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Πεξίιεςε 

   

 

   Ζ νινέλα αλαπηπζζφκελε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο απνηειεί φια απηά ηα ρξφληα 

κηα επηζηήκε, ηεο νπνίαο ηα επηηεχγκαηα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δίδεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πνιπάξηζκσλ δπλαηνηήησλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ πιένλ νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο.  

ηφρν ινηπφλ, ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, απνηειεί ε δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ 

αζζελψλ φζν θαη ησλ ηαηξψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ξαληεβνχ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαπηχρζεθε κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, ε νπνία 

επηηξέπεη ζε αζζελείο λα θιείλνπλ ξαληεβνχ κε επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο επηινγήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ηαηξνχ απφ ηνπο αζζελείο, 

βάζεη ηεο επηζπκεηήο εηδηθφηεηαο αιιά θαη πεξηνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε αζζελήο 

κε ιίγα κφλν θιηθ δχλαηαη λα βξεη γξήγνξα θαη κε ειάρηζην θφπν, ηνλ θαηάιιειν 

επαγγεικαηία πγείαο πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα πξνγξακκαηίζεη έλα ξαληεβνχ. Δπηπιένλ, 

έλαο ηαηξφο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο κπνξεί επεμεξγάδεηαη ην πξνθίι ηνπ, 

θαζψο επίζεο λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη άκεζα ηα ξαληεβνχ ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζχζηεκα 

πινπνηεκέλν ζε PHP ην νπνίν θάλεη επηπξφζζεηα ρξήζε ηνπ Laravel framework. 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξνγξακκαηηζκφο Γηαδηθηχνπ, PHP, MySQL, jQuery, Laravel, 

MVC,Bootstrap,HTML5  
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Abstract 

    

 

The evolving computer science has been a science over the years, whose achievements 

are applicable to a variety of sectors of human activity. In this diploma thesis, special 

emphasis is placed on exploiting the many possibilities and advantages that online 

applications offer to support medical science. 

The objective of this diploma thesis is to facilitate both the patients and the doctors in 

terms of planning and managing their appointments. To this end, an online platform has 

been developed that allows patients to make appointments with health professionals of 

their choice. In particular, it is possible to find the appropriate doctor from the patients, 

based on the desired specialty and area. In this way, every patient with just a few clicks 

can quickly and with minimal effort find the right health professional he needs to 

schedule an appointment. In addition, a physician through this application can process his 

profile, as well as update and manage his appointments directly. 

More specifically, this thesis presents a system implemented in PHP which additionally 

makes use of the Laravel framework. 

 

 

Keywords:Web Development, PHP, MySQL, jQuery, Laravel, MVC,Bootstrap,HTML5 
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Δπραξηζηίεο 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο, θχξην Παληειή Αγγειίδε, Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, γηα ηελ 

ακέξηζηε εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπκβνπιεπηηθή 

θαζνδήγεζε θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Έλα 

κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ θχξην Μάξθν Σζίπνπξα γηα ηελ βνήζεηα φρη κφλν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη ζπλνιηθά ζηα έηε 

θνίηεζήο κνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή, 

εκπηζηνζχλε θαη ζηήξημε πνπ κνπ έδσζαλ. Σέινο, επραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ 

αλνρή θαη ελζάξξπλζε πνπ κνπ πξφζθεξαλ φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Ηδηαηηέξσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Νηθνιέηα Γνχληνπ 

θαζψο θαη ηε Υξχζα Νπθίδνπ γηα ηελ ζηήξημε ηνπο. 
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Κεφάλαιο 1       

                        

 

 Δηζαγσγή                                                                                        

1.1 Εηζαγσγή  

Ο επαγγεικαηηθφο θφζκνο έρεη αιιάμεη αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ θπξίσο 

νθείιεηαη ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Πιένλ ν θάζε επαγγεικαηίαο αλ ζέιεη 

λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κία ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί 

λα παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηνπ. 

Ο ζρεδηαζκφο κηαο θαιήο ηζηνζειίδαο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

επαγγεικαηία θαζψο απμάλεη ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη βνεζάεη ζηελ κεηαηξνπή ησλ 

επηζθεπηψλ ζε κφληκνπο ρξήζηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, 

επηθεληξσλφκαζηε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πνιιψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ πιένλ 

νη δηαδηθηπαθέο  εθαξκνγέο ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

1.2 ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ζην έπαθξν φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ καο παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα παξέρεη θξαηήζεηο ξαληεβνχ αζζελψλ 

ζε επαγγεικαηίεο πγείαο ειεθηξνληθά. 

1.3 εκεξηλή Καηάζηαζε 

Ζ πιαηθφξκα απηή φπσο είλαη αλακελφκελν δελ απνηειεί ηελ κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ 

θξάηεζε ξαληεβνχ ζε επαγγεικαηίεο πγείαο. Ωζηφζν δηαζέηεη κεξηθά ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο δελ ζπλάληεζα ζε παξφκνηεο ηζηνζειίδεο 

φπσο ε εχξεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο κε βάζε ηελ απφζηαζε απφ ηνλ αζζελή. 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θάπνηεο παξφκνηεο εθαξκνγέο ζεκαληηθφηεξε εθ ηνλ νπνίνλ 

είλαη ε ηζηνζειίδα Doctoranytime. Ζ πιαηθφξκα απηή μεθίλεζε ην 2011 θαη ήηαλ 

ηδηαίηεξα θαηλνηφκα γηα ηα ηφηε δεδνκέλα θαζψο ήηαλ ε κνλαδηθή ππεξεζία πνπ 

πξνζέθεξε ειεθηξνληθή θξάηεζε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο. Πιένλ ην Doctoranytime 

δηαζέηεη πάλσ απφ 4000 γηαηξνχο θαη 60 δηαγλσζηηθά θέληξα. 
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 ηνλ ππφινηπν θφζκν ππάξρεη έλα κεγάιν εχξνο ηέηνηνλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ρψξαο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο πιαηθφξκεο 

είλαη νη εμήο: 

  Zocdoc  

 TOPDOCTORS 

 HotDoc 

 

Ζ ZocDocs είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιαηθφξκεο κε ζθνπφ ηελ δηαζχλδεζε 

αζζελψλ κε επαγγεικαηίεο πγείαο ε νπνία ηδξχζεθε ην 2007.  Mέρξη ζήκεξα έρεη 

επεθηαζεί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξσ 

πσο δηαζέηεη εθαξκνγέο γηα ζπζθεπέο android αιιά θαη γηα iPhone. 

H πιαηθφξκα TOPDOCTORS ηδξχζεθε ζηηο ΖΠΑ πξηλ απφ 25 ρξφληα σο Castle 

Connolly Top Doctors . Πιένλ έρεη επεθηαζεί δηεζλψο θαη εθπξνζσπεί γηαηξνχο ηφζν 

ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. Δπηπιένλ ζεσξείηε κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαζψο έρεη 10 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο θαη 500.000 ξαληεβνχ 

εηεζίσο. 

Ζ ηζηνζειίδα HotDoc δεκηνπξγήζεθε ην 2012 θαη έρεη σο έδξα ηελ Απζηξαιία. Απφ 

ηφηε, έρεη γίλεη κηα θνξπθαία πιαηθφξκα ε νπνία δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 7.000 

γηαηξνχο. 

 

 

1.4 Σειηθό απνηέιεζκα 

Σν FindDoctorNow,φπσο νλνκάζηεθε ε ηζηνζειίδα, είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο 

ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, πνπ αμηνπνηεί κεξηθά απφ ηα πιένλ 

ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Laravel θαη ην Bootstrap, ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ζε επφκελα θεθάιαηα. Ζ πιαηθφξκα 

απηή είλαη: 

 Φηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε 

 Πιήξσο ζπκβαηή κε φιεο ηηο ζπζθεπέο  

 Γξήγνξε θαζψο ε ηαρχηεηα θφξησζεο είλαη αξθεηά κηθξή 
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Κεφάλαιο 2 
 

 

Γεληθά ζηνηρεία γηα ην δηαδίθηπν 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλαθνξά ζε βαζηθέο έλλνηεο  πνπ  

αθνξνχλ ην δηαδίθηπν. 

 

2.1 Δηαδίθηπν 

 

2.1.1 Οξηζκφο δηαδηθηχνπ 

 

Ζ ιέμε Γηαδίθηπν πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο Γηαζχλδεζε Γηθηχσλ θαη αλαθέξεηαη ζε 

έλα ζχλνιν ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα παγθφζκην 

δίθηπν, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. ηα 

Αγγιηθά ε ιέμε Internet πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο International Network πνπ ζεκαίλεη 

Γηεζλέο Γίθηπν Τπνινγηζηψλ. 

 

2.1.2 Ηζηνξία ηνπ δηαδηθηχνπ 

 

Οη πξψηεο απφπεηξεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηχνπ μεθίλεζαλ ζηηο ΖΠΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Ζ Ρσζία είρε ήδε ζηείιεη ζην δηάζηεκα ην δνξπθφξν 

πνχηληθ 1 (εηθφλα  1)  θάλνληαο ηνπο Ακεξηθαλνχο λα θνβνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπο. 
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Εηθόλα 1. Sputnik I 

 

Σν 1958, ν ηφηε πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο Νηνπάηη 

Ατδελράνπεξ (Dwight Eisenhower)  (εηθφλα 2) δεκηνχξγεζε ηνλ νξγαληζκφ ARPA 

γλσζηφ σο DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency – Aκπληηθφο 

Οξγαληζκφο Έξεπλαο Πξνρσξεκέλσλ Πξνγξακκάησλ), έηζη ψζηε ε Ακεξηθή λα 

κπνξέζεη λα μαλαθεξδίζεη ηελ ηερλνινγηθή αηρκή ηεο. 

 

Εηθόλα 2. Dwight D. Eisenhower 
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Σν πξψην είδνο δηαδηθηχνπ γλσζηφ σο ARPANET εγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνχξγεζε 

γηα πξψηε θνξά ην 1969 κε 4 θφκβνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη 4 κίλη ππνινγηζηέο 

(mini computers 12k). Υξεζηκνπνηνχζε κεηαγσγή  παθέηνπ,  ε νπνία γηα ηελ επνρή ηεο 

απνηεινχζε κηα λέα έλλνηα αληί γηα κεηαγσγή θπθιψκαηνο  circuit switching γηα ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Σν πξσηφθνιιν δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην δίθηπν 

ARPANET ήηαλ ην NCP (Network Control Program). Σν 1983 αληηθαηαζηήζεθε εμ 

νινθιήξνπ απφ ην TCP/IP, θαζψο έγηλε ην κνλαδηθφ πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζνχζε ην 

ARPANET. 

2.2 Παγθόζκηνο Ιζηόο 

2.2.1 Οξηζκφο παγθφζκηνπ ηζηνχ 

 

Ο παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web ή www) είλαη έλα αλνηρηφ ζχζηεκα 

δηαζπλδεδεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαβαίλνληαο απφ έλα έγγξαθν 

ζην άιιν. 

 

2.2.2 Ηζηνξία παγθφζκηνπ ηζηνχ 

 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε παξαλφεζε ηνπ κέζνπ πνιίηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή είλαη ε αδπλακία δηάθξηζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Με 

δπν ιφγηα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ην Γηαδίθηπν είλαη ε ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο. Σν πξψην δεκηνπξγήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1974, 

φκσο ε ρξήζε ηνπ ζηα επφκελα 15 ρξφληα παξέκεηλε πεξηνξηζκέλε. Μπνξνχζαλ λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ φζνη είραλ πξφζβαζε ζηνπο κεγάινπο ππνινγηζηέο ηεο επνρήο. 

Έηζη, ην 1989 ν Σηκ Μπέξλεξο Λη (Tim Berners-Lee) (εηθφλα 3) πνπ ήηαλ κεραληθφο 

ινγηζκηθνχ ζην CERN  εκπλεφκελνο  απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπζθνιίεο ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, απνθάζηζε λα εθκεηαιιεπηεί ην δηαδίθηπν θαη 

ηελ ηφηε αλαδπφκελε ηερλνινγία. 
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Εικόνα 3 .Tim Berners-Lee 

 

Μέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1990 είρε αλαπηχμεη ηηο ηξεηο θπξηφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ:  

• HTML: Γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηνλ παγθφζκην ηζηφ 

• URI: Γλσζηφ θαη σο URL. Γηεχζπλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κνλαδηθή 

αληηζηνίρεζε θάπνηνπ πφξνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

• HTTP: Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ησλ HTML 

εγγξάθσλ κέζσ ησλ URI ηνπο  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1994 ν Σηκ έθπγε απφ ην CERN γηα λα ηδξχζεη ηελ επηηξνπή ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (World Wide Web Consortium — W3C), φπνπ παξακέλεη δηεπζπληήο 

κέρξη θαη ζήκεξα. 

2.3  Πξσηόθνιια δηθηύσλ  

 

ηελ θαζεκεξηλή  δσή, πξσηφθνιιν είλαη έλα ζχλνιν απφ ζπκβάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ην πψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα δηαδηθαζία. ηα δίθηπα, πξσηφθνιιν είλαη έλα 

ζχλνιν απφ ζπκβάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πψο αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλα νη 

ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ. Σν πξσηφθνιιν ινηπφλ, είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ην πψο 

δηαθηλνχληαη ηα δεδνκέλα, ην πψο γίλεηαη ν έιεγρνο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ ιαζψλ, θιπ. Σν 

Internet δελ είλαη έλα απιφ δίθηπν, αιιά έλα δηαδίθηπν, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε έλα 

πιαίζην πνπ πεξηγξάθεη κηα ζνπίηα πξσηνθφιισλ (εηθφλα 4) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ, ρσξίδεη ηελ ηειηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 

ζπζθεπέο ή δίθηπα ζε δηάθνξα επίπεδα. Ζ ζνπίηα απηψλ ησλ πξσηνθφιισλ νλνκάδεηαη 

TCP / IP. Όινη νη ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηα ρηιηάδεο κηθξφηεξα δίθηπα 

ηνπ Internet ηξέρνπλ ην πξσηφθνιιν TCP/IP θη έηζη κηινχλ κηα θνηλή γιψζζα πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα ζπλελλννχληαη παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο. 
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Εηθόλα 4 .νπίηα πξσηνθόιισλ ηνπ Internet 

2.4  Domain Name System (DNS) 

 

Σν Domain Name (Όλνκα Γηαδηθηχνπ) είλαη κία νλνκαζία πνπ επηιέγνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε εχθνια θαη γξήγνξα ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ 

είλαη αλεβαζκέλε ζην δηαδίθηπν (internet).  

Σν ζχζηεκα DNS πξνέθπςε επεηδή ζηνπο αλζξψπνπο ηα νλφκαηα ζεκαίλνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηηο αξηζκεηηθέο δηεπζχλζεηο, αιιά ζηελ ζπλέρεηα απέθηεζε θαη άιιεο 

ρξήζεηο εμίζνπ ζεκαληηθέο. Αξρηθά, ηο DNS επηηξέπεη ηελ αλεχξεζε ελφο εμππεξεηεηή 

(server) ή κηαο ππεξεζίαο ζε έλαλ εμππεξεηεηή ρξεζηκνπνηψληαο έλα φλνκα. Έλαο 

εμππεξεηεηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππεξεζίεο, 

ζχκθσλα κε δηάθνξα πξσηφθνιια, φπσο ην HTTP, ην FTP, ην POP, ην IMAP θαη 

ην SMTP. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο κεηαμχ νλνκάησλ, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο ελφο νλφκαηνο ζε πνιιαπιέο δηεπζχλζεηο IP . 

Ζ δηαλεκεκέλε θχζε ηνπ DNS ηνπ παξέρεη κεγάιε επθακςία, θαζψο ζε πεξίπησζε 

κε ιεηηνπξγίαο θάπνηαο βάζεο, κπνξεί λα γίλεη ελεκέξσζε απφ άιιεο βάζεηο πνπ 

δηαηεξνχλ ηηο ίδηεο εγγξαθέο. 
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Δηθφλα 5.Δελδξηθή δνκή DNS  

 

 

2.5  HTTP 

 

Σν Πξσηόθνιιν Μεηαθνξάο Τπεξθεηκέλνπ (HyperText Transfer Protocol, HTTP) 

είλαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Απνηειεί ην θχξην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνπο θπιινκεηξεηέο ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνχ γηα λα κεηαθέξεη δεδνκέλα αλάκεζα ζε 

έλαλ δηαθνκηζηή (server) θαη έλαλ πειάηε (client).   

 

ε ηερληθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν HTTP είλαη ε 

εμήο:  

• χλδεζε ζηνλ εμππεξεηεηή  

• Δξψηεκα πξνο ηνλ εμππεξεηεηή / Απνζηνιή δεδνκέλσλ πξνο ηνλ εμππεξεηεηή  

• Απάληεζε απφ ηνλ εμππεξεηεηή  

  

 

Καζψο ην HTTP δελ παξέρεη θακία αζθάιεηα, γίλεηαη ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ SSL 

(Secure Socket Layer), ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηάδνζε δεδνκέλσλ απφ θαη 

πξνο ηνλ εμππεξεηεηή. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ πξσηνθφιισλ ζπκβνιίδεηαη κε 

ηνπο ραξαθηήξεο  HTTPS. 
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Κεφάλαιο 3        

                                                                   

Σερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αλαιχνληαη νη 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη νη πιαηθφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν 

θεθάιαην απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ αληίιεςε φξσλ νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επφκελα θεθάιαηα. 

 

 

 

 

3.1 Πξνγξακκαηηζκόο Δηαδηθηύνπ 

 

Ωο πξνγξακκαηηζκφ δηαδηθηχνπ (Web Development) νξίδνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο 

επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ φπνπ  θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (browser). 

Οιφθιεξε ε θηινζνθία ηνπ δηαδηθηχνπ βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή client-server κε πην 

γλσζηέο ρξήζεηο client ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο (browsers) θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Οη πην δηαδεδνκέλεο ρξήζεηο εμππεξεηεηψλ server 

είλαη ν δηακνηξαζκφο ηζηνζειίδσλ (web server), αξρείσλ (file server) ή/θαη κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email server). 
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3.1.1 HTML 5 

 

Εηθόλα 6 .Λνγόηππν  ηεο  HTML5 

 

HTML (HyperText Markup Language — Γιψζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ), είλαη ε 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. 

Ζ HTML γξάθεηαη ππφ κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εηηθέηεο 

(tags). Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ αλά δεχγε (γηα παξάδεηγκα <div> … 

</div>) . 

Ο ζθνπφο ελφο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη ηα ζπλζέηεη ζε 

ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνχζεη. Ο browser δελ εκθαλίδεη ηηο 

εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

 

Εηθόλα 7.Μεξηθά από ηα tags ηεο HTML 
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HTML 5 είλαη κία εμέιημε ηεο γιψζζαο HTML κε πιεζψξα θαηλνχξησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ ζα θάλνπλ ηε δσή πην εχθνιε ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, θαζψο πξνζθέξεη θαη 

έλα πην επράξηζην πεξηβάιινλ ζηνλ επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο.  

Με ηελ HTML 5 κπνξνχκε πιένλ λα βάινπκε θίλεζε ζε δηάθνξα αληηθείκελα ηεο 

ηζηνζειίδαο καο, εχθνια απιά κε θάπνηεο εληνιέο ηεο.  

Αληίζηνηρα, κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε κε θψδηθα εηθφλεο, λα βάινπκε έλα βίληεν 

κέζα ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη πνιιά άιια. Ζ ρξήζε ηεο HTML 5 απνζθνπεί ζηελ φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε εκπεηξία ρξήζεο. 

 

 

Εηθόλα 8.Νέα tag ηεο HTML5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3.1.2 CSS3 

 

Εηθόλα 9.Λνγόηππν  ηνπ CSS3 

 

Ζ CSS είλαη κηα απιή γιψζζα πνπ καο βνεζάεη λα νξίζνπκε κε ζαθήλεηα θαη 

ηδηαίηεξε επειημία ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ζηελ 

ηζηνζειίδα καο.  

Απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο 

ηελ HTML. Οπζηαζηηθά, αλαπηχζζεη ζηηιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα, δειαδή λα δηακνξθψλεη 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηελ HTML. πλεπψο, ε CSS απνηειεί γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πειάηε θαη 

εθηειείηαη απφ ηνλ πεξηεγεηή. Γηα κηα φκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε ρξήζε 

ηεο CSS θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

H ζχληαμε ηεο CSS είλαη αξθεηά απιή. Μηα έθθξαζε CSS απνηειείηε απφ δχν θπξίσο 

θνκκάηηα: 

1.Έλαλ selector (επηινγέα) πνπ είλαη ην επηζπκεηφ θνκκάηη HTML γηα 

κνξθνπνίεζε (γηα παξάδεηγκα h1,body,.top,#left). 

2.Έλα ή παξαπάλσ declerations (δήισζε) ,φπνπ θάζε decleration απνηειείηαη απφ 

ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ ηηκή πνπ παίξλεη. 
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Εηθόλα 10. H ζύληαμε ηεο CSS 

CSS3 είλαη ε επφκελε γεληά ηνπ CSS, κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

φκνξθα εθέ πνπ κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ρξεηαδφκαζηε αξθεηφ θφπν θαη πεξηζζφηεξν 

γξάςηκν θψδηθα. 

Σα θχξηα νθέιε ηνπ CSS3 είλαη φηη επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία  ιεηηνπξγηψλ  ηνπ ζηπι  

JavaScript, ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηείηαη. Έλα άιιν φθεινο ηνπ CSS3, είλαη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο  γξαθηθψλ. 

Μεξηθέο απφ ηηο πνην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο CSS3 είλαη νη εμήο : 

• Rounded Corners (ηξνγγπιεκέλεο  γσλίεο) 

• Animations (Γεκηνπξγία  θηλνχκελνπ  HTML θψδηθα ρσξίο javascript) 

• Transparency(Γηαθάλεηα) 

• Text shadows(Κείκελν κε ζθηά) 

• Box Shadows(πιαίζην κε ζθηά) 

 

 

 
 

Εηθόλα 11. Νέεο ιεηηνπξγίεο ηεο CSS3 



24 

 

3.1.3 PHP 

 

Εηθόλα 12: Λνγόηππν PHP 

 

H PHP (Hypertext Preprocessor) είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζειίδσλ Web κε δπλακηθφ πεξηερφκελν. Ζ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο HTML 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κφλν ζηαηηθέο ζειίδεο, θαη φρη δπλακηθέο. Γπλακηθή ζειίδα 

είλαη κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία δεκηνπξγείηαη δπλακηθά ηε ζηηγκή ηεο πξφζβαζεο ζε απηή 

ή ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ηνλ εμππεξεηεηή. 

 Έλα παξάδεηγκα κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο είλαη έλα Eshop.Ο Γηαρεηξηζηήο (admin) 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ρσξίο ηελ παξακηθξή επέκβαζε 

ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο ζειίδαο. Θα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη λέα πξντφληα, λα  δεη ηηο 

παξαγγειίεο ή αθφκα θαη λα αθπξψζεη θάπνηεο απφ απηέο. Γηα φια απηά, είλαη αλαγθαία 

ε ρξήζε ηεο PHP. 

Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ δηαθνκηζηή ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (π.ρ. Apache), ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ 

πεξηερφκελν. Γηα ηνλ Apache ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην. 

Ζ PHP είλαη κηα  server-side scripting γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη 

ν ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε απηήλ φπσο γίλεηαη κε ηελ HTML. Σέινο, ζπλήζσο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θψδηθα HTML κε ηα tags <?php … ?>. 

 



25 

 

 

Εηθόλα 13. Η ζύληαμε ηεο PHP 

3.1.4 JavaScript 

 

Ζ JavaScript (JS) απνηειεί δηεξκελεπκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην 

δηαδίθηπν. Δίλαη client side πνπ ζεκαίλεη φηη εθηειείηαη θαη παξάγεηαη ην απνηέιεζκα 

ζηνλ browser ηνπ client (επηζθέπηε ). 

Γελ είλαη θαηάιιειε ζην λα θηηάμνπκε εμ' νινθιήξνπ κία δπλακηθή ηζηνζειίδα κε 

απηήλ, απιά ιεηηνπξγεί "ζπκπιεξσκαηηθά". Αξθεηέο θνξέο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ HTML 

θαη καο δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ηελ εθηέιεζε κηαο ιεηηνπξγίαο ρσξίο 

ηελ αλαλέσζε ηεο ζειίδαο. Σν γεγνλφο απηφ πξνζθέξεη κία αζχγρξνλε θαη δπλακηθή 

δηάδξαζε κε ηνλ ρξήζηε, αλεβάδνληαο ζηα χςε ηελ Δκπεηξία Υξήζεο. 

Ζ Javascript δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε Java, πνπ είλαη δηαθνξεηηθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη κε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ βέβαηα 

είλαη εμαηηίαο ηνπ νλφκαηνο, θαζψο θαη ηεο θνηλήο ηνπο επηξξνήο απφ ηελ γιψζζα  C. 

Καηαηάζζεηαη ζηηο αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο (φπσο θαη ε Java) θαη ζπρλά 

απνθαιείηαη γιψζζα ζελαξίσλ (scripts). 

Ο θψδηθαο Javascript κηαο ζειίδαο πεξηθιείεηαη απφ ηηο εηηθέηεο ηεο HTML <script 

type="text/javascript"> …</script> ή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο  ζθέην <script>…</script> 

 

Εηθόλα 14. H ύληαμε  ηεο  Javascript  
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 3.1.5 MySQL 

 

 

 
Εηθόλα 15.Λνγόηππν ηεο MySQL 

Ζ MySQL  είλαη έλα ζχζηεκα γηα Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Πξνθεηκέλνπ ηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ λα κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηνπο θνηλνχο άμνλεο 

αλαθνξάο έρεη αλαπηπρζεί ε γιψζζα SQL (Structured Query Language). Σν ζχζηεκα 

απηφ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη εθηειείηαη ζε θάζε εμππεξεηεηή (server). Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζεσξείηαη ην πην δεκνθηιέο ζχζηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ, κε πάλσ απφ έληεθα 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. 

Μία βάζε δεδνκέλσλ είλαη έλαο ρψξνο πνπ έρνπκε δηακνξθψζεη θαηάιιεια 

πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ ηζηνζειίδσλ καο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία έρνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε πνιινχο 

πίλαθεο (users, user_informations,rates,openinghours,appointments,addresses θ.α). Κάζε 

πίλαθαο κε ηελ ζεηξά ηνπ απαξηίδεηαη απφ πεδία (name,username,id θ.α), ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηφηεηεο φπσο ηχπνο, κέγεζνο θαη άιιεο. 

ε επφκελν θεθάιαην ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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3.1.6 Bootstrap 

 

Εηθόλα 16. Λνγόηππν ηνπ Bootstrap 

 

Σν Bootstrap είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε 

δεκηνπξγία responsive θαη mobile-friendly ηζηνζειίδσλ. Με απιά ιφγηα, καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε κία ηζηνζειίδα πνπ κπνξεί λα πξνβάιεηαη εμίζνπ θαιά 

ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο (pc, tablet, smartphone), ελψ δηαζέηεη θαη αξθεηά άιια 

ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν Bootstrap είλαη έλα framework, δειαδή, κηα έηνηκε ηερλνινγηθή βάζε, πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο γηα λα δεκηνπξγήζεη επθνιφηεξα έλα site απφ ην κεδέλ. 

Παξέρεη θάπνηα θνκκάηηα έηνηκνπ θψδηθα, ηα νπνία γηα παξάδεηγκα επηηξέπνπλ λα 

παξνπζηάδεη θνπκπηά, θφξκεο, εηθνλίδηα θιπ. Απνηειείηαη θπξίσο απφ CSS, JavaScript 

θαη επεθηάζεηο ηεο jQuery. 

 

H δπλακηθή πξνζαξκνγή (Responsive Design)ηεο ηζηνζειίδαο , φπσο αλέθεξα 

παξαπάλσ, είλαη ηδηφηεηα  ηνπ  Bootstrap.Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηε  απηφ, 

είλαη κε ην ζχζηεκα πιέγκαηνο(grid system).Με απιά ιφγηα ην ζχζηεκα απηφ ―ρσξίδεη‖ 

ζε ζηήιεο(col) ηελ νζφλε θαη νξίδεη ηη ζα εκθαλίδεηε ζηελ θάζε ζηήιε. Δπηπιένλ ν 

ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα, λα ρσξίδεη δηαθνξεηηθά ηηο ζηήιεο ζε δηαθνξεηηθά  κεγέζε 

νζνλψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηνπ δίλεηε ε δπλαηφηεηα γηα παξάδεηγκα λα εκθαλίδεη 

νιφθιεξν ην κελνχ ζε κία κεγάιε νζφλε θαη λα θάλεη απφθξπςε απηνχ ζε κηα κηθξή. 
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Εηθόλα 17. Εκθαλίζεηο Bootstrap 

 

 

 

Εηθόλα  18. ύζηεκα πιέγκαηνο(grid system) 

 

 

 

 



29 

 

3.1.7 JQuery 

 

Εηθόλα 19 Λνγόηππν ηνπ jQuery 

 

JQuery είλαη έλα framework ή αιιηψο κία βηβιηνζήθε θηηαγκέλε ζε javascript κε ηελ 

νπνία κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιά σξαία θαη ζχγρξνλα πξάγκαηα θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηεο ηζηνζειίδαο καο. 

ηφρνο ηεο είλαη λα θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα «γξάςεη ιηγφηεξα, θαη λα θάλεη 

πεξηζζφηεξα». Κάλεη επθνιφηεξν ηνλ ρεηξηζκφ ησλ HTML εγγξάθσλ, ηηο θηλήζεηο 

(animations), θαη άιια πξάγκαηα πνπ ζα απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξεο γξακκέο θψδηθα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη πιένλ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ηεο γηα λα θάλνπκε κία ζσζηή θαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε ηζηνζειίδα. Κάπνηα 

απφ ηα πιενλεθηήµαηα ηεο jQuery είλαη φηη αθνινπζεί ηελ αξρή KISS [Keep It Simple 

Stupid], θαζψο θαη φηη ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο browsers. 

 

Εηθόλα 20.ύληαμε ηεο jQuery 
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3.1.8 Laravel 

 
Εηθόλα 21.Λνγνηππν ηεο laravel 

Σν Laravel είλαη έλα PHP framework αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ TaylorOtwell ην 2011, κε θχξην ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα ην δηαδίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ MVC (Model-view-

controller) αξρηηεθηνληθή. 

To MVC είλαη έλα κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζην δηαδίθηπν. ην κνληέιν απηφ, ε εθαξκνγή δηαηξείηαη ζε ηξία δηαζπλδεδεκέλα 

κέξε, ψζηε λα δηαρσξηζηεί ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ρξήζε απφ ηελ κνξθή 

πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα. 

χκθσλα κε ην δεκηνπξγφ ηνπ, Taylor Otwell, ην Laravel ζέιεη λα θάλεη ην 

πξνγξακκαηηζκφ δηαζθεδαζηηθφ θαη γηα απηφ δεκηνπξγήζεθε ψζηε λα είλαη απιφ, θνκςφ 

θαη θπξίσο θαιά ηεθκεξησκέλν. Σν Laravel ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

.  

Εηθόλα 22.Μνληέιν MVC ζην Laravel 
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3.2 Πξνγξάκκαηα θαη πιαηθόξκεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ   

 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηα νπνία έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

3.2.1 XAMPP 

 

Εηθόλεο 23. Λνγόηππν ηνπ XAMPP 

Σν XAMPP είλαη έλα παθέην πξνγξακκάησλ, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ εμππεξεηεηή 

ηζηνζειίδσλ Apache, ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη έλαλ δηεξκελέα γηα ηηο γιψζζεο 

PHP,Perl. Δπίζεο, είλαη ην πην δεκνθηιέο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο PHP ηζηνζειίδσλ. 

Σέινο, είλαη αθξσλχκην θαη αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ αξρηθά: 

• X ( "cross-platform" πνπ ζεκαίλεη ινγηζκηθφ αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο) 

• Apache HTTP εμππεξεηεηήο 

• MySQL 

• PHP 

• Perl  (πνιχ δεκνθηιήο αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία 

σζηφζν δε  ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 
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Δηθφλα 24. Λνγφηππν  ηνπ  Apache HTTP Server   

Ο Apache HTTP Server (ή αιιηψο ζθέην Apache) είλαη έλαο αζθαιήο, απνδνηηθφο, 

επεθηάζηκνο θαη αλνηρηνχ θψδηθα HTTP εμππεξεηεηήο. Όπνηε έλαο ρξήζηεο 

επηζθέπηεηαη έλαλ ηζηφηνπν ην πξφγξακκα πινήγεζεο (browser) επηθνηλσλεί κε 

έλαλ δηαθνκηζηή (server) κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP, ν νπνίνο παξάγεη ηηο 

ηζηνζειίδεο θαη ηηο απνζηέιιεη ζην πξφγξακκα πινήγεζεο. O Apache κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε UNIX, LINUX θαη Windows. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη έλαο απφ ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο εμππεξεηεηέο ηζηνχ. 

Με απιά ιφγηα ινηπφλ, Apache είλαη κία εθαξκνγή, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ζηνλ server θαη είλαη ππεχζπλε ζην λα θάλεη δηάθνξα πξάγκαηα ζε απηφλ.  

 

Μπνξεί γηα παξάδεηγκα: 

• λα θιεηδψζεη θάπνηεο ζειίδεο ψζηε λα είλαη νξαηέο ζε θάπνηνπο κφλν ρξήζηεο 

• λα δηαρεηξηζηεί δηάθνξα errors πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνλ server καο 

• λα εθηειέζεη δηάθνξα scripts (CGI, θιπ φπσο πρ λα ηξέμεη θψδηθα απφ ηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP) 

• λα δηαρεηξηζηεί virtual hosts κε δηαθνξεηηθέο IPs 

 

Δάλ γηα παξάδεηγκα  έρνπκε κία ηζηνζειίδα γξακκέλε ζε PHP, γηα λα κπνξέζεη λα 

ηξέμεη ρξεηάδεηαη θάπνηνλ πνπ λα "ηελ θαηαιαβαίλεη" θαη ηξέρνληάο ηελ, λα κπνξεί λα 

αλαπαξάγεη ην απνηέιεζκα ηνπ θψδηθά ηεο. Απηφο ν θάπνηνο ινηπφλ είλαη ν apache. 

Πνιιέο εηαηξίεο web hosting ηνλ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ζηνπο web servers ηνπο κηαο 

θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ cms (Wordpress,Joomla,Drupal) είλαη 

θηηαγκέλεο ζε θάπνηα scripting γιψζζα φπσο είλαη ε php.  

 

 



33 

 

 

3.2.2 SUBLIME TEXT 3 

 

Σν πξφγξακκα Sublime είλαη έλαο επεμεξγαζηήο θείκελνπ θαη θψδηθα θαη είλαη 

ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηή ηελ ζηηγκή βξίζθεηαη ζηελ Σξίηε έθδνζε 

ηνπ θαη πξνζθέξεη  αξθεηέο ιεηηνπξγίεο πνπ άιινη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ δε δηαζέηνπλ. 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε κέζα απφ ην ίδην ην πξφγξακκα λα εγθαηαζηήζεη 

πξφζζεηα γηα ρξσκαηηζκνχο, απηφκαηε ζπκπιήξσζε ιέμεσλ, απηφκαην καξθάξηζκα 

κίαο νιφθιεξεο for ή div γηα παξάδεηγκα, εμεξεχλεζε ζην ζχζηεκα αξρείσλ ηεο 

εθαξκνγήο, δεκηνπξγία λέσλ αξρείσλ θ.α. Σέινο, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη 

αλαγλσξίδεη φιεο ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

 

 

 Εηθόλα 25. Πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Sublime 
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3.2.3 Photoshop 

 

Εηθόλα 26. Λνγόηππν ηνπ Photoshop 

 

To  Photoshop, είλαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

θπθινθφξεζε απφ ηελ Adobe Systems. Υαξαθηεξίδεηαη σο απαξαίηεην εξγαιείν γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο γξαθίζηεο θαη είλαη απηφ κε ην νπνίν ζρεδηάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ηζηνζειίδεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνζειίδαο έλαο επαγγεικαηίαο γξαθίζηαο 

ζρεδηάδεη φιεο ηηο ζειίδεο (pages) μερσξηζηά. Κάζε ζειίδα απνηειείηαη απφ layers 

[επίπεδα], ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην πιήξεο εηθαζηηθφ γηα ηελ εκθάληζε ηεο. Σν 

απνηέιεζκα απνζεθεχεηαη ζε έλα αξρείν κε θαηάιεμε .psd . Έπεηηα ν πξνγξακκαηηζηήο 

έρνληαο βαζηθέο γλψζεηο ηνπ Photoshop, αλαιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ 

Photoshop ζε template γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο.  

ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην 

Photoshop ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ logo, θαζψο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ζρεδφλ φισλ ηνλ εηθφλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα. 

 

Εηθόλα  27.Πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο ηνπ Photoshop 
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Κεφάλαιο 4  

 

Σν Laravel framework αλαιπηηθά 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Laravel. Όπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ην Laravel είλαη έλα PHP framework αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ηελ γξήγνξε αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. Αθνινπζεί MVC (Model-

view-controller) αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζε 

εθαξκνγέο δηαδπθηίνπ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε εμνηθείσζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

framework θαη ε θαηαλφεζε φξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελα θεθάιαηα. Σν 

Laravel ζεσξείηαη απφ πνιινχο ην πην νινθιεξσκέλν θαη κε ην θαιχηεξν εγρεηξίδην 

ρξήζεο (doc: https://laravel.com/docs/5.5/) framework. 

 

Εηθόλα 28.Λνγόηππν ηνπ Laravel 

 

 

 

 

 



36 

 

 

4.1 Η MVC Αξρηηεθηνληθή 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία εθηελήο αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC (Model-

view-controller). 

 

Εηθόλα  29. Η ΜVC αξρηηεθηνληθή ζρεκαηηθά  

4.1.1 Μνληέιν (Model) 

 

ην model ηνπνζεηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη κε ηελ κνξθή κεζφδσλ (function).Οη 

ζπλαξηήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλαξηήζεηο ζπζρέηηζεο κε άιιν κνληέιν (εηθφλα 

223) ή αθφκα θαη ζπλαξηήζεηο πνπ ηξαβάλε δεδνκέλα απφ ηελ βάζε γηα παξάδεηγκα 

GetAll(). Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε φζα κνληέια επηζπκνχκε, ην ζσζηφ φκσο είλαη 

λα έρνπκε ηφζα κνληέια φζεο είλαη θαη ε νληφηεηεο καο.  

 

Εηθόλα  30.πλάξηεζε ζπζρέηηζεο appointment κε user 
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Εηθόλα 31. Μνληέιν user 

 

 

Όια ηα κνληέια πνπ δεκηνπξγνχκε βξίζθνληαη  ζηνλ θάθειν \app. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

model είλαη πνιχ απιή θαη γίλεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο  php artisan make:model 

MyModel ζην cmd. Σέινο, γηα θάζε Model πξέπεη λα έρνπκε έλαλ Controller θαη έλα 

Migration, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηελ εληνιή  

php artisan make:model MyModel -mcr 
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4.1.2 Δκθάληζε (View) 

 

Πξφθεηηαη γηα αξρεία πνπ ηξέρνπλ ζηνλ πειάηε θαη πεξηέρνπλ ηελ εκθάληζε ηεο 

ζειίδαο κε φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ. Δκπεξηέρνπλ εθηφο απφ php θψδηθα θαη 

θψδηθα απφ φιεο ηηο γιψζζεο πνπ θαινχληαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πειάηε φπσο 

θπξίσο νη HTML,CSS,JS θαη ηερλνινγίεο φπσο AJAX, Bootstrap. Ο Διεγθηήο 

(Controller) θάλεη ηηο δηάθνξεο επεμεξγαζίεο ησλ δεδνκέλσλ ζηέιλεη ζηε View 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα λα εκθαλίζεη. Όια ηα αξρεία Δκθάληζεο βξίζθνληαη ζηνλ 

θάθειν \resources\views θαη είλαη ηεο κνξθήο blade γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε ζε 

επφκελν θεθάιαην. 

  

4.1.3 Διεγθηήο (Controller) 

 

O Controller ειέγρεη ην πψο ηξέρεη ε εθαξκνγή. Πεξηέρεη δηάθνξεο ζπλαξηήζεηο πνπ 

θαινχληαη κέζα απφ ην αξρείν web.php, γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε ζε επφκελν 

θεθάιαην, αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. 

Κάζε ζπλάξηεζε κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην Μνληέιν (Model), λα θάλεη 

αλαδεηήζεηο ζηε βάζε λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα θ.α. Σέινο, ν ειεγθηήο (Controller) 

επηζηξέθεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ζην αξρείν Δκθάληζεο (View). 

Όινη νη Διεγθηέο  (Controllers)  βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν App\Http\Controllers θαη 

είλαη ηεο κνξθήο NameController.php. Όπσο θαη ζηα κνληέια (Model) έηζη θαη εδψ, 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε φζνπο  Διεγθηέο (Controllers) επηζπκνχκε, ην ζσζηφ 

φκσο είλαη λα έρνπκε ηφζνπο Διεγθηέο  φζεο είλαη θαη ε νληφηεηεο καο. 

 

 

 

Εηθόλα 32.πλάξηεζε  create ηνπ Controller AddressController  
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4.2 Δηαδξνκέο (Routes)  

 

Όιεο νη δηαδξνκέο ηεο Laravel νξίδνληαη ζην αξρείν Routes\web.php. Γηα απηέο ηηο 

δηαδξνκέο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί ηo middleware, ην νπνία πξνζθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο Session θαη πξνζηαζία CSRF. 

 Σα sessions είλαη έλαο κεραληζκφο, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ επηζθέπηε φηαλ απηφο πεξηεγείηαη ζηηο ζειίδεο ελφο ηζηφηνπνπ.  

Σν CSRF είλαη επίζεζε πνπ αλαγθάδεη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα εθηειέζεη αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο ζε κηα εθαξκνγή δηθηχνπ ζηελ νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλνο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, 

ην Laravel αλαγθάδεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε θάζε θφξκα κία 

εληνιή γηα πξνζηαζία απφ επηζέζεηο CSRF. 

 

Εηθόλα 33. Πξνζηαζία CSRF 

 

Σα πην βαζηθά routes ζηε Laravel απιά δέρνληαη έλα URI θαη έλα closure. Πνιιέο 

θνξέο φκσο, κπνξεί λα δέρνληαη έλα URI θαη λα εθηεινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ( κε 

ή ρσξίο παξακέηξνπο) ελφο Controller. 

 

 

 

 Εηθόλα  34.  ύληαμε κίαο Δηαδξνκήο  (Route) 
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 Εηθόλα 35. ύληαμε Δηαδξνκήο  πνπ εθηειεί  κέζνδν Controller 

 

 Εηθόλα 36. ύληαμε Δηαδξνκήο  πνπ εθηειεί  κέζνδν Controller κε παξάκεηξν  

 

 

4.3 Middleware 

 

Σα HTTP middlewares παξέρνπλ έλαλ άλεην κεραληζκφ θηιηξαξίζκαηνο ησλ HTTP 

requests πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή.  Γηα παξάδεηγκα, έλα middleware κπνξεί λα 

ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη γηαηξφο. Αλ δελ είλαη, κπνξεί λα ηνλ 

αλαθαηεπζχλεη (redirect) ζε άιιε ζειίδα. Αιιηψο, ζα ηνπ εκθαλίζεη ην πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο. 

Τπάξρνπλ πνιιά middlewares πνπ πεξηέρνληαη ζηε Laravel, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

middlewares γηα maintenance, authentication, CSRF protection, θαη άιια. Όια απηά ηα 

middlewares βξίζθνληαη ζην θάθειν app/Http/Middleware. 

Ζ δεκηνπξγία middleware είλαη αξθεηά απιή κέζσ ηνπ cmd ησλ windows κε ηελ 

παξαθάησ εληνιή: 

php artisan make:middleware Name  

 

ηελ εηθφλα 37 βιέπνπκε ην Middleware πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλ ν 

ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο είλαη γηαηξφο. Αλ δελ είλαη εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα. 
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Εηθόλα 37. ύληαμε Μ iddleware 

 

 

 

 

Εηθόλα  38. Απόξξηςε πξόζβαζεο ζε ζειίδα  
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4.4  Blade Templates 

 

Ζ κεραλή Blade παξέρεη έλαλ εχθνιν θαη εχρξεζην ηξφπν δηαρσξηζκνχ ηνπ HTML 

απφ ηνλ PHP θψδηθα. Δκπεξηέρεη εθηφο απφ PHP θαη θψδηθα απφ φιεο ηηο γιψζζεο πνπ 

θαινχληαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πειάηε φπσο θπξίσο νη HTML,CSS,JS θαη 

ηερλνινγίεο φπσο AJAX, BOOTSTRAP. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

θάπνηνπ master layout. Γειαδή, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη έλα θεληξηθφ 

αξρείν blade, ην νπνίν ζα ηξέρεη ζε φιεο ηηο ζειίδεο. Σν αξρείν απηφ ζα πεξηέρεη  γηα 

παξάδεηγκα ην footer θαη ην θεληξηθφ menu. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο 

εληνιήο @yield ζην θχξην αξρείν, θαζψο θαη ηηο εληνιέο @extends θαη @section ζην 

δεπηεξεχνλ αξρείν. 

 

 

Εηθόλα  39. ύληαμε ηνπ  Blade Template θύξην  
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 Εηθόλα  40. ύληαμε ηνπ  Blade Template δεπηεξεύσλ  

 

 

4.5 Migrations  

 

Σα Migrations πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ηεο εθαξκνγήο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα κηα νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ λα έρεη πάληα 

ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ζρήκαηνο, αλεμαξηήησο ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο migration ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή: 

php artisan make:migration name 

Γηα ηελ αλαλέσζε φιεο ηεο βάζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή : 

php artisan migrate refresh 
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 Εηθόλα 41. Δνκή migration 

 

  

Σα αξρεία Migration βξίζθνληαη ζην θάθειν database\migrations θαη είλαη φζα θαη νη 

πίλαθεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ απηά ηα αξρεία απηά ζρεδηάδνπκε 

ηελ βάζε. 
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4.6 Eloquent 

Σν Eloquent είλαη έλα ζχζηεκα ORM (Object-relational mapping  ή αιιηψο 

Αληηθεηκελνζηξαθήο ραξηνγξάθεζεο) πνπ θάλεη εχθνιε ηε δηαρείξηζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Απηφ ζπκβαίλεη ράξε ζηνλ εχθνιν θψδηθα πνπ παξέρεη γηα 

ηελ αλάθηεζε, επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή  δεδνκέλσλ απφ έλαλ πίλαθα.  

ην παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο 42 βιέπνπκε έλα Δξψηεκα (Query) ζηε βάζε δεδνκέλσλ,  

ην νπνίν θάλεη εχξεζε (SELECT)  ηνπ γηαηξνχ κε id ίζν κε ηελ κεηαβιεηή $id. 

 

Εηθόλα 42. Παξάδεηγκα  1 Eloquent 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην Eloquent παξέρεη έλαλ εχθνιν ηξφπν 

επεμεξγαζίαο εγγξαθψλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Έλα θαιφ παξάδεηγκα 

είλαη ην παξαθάησ φπνπ Auth::User() ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο. Κάζε θνξά πνπ έλαο 

ρξήζηεο θάλεη αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ή θάπνην άιιν πεδίν, ην Eloquent πάεη θαη ηα 

πξνζζέηεη ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ πίλαθα users ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 

 

 Εηθόλα 43. Παξάδεηγκα 2 Eloquent 

 

ην ηειεπηαίν παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Eloquent  βιέπνπκε έλα Δξψηεκα 

(Query) ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ην νπνίν θάλεη εχξεζε (SELECT) κίαο αμηνιφγεζεο 

(Rate) θαη έπεηηα ηε δηαγξάθεη. 

 

Εηθόλα 44. Παξάδεηγκα 3 Eloquent 
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4.6.1 πζρεηίζεηο (Relationships) 

Σν Eloquent ππνζηεξίδεη (κεηαμχ άιισλ) ηηο παξαθάησ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

κνληέισλ: 

• Έλα πξνο έλα  (hasOne) 

• Έλα πξνο πνιιά (belongsTo) 

• Πνιιά πξνο πνιιά (belongsToMany) 

Οη ζπζρεηίζεηο δειψλνληαη κέζσ ζπλαξηήζεσλ θαη βξίζθνληαη ζηα κνληέια 

ακθίδξνκα. Γειαδή αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε 2 κνληέια (α θαη β) θαη έρνπλ κηα 

ζπζρέηηζε έλα πξνο έλα ηφηε ζα πξέπεη λα δεισζεί ηφζν ζην α κνληέιν φζν θαη ζην β.  

 

 

Εηθόλα 45. πζρέηηζε έλα πξνο έλα  

 

 

Εηθόλα 46. πζρέηηζε έλα πξνο πνιιά  

 

 

Εηθόλα 47. πζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά  
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4.7 Artisan Console 

 

Σν Artisan, είλαη έλα εξγαιείν γξακκήο εληνιψλ  (command-line)  πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζην Laravel θαη παξέρεη πνιιέο ρξήζηκεο εληνιέο.  

Σν Artisan κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιέο ιεηηνπξγίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη: 

• Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ Project 

• Δπαλαθνξά θαη δηφξζσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

• Ζ αξρηθνπνίεζε ηεο βάζεο (Seeding) 

• H εθηέιεζε ηνπ Project 

• Ζ Γεκηνπξγία  Model, Controller θαη Migration 

 

Γηα ηελ εκθάληζε φισλ ηνλ εληνιψλ ηνπ Artisan ππάξρεη ε εληνιή 

php artisan list  

 

 

Εηθόλα 48.Δπλαηόηεηεο ηνπ Artisan 
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4.8 Composer 

 

Σν Composer είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο εμαξηήζεσλ γηα ηελ PHP. Δπηηξέπεη 

ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί κηα PHP ηζηνζειίδα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κία βηβιηνζήθε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα project εμαξηάηαη απφ δχν άιιεο, θαη ππάξρεη ε αλάγθε 

αλαβάζκηζεο απηψλ ησλ δχν βηβιηνζεθψλ, ηφηε δελ απαηηείηαη ε ρεηξνλαθηηθή εχξεζε 

θαη αλαβάζκηζή ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαβαζκηζηνχλ φιεο ε βηβιηνζήθεο κε 

ηελ εθηέιεζε κφλν κίαο εληνιήο. Σέινο, ην Laravel κπνξεί επίζεο λα εγθαηαζηαζεί κέζσ 

ηνπ Composer. 

 

 

 

 

Εηθόλα 49.Λνγόηππν ηνπ  Composer 
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Κεφάλαιο 5 

 

Τινπνίεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Θα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ν server πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε απφθηεζε 

domain θαη ε ζρεδίαζε ηνπ ινγφηππνπ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί ε ζρεδίαζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ζα γίλεη εθηελήο αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηεο. 

 

5.1 Eμππεξεηεηήο δηαδηθηύνπ (Web Server) 

 

 

Με ηνλ φξν Web Server αλαθεξφκαζηε είηε ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

(hardware), είηε ζε έλα ινγηζκηθφ (software) πνπ καο επηηξέπεη κέζσ ηνπ Internet θαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Πξσηφθνιινπ HTTP λα απνθηνχκε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζε απηφλ. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο σο εμππεξεηεηήο δηαδηθηχνπ (Web 

Server) ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο Δηθνληθφο ππνινγηζηήο (Virtual Desktop) ηεο ππεξεζίαο 

okeanos θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππνζπζηήκαηνο Cyclades. 

Ο okeanos είλαη κία δσξεάλ ππεξεζία cloud θαη παξέρεηαη απφ ηελ ΔΓΔΣ Α.Δ. πξνο 

ηελ Αθαδεκατθή θαη Δξεπλεηηθή θνηλφηεηα γηα ρξήζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ θάιπςε 

αθαδεκατθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν okeanos 

πεξηιακβάλεη ππνζπζηήκαηα φπσο ηηο Cyclades γηα ηελ παξνρή εηθνληθψλ κεραλψλ 

(Virtual Desktop) θαη ην pithos+ γηα απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε κία εηθνληθή κεραλή (virtual machine) κε ιεηηνπξγηθφ 

Windows Server 2012, ην νπνίν έρεη 2 επεμεξγαζηέο 4GB ram θαη 40gb απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ (εηθφλα …). Έπεηηα έγηλε εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP ηνπ Composer, θαζψο θαη 

ηνπ Laravel κέζα απφ ην Composer. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε ίδηα δηαδηθαζία 

έγηλε θαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ ηνπηθά απφ ηνλ νπνίν κάιηζηα πινπνηήζεθε ηνλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο γηα λα ππάξρεη πξφζβαζε απφ 

παληνχ ζηελ ηζηνζειίδα έπξεπε λα αλνίμεη ε ζχξα 80 πνπ είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε ζχξα 

πνπ αθνχεη ν apache web server. 
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Εηθόλα 50.Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Server 

 

 

Εηθόλα 51 .Πεξηβάιινλ ηνπ Server 
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5.2 Απόθηεζε νλόκαηνο ρώξνπ (Domain name) 

Σν Domain Name (Όλνκα ρψξνπ) είλαη κία νλνκαζία πνπ επηιέγνπκε πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε εχθνια θαη γξήγνξα ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ είλαη αλεβαζκέλε 

ζην δηαδίθηπν (internet). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηιέρζεθε ην εμήο Domain:  

www.finddoctornow.com 

Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο θαηαρσξεηέο νλνκάησλ ρψξνπ είλαη ην papaki.com . Ζ 

δηαδηθαζία ηεο θαηνρχξσζεο είλαη απιή. πλήζσο, θάζε ηέηνηνπ είδνο ηζηνζειίδα 

δηαζέηεη έλα πεδίν ζην νπνίν είλαη εθηθηφ λα εηζάγεη θαλείο ην επηζπκεηφ φλνκα ρψξνπ. 

Έπεηηα, ν εθάζηνηε θαηαρσξεηήο εκθαλίδεη ην επηζπκεηφ φλνκα ρψξνπ γηα θάζε 

θαηάιεμε πνπ ππάξρεη θαζψο θαη αλ απηή είλαη δηαζέζηκε. 

 

Εηθόλα 52.Πηζαλέο θαηαιήμεηο νλόκαηνο ρώξνπ ( papaki.com) 

 

 

 

 

http://www.finddoctornow.com/
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Γηα ηε ζχλδεζε ζε κία ηζηνζειίδα ελφο Eμππεξεηεηή κέζσ ελφο νλφκαηνο ρψξνπ δελ 

αξθεί κφλν ε θαηνρχξσζε ηνπ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο 

απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ (domain name) φπσο γηα παξάδεηγκα ε δήισζε 

ηεο ip ηνπ Eμππεξεηεηή. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 48 ψξεο, θαζψο 

είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ησλ dns παξφρσλ. ην δηάζηεκα απηφ, ε εκθάληζε κίαο 

άζπξεο νζφλεο θαηά ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ζην φλνκα ρψξνπ είλαη πηζαλή. Έπεηηα, 

πξέπεη λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ httpd-vhosts ηνπ Apache 

(C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts). ην αξρείν απηφ πξέπεη λα νξίζνπκε 

νπζηαζηηθά ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα παξαπέκπεη ηνπο ρξήζηεο ν εμππεξεηεηήο φηαλ 

πξνζπαζνχλ λα ζπλδεζνχλ κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ. Έηζη, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πνιιέο ηζηνζειίδεο λα ζηεγάδνληαη ζε κφιηο έλα Server. Σέινο, κε ην πέξαο 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζεκαληηθή είλαη ε επαλεθθίλεζε ηνπ web server θαη apache κέζα 

απφ ην XAMPP ψζηε λα απνζεθεπηνχλ νη αιιαγέο. 

 

 

Εηθόλα 53 .Δηαρείξηζε  Ολόκαηνο ρώξνπ  

 

 

Εηθόλα 54. Αξρείν httpd-vhosts 
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5.3 ρεδίαζε ινγόηππνπ 

  

Τπάξρνπλ αξθεηέο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ινγφηππα σζηφζν ε ρξήζε ηνπο 

δελ είλαη δσξεάλ. Μεηά απφ αξθεηέο ηδέεο πνπ έιαβα ππφςε κνπ, θαηέιεμα ζηελ 

ζρεδίαζε ηνπ απνθιεηζηηθά κε θφθθηλν θαη κπιε. Ζ ζρεδίαζε έγηλε ελ κέξεη ζην 

Photoshop βαζηδφκελνο πάληα ζε παξαδείγκαηα πνπ είδα ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. Ζ 

ηειηθή ηνπ κνξθή θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη 

ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ ππφινηπε ζειίδα.   

 

 

 

Εηθόλα 55. Λνγόηππν ηζηνζειίδαο  
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5.4 ρεδίαζε βάζεο δεδνκέλσλ 

  

Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ηεο βάζε δεδνκέλσλ πξηλ ηελ πινπνίεζε κίαο ηζηνζειίδαο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Μία βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί, ην ρψξν φπνπ βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα φια ηα δεδνκέλα ζε λνεηνχο πίλαθεο, αιιά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ φισλ 

ησλ νληνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έγηλε απνθιεηζηηθά 

κέζσ ησλ Migrations ηνπ Laravel (θεθάιαην 4.5). Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ φινη νη 

πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

5.4.1 Πίλαθαο  «users» 

 

ηελ εηθφλα 56 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «users», ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπο ρξήζηεο 

(Αζζελήο,γηαηξνχο,Γηαρεηξηζηέο) θαη πην ζπγθεθξηκέλα πεξηέρεη ηηο βαζηθέο ηνπο 

πιεξνθνξίεο. 

    

 

Εηθόλα 56. Η δνκή ηνπ πίλαθα "users"  
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 id:  Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ 

πίλαθα. 

 username:  Δίλαη κνλαδηθφ γηα θάζε ρξήζηε θαη εκθαλίδεηαη εθφζνλ γίλεη 

ζχλδεζε. 

 email: Δίλαη ην email ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζην ζχζηεκα. 

 password: Δίλαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο εηζάγεηαη 

θξππηνγξαθεκέλνο ζηνλ πίλαθα (hash). 

 role: Δίλαη ν ξφινο ηνπ θάζε ρξήζηε θαη κπνξεί λα πάξεη ηξείο ηηκέο user,doctor 

θαη admin. 

 name: Απνηειεί ην φλνκα ηνπ ρξήζηε. 

 last_name: Απνηειεί ην επίζεην ηνπ ρξήζηε. 

 gender: Απνηειεί ην θύιν ηνπ ρξήζηε. 

 birth_date: Απνηειεί ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ρξήζηε.  

 remember_token: Πεδίν ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην Laravel κε 

ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε hacking ("remember me" cookie hijacking).  

 created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. 

 updated_at: Απνηειεί ηελ ψξα ηεο ηειεπηαίαο επεμεξγαζίαο θάπνηνπ πεδίνπ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. 

5.4.2 «user_informations» 

 

ηελ εηθφλα 57 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «user_informations» ν νπνίνο πεξηέρεη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 

 id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 photo1:Πεξηέρεη ηελ δηαδξνκή ηεο πξψηεο θσηνγξαθίαο ηνπ γηαηξνχ. 

 photo2: Πεξηέρεη ηελ δηαδξνκή ηεο δεχηεξεο θσηνγξαθίαο ηνπ γηαηξνχ. 

 photo3: Πεξηέρεη ηελ δηαδξνκή ηεο ηξίηεο θσηνγξαθίαο ηνπ γηαηξνχ. 

 photo4: Πεξηέρεη ηελ δηαδξνκή ηεο ηέηαξηεο θσηνγξαθίαο ηνπ γηαηξνχ. 

 favourites:ε απηφ ην πεδίν απνζεθεχνληαη φινη νη αγαπεκέλνη γηαηξνί ελφο 

αζζελή. 

 speciality:Πεξηέρεη ηελ εμηδίθεπζε ηνπ γηαηξνχ. 

 telephone:Πεξηέρεη ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ ηνπ γηαηξνχ. 

 prices_from: Πεξηέρεη ηελ αξρηθή ηηκή. 

 insurance: Πεξηέρεη ηα ηακεία κε ηα νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν γηαηξφο. 

 More_info:Πεξηέρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο φπσο ηελ πιεξσκή κε θάξηα. 
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 Certifications:Πεξηέρεη ηηο ζπνπδέο ηνπ γηαηξνχ. 

 Description:Πεξηέρεη κία κηθξή πεξηγξαθή.Απφ ηα πξψηα πξαγκαηα πνπ βιέπεη 

έλαο αζζελήο φηαλ θάλεη κία αλαδήηεζε. 

 Services:Πεξηέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλαο γηαηξνο. 

 Experience:Πεξηέρεη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ γηαηξνχ. 

 Cv: Πεξηέρεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ γηαηξνχ. 

 User_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key) ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «users» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 Created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 Updated_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

επεμεξγάζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 

 

 

Εηθόλα  57. Η δνκή ηνπ πίλαθα "users_informations" 
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5.4.3 Πίλαθαο  «appointments» 

 

ηελ εηθφλα 58 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «appointments», ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα 

ξαληεβνχ. 

 

 

Εηθόλα  58. Η δνκή ηνπ πίλαθα "appointments" 

 

 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Text:Πεξηέρεη θάπνην πξνζσπηθφ κήλπκα γηα ηνλ γηαηξφ. 

 Type:Πεξηέρεη ηνλ ηχπν ηνπ ξαληεβνχ (πρ επίζθεςε ζην ηαηξείν, θαη νίθνλ 

επίζθεςε). 

 Reservation_date:Πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία ηνπ ξαληεβνχ. 

 Status:Μπνξεί λα πάξεη δχν ηηκέο free θαη closed θαη νπζηαζηηθά είλαη ε 

θαηάζηαζε ελφο ξαληεβνχ. 

 Created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 Updated_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

επεμεξγάζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 
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5.4.4 Πίλαθαο  «openinghours» 

 

ηελ εηθφλα 59 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «openinghours», ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο 

ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ γηαηξψλ. 

 

 

Εηθόλα  59. Η δνκή ηνπ πίλαθα "openinghours" 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Day: Πεξηέρεη ηελ εκέξα ιεηηνπξγίαο. 

 Opentime: Πεξηέρεη ηελ ψξα ηελ νπνία αλνίγεη ην ηαηξείν. 

 Closetime: Πεξηέρεη ηελ ψξα ηελ νπνία θιείλεη ην ηαηξείν. 

 Created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 Updated_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

επεμεξγάζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

5.4.5 Πίλαθαο «addresses» 

 

ηελ εηθφλα 60 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «addresses», ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο ηηο 

δηεπζχλζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 City:Πεξηέρεη ηελ Πφιε ηεο δηεχζπλζεο. 

 Area: Πεξηέρεη ηελ πεξηνρή ηεο δηεχζπλζεο. 

 Address: Πεξηέρεη ηελ νδφ. 

 Number: Πεξηέρεη ην λνχκεξν. 

 Postal_code: Πεξηέρεη ηνλ Σ.Κ. 
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 Lat:Πεξηέρεη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. 

 Lng: Πεξηέρεη ην γεσγξαθηθφ κήθνο. 

 Floor:Πεξηέρεη ηνλ φξνθν. 

 Name:Πεξηέρεη ην φλνκα ζην θνπδνχλη. 

 User_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key) ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «users» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 Created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 Updated_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

επεμεξγάζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 60. Η δνκή ηνπ πίλαθα "addresses" 
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5.4.6 Πίλαθαο «types» 

 

ηελ εηθφλα 61 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «types», ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο ηηο 

εηδηθφηεηεο γηαηξψλ. 

 

 

Εηθόλα 61. Η δνκή ηνπ πίλαθα "types" 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Name:Πεξηέρεη ηελ εηδηθφηεηα (πρ. Καξδηνιφγνο). 

 Created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 Updated_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

επεμεξγάζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

5.4.7 Πίλαθαο «rates» 

ηελ εηθφλα 62  θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «rates» ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο ηηο 

αμηνινγήζεηο γηαηξψλ απφ αζζελήο. 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Text: Πεξηέρεη ην κήλπκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Rate1: Αμηνιφγεζε (Γηεξεπλεζε ζε βαζνο ηελ πάζεζε) 

 Rate2: Αμηνιφγεζε (Δκπεηξνο & θαηαξηηζκέλνο) 

 Rate3: Αμηνιφγεζε (Δπεμεγεκαηηθφο) 

 Rate4: Αμηνιφγεζε (πλεπήο) 

 Rate5:Αμηνιφγεζε (Φηιηθφο & Ακεζσο) 

 Appointment_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key) ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα 

«appointments» θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 Created_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 

 Updated_at: Απνηειεί βαζηθφ πεδίν γηα θάζε πίλαθα θαη είλαη ε ψξα πνπ 

επεμεξγάζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή (row). 
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Εηθόλα 62. Η δνκή ηνπ πίλαθα "rates" 

5.4.8 Πίλαθαο (Pivot) appointment_user 

 

ηελ εηθφλα 63 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «appointment_user», ν νπνίνο πεξηέρεη ηε 

ζπζρέηηζε (relationship) ησλ πηλάθσλ appointments θαη users. 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Appointment_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key) ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα 

«appointments» θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 User_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key) ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «users» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 

 

 
Εηθόλα  63. Η δνκή ηνπ πίλαθα "  appointment_user" 
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5.4.9 Πίλαθαο (Pivot) openinghour _user 

 

ηελ εηθφλα 64 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα «openinghour _user»,  ν νπνίνο πεξηέρεη 

ηε ζπζρέηηζε (relationship) ησλ πηλάθσλ openinghours θαη users. 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 openinghour _id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key)  ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα 

«openinghours» θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 User_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key) ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «users» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 

 

 

Εηθόλα  64. Η δνκή ηνπ πίλαθα "  openinghour_user" 

 

 

5.4.10 Πίλαθαο (Pivot) rate _user 

 

ηελ εηθφλα 65 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα « rate _user»,  ν νπνίνο πεξηέρεη ηε 

ζπζρέηηζε (relationship) ησλ πηλάθσλ rates θαη users. 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 rate _id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key)  ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «rates» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 User_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key)  ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «users» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 
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Εηθόλα  65. Η δνκή ηνπ πίλαθα "  rate_user" 

 

5.4.10 Πίλαθαο (Pivot) type _user 

 

ηελ εηθφλα 66 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ πίλαθα « type _user»,  ν νπνίνο πεξηέρεη ηε 

ζπζρέηηζε (relationship) ησλ πηλάθσλ types θαη users. 

 

 Id: Απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ πίλαθα θαη είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

 type_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key)  ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «types» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 User_id: Απνηειεί μέλν θιεηδί (foreign key)  ηνπ πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα «users» 

θαζψο είλαη ζπζρεηηζκέλνη. 

 

 

 

Εηθόλα  66. Η δνκή ηνπ πίλαθα "  type_user" 
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5.5 ρεδηάγξακκα θαη αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ 

  

πζρέηηζε (relationship) είλαη ε ζχλδεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ πηλάθσλ µε ηέηνηνλ 

ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, πνπ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

αιιά παξάιιεια βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο. 

ηελ εηθφλα 67 παξνπζηάδεηαη ην ζρεδηάγξακκα νληνηήησλ - ζπζρεηίζεσλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Έπεηηα ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ηνλ ζπζρεηίζεσλ, νη νπνίεο είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

  

  

 

 

Εηθόλα 67. ρεδηάγξακκα νληνηήησλ -  ζπζρεηίζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ  
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5.5.1 Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ ηνπ Πίλαθα «users» 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα 67 ν πίλαθαο απηφο είλαη ίζνο ν ζεκαληηθφηεξνο, 

θαζψο έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε άιινπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Αλαιπηηθά νη ζπζρεηίζεηο ηνπ πίλαθα  «users» είλαη νη εμήο: 

 «user_informations» ζπζρέηηζε Έλα πξνο Έλα. 

 «adresses» ζπζρέηηζε Έλα πξνο Πνιιά. 

 «openinghours» ζπζρέηηζε Πνιιά πξνο Πνιιά. 

 «appointments» ζπζρέηηζε Πνιιά πξνο Πνιιά. 

  «types»  ζπζρέηηζε Πνιιά πξνο Πνιιά.  

 «rates» ζπζρέηηζε Πνιιά πξνο Πνιιά. 

 

 

 

5.5.2 Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ ηνπ Πίλαθα «appointments» 

 

O πίλαθαο «appointments» είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο πεξηέρεη φια ηα 

ξαληεβνχ ησλ ρξεζηψλ. Αλαιπηηθά νη ζπζρεηίζεηο ηνπ πίλαθα  «appointments» είλαη νη 

εμήο: 

 «users» ζπζρέηηζε Πνιιά πξνο Πνιιά. 

 «rates» ζπζρέηηζε  Έλα πξνο Πνιιά. 
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5.5 Εκθάληζε Ιζηνζειίδαο 

 

Σν Bootstrap παξέρεη αξθεηά έηνηκα πξφηππα εκθάληζεο(Template). Ωο πξφηππν 

εκθάληζεο (Template) θαινχκε νηηδήπνηε θαιαίζζεην έρεη λα επηδείμεη κηα ηζηνζειίδα 

ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 To Photoshop. 

 Σν javascript , jQuery. 

 Σν Bootstrap θαη Css3 . 

 H βηβιηνζήθε Glyphicon πνπ καο παξέρεη κε έλα κεγάιν εχξνο εηθνληδίσλ. 

 Σν πξφηππν εκθάληζεο ProUI. 

Ζ εκθάληζε ηεο πιαηθφξκαο FindDoctorNow έρεη σο βάζε ην πξφηππν εκθάληζεο 

ProUI, σζηφζν δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα απνδψζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηαθέξεη αξθεηά, θαζψο ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ 

αξθεηέο παξακεηξνπνηήζεηο θαη αιιαγέο ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πιήξσο ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ε πιαηθφξκα 

ράξε ζηε δπλαηφηεηα πνπ καο παξέρεη ην Bootstrap είλαη ηθαλή λα εκθαλίδεηαη εμίζνπ 

θαιά ηφζν ζε ζηαζεξνχο, θνξεηνχο ππνινγηζηέο φζν θαη ζε tablet θαη θηλεηά . 

 

 

Εηθόλα  68. Εκθάληζε πιαηθόξκαο FindDoctorNow 
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Κεφάλαιο 6 

 

Λεηηνπξγίεο θαη δηεπαθή 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θάζε ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο, 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ φιεο 

νη ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο γηα θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ (επηζθέπηεο, αζζελήο, 

γηαηξφο, δηαρεηξηζηήο). 

 

6.1 Λεηηνπξγίεο επηζθέπηε 

  

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, θαζψο θαη εηθφλεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ επηζθέπηε. 

6.1.1 Αξρηθή ζειίδα 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ δηάθνξα θνπκπηά, ηα νπνία καο 

παξαπέκπνπλ ζηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο. 

 

Εηθόλα 69. Αξρηθή ζειίδα επηζθέπηε 1  
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Εηθόλα 70. Αξρηθή ζειίδα επηζθέπηε 2  

 

6.1.2 χλδεζε 

 ηε ζχλδεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα ζπλδεζνχλ. Ζ ζχλδεζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιαηθφξκα 

FindDoctorNow. 

 

Εηθόλα 71. ύλδεζε  
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6.1.3 Δγγξαθή 

Με ηελ εγγξαθή ν επηζθέπηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν 

ινγαξηαζκφ (αζζελή ή γηαηξνχ).  

 

 

Εηθόλεο  72. Φόξκα εγγξαθήο  

 

6.1.4 Ζ εηαηξία  

ε απηή ηελ ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη κεξηθά θείκελα γηα ην πψο 

δεκηνπξγήζεθε, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ηεο πιαηθφξκαο. 

 

Εηθόλα 73. H εηαηξία  
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6.1.5 Δπηθνηλσλία 

ηελ επφκελε ζειίδα είλαη ε θφξκα επηθνηλσλίαο ε νπνία θαίλεηε ζηελ εηθφλα 74. 

 

Εηθόλα 74. Φόξκα επηθνηλσλίαο  

6.1.6 Γπλαηφηεηεο  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δπλαηφηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

Εηθόλα 75.Δπλαηόηεηεο  
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6.2 Λεηηνπξγίεο αζζελή 

 

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, θαζψο θαη εηθφλεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ αζζελή. 

6.2.1 Αξρηθή ζειίδα 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ δηάθνξα θνπκπηά, ηα νπνία 

παξαπέκπνπλ ηνλ ρξήζηε ζηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο. 

 

Εηθόλα 76.Αξρηθή ζειίδα αζζελή  

 

 

6.2.2 Δπεμεξγαζία πξνθίι 

 

 ηελ ζειίδα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι ππάξρνπλ ηξείο θαξηέιεο (ζηνηρεία, 

δηεπζχλζεηο, θσδηθφο). ηελ πξψηε θαξηέια, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ. ηελ δεχηεξε θαξηέια, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη, 

επεμεξγαζηεί ή λα δηαγξάςεη θάζε κία απφ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ. Σέινο, ζηελ ηξίηε 

θαξηέια ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο. 
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Εηθόλα  77. Επεμεξγαζία πξνθίι αζζελή θαξηέια 1  

 

 

 

 

Εηθόλα  78. Επεμεξγαζία πξνθίι αζζελή θαξηέια 2  
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Εηθόλα  79. Επεμεξγαζία πξνθίι αζζελή θαξηέια 3  

 

6.2.3 Δκθάληζε ησλ ξαληεβνχ  

ηε ζειίδα απηή, ν αζζελήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα 

δηαγξάςεη φια ηνπ ηα ξαληεβνχ. 

 

 

Εηθόλα  80. ειίδα εκθάληζεο ησλ ξαληεβνύ  
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6.2.4 Αγαπεκέλνη γηαηξνί 

ηελ ζειίδα απηή ν αζζελήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη κία αλαζθφπεζε ζε φινπο 

ηνπο γηαηξνχο πνπ έρεη νξίζεη σο αγαπεκέλνπο. 

 

Εηθόλα 81 .  ειίδα αγαπεκέλσλ γηαηξώλ  

 

6.2.5 Αμηνινγήζεηο  

ηελ ζειίδα απηή ν αζζελήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη κία αλαζθφπεζε ζε φιεο 

ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. 

 

Εηθόλα 82: ειίδα αμηνινγήζεσλ   
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6.2.6 Γηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ 

Ζ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ είλαη ηδηαίηεξα απιή. ηελ αξρηθή ζειίδα 

ππάξρνπλ 2 πεδία, ζηα νπνία ν αζζελήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ, 

θαζψο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ. Έπεηηα εκθαλίδνληαη φινη νη δηαζέζηκνη γηαηξνί αλάινγα 

κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αζζελήο ζην πξνεγνχκελν 

βήκα. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνχ ηαηξνχ, ν αζζελήο κπνξεί λα παηήζεη ζην 

θνπκπί θιείζε ξαληεβνχ ηψξα. Σέινο, ζα εκθαληζηεί έλα αλαδπφκελν παξάζπξν κε κία 

θφξκα θαηνρχξσζεο ξαληεβνχ.  

Εηθόλα 83. Αλαδήηεζε γηαηξώλ  

 

Εηθόλα 84. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο  
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Εηθόλα 85. Αλαδπόκελν παξάζπξν θαηνρύξσζεο ξαληεβνύ.  

6.3 Λεηηνπξγίεο επαγγεικαηία πγείαο 

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, θαζψο θαη εηθφλεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο. 

 

6.3.1 Δχξεζε γηαηξψλ 

Ο γηαηξφο απφ ηελ κεξηά ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη αλαδήηεζε άιισλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο κε βάζε ηελ επηζπκεηή εηδηθφηεηα. 

 

Εηθόλα 86 .  Αξρηθή ζειίδα επαγγεικαηία πγείαο  
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6.3.2 Δκθάληζε πξνθίι 

Ο θάζε επαγγεικαηίαο πγείαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα παηψληαο ζην θνπκπί 

«ΔΜΦΑΝΗΖ ΠΡΟΦΗΛ» λα εκθαλίζεη ην πξνθίι ηνπ φπσο απηφ ζα εκθαλίδεηαη ζηνπο 

αζζελείο. 

 

 

Εηθόλα 87. Εκθάληζε ηνπ πξνθίι  

 

6.3.3 Δπεμεξγαζία πξνθίι 

 

Όπσο θαη ν αζζελήο έηζη θαη ν επαγγεικαηίαο πγείαο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ κφλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ δίλνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Έηζη, ν γηαηξφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία 

ηνπ, ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηηο δηεπζχλζεηο, ηηο θσηνγξαθίεο, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ. 
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Εηθόλα 88. Επεμεξγαζία πξνθίι επαγγεικαηία πγείαο  1 

 

 

 

 

Εηθόλα 89.Επεμεξγαζία πξνθίι επαγγεικαηία πγείαο2  
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Εηθόλα 90.Επεμεξγαζία πξνθίι επαγγεικαηία πγείαο  3 

 

6.3.4 Όια ηα ξαληεβνχ  

ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ν επαγγεικαηίαο πγείαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κία 

αλαζθφπεζε ζηα παιαηφηεξα ξαληεβνχ ηνπ, θαζψο θαη λα δεη ηα επφκελα. 

 

Εηθόλα 91 .Εκθάληζε ησλ ξαληεβνύ  
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6.3.5 Αμηνινγήζεηο 

Σέινο, ν επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα δεη φιεο ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ζε έλαλ 

πίλαθα. 

 

 

Εηθόλα 92 .Εκθάληζε αμηνινγήζεσλ  

6.4 Λεηηνπξγίεο Δηαρεηξηζηή  

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, θαζψο θαη εηθφλεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηαρεηξηζηή (admin). 

6.4.1 Αξρηθή ζειίδα 

Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη αξθεηά απιή. Γηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνπκπηά 

κέζσ ηνλ νπνίσλ γίλεηαη κεηαθνξά ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο.  

 

 

Δηθφλα 92. Αξρηθή ζειίδα Γηαρεηξηζηή  
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6.4.2 ειίδα εκθάληζεο ρξεζηψλ 

ηε ζειίδα απηή, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη φινπο ηνπο ρξήζηεο 

ζε έλαλ πίλαθα, θαζψο θαη λα θάλεη αλαδήηεζε. Σέινο, κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ή αθφκα 

θαη λα δηαγξάςεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

 

Εηθόλα 92. Εκθάληζε ρξεζηώλ  

 

 

6.4.3 ειίδα εκθάληζεο ησλ ξαληεβνχ 

 

Ζ ζειίδα απηή ιεηηνπξγεί αθξηβψο φπσο θαη ε πξνεγνχκελε. Έλαο πίλαθαο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα εκθάληζεο φισλ ηνλ ξαληεβνχ ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη 

αθφκα θαη δηαγξαθή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξαληεβνχ. 
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Εηθόλα 92 .  Εκθάληζε ησλ ξαληεβνύ  

 

6.4.4 ειίδα εκθάληζεο ησλ αμηνινγήζεσλ 

 

Ζ ζειίδα απηή ιεηηνπξγεί αθξηβψο φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο κε ηε κφλε δηαθνξά 

φηη ζε απηή δηαρεηξίδνληαη νη αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

Εηθόλεο .  Εκθάληζε αμηνινγήζεσλ  
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Μειινληηθέο επεθηάζεηο 

 

Αλ θαη ε πιαηθφξκα «FindDoctorNow» ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε επρξεζηία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ζίγνπξα επηδέρεηαη βειηησηηθέο παξεκβάζεηο. Τπάξρνπλ  πεξηζψξηα 

εμέιημεο κέζα απφ ηα νπνία ζα αλαδεηρζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο : 

 

-Δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο γηαηξώλ κέζσ GPS: ηελ πξνθεηκέλε θάζε έλαο λένο 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη πξνζζήθε ηεο δηεχζπλζήο ηνπ θαη έπεηηα λα θάλεη 

αλαδήηεζε γηαηξψλ κε βάζε απηή ηε δηεχζπλζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαβάζκηζε ινηπφλ, 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ζα εθηνμεχζεη ηελ εκπεηξία ρξήζεο. Έηζη, κε ην 

πάηεκα ελφο θιηθ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ γηαηξψλ ζηελ γχξσ πεξηνρή  

θαηά πξνζέγγηζε. 

-Δεκηνπξγία android εθαξκνγήο: Ζ ηζηνζειίδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη 

ζε φιεο ηηο νζφλεο έηζη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Απφ 

άπνςε φκσο επθνιίαο ησλ ρξεζηψλ, κηα εθαξκνγή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δπηπιένλ, 

κέζσ απηήο νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ δέρνληαη ελεκεξψζεηο γηα παξάδεηγκα αθχξσζεο 

ξαληεβνχ απφ ηνλ γηαηξφ ή εηδνπνίεζε ιίγεο ψξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ξαληεβνχ. 

-Μεηάθξαζε ζε άιιεο γιώζζεο: Μέρξη ζηηγκήο ε ηζηνζειίδα δηαζέηεη κφλν κία γιψζζα 

ηα Διιεληθά. ε επφκελν ζηάδην ζα κπνξνχζε λα έρεη γιψζζεο φπσο ηα Αγγιηθά, 

Γεξκαληθά, Γαιιηθά θ.α. 

-Δεκηνπξγία πιαηθόξκαο γηα θέληξα πγείαο: Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα κέρξη 

ζηηγκήο εμππεξεηεί αζζελείο πνπ ζα ήζειαλ λα θιείζνπλ θάπνην ξαληεβνχ ζε έλαλ 

γηαηξφ. Μία ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ζα  κπνξνχζε λα είλαη ε δπλαηφηεηα αζζελψλ λα 

θιείλνπλ ειεθηξνληθά ξαληεβνχ γηα πνιιέο εμεηάζεηο ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα πγείαο. 
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