js. Αν θέλουμε ιδιαίτερο χειρισμό σε κλήσεις HTTP (get, post, delete), 

ή χειρισμό ξεχωριστών αιτημάτων σε διαφορετικές διαδρομές URL, τότε το node.js  μόνο 

του δεν μας είναι πολύ χρήσιμο. Σε αυτή την περίπτωση, είτε πρέπει να γράψουμε πολύ 

περισσότερο κώδικα, είτε να αποφύγουμε να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό 

χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά διαδεδομένο πλαίσιο εργασίας (framework), το express. 

 

var http = require('http'); 

Το node.js έχει ενσωματωμένο το module “http”, το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. 

 

var createError = require('http-errors'); 

Το module “http-errors” χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και διαχείριση των http 

σφαλμάτων. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές “express”. 

 

var path = require('path'); 

Το module “path” παρέχει κάποια εργαλεία διαχείρισης καταλόγων και διαδρομών 

αρχείων. 

 

var cookieParser = require('cookie-parser'); 

Τα cookies, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, είναι δεδομένα που αποστέλλονται με 

αίτημα διακομιστή και αποθηκεύονται στην πλευρά του πελάτη. Κάθε φορά που ο 

χρήστης φορτώνει έναν ιστότοπο ξανά, δέχεται ένα τέτοιου τύπου αίτημα. Αυτό βοηθά 

την πλευρά του προγραμματιστή να παρακολουθεί ενέργειες του χρήστη και να χειρίζεται 

καταστάσεις όπως η εξατομίκευση ή διαχείριση μιας σύνδεσης. Για να 

χρησιμοποιήσουμε τα cookies με το express, χρειαζόμαστε και εισάγουμε το middleware 

“cookie-parser”. 

 

var logger = require('morgan'); 

Το middleware “morgan” χρησιμοποιείται για την καταγραφή λεπτομερειών αιτημάτων. 

Ουσιαστικά, δημιουργεί αυτόματα αρχεία καταγραφής (logs) για τα αιτήματα που 

υποβάλλονται. 
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var app = express(); 

app.use(logger('dev')); 

app.use(express.json()); 

app.use(express.urlencoded({ extended: false })); 

app.use(cookieParser()); 

Με τις παραπάνω γραμμές κώδικα δημιουργούμε μια εφαρμογή express και την 

εκχωρούμε στην μεταβλητή app, ενώ ενδεικτικά παρατίθενται κάποια από τα στοιχεία 

που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή. 

 

var port = normalizePort(process.env.PORT || '3000'); 

app.set('port', port); 

Δεσμεύουμε μια θύρα από το περιβάλλον και την εκχωρούμε στην express εφαρμογή. 

 

var server = http.createServer(app); 

Δημιουργούμε έναν HTTP διακομιστή. 

 

server.listen(port); 

server.on('error', onError); 

server.on('listening', onListening); 

Ο διακομιστής θα «ακούει» για αιτήματα στη θύρα που ορίσαμε παραπάνω. Επιπλέον, 

ορίζουμε τον έλεγχο της κατάστασης που βρίσκεται. 

 

4.3 Βάση Δεδομένων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

για το RoadS καθώς και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

4.3.1 PostgreSQL 
 

Η PostgreSQL είναι ένα πολύ σταθερό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού 

κώδικα που χρησιμοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια. Η πολύχρονη χρήση του, 

έχει συμβάλει ουσιαστικά στο να έχει πλέον αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο 

ανθεκτικότητας, ακεραιότητας και ορθότητας. Η PostgreSQL χρησιμοποιείται ως η 
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κύρια αποθήκευση δεδομένων για πολλές εφαρμογές ιστού, κινητών, γεωχωρικών και 

αναλυτικών στοιχείων. 

 

Χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του RoadS κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης της 

και λόγω του PostGIS, μιας πολύ δημοφιλούς επέκτασης για γεωχωρικές εφαρμογές. Το 

PostGIS παρέχει υποστήριξη για γεωγραφικά αντικείμενα που επιτρέπουν την εκτέλεση 

ερωτημάτων τοποθεσίας σε SQL. Πιο συγκεκριμένα, προσθέτει στη βάση δεδομένων 

χωρικές λειτουργίες όπως απόσταση, περιοχή, ένωση, διασταύρωση και ειδικούς τύπους 

δεδομένων γεωμετρίας (Tjukanov (2018)).  

 

Το PostGIS είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, όχι μόνο επειδή διατίθεται δωρεάν αλλά και 

επειδή θεωρείται από τις κορυφαίες εφαρμογές GIS στον κόσμο σήμερα. Λέγεται ότι έχει 

περισσότερες λειτουργίες και καλύτερη απόδοση από αντίστοιχα προϊόντα όπως τα 

GeoMesa, Oracle Spatial, SQL Server Spatial κα. 

 

4.3.2 Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων 
  

Στο κεφαλαίο αυτό παρουσιάζεται το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων της Βάσης 

Δεδομένων. Επιπλέον θα γίνει επιλεκτική περιγραφή και ανάλυση κάποιων πινάκων και 

πεδίων. 

 

Η Βάση Δεδομένων που σχεδιάσαμε αποτελείται από τρία διακριτά Σχήματα, το RoadS, 

RoadS_Local και CitiΜap. Παρακάτω γίνεται περιγραφή αυτών 

 

RoadS_Local 
 

Το RoadS_Local είναι το σχήμα της βάσης που χρησιμοποιείται κυρίως από την κινητή 

εφαρμογή. Εκεί αποθηκεύονται τα δεδομένα όταν ο χρήστης της κινητής εφαρμογής 

δημιουργεί ένα νέο π.χ. «Συμβάν». Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Μεταφόρτωση», 

τα δεδομένα αυτά θα μεταφερθούν στους αντίστοιχους πίνακες του RoadS σχήματος. Το 

σχήμα αποτελείται από έξι πίνακες και πέντε όψεις. Το σχεσιακό μοντέλο του 

Roads_Local απεικονίζεται στην Εικόνα 9. Συγκεκριμένα: 

Πίνακες 

 inspected_events: περιέχει όλα τα «Συμβάντα» (event) της κινητής εφαρμογής 

καθώς και όλες τις πιθανές πληροφορίες που μπορεί να περιέχει το καθένα από 
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αυτά, π.χ. κατάσταση, τύπος συμβάντος, περιγραφή, συντεταγμένες, ημερομηνία 

καταγραφής κα. Πρωτεύον κλειδί είναι το iev_event_id, δηλαδή ένα μοναδικός 

αριθμός για κάθε «Συμβάν». Το iev_event_type είναι ξένο κλειδί από τον πίνακα 

event_types του σχήματος RoadS. 

 event_images: Περιέχει τις εικόνες που συνδέονται με τα «Συμβάντα». Κλειδιά 

είναι το Id του «Συμβάντος» και το path της εικόνας. 

 event_geom_line: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες «γραμμών» που συνδέονται 

με «Συμβάντα». 

 event_geom_point: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες «σημείων» που 

συνδέονται με «Συμβάντα». 

 event_geom_polygon: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες «περιοχών» που 

συνδέονται με «Συμβάντα». 

 event_locations: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία 

του εκάστοτε «Συμβάντος». Έχει ως ξένο κλειδί το evl_seg_id που είναι το Id της 

«Διαδρομής» με την οποία σχετίζεται το «Συμβάν». 

 

Όψεις: 

 v_event_dgeg 

 v_event_geoh 

 v_event_ksim 

 v_event_oderg 

 v_event_road_defect 

 

Όλες οι παραπάνω όψεις είναι πίνακες ομαδοποίησης χαρακτηριστικών των συμβάντων 

ανά τύπο/κατηγορία. Για παράδειγμα η όψη v_event_geoh περιέχει όλη την πληροφορία 

που αφορά ένα συμβάν τύπου «Εγκαταλελειμμένο Όχημα».  
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Εικόνα 9 Διάγραμμα Ο/Σ RoadS στην Κινητή Εφαρμογή 

 

RoadS 
 

Στo RoadS υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες που χρησιμοποιεί το Λογισμικό 

Διαχείρισης. Το μοντέλο Ο/Σ απεικονίζεται στην Εικόνα 10. Αποτελείται από τα 

παρακάτω: 

 

Πίνακες 

 event_types: Περιέχει όλους τους διαθέσιμους τύπους συμβάντων και τη βασική 

περιγραφή αυτών. 

 event_type_roles: Περιέχει τα δικαιώματα χρήση ανά τύπο συμβάντος. (π.χ. EOX, 

ROADS_ADMIN, NORMAL). 

 event_type_attribs_all: Περιέχει επιπλέον χαρακτηριστικά για τους διαθέσιμους 

τύπους συμβάντων. Επιπλέον συνδέεται μέσω του eta_attrib_name με τον πίνακα 

domains_all που είναι μία αντιστοίχιση ονόματος πεδίου συμβάντος με μία 

καλύτερη περιγραφή. 

 domains_all: Αντιστοίχιση ονόματος πεδίου συμβάντος με μία περιγραφή (π.χ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ_ΚΥΛΙΣΗΣ, Επιφάνεια κύλισης). 

 domains_value: Περιέχει όλες τις πιθανές τιμές που μπορεί να έχουν τα πεδία των 

συμβάντων (π.χ. ΦΘΟΡΕΣ ΟΔΩΝ, Λακκούβα, ΦΘΟΡΕΣ ΟΔΩΝ, Ρηγμάτωση). 

 events_all: περιέχει όλα τα «Συμβάντα» (event) του συστήματος καθώς και όλες 

τις πιθανές πληροφορίες που μπορεί να περιέχει το καθένα από αυτά, π.χ. 
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κατάσταση, τύπος συμβάντος, περιγραφή, συντεταγμένες, ημερομηνία 

καταγραφής κα.  

 event_images: Περιέχει τις εικόνες που συνδέονται με τα «Συμβάντα». Κλειδιά 

είναι το Id του «Συμβάντος» και το path της εικόνας. 

 event_geom_line: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες «γραμμών» που συνδέονται 

με «Συμβάντα». 

 event_geom_point: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες «σημείων» που 

συνδέονται με «Συμβάντα». 

 event_geom_polygon: Περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες «περιοχών» που 

συνδέονται με «Συμβάντα». 

 rims_routes: Είναι ο πίνακας που περιέχει όλες τις διαθέσιμες «Διαδρομές».  

 event_locations: Είναι ένα κομμάτι μιας «Διαδρομής» που αντιστοιχεί σε κάποιο 

«Συμβάν».  

 ins_route_membs: Αντιστοίχιση της «Επιθεώρησης» με ένα κομμάτι μιας 

«Διαδρομής».  

 inspections: Είναι ο πίνακας με όλες τις διαθέσιμες «Επιθεωρήσεις». Περιέχει για 

κάθε επιθεώρηση, την κατάσταση της, τον επιθεωρητή, περιγραφή, ημερομηνία 

κα. 

 error_msgs: Πίνακας που περιέχει μηνύματα λάθους.  

 

Όψεις 

 v_event_dgeg 

 v_event_geoh 

 v_event_ksim 

 v_event_oderg 

 v_event_road_defect 

 

Όλες οι παραπάνω όψεις είναι βοηθητικοί πίνακες, όμοιοι με αυτούς του RoadS_Loacl, 

δηλαδή πίνακες ομαδοποίησης χαρακτηριστικών των συμβάντων ανά τύπο/κατηγορία.  
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Εικόνα 10 Διάγραμμα Ο/Σ RoadS Λογισμικό Διαχείρισης 

 

CitiMap 
 

Το σχήμα CitiMap είναι βοηθητικό και αφορά τους χρήστες και τα δικαιώματα αυτών. 

Το Ο/Σ απεικονίζεται στην Εικόνα 11. 

 

Πίνακες 

 users: Όλοι οι χρήστες του προγράμματος. 

 roles_all: Τύπος χρήστη και δικαιώματα αυτού (π.χ ADMIN, NORMAL). 

 user_roles: Αντιστοίχιση ονόματος χρήστη με τον τύπο (π.χ. Achilleas, ADMIN). 
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Εικόνα 11 Διάγραμμα Ο/Σ CitiMap 

 

Στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται το συνολικό μοντέλο Ο/Σ σύμφωνα με αυτά που 

περιεγράφηκαν παραπάνω. Για να είναι πιο καθαρή η εικόνα, δεν συμπεριλάβαμε τις 

όψεις. 

 

 

Εικόνα 12 Διάγραμμα Ο/Σ RoadS 
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4.3.3 SQL Ερωτήματα 

 

Παρατίθενται χάριν παραδείγματος κάποια SQL ερωτήματα που γίνονται από την 

εφαρμογή στη Βάση Δεδομένων. 

 

function getRouteEvents: επιστρέφει όλα τα συμβάντα που βρίσκονται πάνω σε μία 
συγκεκριμένη διαδρομή 

Select el.evl_seg_id, el.evl_from as event_starts, el.evl_to as event_ends, 
rims_load.get_route_substring(el.evl_seg_id, el.evl_from, el.evl_to) as geojson, ea.*  

from rims.events_all as ea 

join rims.event_locations as el on el.evl_event_id = ea.eva_event_id 

where el.evl_seg_id in (req.params.routeId) 

 
function getRoutes: επιστρέφει όλες τις διαδρομές που υπάρχουν στη Β.Δ. 

select rr.*, false as is_checked, null as insp_start_offset, null as insp_end_offset, 
ST_AsGeoJSON(ST_Transform(geom, 4326), 6) :: json as geometry 

from rims.rims_routes rr ORDER BY rr_name, rr_class, rr_descr 

 
function getRouteDetails: επιστρέφει όλες τις πληροφορίες μιας συγκεκριμένης διαδρομής 

select * from rims.rims_routes where rr_route_id = req.params.id 

 
function getInspections : επιστρέφει όλες τις επιθεωρήσεις που υπάρχουν στη Β.Δ. 

select * from rims.inspections ORDER BY ins_id 

 
function getEventsAll : επιστρέφει όλα τα συμβάντα που υπάρχουν στη Β.Δ. 

select ea.* 

from rims.events_all as ea 

 
function getInspectedEvents: επιστρέφει όλα τα συμβάντα (με τις πληροφορίες τους), τα 
οποία βρίσκονται στον πίνακα inspected_events (δεν έχουν δηλαδή ακόμα ελεγχθεί από το 
«Διαχειριστή») 

select iev.*, evl.evl_seg_id, evl.evl_from, evl.evl_to, evl.evl_end_date, ei.images 

 from rims_load.inspected_events iev 

 left join rims_load.event_locations evl on iev.iev_event_id = evl.evl_event_id 

 left outer join (SELECT evi_event_id, string_agg(evi_image_path, ',') AS images 

 FROM rims_load.event_images 
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 GROUP BY evi_event_id) ei on ei.evi_event_id = evl.evl_event_id 

 where evl.evl_end_date is null 

 

4.3.4 SQL Functions 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ κάποιες SQL συναρτήσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 

ανάπτυξης της εφαρμογής. Στο «Παράρτημα – Παρουσίαση Κώδικα» παρουσιάζεται ο 

κώδικας αυτών. 

 

upload_event_rims_load() 

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση ενός συμβάντος στη Βάση 

Δεδομένων από τον «Επιθεωρητή». Το συμβάν καταχωρείται στην κατάσταση 

«Καταγεγραμμένο». Η μεταφόρτωση αυτή εμπεριέχει ενημέρωση πολλών και 

διαφορετικών πινάκων της Βάσης Δεδομένων. Αρχικά το συμβάν τοποθετείται στον 

πίνακα inspected_events. Για τη μεταφόρτωση του συμβάντος, απαιτείται απόκτηση 

μοναδικού αναγνωριστικού (Id). Η τρέχουσα ημερομηνία ζητείται από το σύστημα, έτσι 

ώστε να εισαχθεί και αυτή ως πληροφορία για το πότε δημιουργήθηκε το συμβάν. 

Επιπλέον, εάν υπάρχουν φωτογραφίες του συμβάντος, απαιτείται εισαγωγή στοιχείων 

στον πίνακα event_images που περιέχει τα path για τις φωτογραφίες. Ο πίνακας 

event_locations και ο πίνακας event_geom_point που περιέχουν πληροφορίες για την 

τοποθεσία του συμβάντος, επίσης ενημερώνονται. 

 

get_event_geom_type() 

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τον τύπο των γεωγραφικών δεδομένων (POINT, LINE, 

POLYGON). Χρησιμοποιείται κατά τη μεταφόρτωση ενός συμβάντος για να 

αποφασιστεί τι είδους δεδομένα θα αποθηκευτούν στη Βάση Δεδομένων. 

 

get_offset_on_route() 

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τo σχετικό σημείο μιας τοποθεσίας σε μία διαδρομή. 

Χρησιμοποιείται κατά την καταγραφή και ενημέρωση συμβάντος. 

 

get_error_msg() 

Δοθέντος ενός κωδικού λάθους, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει το αντίστοιχο μήνυμα που 

είναι καταχωρημένο στη Βάση Δεδομένων. 
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can_edit() 

Η συνάρτηση αυτή μας λέει αν ένας χρήστης έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί ένα 

συγκεκριμένο τύπο συμβάντος. 

 

get_all_event_domains() 

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει κάποιες επιπλέον πληροφορίες (περιγραφές) για 

συμβάντα για τα οποία ο εκάστοτε χρήστης έχει δικαιώματα, οι οποίες περιέχονται στον 

πίνακα event_type_attribs_all. Χρησιμοποιεί την can_edit(). Χρησιμοποιείται στην 

get_all_event_metadata(). 

 

get_closest_route() 

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει την κοντινότερη διαδρομή σε ένα γεωγραφικό σημείο. 

Εάν π.χ. ο «Επιθεωρητής» έχει επιλέξει για επιθεώρηση παραπάνω από μία διαδρομές, 

τότε κατά την εισαγωγή συμβάντος στο χάρτη, με τη βοήθεια της συνάρτησης αυτής θα 

του εμφανιστεί η κοντινότερη διαδρομή στο σημείο που βρίσκεται. 

 

get_all_event_metadata() 

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει όλα τα συμβάντα ενός συγκεκριμένου τύπου στα οποία ο 

χρήστης έχει πρόσβαση. Χρησιμοποιεί τη can_edit() για τα δικαιώματα. Χρησιμοποιείται 

για την εμφάνιση των συμβάντων στην εφαρμογή. 

 

get_route_substring() 

Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα κομμάτι μιας διαδρομής κάνοντας πρώτα όλους τους 

απαραίτητους ελέγχους για να δει αν αυτό το κομμάτι βρίσκεται όντως πάνω στη 

διαδρομή. 

 

4.4 Περιγραφή Υλοποίησης 

 

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται τα αρχεία που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση 

της εφαρμογής. Στον Πίνακας 6 απαριθμούνται τα αρχεία HTML και ο ρόλος που παίζει 

το κάθε ένα από αυτά. Στον Πίνακα 7 βλέπουμε τα αρχεία SCSS, ενώ στους Πίνακες 8 και 

9 τα αρχεία TS και JSON αντιστοίχως. 

  

Πέραν των παραπάνω αρχείων, για την ορθή εμφάνιση της εφαρμογής 

χρησιμοποιήθηκαν αρχεία εικόνας (.png), ενώ δεν αναφέρεται αναλυτικά η 
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(ομολογουμένως πολύ μεγάλη) λίστα των έτοιμων πακέτων που εγκαταστάθηκαν για να 

τρέξει η εφαρμογή. Όλα τα πακέτα και η λειτουργικότητά τους βρίσκεται στον εξής 

σύνδεσμο: https://www.npmjs.com/search?q=keywords:packages. 

 

Πίνακας 6 Πίνακας αρχείων HTML 

Αρχεία HTML 

footer.component.html 
Ορίζει τη δομή του στοιχείου footer της 
εφαρμογής, το οποίο χρησιμοποιείται στη desktop 
πλατφόρμα. 

header.component.html 
Ορίζει τη δομή του στοιχείου header. Ανάλογα με 
την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται, 
προσαρμόζεται ανάλογα. 

leaflet-popup.component.html 
Ορίζει τη δομή της φόρμας που αναδύεται όταν ο 
χρήστης κλικάρει πάνω σε ένα συμβάν. 

contractor-inspections.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας των επιθεωρήσεων που 
βλέπει ο κατασκευαστής. 

create-event.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας δημιουργίας 
συμβάντος. 

dashboard.page.html Ορίζει τη δομή της σελίδας του πίνακα ελέγχου. 

dashboard-events.page.html Ορίζει τη δομή της σελίδας προβολής συμβάντων. 

dashboard-inspections.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας προβολής των 
επιθεωρήσεων 

dashboard-routes.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας προβολής των 
διαδρομών 

inspected-events.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας των επιθεωρημένων 
συμβάντων που καλείται να κρίνει ο διαχειριστής 
αν χρίζουν επισκευής. 
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inspection-events.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας των συμβάντων μιας 
εκκρεμούς επιθεώρησης. 

inspection-new.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας δημιουργίας νέας 
επιθεώρησης. 

inspections.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας των εκκρεμών 
επιθεωρήσεων. 

login.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας σύνδεσης στην 
εφαρμογή. 

rims-routes.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας επιλογής διαδρομών 
κατά τη δημιουργία μιας νέας επιθεώρησης. 

selected-routes.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας των επιλεγμένων 
διαδρομών μιας επιθεώρησης. 

selected-routes-edit.page.html 
Ορίζει τη δομή της σελίδας επεξεργασίας μιας 
επιλεγμένης διαδρομής (επιλογή μιας 
υποδιαίρεσης της διαδρομής). 

settings.page.html Ορίζει τη δομή της σελίδας ρυθμίσεων. 

app.component.html Ορίζει τη βασική δομή της εφαρμογής. 

index.html 
Πρόκειται για το πρώτο html αρχείο που βλέπει ο 
browser για να τρέξει την εφαρμογή.  

 

Πίνακας 7 Πίνακας αρχείων SCSS 

Αρχεία SCSS 

footer.component.scss Κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου footer. 

header.component.scss Κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου header. 
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leaflet-popup.component.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της αναδυόμενης φόρμας 
για επεξεργασία ενός συμβάντος. 

contractor-inspections.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας 
επιθεωρήσεων του κατασκευαστή. 

create-event.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας δημιουργίας 
συμβάντος. 

dashboard.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας πίνακα 
ελέγχου. 

dashboard-events.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας προβολής 
συμβάντων. 

dashboard-inspections.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας προβολής 
επιθεωρήσεων. 

dashboard-routes.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας προβολής 
διαδρομών. 

inspected-events.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας 
επιθεωρημένων συμβάντων, των οποίων την 
κατάσταση θα κρίνει ο διαχειριστής. 

inspection-events.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας των 
συμβάντων μιας εκκρεμούς επιθεώρησης. 

inspection-new.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας δημιουργίας 
νέας επιθεώρησης. 

inspections.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας των εκκρεμών 
επιθεωρήσεων. 

login.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας σύνδεσης στην 
εφαρμογή. 

rims-routes.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας επιλογής 
διαδρομών κατά τη δημιουργία μιας νέας 
επιθεώρησης. 
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selected-routes.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας των 
επιλεγμένων διαδρομών μιας επιθεώρησης. 

selected-routes-edit.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας επεξεργασίας 
μιας επιλεγμένης διαδρομής. 

settings.page.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της σελίδας ρυθμίσεων της 
εφαρμογής. 

app.scss 
Κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου app (κενό 
στην εφαρμογή μας). 

variables.scss 
Κανόνες μορφοποίησης του θέματος της 
εφαρμογής. 

global.scss 
Κανόνες μορφοποίησης της εφαρμογής που 
ισχύουν καθολικά (όπως μορφοποίηση κουμπιών). 

 

Πίνακας 8 Πίνακας αρχείων TS 

Αρχεία TS 

footer.component.ts Ορίζει τη λειτουργικότητα του στοιχείου footer. 

header.component.ts Ορίζει τη λειτουργικότητα του στοιχείου header. 

header.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα για το στοιχείο header 
modules. 

leaflet-popup.component.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της αναδυομένης 
φόρμας επεξεργασίας ενός συμβάντος. 

components.module.ts 
Χρησιμεύει στην ομαδοποίηση των στοιχείων για 
ευκολότερη και ταχύτερη εισαγωγή αυτών όπου 
χρειαστούν. 
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contractor-inspections.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
προβολής των επιθεωρήσεων από τον 
κατασκευαστή. 

contractor-inspections.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας προβολής 
επιθεωρήσεων από τον κατασκευαστή. 

create-event.module.ts 

Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
δημιουργίας συμβάντος. 

 

create-event.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας δημιουργίας 
συμβάντος. 

dashboard.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
πίνακα ελέγχου. 

dashboard.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας πίνακα 
ελέγχου. 

dashboard-events.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
προβολής συμβάντων. 

dashboard-events.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας προβολής 
συμβάντων. 

event.model.ts 
Ορίζει την κλάση του συμβάντος και τα 
χαρακτηριστικά του. 

dashboard-inspections.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
προβολής επιθεωρήσεων. 

dashboard-inspections.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας προβολής 
επιθεωρήσεων. 

dashboard-routes.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
προβολής διαδρομών. 
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dashboard-routes.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας προβολής 
διαδρομών. 

inspected-events.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
επιθεωρημένων συμβάντων. 

inspected-events.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας 
επιθεωρημένων συμβάντων, τα οποία και θα κρίνει 
ο διαχειριστής. 

inspection-events.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα των 
συμβάντων μιας εκκρεμούς επιθεώρησης. 

inspection-events.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας των 
συμβάντων μιας εκκρεμούς επιθεώρησης. 

inspection-new.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
δημιουργίας νέας επιθεώρησης. 

inspection-new.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας δημιουργίας 
νέας επιθεώρησης. 

inspections.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
εκκρεμών επιθεωρήσεων. 

inspections.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας εκκρεμών 
επιθεωρήσεων. 

login.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
σύνδεσης στην εφαρμογή. 

login.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας σύνδεσης 
στην εφαρμογή. 

rims-routes.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
επιλογής διαδρομών κατά τη δημιουργία μιας νέας 
επιθεώρησης. 
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rims-routes.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας επιλογής 
διαδρομών κατά τη δημιουργία μιας νέας 
επιθεώρησης. 

selected-routes.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα των 
επιλεγμένων διαδρομών μιας επιθεώρησης. 

selected-routes.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας των 
επιλεγμένων διαδρομών μιας επιθεώρησης. 

selected-routes-edit.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
επεξεργασίας μιας επιλεγμένης διαδρομής. 

selected-routes-edit.page.ts 
Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας 
επεξεργασίας μιας επιλεγμένης διαδρομής. 

settings.module.ts 
Εισάγει τα απαραίτητα modules για τη σελίδα 
ρυθμίσεων. 

settings.page.ts Ορίζει τη λειτουργικότητα της σελίδας ρυθμίσεων. 

auth.guard.ts 
Ορίζει τους απαραίτητους ελέγχους για την είσοδο 
στην εφαρμογή. 

auth.service.ts Ορίζει βασικές λειτουργίες διαπίστευσης. 

device-provider.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα πρόσβασης στα δεδομένα 
της εφαρμογής της συσκευής του χρήστη. 

inspector-offline.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα στην περίπτωση που ο 
χρήστης βρίσκεται εκτός διαδικτύου.  

inspector-online.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα στην περίπτωση που ο 
χρήστης βρίσκεται εντός διαδικτύου.  
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language.service.ts Ορίζει λειτουργικότητα επιλογής γλώσσας. 

storage-db.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα μεταφόρτωσης των 
δεδομένων τοπικά στη συσκευή του χρήστη. 

notifications.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα της υπηρεσίας 
ειδοποιήσεων. 

upload-inspections.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα μεταφόρτωσης δεδομένων 
στη βάση δεδομένων. 

user-provider.service.ts 
Ορίζει λειτουργικότητα ελέγχου κατάστασης 
διαπίστευσης του χρήστη. 

app-routing.module.ts Ορίζει τις διαδρομές (routing) της εφαρμογής. 

app.component.ts Ορίζει τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

app.module.ts 
Εισάγει τα αρχικώς απαραίτητα modules για την 
εφαρμογή. 

main.ts 
Πρόκειται για το αρχικό αρχείο της εφαρμογής. 
Κάνει compile την εφαρμογή και την εκκινεί να 
τρέξει στον περιηγητή.  

 

Πίνακας 9 Πίνακας αρχείων JSON 

Αρχεία JSON 

el.json Περιέχει την ελληνική έκδοση κειμένων της 
εφαρμογής. 

en.json Περιέχει την αγγλική έκδοση κειμένων της 
εφαρμογής. 

angular.json Περιέχει αναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
παραμέτρων για το περιβάλλον της Angular. 

capacitor.config.json Περιέχει αναφορά στις ρυθμίσεις του Capacitor. 
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package.json Περιέχει αναφορά σε όλα τα απαραίτητα πακέτα 
για τη λειτουργία της εφαρμογής. 
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5. Παρουσίαση Εφαρμογής 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν σενάρια χρήσης της εφαρμογής έτσι ώστε να γίνει 

πιο κατανοητή η χρήση της στον αναγνώστη. Οι λειτουργίες που υλοποιήθηκαν ανά 

χρήστη είναι οι εξής: 

 

Διαχειριστής 

 Δημιουργία, διαχείριση, επεξεργασία, διαγραφή «Επιθεώρησης». 

 Ανάγνωση λίστας «Επιθεωρήσεων». 

 Ανάγνωση λίστας «Διαδρομών». 

 Επιπλέον έχει πρόσβαση και δυνατότητα να εκτελεί όλες τις λειτουργίες που είναι 

διαθέσιμες στους υπόλοιπους χρήστες. 

 

Επιθεωρητής 

 Ανάγνωση λίστας «Επιθεωρήσεων». 

 Ανάγνωση λίστας «Διαδρομών». 

 Εκκίνηση «Επιθεώρησης.  

 Δημιουργία, επεξεργασία, ανάγνωση «Συμβάντος».  

 

Εργολάβος 

 Ανάγνωση λίστας «Επιθεωρήσεων». 

 Ανάγνωση περιγραφής «Συμβάντος. 

 Αλλαγή κατάστασης «Συμβάντος» από «Καταγεγραμμένο» σε 

«Επισκευασμένο». 

 

Οι παραπάνω λειτουργίες έχουν περιγραφεί πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3. 

«Λειτουργικές Απαιτήσεις». Πλέον των παραπάνω, άλλες λειτουργικές απαιτήσεις που 

ικανοποιήθηκαν στην υλοποίηση της εφαρμογής είναι οι: 

 Δυνατότητα απεικόνισης «Διαδρομής» στο χάρτη. 

 Δυνατότητα απεικόνισης «Συμβάντος» στο χάρτη με τοποθεσία (πινέζα) και 

σύντομη περιγραφή αυτού σε αναδυόμενο παράθυρο. 

 Δυνατότητα καθορισμού μέγιστης απόστασης «Συμβάντος» από το κομμάτι της 

«Διαδρομής» που περιλαμβάνεται στην «Επιθεώρηση». 

 Δυνατότητα εισαγωγής λεκτικής και φωτογραφικής περιγραφής σε «Συμβάν». 
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 Μηνύματα λάθους σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων δεδομένων. 

 Δυνατότητα καταχώρησης/ εισαγωγής «Συμβάντος» ακόμα και όταν δεν υπάρχει 

διαθέσιμο δίκτυο. 

 Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας μέσω της εφαρμογής. 

 Δυνατότητα εύρεσης τοποθεσίας χρήστη αυτόματα και χειροκίνητα, 

χρησιμοποιώντας το GPS της συσκευής. 

 Είσοδος χρηστών στο σύστημα με username και password. Δυνατότητα 

αποσύνδεσης από το σύστημα. 

 Διαφορετική διεπαφή χρήστη ανάλογα με την ιδιότητα του (διαφορετικά 

δικαιώματα).  

 

Όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω είναι διαθέσιμα/ προσβάσιμα στο χρήστη μέσω 

κινητού, tablet και desktop υπολογιστή. Η διεπαφή της εφαρμογής προσαρμόζεται 

ανάλογα με την συσκευή του χρήστη. Οι λειτουργίες που δεν υλοποιήθηκαν αναφέρονται 

στο Κεφάλαιο 6.3 «Μελλοντικές Επεκτάσεις».  

 

5.1 Δημιουργία Επιθεώρησης (Desktop έκδοση) 
 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζεται βήμα- βήμα η διαδικασία δημιουργίας 

επιθεώρησης από τον «Διαχειριστή». Η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

τόσο στην κινητή έκδοση της εφαρμογής, όσο και στην desktop έκδοση. Εδώ 

παρουσιάζεται η λειτουργία στην desktop έκδοση της εφαρμογής. 

 

Βήμα 1: Ο χρήστης - διαχειριστής εισάγει τα διαπιστευτήρια του στην εφαρμογή. (Εικόνα 

13) 

 

 
Εικόνα 13 Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 1) 
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Βήμα 2: Εισέρχεται στον πίνακα ελέγχου του συστήματος. (Εικόνα 14) 

 

 
Εικόνα 14 Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 2) 

 

Βήμα 3: Κλικάρει πάνω δεξιά στο μενού και εν συνεχεία επιλέγει «Δημιουργία 

Διαδρομής». (Εικόνα 15) 

 

 
Εικόνα 15  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Βήμα 4: Του ζητείται να εισάγει όνομα επιθεώρησης και προαιρετικά περιγραφή αυτής. 

Επιλέγει το κουμπί της δημιουργίας στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. (Εικόνα 16) 

 

 
Εικόνα 16 Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 4) 

 

Βήμα 5: Εμφανίζεται η λίστα των διαδρομών που υπάρχουν στο σύστημα. Ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει απεριόριστες διαδρομές. Εν προκειμένω, επιλέγει τη διαδρομή 

«Επαρχιακή Οδός Κιλκίς - Ποντοκερασιάς», με τη συγκεκριμένη εγγραφή στη βάση να 

αναφέρεται στο τμήμα 0-2.893 της οδού. Κατόπιν, επιλέγει το κουμπί της προσθήκης στο 

κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. (Εικόνα 17) 

 

 
Εικόνα 17  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 5) 
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Βήμα 6: Εμφανίζεται η διαδρομή που επέλεξε ο χρήστης. Αν επιθυμεί, μπορεί 

κλικάροντας το κουμπί της επεξεργασίας (μολύβι) να επιλέξει υποδιαίρεση του τμήματος 

της διαδρομής. Αν όχι, επιλέγοντας κάτω δεξιά στην οθόνη το κουμπί της ολοκλήρωσης, 

ολοκληρώνει τη δημιουργία της νέας επιθεώρησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

επιλέγει επεξεργασία. (Εικόνα 18) 

 

 
Εικόνα 18  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 6) 

 

Βήμα 7: Εμφανίζεται οθόνη με τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του τμήματος. (Εικόνα 19) 

 

 
Εικόνα 19  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 7) 
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Βήμα 8: Ο χρήστης συμπληρώνει νέες τιμές, οι οποίες βρίσκονται εντός του πεδίου του 

υπάρχοντος τμήματος. Επιλέγει αποθήκευση. (Εικόνα 20) 

 

 
Εικόνα 20  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 8) 

 

Βήμα 9: Πλέον η επιλεγμένη διαδρομή έχει τις νέες τιμές που εισήγαγε. Επιλέγει 

ολοκλήρωση κάτω δεξιά και η νέα επιθεώρηση δημιουργείται. (Εικόνα 21) 

 

 
Εικόνα 21  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 9) 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Βήμα 10: Ανακατευθύνεται στον πίνακα ελέγχου. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των 

επιθεωρήσεων έχει αυξηθεί από 12 σε 13. (Εικόνα 22) 

 

 
Εικόνα 22  Δημιουργία Επιθεώρησης (Βήμα 10) 

 

5.2 Εκκίνηση Επιθεώρησης - Δημιουργία Συμβάντος – Μεταφόρτωση 
Συμβάντος (Κινητή Εφαρμογή) 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η λειτουργία «Εκκίνηση Επιθεώρησης» που 

πραγματοποιείται από τον «Επιθεωρητή» καθώς και η «Δημιουργία Συμβάντος» στα 

πλαίσια αυτής της επιθεώρησης. Η παρουσίαση της λειτουργίας γίνεται στην κινητή 

εφαρμογή. 
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Βήμα 1: Ο επιθεωρητής ξεκινά για επιθεώρηση. Ανοίγει την εφαρμογή που έχει 

εγκατεστημένη στην κινητή συσκευή του. (Εικόνα 23) 

 

 
Εικόνα 23 Εκκίνηση Επιθεώρησης (Βήμα 1) 
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Βήμα 2: Εισάγει τα διαπιστευτήρια του για να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες. (Εικόνα 24) 

 

 
Εικόνα 24 Εκκίνηση Επιθεώρησης (Βήμα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Βήμα 3: Εισέρχεται στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής και επιλέγει το κουμπί 

«Εκκίνηση Επιθεώρησης» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. (Εικόνα 25) 

 

 
Εικόνα 25  Εκκίνηση Επιθεώρησης (Βήμα 3) 
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Βήμα 4: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιθεωρήσεις, εκ των οποίων καλείται ο επιθεωρητής 

να επιλέξει μία για έναρξη. Επιλέγει την εγγραφή «Επιθεώρηση Κιλκίς - Ποντοκερασιά». 

(Εικόνα 26) 

 

 
Εικόνα 26  Εκκίνηση Επιθεώρησης (Βήμα 4) 
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Βήμα 5: Εμφανίζονται οι διαδρομές της επιθεώρησης. Εδώ, η συγκεκριμένη επιθεώρηση 

περιέχει μια διαδρομή, η οποία κι εμφανίζεται πάνω στον χάρτη. Στο κάτω δεξιά μέρος 

της οθόνης υπάρχουν δύο κουμπιά. Το κουμπί της εύρεσης της τοποθεσίας του χρήστη, 

σε περίπτωση που πιθανώς να έχει χαθεί το στίγμα του, και το κουμπί της δημιουργίας 

ενός νέου συμβάντος στην επιθεώρηση. Επιλέγει δημιουργία νέου συμβάντος. (Εικόνα 

27) 

 

 
Εικόνα 27  Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 5) 
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Βήμα 6: Εισέρχεται στη φόρμα δημιουργίας συμβάντος. Επειδή η επιθεώρηση περιείχε 

μόνο μια διαδρομή, αυτή έχει επιλεγεί αυτόματα. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον 

τύπο του συμβάντος. (Εικόνα 28) 

 

 
Εικόνα 28  Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 6) 
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Βήμα 7: Καλείται να επιλέξει μεταξύ των διαθέσιμων τύπων συμβάντων. Η συγκεκριμένη 

λίστα είναι ενδεικτική και μπορεί να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του 

οργανισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήστης επιλέγει τον τύπο 

«Εγκαταλελειμμένο όχημα». (Εικόνα 29) 

 

 
Εικόνα 29 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 7) 
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Βήμα 8: Εμφανίζονται κάποια πεδία για συμπλήρωση. Κάποια εξ αυτών είναι 

υποχρεωτικά. (Εικόνα 30) 

 

 
Εικόνα 30 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 8) 
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Βήμα 9: Συμπληρώνει τα πεδία που κρίνει αυτός ότι πρέπει να συμπληρώσει και κατόπιν 

επιλέγει το κουμπί της κάμερας στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης για να 

φωτογραφίσει το συμβάν. (Εικόνα 31) 

 

 
Εικόνα 31 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 9) 
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Βήμα 10: Ανοίγει η κάμερα της κινητής συσκευής στην οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή. 

Ο χρήστης κλικάρει το κουμπί της φωτογραφίας και φωτογραφίζει το συμβάν. (Εικόνα 

32) 

 

 
Εικόνα 32 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 10) 
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Βήμα 11: Αν κρίνει από την προεπισκόπηση ότι η φωτογραφία δεν του αρέσει, μπορεί να 

μην την αποθηκεύσει και να βγάλει μια νέα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν είναι 

ικανοποιημένος από τη φωτογραφία, επιλέγει το κουμπί της ολοκλήρωσης. Στην 

περίπτωση που περιγράφεται,  ο χρήστης επιλέγει ολοκλήρωση. (Εικόνα 33) 

 

 
Εικόνα 33 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 11) 
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Βήμα 12: Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη φόρμα δημιουργίας συμβάντος. Παρατηρούμε 

ότι η φωτογραφία έχει συμπεριληφθεί στα χαρακτηριστικά του νέου συμβάντος. Ο 

χρήστης επιλέγει ολοκλήρωση. (Εικόνα 34) 

 

 
Εικόνα 34 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 12) 
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Βήμα 13: Στην περίπτωση που παρουσιάζεται, ένα από τα πεδία δεν ήταν συμμορφωμένο 

με τους περιορισμούς που έχουν εισαχθεί. Συγκεκριμένα, το πεδίο «μάρκα» έχει 

περιορισμό 20 χαρακτήρων. Ο επιθεωρητής σβήνει έναν χαρακτήρα και προχωρά στην 

ολοκλήρωση της δημιουργία του νέου συμβάντος. (Εικόνα 35) 

 

 
Εικόνα 35 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 13) 
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Βήμα 14: Η εφαρμογή τον ανακατευθύνει στο χάρτη της επιθεώρησης όπου πλέον 

εμφανίζεται το νέο συμβάν στην τοποθεσία όπου βρίσκεται ο επιθεωρητής. Υπάρχει η 

δυνατότητα μετακίνησης του συμβάντος, σε περίπτωση που ο επιθεωρητής κρίνει ότι το 

συμβάν βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό που υποδεικνύει το στίγμα της 

τοποθεσίας του. (Εικόνα 36) 

 

 
Εικόνα 36 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 14) 
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Βήμα 15: Επιλέγοντας το συμβάν ο χρήστης μπορεί να δει τα χαρακτηριστικά του και είτε 

να το επεξεργαστεί, είτε να το διαγράψει. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται, επιλέγει 

να το επεξεργαστεί. (Εικόνα 37) 

 

 
Εικόνα 37 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 15) 
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Βήμα 16: Συμπληρώνει το πεδίο «Περιγραφή», το οποίο είχε αμελήσει να καταχωρίσει 

αρχικά, και, επιλέγει ξανά ολοκλήρωση. (Εικόνα 38) 

 

 
Εικόνα 38 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 16) 
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Βήμα 17: Ανακατευθύνεται στο χάρτη της επιθεώρησης. Επιλέγοντας το συμβάν, 

παρατηρεί ότι η περιγραφή συμπεριλαμβάνεται πλέον στα χαρακτηριστικά του 

συμβάντος. (Εικόνα 39) 

 

 
Εικόνα 39 Δημιουργία Συμβάντος (Βήμα 17) 
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Βήμα 18: Καθώς είναι πιθανό ο χρήστης να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά 

συνέπεια στη βάση της εφαρμογής, τα δεδομένα των λειτουργιών στις οποίες προχωρά 

αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή του. Μόλις βρει πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να 

προχωρήσει σε μεταφόρτωση των συμβάντων. Επιλέγει πάνω δεξιά στο μενού τη σχετική 

επιλογή. (Εικόνα 40) 

 

 
Εικόνα 40 Μεταφόρτωση Συμβάντος (Βήμα 18) 
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Βήμα 19: Εμφανίζεται σχετικό ερώτημα και προχωρά στην ολοκλήρωση της 

μεταφόρτωσης. Πλέον τα συμβάντα βρίσκονται στη βάση της εφαρμογής και είναι ορατά 

από τον διαχειριστή της. (Εικόνα 41) 

 

 
Εικόνα 41 Μεταφόρτωση Συμβάντος (Βήμα 19) 

 

5.3 Επισκευή Συμβάντος (Κινητή Εφαρμογή) 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η επισκευή ενός συμβάντος από τον χρήστη 

«Εργολάβο». Ακολουθούν τα αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης της εφαρμογής. 
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Βήμα 1: Ο εργολάβος εισάγει τα διαπιστευτήρια του για είσοδο στην εφαρμογή. (Εικόνα 

42) 

 

 

Εικόνα 42 Επισκευή Συμβάντος (Βήμα 1) 
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Βήμα 2: Ο εργολάβος ανακατευθύνεται στον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής. Επιλέγει το 
κουμπί «Επισκευή Συμβάντων» στο κάτω μέρος της οθόνης της συσκευής του. (Εικόνα 
43) 
 

 

Εικόνα 43 Επισκευή Συμβάντος (Βήμα 2) 
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Βήμα 3: Ανακατευθύνεται στη λίστα των επιθεωρήσεων με εκκρεμή συμβάντα. 

Εμφανίζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της επιθεώρησης, όπως τίτλος, περιγραφή, 

καθώς επίσης και ο αριθμός των εκκρεμών συμβάντων σε κόκκινο πλαίσιο. Ο εργολάβος 

κλικάρει πάνω στην κάρτα της επιθεώρησης. (Εικόνα 44) 

 

 

Εικόνα 44 Επισκευή Συμβάντος (Βήμα 3) 
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Βήμα 4: Εμφανίζεται ο χάρτης της διαδρομής της επιθεώρησης και το συμβάν προς 

επισκευή.(Εικόνα 45) 

 

 

Εικόνα 45 Επισκευή Συμβάντος (Βήμα 4) 
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Βήμα 5: Επιλέγει το συμβάν και αναδύεται παράθυρο με κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

του. Κλικάρει στο κουμπί επεξεργασία.(Εικόνα 46) 

 

 

Εικόνα 46 Επισκευή Συμβάντος (Βήμα 5) 
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Βήμα 6: Εφόσον το έχει επισκευάσει, επιλέγει ολοκλήρωση και προαιρετικά μπορεί να 

προσθέσει κάποιες παρατηρήσεις. Κλικάρει το κουμπί της ολοκλήρωσης στο κάτω δεξιά 

μέρος της οθόνης και το συμβάν πλέον θεωρείται επισκευασμένο. (Εικόνα 47) 

 

 

Εικόνα 47 Επισκευή Συμβάντος (Βήμα 6) 
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6 Επίλογος 

 

6.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η ανάλυση, σχεδίαση και 

υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και 

διαχείρισης βλαβών οδικού δικτύου, του RoadS. Το RoadS στοχεύει στο να διευκολύνει 

τους Δήμους να διαχειριστούν τα προβλήματα του οδικού δικτύου που βρίσκονται υπό 

την επίβλεψη τους. Στο σύστημα απαιτείται πρόσβαση χρηστών διαδικτυακά μέσω 

υπολογιστή (desktop) αλλά και μέσω εφαρμογής κινητών συσκευών (smartphones, 

tablets), τα οποία έχουν μαζί τους ανά πάσα στιγμή οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου 

που βρίσκονται εν κινήσει και επιθεωρούν τον δρόμο. Τα δεδομένα έχουν τη δυνατότητα 

να αποθηκεύονται στη εφαρμογή του υπαλλήλου και γίνεται συγχρονισμός με το 

Λογισμικό Διαχείρισης μόλις υπάρξει διαθέσιμο δίκτυο. 

 

Στα πλαίσια ανάπτυξης της εφαρμογής έγινε έρευνα των διαθέσιμων μεθόδων 

υλοποίησης κινητών εφαρμογών και σύγκριση αυτών καθώς και σύγκριση των React 

Native και Ionic που είναι πλαίσια ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών. Καταλήξαμε 

επιγραμματικά στα εξής συμπεράσματα: 

 

Οι εγγενείς εφαρμογές (Native Apps) 

 Αξιοποιούν πλήρως τα χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας 

 Μικρότερη πιθανότητα λάθους – Μεγαλύτερη αξιοπιστία 

 Δεν συστήνονται για εφαρμογές περιορισμένης χρήσης και μικρές εταιρίες λόγω 

των παρακάτω 

o αυξημένος χρόνος υλοποίησης 

o χρειάζεται προγραμματιστική εμπειρία σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια 

ανάπτυξης/ γλώσσες προγραμματισμού 

o αυξημένο κόστος 

 

Οι εφαρμογές ιστού (Web Apps) 

 Δεν είναι προσβάσιμες εκτός διαδικτύου 

 Είναι δύσκολο να τις αναζητήσεις (δεν είναι σε App Store) 
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 Δεν έχουν πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των έξυπνων συσκευών όπως κάμερα, 

τοποθεσία κτλ. 

 

Οι υβριδικές εφαρμογές (Hybrid Apps) είναι καταλληλότερες για την υλοποίηση του 

έργου διότι: 

 Ο ίδιος κώδικας παράγει εφαρμογή που είναι λειτουργική σε πολλές 

πλατφόρμες 

 Έχουν μικρό χρόνο ανάπτυξης 

 Έχουν μικρό κόστος ανάπτυξης 

 Έχουν μικρό κόστος συντήρησης 

 

Το πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών Ionic επιλέχθηκε έναντι του React Native λόγω του 

ότι: 

 συνίσταται για γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών 

 είναι ευκολότερο στην εκμάθηση  

 πιο γρήγορο στον έλεγχο ποιότητας 

 έχει πολύ καλύτερη τεκμηρίωση (documentation) 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επιλογή του Ionic είναι: 

 Ο κώδικας που γράφτηκε για υποστήριξη σε iOS και Android ήταν ο ίδιος, όμως 

χρειάστηκε να γραφτεί διαφορετικός κώδικας στο κομμάτι που έχει να κάνει με 

την εμφάνιση του προϊόντος σε υπολογιστή. Αυτό ήταν αναγκαίο καθώς η 

εμφάνιση που εξυπηρετεί στις κινητές συσκευές δεν εξυπηρετεί πολλές φορές σε 

ένα πρόγραμμα περιήγησης σε desktop mode και το αντίθετο. 

 Η εκμάθηση του κώδικα ήταν σχετικά απλή και υπήρχε καλή τεκμηρίωση. 

 Ο κώδικας που τελικά παράχθηκε και το πλήθος των αρχείων ήταν μεγάλο, αλλά 

η δομή του Ionic επιτρέπει την εύκολη διαχείριση τους. 

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρουσίαση ενός πληροφοριακού 

συστήματος αυτού του είδους, απαίτησε ενασχόληση και εκμάθηση πολλών και 

διαφορετικών εργαλείων. Χρησιμοποιήσαμε εργαλεία όπως Ionic, Node.js, PostgreSQL, 

JavaScript κ.α., καθώς και πλήθος έτοιμων πρόσθετων (plugins) που κρίθηκαν 

απαραίτητα για την υλοποίηση. Λόγω του χρόνου που απαίτησαν τα παραπάνω, υπήρξαν 

λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες δεν προλάβαμε να υλοποιήσουμε στα πλαίσια αυτής 
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της εργασίας, οι οποίες περιγράφονται στην Ενότητα 6.3.1 «Επεκτάσεις/Ελλείψεις της 

Εφαρμογής». 

 

6.2 Περιορισμοί της Έρευνας 

 

Αυτή η έρευνα περιορίζεται από το γεγονός ότι δεν υπήρχε άμεση επαφή με κάποιο Δήμο 

(τον πελάτη) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες του πληροφοριακού 

συστήματος RoadS καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του. Ιδανικά θα θέλαμε 

ανατροφοδότηση από υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τη διαχείριση 

προβλημάτων/ βλαβών οδικού δικτύου. 

 

Επιπλέον, λόγω του ότι δεν χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες, δεν ήταν δυνατό 

να εντοπιστούν πιθανά σφάλματα και να αξιολογηθεί η ευχρηστία της εφαρμογής. 

 

Τέλος, για να είναι ολοκληρωμένη η έρευνα, θα επιθυμούσαμε να υλοποιήσουμε το 

RoadS σε άνω του ενός πλαίσια ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση αυτών 

στην πράξη. 

 

6.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

Αρχικά αναφέρουμε σε αυτό το κεφάλαιο, ως μελλοντικές επεκτάσεις, τις λειτουργίες 

που περιεγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3, «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συστήματος» και δεν 

υλοποιήθηκαν λόγω χρονικού περιορισμού. Έπειτα κάνουμε μια αναφορά σε πιο γενικές 

μελλοντικές επεκτάσεις ενός συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης βλαβών. 

 

6.3.1 Επεκτάσεις/ Ελλείψεις της Εφαρμογής 
 

6.3.1.1 Διεπαφή για Εισαγωγή/ Επεξεργασία Δεδομένων στη Β.Δ. από το «Διαχειριστή»  
 

Για να θεωρηθεί το RoadS ολοκληρωμένο σύστημα, κρίνουμε ως απαραίτητη την 

υλοποίηση ειδικής διεπαφής για το χρήστη «Διαχειριστή», με την οποία να μπορεί να 

προσθέτει και να επεξεργάζεται δεδομένα στη/από τη Βάση Δεδομένων. Συγκεκριμένα, 

τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να είναι α) νέες «Διαδρομές», β) νέοι/διαφορετικοί 

τύποι «Συμβάντων» και γ) οποιοδήποτε άλλου τύπου δεδομένα υπάρχουν σε μορφή 

λίστας/ επιλογών για τους  υπόλοιπους χρήστες. Αυτή τη στιγμή η προσθήκη και η 
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επεξεργασία τέτοιου τύπου δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με επεξεργασία 

της Βάσης Δεδομένων χωρίς να υπάρχει τρόπος να το κάνει αυτό ο «Διαχειριστής» μέσω 

διεπαφής χρήστη (user interface). 

 

6.3.1.2 Διεπαφή για Διαχείριση Χρηστών και Δικαιοδοσίας αυτών 
 

Κρίνεται επίσης απαραίτητη η δημιουργία διεπαφής με πρόσβαση μόνο στο 

«Διαχειριστή», με την οποία να μπορεί να προσθέτει, επεξεργάζεται, διαγράφει 

δυνητικούς χρήστες της εφαρμογής και να ορίζει τα δικαιώματα αυτών. 

 

6.3.1.3 Επικοινωνία «Διαχειριστή» - «Εργολάβου» μέσω Μηνυμάτων. 
 

Όπως αναφέρθηκε στις Λειτουργικές Απαιτήσεις του συστήματος, ο «Διαχειριστής» θα 

πρέπει, μέσω της εφαρμογής, να έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος στον 

«Εργολάβο» για α) «Συμβάντα» προς επίλυση, β) «Συμβάντα» που κρίθηκαν «Μη 

Επισκευασμένα» και γ) «Ολοκληρωμένα» «Συμβάντα». Στον «Εργολάβο» θα πρέπει να 

δοθεί η δυνατότητα λήψης αυτών των μηνυμάτων. 

 

6.3.2 Επιπλέον Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 

Λόγω της φύσης του λογισμικού που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε αυτή την εργασία 

υπάρχει πολύ χώρος για επέκταση του ίδιου του συστήματος αλλά και παραλλαγών 

αυτού για χρήση του σε παραπλήσιους τομείς. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά 

κάποιες ιδέες. 

 

6.3.2.1 Χρήση από Απλούς Πολίτες 
 

Θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα χρήσης με μειωμένα δικαιώματα σε απλούς 

πολίτες. Ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να προσθέτει στην εφαρμογή συμβάντα με 

φωτογραφία και γεωγραφική θέση. Ο διαχειριστής εξετάζει το συμβάν και αν κρίνει ότι 

αξίζει επίσκεψης στέλνει επιθεωρητή πιο στοχευμένα. 

 

6.3.2.2 Χρήση σε Παραπλήσιους Τομείς 
 

Το ίδιο το σύστημα θα μπορούσε εκτός από βλάβες οδικού δικτύου να διαχειρίζεται 

παρόμοιου τύπου βλάβες, όπως βλάβες ηλεκτροδότησης, υδροδότησης ή βλάβες 
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οποιουδήποτε είδους που αφορούν το Δήμο. Η προσθήκη αυτή θα μπορούσε να γίνει με 

κάποιου είδους «φιλτράρισμα» στις επιλογές ή στα συμβάντα ή με περιορισμό 

δικαιωμάτων κάθε χρήστη ώστε να βλέπει μόνο όσα τον αφορούν (π.χ. ο «Διαχειριστής» 

υπεύθυνος για ηλεκτροδότηση να μη βλέπει τις βλάβες οδικού δικτύου κτλ.). 

Εναλλακτικά θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές παραλλαγές τις ίδιας εφαρμογής, όπου 

κάθε μία θα αφορούσε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 

6.3.2.3 Εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων 
 

Το σύστημα θα μπορούσε να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται στατιστικά στοιχεία. 

Δεδομένα όπως το πλήθος των συμβάντων σε μία διαδρομή, το πόσο γρήγορα 

δημιουργείται ένα νέο συμβάν σε σημείο που ήδη έχει διορθωθεί, το πόσο γρήγορα 

επιλύουν οι εργολάβοι τα συμβάντα, θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα. Για 

παράδειγμα αν σε μία διαδρομή υπάρχουν πολλά συμβάντα, αυτό σημαίνει ότι είτε ο 

εργολάβος δεν έκανε καλή δουλειά είτε τα υλικά που επιλέχθηκαν δεν ήταν τα 

κατάλληλα (πιθανώς επειδή δεν έγινε σωστή εκτίμηση χρήσης της διαδρομής). 

Εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά την επόμενη φορά είτε 

επιλέγοντας άλλο εργολάβο, είτε κάνοντας καλύτερη μελέτη που να ανταποκρίνεται στη 

χρήση του δρόμου. Με τέτοιου είδους εκτιμήσεις μπορούμε να γλιτώσουμε πολύ χρόνο 

και χρήμα. 

 

6.3.2.4 Επέκταση σε Πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρώματος (Pavement Management 
System) 
 

Μία εξαιρετικά φιλόδοξη ιδέα είναι να γίνει επέκταση του συστήματος σε ένα 

ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρώματος (Pavement Management System). 

Τα συστήματα αυτά εκτός από διαχείριση βλαβών, υπολογίζουν κόστος κύκλου ζωής 

ενός οδοστρώματος και λαμβάνουν υπόψη τον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Δημιουργούν 

πλάνα συντήρησης και αποθηκεύουν επιπλέον πληροφορίες για διαδρομές (όπως δείκτη 

κατάστασης οδοστρώματος), έτσι ώστε το επίπεδο οδοστρώματος να μην πέφτει ποτέ 

κάτω από κάποια επιθυμητά επίπεδα. (“Pavement Management”, En.wikipedia.org. N.p. 

2020). 
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Παράρτημα – Παρουσίαση Κώδικα 
 

SQL functions 
 

upload_event_rims_load 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.upload_event_rims_load( 
 pi_inspection_id integer, 
 pi_event_id integer, 
 pi_event_type character varying, 
 pi_event_descr character varying, 
 pi_dt_recorded character varying, 
 pi_attrs character varying, 
 pi_notes character varying, 
 pi_route_id integer, 
 pi_x numeric, 
 pi_y numeric, 
 pi_from numeric, 
 pi_to numeric, 
 pi_geom character varying, 
 pi_image_names character varying, 
 pi_is_latlon boolean DEFAULT true) 
    RETURNS character varying 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
    COST 100 
    VOLATILE  
 
AS $BODY$ 
DECLARE 
 rec_flx_attrs  RECORD; 
 v_ins_sql1         varchar:=''; 

v_ins_sql2         varchar:=''; 
 v_upd_sql1         varchar:=''; 
    stmnt  varchar; 
    v_new_line  varchar:= chr(10); 

v_view_name    varchar(20); 
 v_geomtype      varchar; 
b_is_asset     boolean; 
b_is_temporal  boolean; 

 v_notes  varchar; 
 v_xcoord varchar; 
 v_ycoord varchar; 
 v_date_format varchar; 
 v_time_format varchar; 
 v_dt_recorded varchar; 
 i_load_event_id bigint; 
 v_event_descr varchar; 
 g_geometry geometry; 
 v_srid  integer; 
 v_route_id integer; 
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 v_start_offset numeric; 
 v_end_offset numeric; 
 v_route_geom geometry; 
 v_err_msg varchar; 
 r_route_rec RECORD; 
 v_status varchar; 
 image_path  RECORD; 
 
BEGIN 
-- Get new loaded event id sequence. This is using the events_all sequence so 
-- there is a single event id between events_all and inspected_events 
  

SELECT nextval(pg_get_serial_sequence('rims.events_all', 'eva_event_id')) INTO 
i_load_event_id; 

  
-- Get date and time formats 
 SELECT citimap.get_product_option('RIMS', 'DATE_FORMAT') INTO v_date_format; 
 SELECT citimap.get_product_option('RIMS', 'TIME_FORMAT') INTO v_time_format; 
 
-- Check date recorded 
 IF pi_dt_recorded IS NULL THEN 

SELECT E'\'' || to_char(now(), 'DD/MM/YYYY HH:MI:SS') || E'\'' INTO 
v_dt_recorded; 

 ELSE 
  v_dt_recorded:= E'\'' || pi_dt_recorded || E'\''; 
 END IF; 
  
-- Check date recorded 
 IF pi_event_descr IS NULL THEN 
  v_event_descr:='NULL'; 
 ELSE 
  v_event_descr:= pi_event_descr; 
 END IF; 
-- 
-- Get initial status of event 
-- 
 SELECT dmv_value 
 INTO v_status 
 from rims.domain_values 
 where dmv_dma_name = 'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ' 
 AND dmv_seq_no = 1; 
  
-- 
-- Create the insert statement 
-- 
 v_ins_sql1 := 'INSERT INTO rims_load.inspected_events (' || v_new_line; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_event_id,' || v_new_line; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_ins_id,' || v_new_line; 
 
-- if event id is bigger than 0 
 IF pi_event_id > 0 THEN 
  v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_eva_event_id,' || v_new_line; 
 END IF; 
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 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_event_type,' || v_new_line; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_event_description,' || v_new_line; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_event_date_recorded,' || v_new_line; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_event_recorded_by,' || v_new_line; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||'iev_event_status,' || v_new_line; 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||' VALUES (' || i_load_event_id::varchar || ',' || v_new_line; 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||'         ' || pi_inspection_id::varchar || ',' || v_new_line; 
 
-- if event id is bigger than 0 
 IF pi_event_id > 0 THEN 
  v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||'         ' || pi_event_id::varchar || ',' || v_new_line; 
 END IF; 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||'         ' || E'\'' || pi_event_type::varchar || E'\',' || 

v_new_line; 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||'         ' || E'\'' || v_event_descr || E'\','  || v_new_line; 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||'         to_date(' || v_dt_recorded || ','  || E'\'' ||  

v_date_format || ' ' || v_time_format || E'\'),' || v_new_line; 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 ||E'\'' || USER::varchar ||  E'\',' || v_new_line; 
 
-- Initial status of event: RECORDED 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 || E'\'' || v_status || E'\','  || v_new_line; 
  
 IF pi_notes IS NULL THEN 
  v_notes := 'NULL'; 
 ELSE 
  v_notes = E'\'' || pi_notes || E'\''; 
 END IF; 
 
 b_is_asset := rims.is_asset(pi_event_type); 
 IF b_is_asset = false THEN  
  v_ins_sql1 := v_ins_sql1 || 'iev_event_owner' || v_new_line || ' 
     ,iev_event_priority' || 
   v_new_line || ' ,iev_event_notes' || 
   v_new_line || ',iev_event_init_type' || 
      v_new_line; 
  -- For now ignore priority and initialization type for defects 
  v_ins_sql2 := v_ins_sql2 || '       ' || E'\'' || USER::varchar ||  E'\'' ||  
      v_new_line || '     ,NULL' || 
      v_new_line || '     ,' || v_notes || 
      v_new_line || '     ,NULL' || v_new_line; 
 END IF; 
 
-- Check if event is point (needs X, Y coord columns) 
v_geomtype := rims.get_event_geom_type(pi_event_type); 
IF v_geomtype = 'POINT' THEN 
 IF pi_x IS NULL OR pi_y IS NULL THEN 
  v_xcoord := 'NULL'; 
  v_ycoord := 'NULL'; 
 ELSE 
  v_xcoord := pi_x; 
  v_ycoord := pi_y; 
 END IF; 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 || ',iev_event_x_coord' ||v_new_line || ',iev_event_y_coord'  



102 
 

||v_new_line; 
   
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 || ',' || v_xcoord ||v_new_line || ' ,' || v_ycoord || 

 v_new_line; 
 END IF; 
 
-- Check if event is temporal (needs FROM, TO DATE and TIME columns) 
b_is_temporal := rims.is_temporal(pi_event_type); 
IF b_is_temporal = true THEN 
 v_ins_sql1 := v_ins_sql1 || 'iev_event_from_date' ||v_new_line || 

',iev_event_to_date' || v_new_line || ' ,iev_event_from_time' || 
  v_new_line || ' ,iev_event_to_time' || v_new_line; 
   

-- For now ignore temporal defects 
 v_ins_sql2 := v_ins_sql2 || 'NULL' ||v_new_line || ' ,NULL' ||v_new_line || 

 ',NULL' ||v_new_line || ',NULL' || v_new_line; 
END IF; 
 
-- Loop to get flexible event attributes 
FOR rec_flx_attrs IN SELECT * FROM json_populate_recordset(NULL::rims.event_attr_type, 
pi_attrs::json)   
LOOP 

DECLARE 
l_view_col_name varchar(30); 

 l_view_col_val varchar; 
 v_attr_type varchar(10); 

 
BEGIN 

 l_view_col_name := rec_flx_attrs.name; 
  IF TRIM(rec_flx_attrs.value) IS NULL OR TRIM(rec_flx_attrs.value) = ''  THEN 
   l_view_col_val := 'NULL'; 
  ELSE 
   v_attr_type:=split_part(rec_flx_attrs.type,':',1); 
   IF v_attr_type='TEXT' THEN 
   RAISE NOTICE 'v_attr_type %', v_attr_type; 
    l_view_col_val := E'\'' || rec_flx_attrs.value || E'\''; 
   ELSE 
    l_view_col_val := rec_flx_attrs.value; 
   END IF;   
  END IF; 
  --  
      v_ins_sql1 := v_ins_sql1 || ',' || REPLACE(lower(l_view_col_name), 'eva_','iev_') 

 || v_new_line; 
v_ins_sql2 := v_ins_sql2 || ',' || l_view_col_val || v_new_line; 

 END; 
END LOOP; 
 
--Concatenate insert statements 
v_ins_sql1 := v_ins_sql1 ||  '                                  )'; 
v_ins_sql2 := v_ins_sql2 || '       )'; 
stmnt := v_ins_sql1 || v_ins_sql2; 
EXECUTE stmnt; 
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-- 
-- Insert INTO image table 
-- 
for image_path in SELECT unnest(string_to_array(REPLACE(substring(pi_image_names from 2 
for length(pi_image_names) - 2), '"', ''), ',')) AS image 
 LOOP 
  INSERT INTO rims_load.event_images (evi_event_id,evi_image_path) 
  VALUES (i_load_event_id, image_path.image); 
 END LOOP; 
 
 -- 
 -- Insert into event locations and/or spatial tables 
 -- 
 SELECT citimap.get_product_option('RIMS', 'DEFAULT_SRID') INTO v_srid; 
 IF v_geomtype = 'POINT' THEN 
  IF pi_x IS NOT NULL AND pi_y IS NOT NULL THEN 
   -- Create a geometry from the XYs 
   IF pi_is_latlon THEN 
    SELECT ST_Transform(ST_SetSRID(ST_Point(pi_x, 
pi_y),4326),v_srid::integer)::geometry INTO g_geometry; 
   ELSE 
    SELECT ST_SetSRID(ST_Point(pi_x, 
pi_y),v_srid::integer)::geometry INTO g_geometry; 
   END IF; 
   RAISE NOTICE 'g_geometry %', ST_AsText(g_geometry); 
    

-- Check if we already have a route id and a start offset 
   IF pi_route_id IS NULL OR pi_from IS NULL THEN 
    r_route_rec:=rims.get_closest_route(g_geometry); 
    v_route_id:=r_route_rec.rr_route_id; 
    v_route_geom:=r_route_rec.geom; 
    RAISE NOTICE 'v_route_id %', v_route_id; 
    ST_AsText(ST_AddMeasure(ST_LineMerge(v_route_geom),0, 
ST_Length(ST_LineMerge(v_route_geom)))); 
    IF v_route_id IS NOT NULL THEN 
     v_start_offset:= 
rims.get_offset_on_route(v_route_id,g_geometry); 
     RAISE NOTICE 'v_start_offset %', v_start_offset; 
     --v_split_offset:= ST_LineLocatePoint(v_line2split, 
p_pnt_geom); 
    END IF; 
   ELSE 
    v_route_id:=pi_route_id; 
    v_start_offset:=pi_from; 
   END IF; 
  ELSE 
   IF pi_geom IS NULL THEN  

-- No coordinates and no geometry provided. Raise Error 
    v_err_msg:=rims.get_error_msg('1000'); 
    RAISE EXCEPTION 'RIMS:%', v_err_msg; 
    RETURN NULL; 
   ELSE 
    g_geometry:=pi_geom; 
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    -- Check if we already have a route id and a start offset 
    IF pi_route_id IS NULL OR pi_from IS NULL THEN 
     r_route_rec:=rims.get_closest_route(g_geometry); 
     v_route_id:=r_route_rec.rr_route_id; 
     v_route_geom:=r_route_rec.geom; 
     RAISE NOTICE 'v_route_id %', v_route_id; 
     ST_AsText(ST_AddMeasure( 

ST_LineMerge(v_route_geom),0, 
ST_Length(ST_LineMerge(v_route_geom)))); 

     IF v_route_id IS NOT NULL THEN 
      v_start_offset:=  

rims.get_offset_on_route(v_route_id,g_geom
etry); 

      RAISE NOTICE 'v_start_offset %', 
v_start_offset; 
     END IF; 
    ELSE 
     v_route_id:=pi_route_id; 
     v_start_offset:=pi_from; 
    END IF; 
   END IF; 
  END IF; 
  -- 
  -- Update rims_load.event_locations 
  -- 
  INSERT INTO rims_load.event_locations(evl_event_id, evl_seg_id, evl_from) 
  VALUES (i_load_event_id, v_route_id, v_start_offset); 
  -- 
  -- Update rims_load.event_geom_point 
  -- 
  INSERT INTO rims_load.event_geom_point(evg_eva_event_id, geom) 
  VALUES (i_load_event_id, g_geometry); 
 ELSE -- Line or polygon. TODO 
  IF pi_geom IS NOT NULL THEN 
   SELECT ST_GeomFromText(pi_geom,v_srid); 
  END IF; 
 END IF; 
  
 RETURN stmnt ; 
END; 
$BODY$; 
 

get_event_geom_type 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.get_event_geom_type( 
 pi_event_type character varying) 
    RETURNS character varying 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$ 
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DECLARE 
 ret_val integer; 
BEGIN 
 SELECT evt_spatial_dim INTO ret_val from rims.event_types where 
evt_type_code=pi_event_type; 
 IF ret_val= 1 THEN 
  return 'POINT'; 
 ELSIF ret_val= 2 THEN 
  return 'LINE'; 
 ELSIF ret_val= 3 THEN 
  return 'POLYGON'; 
 ELSE 
  return 'POINT'; 
 END IF; 
END; 
$BODY$; 
 

get_offset_on_route 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.get_offset_on_route( 
 pi_route_id integer, 
 pi_pnt_geom geometry) 
    RETURNS numeric 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$ 
DECLARE 

n_route_start numeric; 
n_route_end numeric; 
g_route_geom geometry; 
n_offset numeric; 

BEGIN 
 SELECT rr_start_offset, rr_end_offset, geom INTO n_route_start, n_route_end, 
g_route_geom  
 FROM rims.rims_routes 
 WHERE rr_route_id=pi_route_id; 
 RAISE NOTICE 'n_route_start %', n_route_start; 
 RAISE NOTICE 'n_route_end %', n_route_end; 
 RAISE NOTICE 'g_route_geom %', 
ST_AsText(ST_AddMeasure(ST_LineMerge(g_route_geom), n_route_start, n_route_end)); 
 n_offset:= ST_InterpolatePoint(ST_AddMeasure(ST_LineMerge(g_route_geom), 

n_route_start, n_route_end), pi_pnt_geom); 
 RETURN n_offset; 
END; 
$BODY$; 
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get_error_msg 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.get_error_msg( 
 pi_error_code character varying) 
    RETURNS character varying 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$ 
DECLARE 

v_retval character varying; 
BEGIN 
 SELECT erm_descr from rims.error_msgs INTO v_retval where erm_code= 
pi_error_code; 
 RETURN v_retval; 
END; 
$BODY$; 
 

get_all_event_domains 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.get_all_event_domains( 
pi_username character varying DEFAULT USER) 

    RETURNS character varying 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE 
AS $BODY$ 
DECLARE 

rec2 RECORD; 
rec3 RECORD; 
v_evt_type_descr CHARACTER VARYING; 
b_is_asset boolean; 
b_is_temp boolean; 
config_json CHARACTER VARYING := '"domains": [' ; 

BEGIN 

-- 
--  Get all events the user has access to 
-- 
 FOR rec2 IN SELECT distinct eta_event_type, eta_id_domain FROM 
rims.event_type_attribs_all 

 WHERE eta_id_domain IS NOT NULL       
 LOOP  
 IF rims.can_edit(rec2.eta_event_type, pi_username) = true  

THEN 
  config_json:=config_json || '{"name" : "' || rec2.eta_id_domain || '",  

"VALUES" : ['; 
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  FOR rec3 IN SELECT distinct dmv_value, dmv_description  
FROM rims.domain_values 

   WHERE dmv_dma_name = rec2.eta_id_domain     
  LOOP  
   config_json:=config_json || '{"code": "' || rec3.dmv_value  

|| '",'; 
   config_json:=config_json || '"description": "'  

|| rec3.dmv_description || '"},'; 
  END LOOP; 
   config_json:=trim(trailing ',' from config_json); 
   config_json:=config_json || ']},';  
 END IF; 
END LOOP; 
 
config_json:=trim(trailing ',' from config_json); 
config_json:=config_json ||  ']'; 
RAISE NOTICE '%', config_json; 

RETURN config_json; 

END; 

$BODY$; 
 

can_edit 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.can_edit( 
 pi_event_type character varying, 
 pi_username character varying DEFAULT USER) 
    RETURNS boolean 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$ 
DECLARE 

x CHARACTER VARYING:=NULL;  
BEGIN 
  -- 
--  Get all events the user has access to 
-- 

SELECT 'x' INTO x 
  FROM rims.event_types, 
rims.event_type_roles,citimap.user_roles,citimap.users 
  WHERE evt_type_code=etr_event_type 
  AND etr_event_role=url_rla_name 
  AND url_username=username 
  AND etr_mode='NORMAL' 
  AND username=pi_username 
  AND evt_type_code=pi_event_type;      
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  IF x IS NULL THEN 
  RETURN false; 
 ELSE 
  RETURN true; 
 END IF; 
END; 
$BODY$; 
 

get_all_event_metadata 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.get_all_event_metadata( 
 pi_event_type rims.event_type_enum DEFAULT 'ALL'::rims.event_type_enum, 
 pi_username character varying DEFAULT USER) 
    RETURNS character varying 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$ 
DECLARE 

rec2 RECORD; 
 v_evt_type_descr CHARACTER VARYING; 
 b_is_asset boolean; 
 b_is_temp boolean; 
 config_json CHARACTER VARYING := '{"events": [' ; 
 qry character varying(2000); 
BEGIN 
-- 
--  Get all events the user has access to 
-- 

IF pi_event_type='ASSET' THEN 
  qry:='SELECT * FROM rims.event_types 
      WHERE evt_is_asset=true ORDER BY evt_type_code '; 
 ELSIF pi_event_type='DEFECT' THEN 
  qry:='SELECT * FROM rims.event_types 
      WHERE evt_is_asset=false ORDER BY evt_type_code '; 
 ELSE  
  qry:='SELECT * FROM rims.event_types 
      ORDER BY evt_type_code'; 
 END IF; 
 FOR rec2 IN EXECUTE format (qry)       
  LOOP  
  IF rims.can_edit(rec2.evt_type_code, pi_username) = true THEN 
   config_json:=config_json || 
rims.get_event_type_metadata(rec2.evt_type_code); 
   config_json:=config_json || ','; 
  END IF;  
     END LOOP; 
 config_json:=trim(trailing ',' from config_json); 



109 
 

 config_json:=config_json ||  ']'; 
 config_json:=config_json ||  ','; 
 config_json:=config_json || rims.get_all_event_domains(pi_username); 
 config_json:=config_json ||  '}'; 
 RAISE NOTICE '%', config_json; 
 RETURN config_json; 
END; 
$BODY$; 
 

get_closest_route 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION rims.get_closest_route( 
 pi_geom geometry) 
    RETURNS record 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE  
AS $BODY$ 
DECLARE 

rec_route  RECORD; 
n_tolerance numeric; 
v_err_msg varchar; 

BEGIN 
 n_tolerance := citimap.get_product_option('RIMS', 'TOLERANCE')::numeric; 
 SELECT rr_route_id, geom INTO rec_route from rims.rims_routes  
 WHERE ST_Distance(geom, pi_geom) <= n_tolerance 
 ORDER BY ST_Distance(geom, pi_geom) 
 LIMIT 1; 
 IF rec_route.rr_route_id IS NULL THEN 
  v_err_msg:=rims.get_error_msg('2000'); 
  RAISE EXCEPTION 'RIMS:%', v_err_msg; 
 END IF; 
 RETURN rec_route; 
END;  
$BODY$; 
 

get_route_substring 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION rims_load.get_route_substring( 
 pi_route_id integer, 
 pi_start_offset numeric, 
 pi_end_offset numeric) 
    RETURNS json 
    LANGUAGE 'plpgsql' 
 
    COST 100 
    VOLATILE 
AS $BODY$ 
DECLARE 
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 start_offset numeric; 
 end_offset numeric; 
 ret_val json; 
 route_geom geometry; 
 start_offset_status character varying(1); 
 end_offset_status character varying(1); 
 route_start_offset numeric; 
 route_end_offset numeric; 
  
BEGIN 
  
 SELECT rr.geom, 
   COALESCE (pi_start_offset, rr.rr_start_offset) / (rr.rr_end_offset - 
rr.rr_start_offset) AS start_offset,  
   COALESCE (pi_end_offset, rr.rr_end_offset) / (rr.rr_end_offset - 
rr.rr_start_offset) AS end_offset, 
   CASE WHEN pi_start_offset < rr.rr_start_offset then 'L' 
     WHEN pi_start_offset > rr.rr_end_offset then 'G' 
     ELSE NULL 
   END start_offset_status, 
   CASE WHEN pi_end_offset < rr.rr_start_offset then 'L' 
     WHEN pi_end_offset > rr.rr_end_offset then 'G' 

ELSE NULL 
   END end_offset_status, 
   rr_start_offset, 
   rr_end_offset 
 INTO route_geom, start_offset, end_offset, start_offset_status, end_offset_status, 
route_start_offset, route_end_offset 
 FROM rims.rims_routes rr 
 WHERE rr.rr_route_id = pi_route_id; 
  
 IF start_offset > end_offset THEN 
  RAISE EXCEPTION USING 
              errcode = 'STGEN', 
              message = 'Start offset is greater than end offset...', 
   hint = 'Route offsets: ' || route_start_offset || ' - ' ||  

route_end_offset; 
 END IF; 
  
 IF start_offset_status = 'G' THEN 
  RAISE EXCEPTION USING  
            errcode='STGSO', 
            message='Start offset is greater than end offset of the route...', 
   hint = 'Route offsets: ' || route_start_offset || ' - ' || 

 route_end_offset; 
 ELSIF start_offset_status = 'L' THEN 

RAISE EXCEPTION USING 
              errcode='STLSO', 
              message='Start offset is less than start offset of the route...', 
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   hint = 'Route offsets: ' || route_start_offset || ' - ' ||  
route_end_offset; 

 END IF; 
  
 IF end_offset_status = 'G' THEN 

RAISE EXCEPTION USING 
              errcode='ENGSO', 
              message='End offset is greater than end offset of the route...', 
   hint = 'Route offsets: ' || route_start_offset || ' - ' ||  

route_end_offset; 
 ELSIF end_offset_status = 'L' THEN 

RAISE EXCEPTION USING 
            errcode='ENLSO', 
              message='End offset is less than start offset of the route...', 
   hint = 'Route offsets: ' || route_start_offset || ' - ' ||  

route_end_offset; 
 END IF; 
  
 SELECT ST_AsGeoJSON(ST_Transform(ST_Line_SubString(route_geom, start_offset, 
end_offset), 4326), 6) :: json AS route_geojson_sub 
 INTO ret_val; 
  
 RETURN ret_val; 
  
 EXCEPTION 
  WHEN SQLSTATE 'STGEN' then 
  RAISE; 
   
  WHEN SQLSTATE 'STGSO' then 
  RAISE; 
   
  WHEN SQLSTATE 'STLSO' then 
  RAISE; 
   
  WHEN SQLSTATE 'ENGSO' then 
  RAISE; 
   
  WHEN SQLSTATE 'ENLSO' then 
  RAISE; 
END; 
$BODY$; 
 
 
 

 


