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στο

στο

Πα,νε1iίισ1;ημίου Αθηνών. Ευχαριστώ το HOινε,rι:ιστήΙ1ΙO 2,;n;ρειις .Lf\,I\,\JI,uu,ι."

εφαρμογές και όλους

δίδαξαν εκεί για τις γνώσεις και δεξιότητες που μας μετέδωσαν. Τέλος, ευχαριστώ

τους γονείς που

Η πτυχιακή εργασία αυτή με τίτλο «Εφαρμογή Διαχείρισης

Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ», πραγματεύεται την δημιουργία και την διαχείριση

ψυχοδιαγνωστικών τεστ, σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τους χρήστες. Στα πλαίσια

της εργασίας αυτής διερευνήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορούσε στα

ψυχοδιαγνωστικά τεστ γενικότερα, αλλά και στις κατηγορίες και στην δομή των τεστ

αυτών ειδικότερα. Στην συνέχεια μελετήθηκε η μεταφορά αυτών των τεστ σε

υπολογιστή, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που έχει

μια τέτοια προσέγγιση. Ακολουθήθηκε μια πρότυπη μεθοδολογία με την βοήθεια της

αντικειμενοστραφούς γλώσσας μοντελοποίησης UML, για την τεκμηρίωση της

εφαρμογής. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκανγια υλοποίηση της εφαρμογής

η γλώσσα και το σχεδιασμό της ιστοσελίδας. είναι πολύ

lμΗ)υο,γεί δυ,vαlJιικi~c; ιστοσελίδες, και σε συ'vδιιαCfμό

.n..".VU,u, ΥΡ11<σιι.-ΙΟl1:0η1θτικεη ΑΗ 11 ..."'JJU

αλλά και για όλες τις εγγραφές που αφορούσαν τους χρήστες, τους γιατρούς, τον

διαχειριστή της εφαρμογής, αλλά και τα τεστ, με βοήθεια της οποίας

καταχωρήθηκανστην δεδομένων. Τέλος, χρησιμοποιήθηκεο apache selver
να μπορούμε να τρέξουμε εφαρμογή, στον προσωπικό μας υπολογιστή.

ο όλες

ενώ στο τέλος αξιολογήθηκε βγήκαν

συlλΠιΞ:ράσμιιτα και πρ()τάθψcαν και κάίΤΟU::C; μΙ::λτιιωσεις.



και πρ()δυαθέ:τει αο,ιητικά

ερο)τ/,σεο)ν και θα επιτρέπει

διεξαγωγή τους.

δεδομένων

δημιουργία νέων τεστ και

δΙΌιχεΙΙΡίl:ετlαι ψυχοδιαγνωστικά τεστ.

τεστ. τεστ



τεστ

KαI~oplί'εται επίCJηC; και το επιπε~)o

')(ρ1'lστη. Δηλαδή, στο τέλος να γίνεται ένας υπολογισμός

ΥΡΙ1σ1:n και να Ι:S'Υ(Jtίνj~Ι

πειπσσό'τει::ια από ένα τεστ, στα επόμενα τεστ θα πρέπει να λαμβάνεται

υπόψιν το επίπεδο ικανότητας του χρήστη όπως αυτό καθορίζεται από την επίδοσή

του στα προηγούμενα τεστ. Ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν

στο στήσιμο της εφαρμογής αυτής είναι σε ποιο σημείο και με ποιόν τρόπο πρέπει

να τερματίζουν τα τεστ (κριτήρια τερματισμού) καθώς και να

είναι οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται μετά το πέρας των τεστ αυτών, ώστε

τα τελευταία να αξιολογούνται κατάλληλα.

ΧΡrlσι~ιη πληροφορία που

αν ο εξεταζόμενος

απαν11:1lc,εu)ν που δίνει.

δίνει αντικρουόμενες



που να να

!jασειιc; δεδομένων έτσι ώστε να αποθηκεύονται όλες οι επιθυμητές πληροφορίες που

αφορούν στα τεστ αυτά, όπως προαναφέραμε. Ακόμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν

και ιστοσελίδες, των οποίων ο θα κάνει περιήγηση μέσα στην

εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή αυτή θα είναι «ανοικτή» στο ευρύ κοινό.



«δείγματα συμπεριφοράς»,

που εκτελεί "d"'/,H'i",..",I",d"'/

το οποίο συχνά υ'llμυc"ν",ι

"""','<"'""""'",..",,,.. πινcικε:c που επιτρέπουν σε αυτόν που αξιολογεί να

ατ()μc)υ που διεξάγει το τεστ

Ψ11'Υ'ΙΙ,ΗI'νIΜ:'1 τεστ δεν

Ψυχολογική αξιολόγηση είναι

και πρ() Ι:!ί\οη μ,άτι:uν,

πληροφορίες( συνεντεύξεις

το

διαδικασία

όπως

προσωπικό και ιστορικό, πεC)lΎ()αα>ή

των ιδίων άλλων, και άλλες mη;αιr,IF.1.c

προσωπ:α για το πρόσωπο που αξιολογείται).

Ένα ψυχολογικό τεστ από τις πηγές των δεδομένων που

χρησιμοποιούνται κατά διαδικασία της αξιολόγησης συνήθως χρησιμοποιούνται

περισσότερα από ένα τεστ. Όλοι οι ψυχολόγοι κάνουν κάποιο επίπεδο αξιολόγησης

κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες ή ασθενείς, και να μπορεί να χρησιμοποιούν,

για παράδειγμα, απλές checklists για να αξιολογήσουν ορισμένα γνωρίσματα ή

συμπτώματα.

Αντίθετα, η ψυχολογική αξιολόγηση είναι μια πιο σύνθετη, λεπτομερής και

εις βάθος διαδικασία. Χαρακτηριστικοί τύποι εστίασης στην ψυχολογική αξιολόγηση

είναι η προϋπόθεση για τη διάγνωση, την αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας ή

αναπηρίας, βοήθεια για άμεση θεραπεία, και να εκτιμήσει το αποτέλεσμα της

θεραπείας. Ένα χρήσιμο ψυχολογικό μέτρο πρέπει να είναι τόσο έγκυρο όσο και

αξιόπιστο.

και όπως να

ή των

ψυχοδιαγνωστικών (ή ψυχολογικών τεστ) αυξάνεται συνεχώς και συνεισφέρει

σημαντικά σε όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής. Βέβαια, η αύξηση

έχει οδηγήσει σε κάποιες ρεαλιστικές και σε των

τεστ αυτών. Υπάρχει ανάγκη οι χρήστες των τεστ να γνωρίζουν πώς να αξιολογούν

τα τεστ αυτά. Να γνωρίζουν δηλαδή εάν ένα τεστ τον σκοπό τον

όη:μιclυΡγiιθηιlcε, τι τον που

το έκανε και πως να αξιολογηθούν τα απoτι~λέ:σμ,ατ,α.



τυ1ίΟποίΊΊιση των τεστ ο

καθορισμός (establishment) των νορμών. ψυχολογικά τεστ δεν έχουν κάποια

προκαθορισμένα στάνταρ ή αποτυχίας. επίδοση σε κάθε τεστ

αξιολογείται με εμπειρικά δεδομένα. περισσότερες περιπτώσεις το

ενός μεμονωμένου ατόμου «μεταφράζεται» μέσα σύγκριση τα που έχουν

ληφθεί από άλλους στο ίδιο τεστ.

Όπως φανερό και από το όνομα της νόρμα είναι η φυσιολογική ή η

επίδοση. έστω ότι ένας οκτάχρονος σε από

50 προβλημάτων σε ένα τεστ αριθμητικής, τότε η αυτού του

για το συγκεκριμένο τεστ σε ένα

που

αριθμός των σω~:Jτάlν αvτιιlcειlμέ\,'ων

οΜ)κ)"ήρωσ;l1 του τεστ,

κα'νέν'α υι~η!l'§"Ί αν



τεστ, και

νόρμεςχρτισιι~ο~cοκmν'tαι

που

σε

TFfTT/ τεστ F'Ι1ΊΤF1}νιlά'τ'(.}'\J~

IQ τεστ είναι μέτρα της ικανότητας, ενώ τα τεστ επιτευγμάτων είναι μέτρα

της χρήσης και του επιπέδου ανάπτυξης της χρήσης της ικανότητας. ή '\f\1(11)I\Tlrn

τεστ και τεστ επιτευγμάτωνσυχνά αναφέρονταισαν τεστ που βασίζονταισε νόρμες.

Σε αυτούς τους τύπους τεστ, μια σειρά καθηκόντωνπαρουσιάζεταιστο πρόσωποπου

και οι του

πp()σεlI(ΤΙ1<~άΚ(l~ΟIDισlιιέν~ε,οδηγίες.



οιο;χειρισ:τοί>ν λόγω της ανάγκης για

εργασίας με ένα

μόνο πελάτη σε κάθε στιγμή.

τεστ αποτελούνται από

χρησιμοποιουνται για μέτρηση μια ψυχολογικής λειτουργίας ή

ότι συνδέεται με μια συγκεκριμένη δομή ή οδό του εγκεφάλου. Συνήθως

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση κάποιας ανεπάρκειας μετά από τραυματισμό ή

ασθένεια η οποία είναι γνωστό ότι επηρεάζει κάποια νεύρο-γνωστική ανωμαλία, ή

όταν χρησιμοποιούνται στην έρευνα, για να δείξουν την αντίθεση των νεύρο

ψυχολογικών ικανοτήτων σε πειραματικές ομάδες.

Τεστ Προσωπικότητας:

ψυχολογικά μέτρα που σχετίζονται με προσωπικότητα συχνά

περιγράφονται είτε ως τεστ ή πρ,ομ4[)λικά τεστ. Ορισμένα προβολικά

τεστ χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά επειδή είναι πιο χρονοβόρο να τα

διαχειριστούμε.

τεστ έχουν περιορισμένη μορφή απόκρισης, δηλαδή

επιτρέπουν απαντήσεις Σωστό-Λάθος ή κάποια βαθμολογία

αν-nKειμεvlXά τεστ προσωπικότητας μπορεί να σχεδιαστούν

το δυναμικό των εργαζομένων, όπως το το 1
Personality Questionnaire (το ερωτηματολόγιο

προσωΠ:ΙΚ()Τlllτας) το σύνολο των οποίων



μέθοδοι δειγματοληψίας και

παIDα1:ηρ,η(:Jεί πολλές διαμάχες σχετικά με

ΠΡΟΡΙJΜκωΝτεm. κω

να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των ανt:Ιρά)πα>ν

ΠΡΟlj~[)Λικα τεστ και αναξιόπιστα

που τεστ στο

Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες συνεχίζουν να στα ΠΡ'ΟI:5~[)Λικα

τεστ, και εμπειρογνώμονες του τεστ (π.χ., Collen, Anastasi) δείχνουν τα

μέτρα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη θεραπευτικής έκθεσης. Μπορεί

επί~::mc να είναι για δημιουργία για να δοθεί συ'νεΥεια

άλλες μεθόδους. Ενδεχομένως έχουν

συναρπαστική φήμη, και είναι πιο ελκυστικό για τους απληροφόρητους ανθρώπους

το να σε τεστ. Π.χ., ερωτηματολόγια true / πιο

ευρέως για το το

σύCiτη~ια βαθμολόγησης & Erdberg, 2005). Ένα άλλο κοινό προβολικό

τεστ είναι το Thematic Apperception Test (ΤΑΤ . Murray, 1943), το οποίο συχνά

βαθμολογείται με το Drew Westen's (1991) Social Cognition και Object Relations
Scales και το Phebe Cramer's Defence Mechanisms (1991, 2002). Τόσο η

"βαθμολογική κλίμακα" και η "ελεύθερη απόκριση" χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη

κλινική πρακτική, με προς την πρώτη.

Άλλα προβολικά τεστ περιλαμβάνουν τα: Tree House-Person-Test, το Robert
Apperception Test και το Attachment Projective.

2.3.5 Τεστ άμεσης παρατήρησης:

ταπου ψυχολογικά τεστ έχουν

η ψυχολογική αξιολόγηση μΙL"-'μι:;.L επίCJ"ηc

να των που

δραστηριότητες. Αυτό το είδος αξιολόγησης είναι συνήθως διεξάγεται με οικογένειες

σε ένα εργαστήριο, στο ή παιδιά σε μια τάξη. Ο σκοπός μπορεί να

κλινικός, όπως είναι η προ-μεσολάβησης βάσης υπερδραστήριας ή

επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού τάξη, ή η παρατήρηση φύσης

αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός γονέα-παιδιού, σκοπό να καταλάβει

Οιαταc>αχή. Άμεσες oια'OΙKΙ1σί:~, Π~1Ρα.τ'ήclησlΓΊC: 'J(1)ηΟiιμclποιιου1VΤαΊ <O'IT;,"'l:Ύlr

παράδειγμα, να μεταξύ των ενδόμυχων μεl:αl):λη1:ών

ή να



οηl!όσ;ιες και ιδΗ:οτιικ:ές ραCίεις όεόoμi:νων,

στα rooms, στα forums, στα

συμΠΙ~ΡLiI,αl!Ι:Scινομm,ων και άλ'λων μεθόδων όπως η στατιστική σύγκριση ομάδες

εξέτασης, δημοσκοπήσεις και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από φίλους,

συνεργάτες, και συγγενείς. Έτσι, η τεχνική αυτή καταρτίζει προσωπικότητα και

το ψυχολογικό προφίλ που βασίζονται στις διαπιστώσεις που αναπτύσσονται από τα

υπάρχοντα στοιχεία.



τα τεστ ή κάπως

Ilα~~po:)(pόνια ιστορία. Μέχρι το 1895, η
Association)

ανέθεσε σε τυποποίησης των διανοητικών

και φυσικών εξετάσεων. Κατά διάρκεια του 200υ αιώνα, μερικοί ψυχολόγοι

όρισαν συγκεκριμένα πρότυπα για τις εξετάσεις αυτές - παραδείγματος χάριν, το

1924 ο Kelley έγραψε ότι μια δοκιμή πρέπει να έχει βαθμό αξιοπιστίας ίσο

με 0,94 για να είναι αξιολόγηση της ικανότητας ενός ι-ιεΙlΟνωμένc)υ

ατόμου. Αλλά οι οργανωμένες προσπάθειες να τυποποιηθούν τα τεστ δεν

ευδοκίμησαν μέχρι τα του αιώνα.

και το

(NCME-National
hάUCίi-tι()n). Αυτή η σειρά ΠD~[)τύlπα:lν ξεκίνησε το

ψυχολογικά τεστ και τις Dίafξιvιωllίc

το



γραφείο έDευνcιc του κατωιαλ,ωτ·ΊΊ σ')(ετικό με τα

ανΙJιtJι::ώ(>'Ilcm των πο,οτίίπα>ν

l1(>ότ:αο;'Il του

τεστ.

προτυπιοπl:>ίηιση των τεστ

καθιερωθεί

των τεστ του και οι προσπάθειές του να

πιο ενεργή αντιπροσωπεία ελf.γχoυ των τεστ αυτών.

απαίτηση του για ένα γραφείο προτύπων των τεστ και σφραγίδα

των εξαιρετικών

ένα εθνικό γραφείο των τα ψυχολογικά τεστ και,

" Οι προσπάθειες των διάφορων οργανώσεων να καθιερώσουν τα πρότυπα για την

ανάπτυξη και τη χρήση των τεστ (π.χ., τα πρότυπα AERA, ΑΡΑ, και NCME για την

εκπαιδευτική και ψυχολογική δοκιμή και οι οδηγίες για τις βασισμένες σε

υπολογιστήδοκιμέςκαι τις ερμηνείεσ).

Οδηγίεςγια τα τεστ που !.{,rwrf:,{ n,,'l'"dYl σε και

Επειδή ο αριθμός των αυτοματοποιημένων τεστ και η ερμηνεία αυτών

αυξάνονταν γρήγορα δεκαετία του '80, το αποφάσισε να αναπτύξει τις

οδηγίες του το 1986 για τα βασισμένασε υπολογιστήτεστ και τις ερμηνείεςαυτών.

οδηγίες αυτές να ερμηνεύσουντα πρότυπα του που σχετίζοντανμε

τεστ που σε και και να ξε}cαI:ΙαΡlίσι,ι

αρμοδιότητες στον

διευκρινίζουνσαφώς ότι όπως έγινε και με τα τεστ που γίνονταν με χαIΡτι.-κι;n-Ι.lUJΊ.:ur>ι,

και τα τεστ που σε να υΠ,Ορ,lι,ηl10ιιν

Οδηγίαγια 31 κράτη:

πληροφορίες για το

πρόσμα.ση στο ,",1)","",,,,

ερμηνείας των τεστ.

στα αυτοματοποιημένατεστ.

των υπολογιστών και λογική

αΠΟlντήlσεοl)ν ΠIΡέπει να πα~)ασ')(ευloύν

Τελικά, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι έννοια του ελf.γχoυ των τεστ

και του αντίκτυπου των προγραμμάτων που είναι υπεύθυνα διεξαγωγή των

τεστ τόσο για τα όσο και τα έχει

σε



3. Ψυχοδιαγνωστικά Τεστ από το χαρτί στον

Υπολογιστή

3.1 Διαφορές στην απόδοση μεταξύ των τεστ που γίνονται με

μολύβι και χαρτί και των τεστ που γίνονται σε Η/Υ:

Ιδανικά, η απόδοση σε ένα τεστ δεν εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το

τεστ πραγματοποιείται. Έχει βρεθεί ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ του τρόπου με τον

οποίο γίνεται το τεστ (με χαρτί και μολύβι, έναντι των αυτοματοποιημένων τεστ) και

την διαφορά που υπάρχει στην απόδοση σε σχέση με το πόσο εξοικειωμένοι είναι οι

χρήστες με τους υπολογιστές (Goldberg and Pedulla. 2002). Ακόμα, έχει βρεΟεί ότι

όσον αφορά στο άγχος κατά την διάρκεια της εξέτασης αυτό αυξάνεται στα τεστ που

πραγματοποιούνται σε υπολογιστή σε σχέση με αυτά που γίνονται με χαρτί και

μολύβι.

Μια τάση που αναπτύχθηκε προς τα αυτοματοποιημένα τεστ προέρχεται από

τα πλεονεκτήματα που παρέχουν αυτά έναντι αυτών που γίνονται με χαρτί και

μολύβι. Τα πλεονεκτήματα αυτά περtλαμβάνoυν αποτελεσματική διαχείριση

κόστους(δηλαδή λιγότερα υλικά, και εκπαίδευση τόσο των χρηστών όσο και του

διαχειριστή του τεστ), ευκολία, αυξημένη ακρίβεια, άμεση βαθμολόγηση και

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τεστ και εύκαμπτος προγραμματισμός τόσο της

τοποθεσίας όσο και του τεστ γενικότερα. Για αυτούς τους λόγους, τα

αυτοματοποιημένα τεστ παίζουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στις εκπαιδευτικές όσο

και στις ψυχολογικές αξιολογήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένα

μειονέκτημα που αφορά στα αυτοματοποιημένα τεστ και αυτό είναΙ., το μεγαλύτερο

κόστος για την ανάπroξη των αντικειμένων, λόγω της μεγάλης έκθεσης των

αντικειμένων, και του μεγάλου αριθμού των αξιολογήσεων.

Σημαντική είναι η ψυχομετρική έρευνα που έχει γίνει στο να προσαρμόσουμε

τα τεστ που γίνονται με χαρτί και μολύβι σε μια διάταξη που να υλοποιείται σε

υπολογιστή, και εστιάζεται κυρίως στο πώς επηρεάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται

η διαχείριση του τεστ. Μια μετά-ανάλυση που πριryμαΤOΠOιήθηKε (Mead and
Drasgow, 1993) σύγκρινε αυτοματοποιημένες εκδόσεις και εκδόσεις τεστ με χαρτί

και μολύβι από 123 power τεστ με χρόνο και 36 speeded τεστ. Η ανάλυση αυτή

έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκετο τεστ δεν είχε καμία επίδραση

στα τεστ που ήταν προσεκτικά δομημένα power τεστ αλλά είχε σημαντικές

επιδράσειςστα speeded τεστ.

Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού

των τεστ έχουν σημασία για την ισοδυναμία μεταξύ των διαφορετικών τρόπων

διεξιryωγής των τεστ. Για παράδειγμα. οι πολλαπλής οθόνης, γραφικές, και

πολύπλοκες αναπαραστάσεις, έχει βρεθεί ότι είναι ευαίσθητες στον τρόπο διεξαγωγής

των τεστ (Mazzeo & Harνey, 1988). Επίσης, το κυλιόμενο κείμενο, η έλλειψη χώρου
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εργασίας (Lee & Hopkins, 1985), και η αVΙKανόπ]τα να επιθεωρούν και να

επαναλαμβάνουν τις απαντήσεις τους οι χρήστες (Vispoel, Wang. de la Τοπe, BIeiler.
& Dings, 1992;Wise & Plake, 1989), έχουν επίσης ταuτoπoιηOεi σαν χαρακτηριστικά

που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση των χρηστών.

Η επισκόπηση των αντικειμένων, αναφέρεται στην ικανότητα των χρηστών να

επιστρέφουν σε προηγούμενα αντucείμενα, είναι κομμάτι ενός άλλου θέματος που

αφορά στο 1Ι:οσό του cl.έrx.oυ 1Ι:ου οι χρήστες 1Ι:ρέπει να έχουν στα τεστ που

βσσίζονται σε υπολοΥιστή (CBT). Οι Wise και Plake (1989) σημείωσαν τρία βα""'ά

χαρακτηριστικά που αφορούν την επισκόπηση αντικειμένων που είναι διαθέσιμη

στους χρήστες τεστ που γίνονται με χαρτί και μολύβι και τα οποία θα έπρεπε να

σημειωθούν και από αυτούς που αναπτύσσουν τεστ που βασίζονται σε υπολογιστή

(CBT).

Αυτά είναι: Να επιτρέπουν στους χρήστες

1. Να παραλείπουν αντικείμενα και να τα απαντούν αργότερα μέσα στο

τεστ,

2. Να ξαναβλέπουν τα αντικείμενα που έχουν ήδη απαντήσεΙ, και

3. Να μπορούν να αλλάζουν τις απαντήσεις τους σε κάποια αντικείμενα.

Το 1992, το ETS (EducationaI Τesting Serνice) ξεκίνησε να παρέχει το GRE
General Τest (Graduate Record E"am) σε μια αυτοματοποιημένη έκδοση, εκτός από

την κλασσική έκδοση με χαρτί και μολύβι. Η μετάβαση αυτή προς ένα εντελώς

αυτοματοποιημένοτεστ κράτησε 7 χρόνια και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1999.
Για να μετατρέψει κανείς το GRE από ένα τεστ που γίνεται με χαρτί και μολύβι σε

ένα αυτοματοποιημένο τεστ χρειάστηκε δύο ουσιαστικές αλλαγές, και ήταν φανερό

ότι κάθε μια από αυτές τις αλλαγές μπορούσε να επηρεάσει την σχέση μεταξύ του

αυτοματοποιημένουGRE test και αυτού που γίνεται με χαρτί και μολύβι. Για αυτό το

λόγο χρειάστηκε μια έρευνα δύο σταδίων για την μετατροπή των τεστ από χαρτί και

μολύβι σε προσαρμοστικά (CAT).

Στο πρώτο βήμα γινόταν σύγκριση ενός γραμμικού (συγκεκριμένο

αντικείμενο) τεστ με χαρτί και μολύβι και ενός γραμμικού τεστ που βασίζεται σε

υπολογιστή. Στο δεύτερο βήμα γινόταν σύγκριση του γραμμικού τεστ που βασίζεται

σε υπολογιστή (CBl) με ένα προσαρμοστικό (CAT). Το προσαρμοστικό τεστ, όπως

αναφέρεται αναλυτικότερα και παρακάτω είναι ένα μη γραμμικό τεστ που βασίζεται

σε υπολογιστή και χρησιμοποιεί μεθόδους lRΤ (Item Response Theory) για να

δημιουργήσει ένα τεστ προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Στο παράδειγμα του προσαρμοστικού τεστ. η επιλογή του αντικειμένου

βασίζεται στην ικανόπ]τα του εξεταζόμενου, η οποία υπολογίζεται ξανά μετά από

κάθε καταγεΥρα.μμένη απάντηση σε ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της

πρώτης έρευνας, η CBT έκδοση του GRE βρέθηκε ΣΥΓΙCρίσιμη με την έκδοση του

τεστ με χαρτί και μολύβι. Βέβαια, βρέθηκαν περιορισμοί στον σχεδιασμό και στην

ερμηνεία του τεστ σε σχέση με την πρώτη έρευνα. "Ενα δείγμα του τεστ αποσύρθηκε

και ιcuιcλoφόρησε ξανά αρκετές φορές. Η EΤS αναγνώρισε όn ήταν απίθανο να

απαλειφθούν επφροές που μπορεί να υπήρξαν. Επίσης το τεστ που βασιζόταν σε

υπολ . και "ταν . ιο το ν ια τi και "1, χ 'χε
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στους εξεταζόμενους έλεγχο (δηλαδή την δυνατότητα να βλέπουν, να απαντούν, να

παραλείπουν και να κάνουν επισκόπηση των επψέρους αντικειμένων του τεστ) για

έξι με επτά διαφορετικές ενότητες του τεστ.

Το Μάιο τou 1993, ξεκίνησε η δεύτερη φάση έρευνας για την μετατροπή του

τεστ που γίνεται με χαρτί και μολύβι σε CAT. Η EΤS σίryιφινε το CBT με ένα CAT.
Οι πρώτες έξι με επτά ενότητες του CAΤ ήταν σε γραμμική CBT διάταξη και

περιείχαν και μια επιλογή επισκόπησης.Τελικά η EΤS σχεδίασε ένα προσαρμοστικό

τεστ για κάθε υπoενόtητα του GRE.Kat στις τρείς UΠoενότητες του GRE, η ομάδα

που έκανε το τεστ με χαρτί και μολύβι στατιστικά υπερτερούσε σε σχέση με την

ομάδα που έκανε το αυτοματοποιημένο τεστ χωρίς If)..ηχo του χρήστη στια

απαντήσεις του. Όταν ελέγχουμε την ικανότητα των χρηστών, οι απόδοση των

χρηστών της ομάδας πou έκανε το τεστ με χαρτί και μολύβι, υπερτερούσε σε σχέση

με την απόδοση των χρηστών στην αυτοματοποιημένη έκδοση χωρίς t.'λεtxo των

απαντήσεων.

Όσον αφορά σχέση που έχει η επίδοση στα τεστ σε σχέση με την εξοικείωση

των χρηστών με τους υπολογιστές, παράχθηκε μια κλίμακα η οποία βασίστηκε στο

σύνολο των απαντήσεων των αντικειμένων σε μια σεφά ερωτήσεων οι οποίες ήταν

σχετικές με την εξοικείωση των χρηστών με σ1.>"γΚειφιμένα χαρακτηριστικά υλικού

και λοΥισμικού υπολογιστών και την συχνότητα με την οποία οι χρήστες

χρησψοποίησαν ποικίλες δυνατότητες των υπολογιστών. Ο συνολικός αριθμός των

πιθανών βαθμών στην κλίμακα αυτή ΙCUμαινόταν από 0-31. Οι χρήστες

κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα

ανακτήθηκαν σε σχέση με την εξοικείωση με τους υπολογιστές. Τελικά, υπήρξε μια

στατιστικά σημαντική επίδραση μεταξύ του τρόπου διεξαγωγής των τεστ και της

εξοικείωσης των χρηστών με τους υπολογιστές. Αναλύσεις έδειξαν ότι η ομάδα που

είχε την υψηλότερη εξοικείωση με τους υπολογιστές στατιστικά υπερτερούσε σε

σχέση με την ομάδα που είχε την χαμηλότερη εξοικείωση με τους υπολογιστές. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μια υποενότητα του GRE στο τεστ που έδινε την

δυνατότητα iAt:rxOU οι τρείς διαφορετικές ομάδες εξοικείωσης είχαν περίπου την ίδια

απόδοση. Η ομάδα με την χαμηλότερη εξοικείωση είχε χαμηλότερο σκορ σε σχέση

με τις άλλλ:ς δύο ομάδες στο τεστ με χαρτί και μoλάβ~ και πολά χαμηλότερο στις

αυτοματοποιημένες εκδόσεις. Όλα αυτά τα αποτελέσματα συνιστούν ότι η μετατροπή

ενός τεστ για να πραγματοποιηθεί σε υπολογιστή, απαιτεί επιπλέον μελέτη, αν τα

σκορ των αυτοματοποιημένων σκορ θα συγκριθούν με αυτά των τεστ που γίνονται με

χαρτί και μολύβι.

3.2 Πpoσo,ρμoστικιi Τεστ στον υπολογιστή (Computer Adaptive
Testing):

Τα προσαρμοστικά τεστ στον υπολογιστή είναι μια μέθοδος για να

διαχεφιζόμαστε τεστ τα οποία έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στην

ικανότητα του εξεταζόμενου. Για το λόγο αυτό λέγονται και τεστ που

προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη (tailored test).
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3.2.1 Πώς λειτουργεί το CAT:

Η μέθοδος αυτή εmλέ'yει επιτυχώς ερωτήσεις με σκοπό να μεγιστοποιήσει την

ακρίβεια της εξέτασης η οποία βασiζεται στο τι έΧουμε μάθει Ύια τον χρήστη του τεστ

από προηγούμενες ερωτήσεις. Από την πλευρά του χρήστη, η δυσκολία της εξέτασης

φαίνεται ότι προσαρμόζεται στο επίπεδο της ικανότητας του. Για παράδειγμα, αν ένας

εξεταζόμενος τα πάει καλά σε ένα αντικείμενο μέτριας δυσκολίας, στην συνέχεια θα

του δοθεί μια πω δί>σκολη ερώτηση. Αντίθετα, αν η επίδοσή του ήταν καΙCΉ. στην

συνέΧεια θα του δοθεί μια πω δύσκολη ερώτηση.

Αν τα συγκρίνουμε με τα στατιστικά τεστ πολλαπλής επιλογής (muItiple
choice tests). τα οποία περιέχουν ένα συγκεκριμένο σετ αντικειμένων, που

παρέχονται σε όλους τους εξεταζόμενους, τα προσαρμοστικά τεστ απαιτοίιν λιγότερα

αντιιcείμενα, ενώ δίνουν σχεδόν ίδια σκορ. Δεν υπάρχει κάτι σχεnκ:ό με την

μεθοδολογία του CAΤ που να απαιτεί τα αντικείμενα να είναι πολλαπλής επιλσΥής,

αλλά καθώς τα πιο πολλά τεστ είναι πολλαπλής επιλογής, τα mo πολλά

προσαρμοστικά τεστ αιcoλoυθoύν την ίδια δομή.

3.2.2 Ο αλγόριθμος CAT:

Η βασική μέθοδος για τα προσαρμοστικά τεστ είναι ένας αλΥδριθμος με τα

ακόλουθα βήματα:

1. Η πισίνα των διαθέσιμων αντικειμένων σαρώνεται Ύια το καταλληλότερο

αντικείμενο, βασιζόμενο στην παρούσα αποτίμηση της ικανότητας του

εξεταζόμενου.

2. Το επιλεΥμένο αντικείμενο παρουσιάζεται στον εξεταζόμενο, ο οποίος στην

συνέχεια απαντά είτε σωστά είτε λάθος.

3. Η αποτίμηση της ικανότητας του χρήστη ενημερώνεται, η οποία βασίζεται σε

όλες τις προηγούμενες απαντήσεις.

4. Τα βήματα 1-3 επαναλαμβάνονται μέχρι να εκπληρωθεί κάποιο κριτήριο

τερματισμού.

Τίποτα δεν είναι γνωστό για τον εξεταζόμενο πριν την διαχείριση του πρώτου

αντικειμένου, και έτσι ο αλγόριθμος συνήθως ξεκινά επιλέγοντας ένα αντικείμενο

μεσαίας ή μεσαίας-εύκολης δυσκολίας, σαν πρώτο αντικείμενο. Σαν αποτέλεσμα

της πρoσαρμoσnΙCΉς αυτής διαχείρισης. διαφορετικοί εξεταζόμενοι λαμβάνουν

αρκετά διαφορετικά τεστ.

Η ψυχομετρική τεxνoλσyί~ που επιτρέπει δίκαια σκορ να υπολογιστούν σε

διαφορετικά σετ αντικειμένων ονομάζεται ''Item Response Theory". Η θεωρία

αυτή είναι επίσης η προτεινόμενη μεθοδολογία για την επιλογή των
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καταλληλότερων αντικειμένων τα οποία επιλέγονται συνήθως με βάση την

πληροφορία και όχι την δυσκολία σε κάθε σετ.

3.2.3 Πλεονεκτήματα του CAT:

Τα προσαρμοστικά τεστ μπορούν να παρέχουν σταθερά ακριβή σκορ για τους

πιο πολλούς χρήστες. Σε αντίθεση, με τα συνηθισμένα αμετάβλητα τεστ, σχεδόν

πάντα παρέχουν καλύτερη ακρίβεια για τους χρήστες του τεστ και έχουν μέτρια

ικανότητα και χειρότερη ακρίβεια που αυξάνεται σταθερά για τους χρήστες των τεστ

που έχουν πιο ακραία σκορ.

Ένα προσαρμοστικό τεστ μπορεί συνήθως να μικρύνει κατά 50% και παρ'

όλα αυτά να συνεχίσει να διατηρεί μεγαλύτερο επίπεδο ακρίβειας από μια

αμετάβλητη εκδοχή. Αυτό μεταφράζεται σε κέρδος χρόνου για τον χρήστη του τεστ.

Οι χρήστες του τεστ δεν χάνουν το χρόνο τους προσπαθώντας αντικείμενα που είναι

πολύ δύσκολα, είτε τετριμμένα εύκολα. Επίσης, η οργάνωση των τεστ ωφελείται από

το κέρδος χρόνου. Το κόστος του εξεταζόμενου σε χρόνο κατά τον οποίο παραμένει

καθιστός μειώνεται αισθητά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ανάπτυξη ενός

προσαρμοστικού τεστ περιλαμβάνει πολύ περισσότερα έξοδα σε σχέση με ένα

σταθερής δομής τεστ, ένας μεγάλος πληθυσμός είναι απαραίτητος για να είναι ένα

πρόγραμμα που διαχεφίζεται προσαρμοστικά τεστ, οικονομικά αποδοτικό.

Όπως σε κάθε τεστ που βασίζεται σε υπολογιστή, τα προσαρμοστικά τεστ

μπορούν να δώσουν αποτελέσματα αμtσως μετά το τεστ. Τα προσαρμοστικά τεστ

που βασίζονται στον αλγόριθμο επιλογής αντικειμένων μπορεί να μειώσουν την

έκθεση κάποιων αντικειμένων, επειδή οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν διαφορετικά σετ

αντικειμένων, σε αντίθεση μα τα κλασικά αμετάβλητα τεστ όπου όλος ο πληθυσμός

λαμβάνει το ίδιο τεστ. Όμως μπορεί να αυξήσει την έκθεση άλλων αντικειμένων με

τον ίδιο ακριβώς τρόπο (συνήθως των μεσαίων ή μεσαίων/εύκολων αντικειμένων που

παρουσιάζονταιστους περισσότερουςεξεταζόμενους στην αρχή του τεστ).

3.2.4 Μειονεκτήματα του CAT:

Το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίζεται στο CAT είναι η βαθμονόμηση της

πισίνας των διαθέσιμων αντικειμένων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν τα

χαρακτηριστικάτων αντικειμένων (π.χ., για να επιλεχθείτο βέλτιστο στοιχείο). Όλα

τα αντικείμενα του τεστ πρέπει να δοθούν αρχικά σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα και

να αναλυθούν έπειτα. Για να επιτευχθεί αυτό, τα νέα στοιχεία πρέπει να αναμιχθούν

στα λειτουργικάστοιχεία ενός διαγωνίσματος(οι απαντήσειςθα καταγράφονταιαλλά

δεν θα συμβάλλουνστα αποτελέσματατων χρηστών), και καλούνται "πεφαματικά

τεστ," ή "πρωταρχικά τεστ". Αυτό παρουσιάζει λογιστικά, ηθικά ζητήματα, και

ζητήματα ασφάλειας. Παραδείγματοςχάριν, είναι αδύνατο να τοποθετήσουμε ένα

λειτουργικό προσαρμοστικό τεστ με ολ.οκαίνουΡΎια αντικείμενα. Όλα τα στοιχεία

πρέπει να έχουν τεσταριστεί πριν σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα για να ληφθούν τα

σταθερά στατιστικά στοιχεία των αντικειμένων αυτών. Αυτό το δείγμα μπορεί να

απαιτείταινα είναι τόσο μεγάλο όσο 1.000 εξεταζόμενοι. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να

αποφασίσει τι ποσοστό του τεστ μπορεί εύλογα να αποτελείται από μη

βαθμολογημένα πεφαματικά αντικείμενα.
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Αν και τα προσαρμοστικά τεστ έχουν αλγορίθμους ελέγχου έκθεσης (exposure
control algorithms) που αποτρέπουν την υπέρ χρήση μερικών αντικειμένων, η

έκθεση που ρυθμίζεται σε σχέση με την ικανότητα συχνά δεν ελέγχεται και μπορεί

εύκολα να γίνει σχεδόν ίση με 1. Δηλαδή είναι κοινό για μερικά αντικείμενα να

γίνονται πολύ κοινά στα τεστ για τους χρήστες που έχουν την ίδια ικανότητα. Αυτό

είναι ένα σοβαρό θέμα ασφάλειας επειδή οι ομάδες που μοφάζονται τα ίδια

αντικείμενα μπορεί να έχουν ένα παρόμοιο επίπεδο ικανότητας. Στην

πραγματικότητα, ένα εντελώς τυχαίο τεστ είναι το ασφαλέστερο αλλά και το λιγότερο

αποδοτικό.

Η αναθεώρηση παλαιότερων αντικειμένων γενικά απαγορεύεταL Τα

προσαρμοστικά τεστ τείνουν να διαχεφίζονται Ευκολότερα αντικείμενα αφού ένας

χρήστης απαντήσει λάθσς. γπσθετικά, ένας έξυπνος χρήστης θα μπσρούσε να

χρησιμοποιήσει τέτοιες ενδείξεις για να ανιχνεύσει τις λάθος απαντήσεις και να τις

διορθώσεL ·Η. οι χρήστες θα μπορούσαν να ΠΡOΎUμναστoύν για να επιλέξουν σκόπψα

τις λανθασμένες απαντήσεις. που θα οδηγούσαν σε μια ό'λιJ και πιο εύKO'λιJ τεστ.

Αφού εξαπατήσουν ένα προσαρμοστικό τεστ στο να οικοδομήσει ένα ως επί το

πλείστον εύKO'λιJ διαγώνισμα, θα μπορούσαν έπειτα να αναθεωρήσουν τα στοιχεία

και να τα απαντήσουν σωστά -- ενδεχομένως επιτυγχάνοντας ένα πολύ υψηλό

αποτέλεσμα. Οι χρήστες συχνά παραπονιούνται γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα

να αναθεωρούν τις απαντήσεις τους.
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4. Μεθοδολογία

Εισαγωγή:

Η εφαρμΟ'Υή αυτή αναπτύχθηκε αιcoλoυθώντας μια συγκεκριμένη

μεθοδολογία ανάπτυξης η οποία παρέχει πληρότητα αλλά. και σαφήνεια στην

τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτής, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή και από μη

τεχνικούς χρήστες. Η μεθοδολογία αυτή που παρουσιάζεται με λεπτομέρεια

παρακάτω επιτρέπει διορθώσεις τόσο κατά την διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμΟ'Υής

αλλά ιcαι μετά το πέρας αυτής. Ακόμα, η μεθοδολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα

μελ/σντικής επέκτασης της εφαρμογής με νέες λλ:ιτουρΥίες. χωρίς να χρειάζεται να

αλλάξει το αρχικό σχήμα της εφαρμΟ'γής. Αρχικά, γίνεται η ανάλυση των απαιτήσεων

της εφαρμογής και στην συνέχεια η μοντελοποίηση με τη βοήθεια της γλώσσας

UML.

Αυτό που πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε είναι ότι δεν είχαμε στην

διάθεσή μας πραγματικούςχρήστες, δηλαδή πραγματικούςγιατρούςκαι ασθενείς και

έτσι αναλάβαμε εμείς ιcαι τους δύο ρόλους για να δώσουμε τις απαιτήσεις της

εφαρμογήςαυτής.

4.1.Συλλογή& Ανάλυση Απαιτήσεων:

4.1.1 Απαιτήσεις

4.1.1.1 Σκοπός

Αυτό το έγΥραφο στοχεύει στον καθορισμό όλων των απαιτήσεων μιας

εφαρμογής (Πληροφοριακού Συστήματος), η οποία θα είναι υπεύθυνη Ύtα την

διαχείριση ΨUΧoδιαΎVωστΙKών τεστ. Σκοπός της εφαρμογής είναι να δημιουργεί

ΨUΧoδιαΎVωστΙKά τεστ. Τα τεστ αυτά αποτελούνται από ερωτήσεις και τις αντίστοιχες

απαντήσεις. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των ψυχοδιαγνωστικών τεστ, είναι

επιθυμητό να δημιουΡΎούνται ισοδύναμες ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις

σε κάθε ερώτηση. Ακόμα η εφαρμογή θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των τεστ

αυτών. Τα τεστ θα δημΙOUΡΎούνται την ίδια στιγμή που ο χρήστης χρησιμοποιεί την

εφαρμογή. Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, το συγκεκριμένο έγγροφο

απευθύνεται, τόσο στους διαχειριστές (admίnίstratοr, Ύtατρoί) της εφαρμογής, όσο

και στους χρήστες (users) της εφαρμογής.
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4.1.1.2 Γενική άποψη

Το Σύστημα θα περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων, στην οποία θα

καταχωρούνται, όχι μόνο τα ΨUXoδιαγνωστιKά τεστ, αλλά και το σύνολο των

ερωτήσεων που απαρτίζουν αυτά τα τεστ. Ακόμα στην βάση αυτή θα Kαταχωρoύνtαι

και τα στοιχεία αυτών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή όχι μόνο αυτών που χάνουν

τα τεστ, δηλαδή των χρηστών αλλά και τα στοιχεία των γιατρών και του διαχειριστή

της εφαρμοΥής. Όσον αφορά στους χρήστες στην βάση εκτός από τα προοωπικά

στοιχεία του ασθενή καταχωρούνται και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν κάθε

χρήστη που έχει κάνει κάποιο τεστ. Επίσης, υπάρχει ένας ισroχώρoς (website). ο

οποίος θα χρησιμοποιείται από τους ασθενείς-χρήστες και από τους γιατρούς μέσω

του οποίου σι χρήστες θα περιηΥούνται στην εφαρμογή, καθώς επίσης και μία

εφαρμοΥή ενημέρωσης της βάσης δεδομένων.

Η εφαρμοΥή αυτή θα είναι χρήσιμη, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους

γιατρoUς. Από την πλευρά των χρηστών είναι χρήσιμη γιατί θα τους εξασφαλίζει μια

διάγνωση και θα μπορεί να τους κατευθύνει προς μια ενδεδεΙΎμένη θεραπεία με την

βοήθεια των Ύιατρών που συμμετέχουν στην εφαρμογή. Από την πλευρά των Ύ\ατρών

είναι χρήσιμη Ύ\ατί τα τεστ αυτά έχουν στηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να παρέχουν

σημαντικές και ακριβείς πληροφορίες -για τους χρήστες που θα μπορούν να

οδηγήσουν σε ασφαλή διά'γνωση.

4.1.1.3 Ορισμοί, ακρωνύμια και σvντoμoγραΦίις

Ψυ οδ,α νωστlκά τεστ: Τα ψυχοδιαγνωστικά τεστ είναι τεστ τα οποία έχουν σκοπό να

διαγνώσουν αν ο χρήστης παρουσιάζει κάποια απόκλιση στην συμπεριφορά ή πάσχει

από κάποια ψυχολο-γι1<ή διαταραχή.

Χαρακτηριστικά ΨυΥοδΙαΥνωστlκών τεστ: Ένα χαρακτηριστικό των ψυχοτεχνικών

τεστ είναι το ΎΕγονός ότι η ίδια ερώτηση, διατυπωμένη διαφορετικά, δίνεται αρκετές

φορές κατά την διάρκεια του τεστ. Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει ο

χρήστης σε κάθε ερώτηση, στο τέλος Ύίνεται σύΎκριση των αποτελεσμάτων.

Προσαρμοστικά τεστ: Τα τεστ της εφαρμογής θα πρέπει να είναι φιλικά προς τον

χρήστη. Αυτό θα επιτευχθεί αν εισάγουμε στα τεστ την έννοια της

Dροσαρμοστικότ/τας. Με λίΎα λό'Υια, ο χρήστης δεν θα είναι αναγκασμένος να

απαντά ένα μεΥάλο σύνολο ερωτήσεων Ύια να καταλήξουμε σε διάγνωση.

ΔιεπaφήΟnιer{ace): Ένα(Ύραφικό συνήθως)περιβάλλον, με τη βοήθεια του οποίου

επικοινωνούν τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής.
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4.1.1.4 EΠΙιJΚί5πηση

Το παρόν ΈΥΥραφο, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ΙΕΕΕ standards [οτ

software requirements specification[l], γράφηκε στον κειμενογράφο MS Word
10.2627.2625. Το συγκεκριμένο ΈΥΥραφο περιγράφει τις λειτουργικές απαιτήσεις.

καθώς και τους περιορισμούς, υπό τους οποίους θα λειτουργεί η εφαρμογή αυτή.

Η Ενότητα "Γενική Περιγραφή" συνοψίζει τις βασικές λειτουργίες και τους

περιορισμούς (constraints) της προς ανάπτυξη εφαρμογής. καθώς και της εξωτερικής

διεπαφής (interface) της εφαρμογής. Όσο για το Κεφάλαιο "Ειδικές Απαιτήσεις",

ασχολείται με πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις (demands), όπως Λειτουργικές

Απαιτήσεις. απαιτήσεις (requirements) διάφορων διεπαφών, καθώς και επίδοσης

(performance).

4.1.2 Γενική ",ριγραφή

4.1.2.1 Προοπτική του προϊοντος

Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ένα ολοκληρωμένο (integrated) dύστημα,

δηλαδή, είναι σε θέση να λειτουργήσει πλήρως αυτόνομα, χωρίς να i:χει έννοια η

χρησιμοποίησή του από κάποιο άλλο Σύστημα. Μία αναπαράσταση της εσωτερικής

δομής της εφαρμογής μας, καθώς και της εmκοινωνίας των συστατικών μερών που

την απαρτίζουν μεταξύ τους, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο S.

4.1.2.2 ΑΕΙτουργίες του προίοντος:

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή διαχείρισης ψυχοδιαγνωστικών τεστ

αποτελείται από 3 υποσυστήματα. Ο χρήστης-ασθενής μπορεί να το χρησιμοποιήσει,

προκειμένου να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να μπορεί να πραγματοποιήσει

κάποια ψυχοδιαγνωστικά τεστ και σύμφωνα με τις απαντήσεις του να πάρει και τα

αντίστοιχα αποτελέσματα. Οι ιατροί έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των

χρηστών και στις απαντήσεις τους και είναι σε θέση με τα στοιχεία που λαμβάνουν

μέσα από την εφαρμογή να δώσουν μια ακριβή διάγνωση. Οι γιατροί έχουν την

δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών και των στατιστικών που αφορούν όλους

τους ασθενείς που έχουν κάνει κάποιο τεστ και που ανήκουν στην δικαιοδοσία τους.

Ακόμα η εφαρμογή είναι υπεύθυνη για την δημιουργία και την διαχείριση των

ψυχοδιαγνωστικών τεστ. Με τον όρο διαχείριση εννοούμε την διενέργεια αλλά και

την τροποποίηση και διαγραφή των τεστ. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να

ενημερώνονται οι λογαριασμοί των χρηστών και να αποθηκεύονται τα αποτελέσματα

εφαρμογή Διαχείρισης Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ Σελίδα 25



των τεστ αλλά και τα στατιστιιcά στοιχεία που παράγονται σύμφωνα με nς

απαντήσεις των χρηστών.

Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της διάγνωσης που έχει δοθεί

από τον γιατρό, στον λο'Υαριασμό του χρήστη 'για να έχει και αυτός πρόσβαση σε

αυτήν. Βέβαια η ευθύνη της δημωυργίας των λο'Υαριασμών τόσο των ασθενών

χρηστών αλλά ωι των γιατρών. ανή1CEΙ στον διαχειριστή (admίnistrator). Η

δυνατότ/τα μετατροπής αλλά και διαγραφής λο'Υαριασμών χρηστών και σταπστικών

στοιχείων έχει αποτραπεί από τους ασθενείς-χρήστες και τους γιατρούς.

4.1.2.3 XαφαrcτηpιστιICόt χρηστών

Με βάση την περιγραφή της συyrcεrcριμένης εφαρμογής, διακρίνοομε τρεις (3)
ομάδες χρηστών, οι οποίες δεν είναι άλλες από τους χρήtπες-ασθενε;ς, διαχειρισrές

γιατρούς και τον διαχειριστή τ/ς εφαρμογής. Στη γενική περίπτωση, όλοι οι χρήστες

εκτός βtβαια από τον διαχειριστή (admίnistrator) της εφαρμογής δεν έχουν ιδιαίτερες

-γνώσεις Πληραφορικής.

4.1.2.4 Γενιιcοί Περιορισμοί

Η πρόσβαση, τόσο στην εφορμογή ενημtρωσης της Βάσης Δεδομένων, όσο

και στην ίδια τη Βάση Δεδομένων, θα πραγματοποιείται μέσω του ΔιαδιΙCΤΎoυ. Κάθε

καινούριος χρήστης θα πρέπεΙ, να απoιcτά μοναδική ταυτότητα χρήστη (usemame)
και προσωπικό κωδικό (password), το οποίο θα χρησιμοποιεί στη συνέχεια.

προκειμένου να είναι σε θέση να ανακτήσει τα αποτελέσματα των τεστ που έχει

κάνει, τα σταπστικά στοιχεία αλλά και την διάγνωση που του παρέχει ο γιατρός.

Επίσης. η ανα'γ1Cαιότητα για αυθεντικοποίηση του ιατρικού προσωπικού είναι

πραρανής. Η εφαρμογή ενημέρωσης της Βάσης Δεδoμtνων θα εκτελείται σε PC με

λειτουργικό σύστημα Windows. ενώ το απαιτούμενο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων

Δεδομένων (DataBase Management Systems-DBMS) θα μπορούσε να είναι ένα

δωρεάν λογισμικό, όπως για παράδειγμαη mySQL.

4.1.3 Ειδικές Απαιτήσεις

4.1.3.1 ΛιιτουΡΥ"ας ιmαιπjσιις
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4./.3././ Αναγνώρισητουχρήστη (Λειτουργία l)

Eισαyωx!t.Ο εκάστοτε χρήστης, είτε είναι ασθενής, είτε γιατρός, είτε διαχειριστής,

αναγνωρίζεταιαπό το Σύστημα.

Είσοδοι: ΙΟ χρήστη

Επεξεργασία: Ο χρήστης εισάγει το usemame του, καθώς και το συνθηματικό

(password) το\). Σε περίπτωση, κατά την οποία, είτε ανήκει στην κατηγορία του

προσωπικού (ιατροί, νοσοκόμοι, διαχειριστής), είτε πρόκειται για έναν ήδη

καταχωρημένο στην κεντρική Βάση Δεδομένων ασθενή, αvαyνωρίζετα~ αλλιώς το

Σύστημα συμπεραίνει ότι πρόκειται για έναν καινούριο ασθενή, στον οποίο το

σύστημα ζητάει να πάει σε μια άλλη φόρμα που το\) παρέχεται από το σύστημα να

συμπληρώσει τα στοιχεία του για να καταχωρηθεί στην συνέχεια στην Κεντρική

Βάση Δεδομένων.

Έξοδος: Aρχtκή Σελίδα εφαρμογής.

4.1.3.1.2 ΚαταχώρησηΧρήστη και Δημιουργία Φακέλου σnθεvoύς (Λειτουργία 2)

ΕισαΥω:Υή: Η εγγραφή ενός καινούριου ασθενή στην κεντρική Βάση Δεδομένων της

εφαρμογής.

Είσοδοι: Τα προσωπικά δεδομένα ενός καινούριου ασθενή. Τα συμπληρώνει μόνος

του στην φόρμα που του παρέχεται από την εφαρμογή.

Eπεeεργασία: Ο διαχεφιστής εξακριβώνει τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς και

τα καταχωρεί στην κεντρική ΒΔ, όπου δημιουργείται ο νέος Ηλεκτρονικός Φάκελος.

Ακόμα. δημιουργείται για κάθε νέο χρήστη ένα προσωπικό usemame και password το

οποίο στέλνεται στον χρήστη.

Έξοδος: Μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς καταχώρησης ή μήνυμα σφάλματος,

αντίστοιχα.

4.1.3.1.3 Δημιουργία νέου τεστ (ΛειτουΡΎία 3)

Εισαγωγή: Ο διαχεφιστής εισάγει το νέο τεστ στην βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Είσοδοι: Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το τεστ.

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής αποθηκεύει τις ερωτήσεις και τους κανόνες στην βάση

δεδομένων.

Έξοδος: Μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς καταχώρησης ή μήνυμα σφάλματος,

αντίστοιχα.
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4.1.3.1.4 Τροποποίηση τεστ (Λειτουργία 4)

Εισαγωγή: Ο διαχειριστής εισάγει τις τροποποιήσεις που αφορούν το τεστ στην βάση

δεδομένων της εφαρμογής.

Είσοδοι: Οι καινούργιες ερωτήσεις που θα προστεθούν στο τεστ (ή οι ερωτήσεις που

θα τροποποιηθούν ή που θα. διαγραφούν).

ΕπειεσΥασία: Ο διαχεφιστής αποθηκεύει τις τροπσποιήσεις και τυχόν καινούργιους

κανόνες στην βάση δεδομένων.

'Ει:οδοε: Μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς καταχώρησης ή μήνuμα αφάλματος.

αντίστοιχα.

4.1.3.1.5 Διαγραφή rεσr (AtITOlJfY'lia 5)

Εισαγωγή: Ο διαχειριστής διαγράφει το τεστ από τη βάση δεδομένων της

εφαρμογής.

Είσοδοι: Κωδικός τεστ

ΕπεΙεργασία: Ο διαχειριστής διαΎράφει το τεστ δηλαδή ης ερωτήσεις και τους

κανόνες που αφορούσαν το τεστ από τη βάση δεδομένων.

Έξοδοε: Mήνuμα εmβεβαίωσης επιτυχούς διαγραφής ή μήνuμα σφάλματος,

αντίστοιχα.

4.1.3.1.6 ΔιεξαΥωΥή τεοτ (Λειτουργία 6)

ΕισαΥωγή,;, Ο χρήστης επιλέΎει την κατηγορία και το τεστ που θέλει να κάνει από μια

δεδομένη λίστα.

Είσοδοι: Ο κωδικός του τεστ.

ΕΠF.ξf.ΡΎασία: ΕπεξεΡΎασία της εισόδου από το σύσπιμα.

·&οΟΟς: Το σύστημα επιστρέφει το τεστ που ζήτησε ο χρήστης.

4.1.3.1.7 Διαχείριση απαντήσεων και Αποθήκευση στατιστικών στοιχείων (Λειτουργία

7)

ΕισαΥ.ωΥή: Των απαντήσεων που έδωσε ο χρήσrης στο τεστ στην βάση δεδομένων.

Είσοδοι: Οι απαVt'ήσεις του χρήστη.

EΠF.c. ασία: Το σύστημα διαχειρίζεται ης απαντήσεις του χρήστη και εξά"Υει

στατιστικά στοιχεία από αυτές.
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Έcοδοc: Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν τα οποία αποθηκεύονται στην βάση

δεδομένων.

4.1.3. J.8 Έλeyχoς στατιστικών στοιχείων και εξαγωγή διάΎνωσης (Λειτουργία 8)

Eισιrνωγή: Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί δίνονται στον γιατρό για

περαιτέρω επεξεργασία.

Είσοδοι: Ο κωδικός του ασθενούς και του τεστ στο οποίο αναφέρονται τα στατιστικά

στοιχεία.

Επεξεργασία: Ο γιατρός εισάγει την διάγνωσή του σε μια φόρμα που του παρέχεται

από την εφαρμογή.

Έcοδοc: Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της διάγνωσης στην βάση δεδομένων ή

μήνυμα σφάλματος, αντίστοιχα.

4.J.3.J.9 Εμφάνιση αποτελεσμάτωντουχρήστη (Λειτουργία 9)

Εισαγωγή: Ο χρήστης εισάγει το usemame του, καθώς και το συνθηματικό

(password) του.

Είσοδοι: Ο κωδικός του τεστ.

Επεξεργασία: Το σύστημα επεξεργάζεται τον κωδικό και ελέγχει αν έχει αποθηκευθεί

κάτι σχετικό με αυτό τον κωδικό στην βάση δεδομένων.

Έξοδοc: Η διάγνωση που αφορά τον συγκεκριμένο χρήστη.

4.1.3.2 Απαιτήσιις ιΕ,ωτιρικών διιπαΦών

4.1.3.2.1 Διεπαφές χρήστη

Η διεπαφή χρήστη (user interface), η οποία χρησιμοποιεί κατά βάση πεδία

ελέυθερης συμπλήρωσης κειμένου. Μόλις ο εκάστοτε ασθενής κάνει logίn στην

εφαρμογή Διαχείρισης Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ, εμφανίζεται ο Ηλεκτρονικός

Φάκελός του. Ο τελευταίος περιλαμβάνει πεδία και περιοχές κειμένου (text fields και

text areas), τα οποία τον ενημερώνουν για τα τεστ που έχει κάνει και τυχόν

αποτελέσματα από κάποιο τεστ ή η διάγνωση που έχει καταθέσει κάποιος γιατρός. Σε

περίπτωση, κατά την οποία ο συνδεόμενος με την εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία

των γιατρών, εμφανίζονται πληροφορίες για το σύνολο των ασθενών, οι οποίοι

εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του, καθώς και ένα menu item, το οποίο επιτρέπει την

αναζήτηση χρήστη αλλά και τεστ με σκοπό την επεξεργασία των στατιστικών

στοιχείων αλλά και την παροχή διάγνωσης.
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4. J.3.2.2 Διεπαφές υλικού

Προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση ενημέρωση του HλειcτρoνιKoύ Φακέλου

κάθε ασθενούς με τα αποτελέσματα των τεστ. απαιτείται το σύστημα να έΧει τη

δυνατότητα άμεσης αποστολής στοιχείων στην κεντρική Βάση Δεδομένων της

εφαΡμσΥής μας.

4.1.3.2.3 Διεπαφέςλογισμικού

Για να είναι δυνατή η εισαΥω'γή. καθώς και η τροποποίηση στοιχείων στον

HλειcτρoνιKό Φάκελο κάθε ασθενούς. πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα Σίκπημα

Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DataBase Management System-DBMS).
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουΡΥίας του Συστήματος, είναι

λσΥικό η εΜχείρηση να πρonμήσει ένα ελεύθερο λσΥισμικό, όπως τη mySQL.

4.1.3.3 Απαιτήσεις Επίδοσης

4.1.3.3./ Σrατικέςαπαιτήσεις

Είναι επιθυμητό να υποστηρίζεται η σύνδεση μέχρι και πενήντα(50)

επαπελματιών υγείας και πενήντα (50) χρηστών ταυτόχρονα στο Website της

συ'(Κεκριμένης εφαρμσΥής.

4.1.3.3.2 Δυναμικές απαιτήσεις

Κάθε επαπελματίας υγείας θα πρέπει να είναι σε θέση να εισέρχεται στον

Ιστοχώρο μέσα σε τριάντα (30) δευτερόλεπτα το πολύ, ενώ δεν κρίνεται απαραίτητη η

παροχή ενός ανάλοΥou επάνω χρονικού ορίου Ύ1α τους ασθενείς.

4.1.3.4 Ιδιώματα

4.1.3.4. Ι Συντηρησιμότητα

Οπως μπορεί να διαπιστωθεί, το παρόν ΈΥΥΡαφο τεκμηριώνει αρκετά κ:αλά την

εφσ.ρμσΥή Διαχείρισης Ψυχoδια-yvωστιKών Τεστ. γεΥονός, το οποίο καθιστά δυνατή

την EΠειcτασιμότητα (modifiability) της σε μεταΥενέστερες φάσεις του κύκλου ζωής

της.
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4.1.3.4.2 Ασφάλεια

Κατ' αρχάς, για την προστασία της ΕφαρμοΥής διαχείρισης

Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ και ΙCΥρίως της KεντΡιΙCΉς Βάσης Δεδομένων της, απαιτείται

κάθε εξouσιoδOτ/μένoς χρήστης να έχει usemame και password. προτοο να είναι

δυνατή η σύνδεσή του μέσω του Web Site. Επιπλέον, κάθε ασθενής μπορεί να δει

μόνο το δικό του Hλεκτρoνιιcό Φάκελο, ενώ μόνο ο διαχειριστής είναι σε θέση να

καταχωρεί κωνούριους Φακέλους στη Βάση δεδομένων. Τέλος, οι ιατροί, μπορούν να

δουν μόνο τους Ηλεκτρονικούς Φακέλους των ασθενών, οι οποίοι εμπίπτουν στην

περωχή δικαιοδοσίας τους.

4. J. 3. 4.3Δ ιαθεσιμirrητα- Aξιoπισrία

Εάν ο αριθμός των χρηστών της ΣUΓΙCε1Cρψένης εφαρμοΥής ξεπεράσει το

μέγιστο αριθμό εκείνο, για τον οποίο παρέχεται εγγύηση ορθής λειτουργίας (50 ιατροί

και 50 ασθενείς), ή εάν φτάσει πολύ κοντά στο όριο, είναι mθανή η μη απόκριση του

Συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται επανεκκίνηση (reboot) από το

Διαχεφιστή, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα επtλύσει το πρόβλημα. Πάντως

είμαστε '{JtPαιol για τη συνεπή κατάσταση (consistent state) της ιcεντΡιΙCΉς Βάσης

Δεδομένων. ακόμη και μετά από αστοχία του Συστήματος, καθώς το προαναφερθέν

εξασφαλίζεται από το χρησψοποιούμενο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

(DataBase Management System-DBMS).

4.2 Τλώσσlk Μοντελοποίησης υΜΙ:

Η μεθσδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για την τεκμηρίωση της εφαρμοΥής

αυτής είναι η γλώσσα μοντελοποίησης υΜΙ. Η ενοποιημένη γλώσσα

μοντελοποίησης υΜΙ (Unifιed Mode1ίng Language) είναι μια γραφημαηΙCΉ γλώσσα

μοντελοποίησης γενιιcής χρήσης. Πραέιcυψε από την ενοποίηση πολλών υπαρχόντων

και διαφορετικών μεταξύ τους γλωσσών μοντελοποίησης, που είχαν χρησιμοποιηθεί

στην πράξη στο πλαίσιο διαφόρων μεθοδολογιών ανάπruξης λογισμικών

συστημάτων. Συμπεριλαμβάνει ότι καλό είχαν αυτές οι προηγούμενες γλώσσες

μοντελοποίησης και έτσι δικαιολογείται και η ευρεία αποδοχή της σήμερα.

Η υΜΙ είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται -Υια αναπαράσταση

προδιayραφών και απαιτήσεων με σχηματικό τρόπο (visualίzing), δημιουρ'Υία και

τεκμηρίωση των τμημάτων των συστημάτων λογισμικού, καθώς και για

μοντελοποίηση εταφικών και άλλων συστημάτων που δεν αφορούν λογισμικό. Η

υΜΙ αποτελεί ένα συνδυασμό των καλύτερων πραΙCΤΙKών, οι οποίες έχουν αποδείξει

πόσο επιτυχημένες είναι στη μοντελοποίηση μεγάλων και σύνθετων τμημάτων.

Η υΜΙ δεν είναι μια γλώσσα ΠΡΟΎραμματισμού αλλά μια γλώσσα

μοντελοποίησης. Ανήκει δε στην κατηγορία των αντικειμενοστραφών

μοντελοποίησης και έτσι η απεικόνιση μοντέλων υΜΙ σε ΠρσΥράμματα αν και δεν
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είναι ένα-προς-ένα, γίνεται ευκολότερη όταν η γλώσσα ΠΡΟΎραμματισμού είναι μια

αντικειμενοστραφής γλώσσα. Η UML ορίζει οντότητες, σχέσεις και διαγράμματα.

4.2.1 Κατηγορίες Διαγραμμάτων UML:

Τα διαγράμματα αυτά παρέχουν διαφορετικές απόψεις του συστήματος κατά

την φάση της ανάπτυξης και της υλοποίησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες

διαγραμμάτων της UML φαίνονται παρακάτω:

• Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case dίagrams)

• Διαγράμματα δομής

ο Διαγράμματα κλάσεων (class dίagrams)

ο Διαγράμματα αντικειμένων (object dίagrams)
• Διαγράμματα συμπεριφοράς

ο Διαγράμματα καταστάσεων (statechart diagrams)
ο Διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagram)

• Διαγράμματα αλληλεπίδρασης

ο Διαγράμματα ακολουθίας (sequence diagrams)
ο Διαγράμματα συνεργασίας (collaboration diagrams)

• Διαγράμματα δομής υλοποίησης

ο Διαγράμματα συστατικών (component dίagrams)
ο Διάγραμμα ανάπτυξης (deployment diagram).

4.2.3 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης:

Στην παρούσα φάση θα ασχοληθούμε με το διάγραμμα περιπτώσεων

χρήσης. Η ικανοποίηση κάθε λειτουργικής απαίτησης από μια εφαρμογή λογισμικού

υλοποιείται ως μια αλ/ηλουχία ενεργειών που εκτελούνται από το λογισμικό,

αλληλεπιδρώντας είτε με κάποιον χρήστη(φυσικό πρόσωπο), είτε μ' άλλα

συστήματα. Μια τέτοια αλληλεπίδραση παράγει ένα αποτέλεσμα επιθυμητό για το

χρήστη της εφαρμογής λογισμικού, δηλαδή ικανοποιεί μια λειτουργική απαίτηση του

και ονομάζεται Περίπτωση Χρήσης.

Κάθε περίπτωση μπορεί να περιγράφεται με μεγαλύτερη ή μικρότερη

λεπτομέρεια, όπως άλλωστε και κάθε απαίτηση από το λογισμικό. Μια περίπτωση

χρήσης χαρακτηρίζεται τόσο από την αλληλουχία των ενεργειών που εκτελεί το

λογισμικό, όσο και από το μέρος εκείνο με το οποίο αλληλεπιδρά, δηλαδή ένα

χρήστη-φυσικό πρόσωπο ή ένα εξωτερικό σύστημα. Το μέρος αυτό ονομάζεται

Χειριστής.

Ένας χειριστής (actor) είναι μια κατηγορία χρηστών ή μια εξωτερική

οντότητα με την οποία αλληλεπιδρά το λογισμικό κατά την εκτtλεση των ενεργειών

μιας Περίπτωσης Χρήσης. Σε μια εφαρμογή λογισμικού το πλήθος των περιπτώσεων

χρήσης μπορεί να ναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να απεικονιστεί με την βοήθεια ενός

και μόνο διαγράμματος το οποίο να ναι πρακτικό και αναγνώσιμο. Στην γενική
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περίπτωση ένα μοντέλο περιπτώσεων χρήσης αποτελείται από πολλά διαγράμματα τα

οποία μπορούν να εκτείνονται σε βάθος και να ομαδοποιούνται σε πακέτα (packages)
συναφών για τον κατασκευαστή ή για το πρόβλημα, περιπτώσεων χρήσης. Τα πακέτα

είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός ομαδοποίησης συστατικών και διαγραμμάτων στη

UML.

Παρακάτω,φαίνεταιτο διάγραμμαπεριπτώσεωνχρήσης:

Εικόνα4.3.Ι.ΔιάΥραμμαπεριπτώσεων}ρήσηςτης εφο,μοΥής

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα στην εφαρμογή μπορούμε να διακρίνουμε

εwtα διαφορετικέςπεριπτώσειςχρήσης:

1. Είσοδος στην εφαρμογή (Log 10).
2. Διαχείριση των Δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής (Manage Personal

Data).
3. Διαχείριση Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ (Manage Tests).
4. Διαχείριση Ερωτήσεων (Manage Questions).
5. Διαχείριση των απαντήσεων και αποθήκευση των στατιστικών στοιχείων

(Manage Answers and save statistics).
6. Έλεγχος Στατιστικών στοιχείων (View Statistics).
7. Αποτελέσματα-Διάγνωση (Give Results-Diagnosis).
8. Διεξαγωγή Τεστ (Do Te,!,).
9. Εμφάνιση αποτελεσμάτων (View results-Diagnosis).
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LΙ,,",Ί;rin!iW!!!>.!JΠf!!εoutmJ!!!·!!!!!~I>1~m.: Είσοδος στην εφαρμοΥή (Log In).

Σύντομη Περ'Υραφή:

Ολοι οι χρήστες της εφαρμογής, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους, είναι

υποχρεωμένοι να εισέρχονται στην εφαρμογή (Log Ιη). Αυτό προυποθέτει να έχουν

την προσωmκή για τον καθένα ταυτότητα χρήστη (usemame) και τον μυστικό κωδικό

πρόσβασης (password).

Xεψιστiς:

Χεφιστής της συγκΕκριμένης περίπτωσης χρήσης είναι ο διαχειριστής

(administrator), ο Υιατρός (doctor) και ο χρήστης (user) της εφαρμοΥής.

2. Ροή ΥεΥονότων

2.1 Βασική ροή

Ι. Εισαγωγή στοιχείων σε μια φόρμα.

1.1 Ο διαχειριστής (administrator) της εφαρμογής δίνει τα στοιχεία του

(usemame, password) για να εισέλθει στην εφαρμογή.

1.2. Ο γιατρός (doctor) δίνει τα στοιχεία του (usemame, password) για να

εισέλθει στην εφαρμογή.

1.3. Ο χρήστης (user) δίνει τα στοιχεία του (usemame, password) για εισέλθει

στην εφαρμοΥή.

2. Το σύστημα ελέΥχει την ύπαρξη των ΣUΓΚειφιμένων στοιχείων.

3. Το σύστημα ελέΥχει την εyιcuρότητατων σuyκεKριμένωνστοιχείων.

4. Το σύστημα δίνει πρόσβαση στους χρήστες.

2.2 Εναλ/ακτικές ροές

2.2.1 Εναλ/ακτική ροή Ι: Ο tλεyxoς ύπαρξης των στοιχείων του χρήστη

για την εΙσοδο στην εφαρμογή αΠΟnY'fXάνεL

2.αΙ Το συγκεκριμένο username δεν είναι καταχωρημένο στην βάση

δεδομένων.

2.α2 Το συγκεκριμένο password δεν είναι καταχωρημένο στην βάση

δεδομένων.

2.μ Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους.

2'Υ Ο έλr:rx.oς εmστρέφει στο βήμαΙ.
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2.2.2 EνcιJJ.Aικτιι<ή ροή 2: Τα στοιχεία "ου έδωσε ο χρήστης δεν όναι έγιruρα.

3.αΙ Το usernaιne που έδωσε ο χρήστης δεν είναι έγκυρο.

3.«2 Το password που έδωσε ο χρήστηςδεν είναι έyιcuρo.

3.β Το σύστημα εμφανiζει μήνυμα λάθους.

3.γ Ο έλεΥχοςεπιστρέφειστοβήμαΙ.

2. Τπλος ΠεehιrιιJιmς Xι»ί!7'llS: Διαχείριση των Δεδομένων των χρηστών της

εφαρμογής (Manage PersonaI Daιa).

Σύντομη Περιγραφή:

Για να επιτραπεί η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή θα πρέπει όπως

είπαμε και σε προηγούμενο βήμα να δώσουν κατάλληλο usemame και password.
Έτσι την πρώτη φορά που θα θελήσουν να μxouv στην εφαρμογή θα πρέπει να

συμπληρώσουν μια φόρμα με κάποια προσωπικά στοιχεία (μερικά από αυτά θα είναι

απαραίτητα όπως ονομ/μο και διεύθυνση E~mail, και κάποια άλλα προαφεπκά όπως

για παράδειγμα διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο), δηλαδή να εΥΥραφούν. Τα

στοιχεία της φόρμας θα ιcαταχωΡOύνtαισε μια βάση δεδομένων και το προσωπικό για

κάθε χρήστη usemame και password θα στέλνεται αυτόματα στο maiI του χρήστη.

Με τον όρο διαχείριση των δεδομένων των χρηστών εννοούμε εκτός από την

εΥΥραφή και αποθήκευση των χρηστών. την τροποποίηση των στοιχείων κάποιου

χρήστη. αλλά και την διαγραφή κάποιου χρήστη.

Χειριστές

Χεφιστής της συγκεκριμένης περίπτωσης χρήσης είναι διακεφιστής (administrator)
της εφαρμογής, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγιi αυτής της

διαδικασίαςκαι τον έ'λεΥχο του συστήματος.

2. Ροή γεγονότων

2.1 Βασική ροή

Αποθήκευση Νέου Χρήστη

Ι. Εισαγωγή στοιχείων του χρήστη σε μια φόρμα.

2. ΈλεΥκος εΥιαιρότητας στοικείων.

3. Κατακώρηση στοικείων στην βάση δεδομένων.

4. Εμφάνιση μηνύματος από το σύστημα επιτυχούς καταχώρησης τους στην

βάση δεδομένων.

S. Αυτόματη αποστολή των προσωπικών κωδικών του χρήστη στην διεύθυνση

maiJ που έδωσε, από το σύστημα.
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Τροποποίηση υπάρχοντος χΡιlστη

Ι. Τροποποίηση στοιχείων του χρήσπι.

2. ΈλεΥχος εγιcυρότητας νέων στοιχείων.

3. Καταχώρηση νέων στοιχείων στην βάση δεδομένων.

4. Εμφάνιση μηνύματος από το σύστημα επιτυχούς καταχώρησης τους στην

βάση δεδομένων.

Διαγραφήυπάρχοντοςχρήστη

1. Διαγραφή στοιχείων του χρήστη.

2. Διαγραφή στοιχείων από την βάση δεδομένων.

3. Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς διαγραφής από την βάση δεδομένων.

2.2 Εναλλακτικές ροές

2.2.1 Εναλλακτική ροή 1 (ΕισαγωΥή Νέου Χρήστη): Ο έλJ::yχOς

εγκυρότητας των στοιχείων του ΧΡιlστη για την εΥΥραφή του στην

εφαρμογή αποτυγχάνει.

2.αΙ Κάποιο υποχρεωτικό πεδίο της φόρμας δεν έχει συμπληρωθεί.

2.α2 Η τιμή κάποιου πεδίου της φόρμας υποχρεωτικού ή προαιρετικού δεν

είναι έΥκορη.

2.βl Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους και ζητά την συμπλήρωση του

πεδίου.

2.β2 Το σύστημα εμφανiζει μήνυμα λάθους και ζητά την επανασυμπλήρωση

του πεδίου.

2.γ Ο έλΖΥχος επιστρέφει στο βήμα 2.

2.2.2 Εναλλακτική ροή 2 (ΕισαγωΥή Νέου Χρήστη): Τα στοιχεία που

έδωσε ο χρήστης δεν καταχωρήθηκαν επιτυχώς στην βάση δεδομένων.

4.α Εμφάνιση μηνύματος από το σύστημα μη επιτυχούς καταχώρησης τους

στην βάση δεδομένων.

4.β Ο έλεγχος επιστρέφει στο βήμα 3.

2.2.3 Εναλλακτική ροή 3(Τροποποίηση Υπάρχοντος χρήστη): Ο έλJ::yχoς

εγκυρότητας των νέων στοιχείων που έδωσε ο διαχειριστής αποτυΥχάνει.

2.α Η τιμή κάποιου πεδίου που άλλαξε είναι μη επιτρεπτή.

2.β Το σύσπιμα εμφανίζει μήνυμα λάθους και ζητά την επανασυμπλήρωση

του πεδίου.

2.γ Ο έλΖΥχος επιστρέφει στο βήμα 1.
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2.2.4 Εναλλακτική ροή 4 (Τροποποίηση υπάρχοντος Χρήστη): Τα

στοιχεία που έδωσε ο χρήστης δεν καταχωρήθηκαν επιτυχώς στην βάση

δεδομένων.

4.α Εμφάνιση μηνύματος από το σύστημα μη επιτυχούς καταχώρησης τους

στην βάση δεδομένων.

4.β Ο ιλεΥχος επιστρέφει στο βήμα 3.

3. Τίτλος Περίπτωσης ΧΡήσης: Διαχείριση Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ (Manage
Te,t,).

Σύντομη Περιγραφή:

Αυτή η περίπτωση χρήσης αναφέρεται στην διαχείριση των

ψυχοδιαγνωστικών τεστ. Με τον όρο διαχείριση εwooύμε την δημιουρ-Υία νέων τεστ

και την διαχείριση των ήδη υπαρχόντων, δηλαδή την τροποποίηση και την διαγραφή

κάποιων τεστ. Στην περίπτωση αυτή χρήσης υπάρχει και η υποπερίπτωση διαχείριση

ερωτήσεων καθώς κάθε τεστ αποτελείται από ερωτήσεις. Αξίζει να σημειώσουμε σ'

αυτό το σημείο ότι ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει ο χρήστης θα επtλεyεί η

επόμενη ερώτηση που θα του δοθεί.

Χειριστές

Χειριστής αυτής της περίπτωσηςχρήσης είναι ο διαχειριστής της εφαρμογής ο οποίος

είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των τεστ και του συστήματος με σκοπό την

επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά ερωτήσεων.

2. Ροή γεγονότων

2.1 Βασική ροή (Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, υπάρχουν 3
ξεχωριστές βασικές ροές)

1. Δημιουργία νέου τεστ

2. Τροποποίηση ήδη υπάρχοντος τεστ

3. Δια-Υραφή τεστ

Οπότε qro:

1. Δημιουργία νέου τεστ.

1.1 Εισαγωγή ερωτήσεων.

1.2 Εισαγωγή κανόνων.
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1.3 Emλoγή ερωτήσεων.

1.4 Αποθήκευση τεστ.

2. Τροποποίηση ήδη υπάρχοντος τεστ.

2.1 Εισαγωγή κωδικού τεστ.

2.2 Τροποποίηση ήδη υπάρχοντος τεστ.

2.3 Αποθήκευση τροποποιημένου τεστ.

3. ΔιαΎραφή uπάρχoντoς τεστ

3.1 Εισαγωγή ιcωδΙKoύ τεστ.

3.2 Διαγραφή ήδη υπάρχοντος τεστ.

2.2 EναλλAιιcrΙKές ροές

2.2.1 EναλλAιιcru<ή ροή I:Αδυναμία αποθήκευσης τεστ.

1.4.α Αδυναμία αποθήκευσης τεστ

1.4.β Ο ελ.F:yχoς επιστρέφει στο βήμα 1.4.

2.2.2 EναλλAιιcru<ή ροή 2: Αδυναμία εμφάνισης ήδη υπάρχοντος

τεστ.

2.1.α Αδυναμία εμφάνισης ήδη υπάρχοντος τεστ.

2.I.β Ο ελ.F:yχοςεmστρέφει στο βήμα 2.1.

2.2.3 ΕναλλΑικτική ροή 3:Αδυναμία αποθήκευσης τρoπoπoιημtνoυ τεστ.

2.3.α Αδυναμία απoθήιcεuσης τροποποιημένου τεστ.

2.3.β Ο ελ.F:yχoς επιστρέφει στο βήμα 2.2.

2.2.4 ΕναλλΑικτική ροή 4: Αδυναμία εμφάνισης ήδη υπάρχοντος

τεστ.

3.1.α Αδυναμίαεμφάνισης ήδη υπάρχοντοςτεστ.

3.I.β Ο ελ.F:yχoς επιστρέφειστο βήμα 3.1.

4. Tirlnc Π Μι Χο . : Διαχείριση των απαvtήσεων ιcαι αΠOθήΙCΕUΣΗ των

στατιστιιcών στοιχείων (Manage Aηswers and save statistiCS).
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Σύντομη περιγραφή:

Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει το τεστ, σι απαντήσεις του αυτόματα

αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Στην συνέχεια το σύστημα, από nς

απαντήσεις που έδωσε ο χρήστης βγάζει κάποια στατιστικά στοιχεία, όπου και αυτά

αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων για μετέπειτα χρήση από τους γιατρούς.

Xειριστtς

Ο δωχεφιστής (administrator) του συστήματος.

2. Ροή ΓεΥονότων

2.1 Βσσική Ροή

Ι. Τερμαnσμός τεστ

2. Αποθήκευση απαντήσεων που έδωσε ο χρήστης.

3. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, που αφορούν την επίδοση του χρήστη από

το σύστημα.

4. Αποθήκευση των στατιστικών στοιχείων στην βάση δεδομένων.

5. Εμφάνιση μηνύματος επιτυχoUς καταχώρησης των στοιχείων στην βάση

Δεδομένων.

2.2 Eναλλακτικtς ροές

2.2.1 Εναλλακτική ροή Ι: Αποτυχία αποθήκευσης των απαντήσεων

που έδωσε ο χρήστης.

2.α Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας

2.β Επαναφορά του ελtyχoυ στο βήμα 2.

2.2.2 Εναλλακτική ροή 2: Αποτυχία tξαyωyής στατιστικών

στοιχείων του χρήστη από το σύστημα.

3.α Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας

3.Ρ Eπαν-uπoλoyισμός στατιστικών στοιχείων, επιστροφή στο βήμα 3.

2.2.3 Εναλλακτική ροή 3: Αποτυχία αποθήκευσης στατιστικών

στοιχείων του χρήστη στην βάση δεδομένων.

4.α Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας

4.β Επαναφορά του ελtyχoυ στο βήμα 4.
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~5,-. ...1i";<",).o"c"-"n"",,,m..,.,,,w,,,,,,,-,X=,,·"",c.: Έλεγχος Στατιστικών στοιχείων (View Statίstics).

Σύντομη ΠεΡΙΥραφή:

Μετά την αποθήκευση των στατιστικών στοιχείων του χρήστη στην βάση

δεδομένων τα στοιχεία παραλαμβάνονταιαπό το Ύιατρό Ύ'α περαιτέρω επεξερΥασία.

με σκοπό την διάγνωση. Για να εμφανιστούν τα δεδομένα του κάθε ασθενούς στον

Ύιατρό είναι απαραίτητο να εισάΥει ο γιατρός τον κωδικό του ασθενούς και του τεστ

στο οποίο αναφtρoνταιτα στατιστιιcάστοιχεία.

Χειριστές

Ο ΥΙατρός (doctor).

2. Ροή ΓεΥονότων

2.] Βασική Ροή

Ι. Εισαγωγή κωδικού ασθενούς

2. Εισαγωγή "ωδικού ΤΕστ

3. Εμφάνιση των δεδομένωνστον γιατρό

4. ΕπεξερΥασία δεδoμiνων

2.2 Eναλλακτικtς ροές

2.2.1 Εναλλακτική ροή 1: Εισαγωγήλάθος κωδικού ασθενούς.

l.α Εμφάνιση μηνύματοςλάθους.

Ι.β Επαναφοράτου ελi:yχoυ στο βήμαΙ.

2.2.2 Εναλλακτική ροή 2: Εισαγωγή λάθος κωδικού τεστ.

2.α Εμφάνιση μηνύματος λάθους.

2.β Επαναφορά του ελi:rxoυ στο βήμα2.

2.2.3 Ενα)),ακτική ροή 3: Αποτυχία εμφάνισης στατιστικών

στοιχείων του χρήστη, στον Ύιατρό από τη βάση δεδομένων.

3.α Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας.

3.β Επαναφορά του ελi:rxoυ στο βήμα Ι.

6. Τίτλο Π Uιτω cΧο • c: Aπoτελiσματα~Διάyνωση (Give Results~Diagnosis).
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Σύντομη Περιγραφή:

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων από τον γιατρό, ο τελευταίος εξάγει τα

συμπεράσματα και την διάγνωση και τα υποβάλει (submit) στην βάση δεδομένων.

Στην ουσία αυτή η περίπτωση χρήσης είναι συνέχεια της προηγούμενη περίπτωσης

χρήσης και θα μπορούσαν να μπουν εναλλακτικά μαζί σε μια περίπτωση χρήσης.

Χειριστές

Ο γιατρός (doctor).

2. Ροή ΓεΥονότων

2.1 Βασική Ροή

Ι. Επιλογή χρήστη (Εισαγωτ/ κωδικού χρήστη).

2. Επιλογή τεστ (Εισαγωγή κωδικού τεστ).

3. Εμφάνιση αποτελεσμάτων.

4. Καταγραφή συμπερασμάτων σε μία φόρμα.

5. Εξαγωτ/ διάγνωσης.

6. Καταγραφή διάγνωσης σε μια φόρμα.

7. Υποβολή συμπερασμάτων στην βάση δεδομένων.

8. Επιτυχία υποβολής αποτελεσμάτων.

2.2 Εναλλακτικές ροές

2.2.1 Εναλλακτική ροή 1: ΑπΟΤ\}χία υποβολής συμπερασμάτων στη

στην βάση δεδoμtνων.

8.α Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας.

8.β Επαναφορά του ελtγχoυ στο βήμα?

7. Τίτλος Πεeίπτωπης ΧρήσΥς: Διεξαγωγή Τεστ (Do Tests).

Σύντομη Περιγραφή:

Είναι στην ουσία ο σκοπός της εφαρμογής αυτής. Οι χρήστες διενεργούν τα

τεστ απαντώντας σε μια καθορισμένη σειρά ερωτήσεων με σκοπό να πάρουν κάποια

συμπεράσματα ή διάγνωση.
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Χειριστές

Οι χρήστες (use,,) της εφαρμογής.

2. Ροή ΓεΥονότιον

2.1 Βαοική Ροή

Ι. Ο χρήστης εισάγει τouς κωδικούς πρόσβασής του.

2. Είσοδος στην εφαρμογή.

3. ΕΠΙλογή κατηγορίας τεστ.

4. Eπtλoγή τεστ.

S. Εμφάνιση ερωτήσεων.

6. Αποθήκευση απαντήσεων.

2.2 Εναλλακτικές ροές

2.2.1 Εναλλακτική ροή Ι: Εισατ""Υ'ί l.Aiθος κωδικών πpόσjlασης.

Ι.α Εισαγωγή λάθος κωδικών πρόσβασης.

l.αΙ Εισαγωγή λάθος usemarne.

1.α2 Εισαγωγή λάθος password.

Ι.β Εμφάνιση μηνύματoςλάθOUς.

Ι.τ Επαναφορά iλJ:ιχoυ στο βήμα!.

2.2.2 Εναλλακτική ροή 2: Αδυναμία αποθήκευσης απαντήσεων.

6.« Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας.

6.β Επαναφοράτου ελέγχου στο βήμα6.

8. Τίτλος ΠεeUιτωιnιςΧΡιigc: Εμφάνιση αποτελεσμάτων (View results-Diagnosis).

Σύντομη Περιγραφή:

Μετά τον τερματισμό των τεστ, όπως προ είπαμε οι απαντήσεις του χρήστη

αποθηκεύονται ατην βάση δεδομένων. Στην συνέχεια ο γιατρός επεξερΥάζεται αυτές

nς απαvtήσεις και παρέ:χει την διάγνωση. Η διά'Υνωση αυτή είναι διαθέσιμη στον

χρήστη μέσα από την εφαρμογή. Ο χρήστης δίνοντας τον κωδικό του μπορεί να δει τα

αποτελέσματα των τεστ, αλλά. και την διiryνωση του γιατρού.
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Xεφιστtς

Οι χρήστες(users) της εφαρμοΥής.

Ζ. Ροή ΙΈΥονότων

Ζ.1 Βασική Ροή

1.Ο χρήστης εισάΊει τους κωδικούς πρόσβασής του.

Ζ. Είσοδος στην εφαρμΟΊή.

3. Επιλογή κατηγορίας τεστ.

4. ΕπιλσΥή τεστ.

S. Εμφάνιση αποτελεσμάτων τεστ (στατιστικών στοιχείων).

6. Εμφάνιση διάΊVωσης.

Ζ.Ζ EναλλαKΤικtς ροές

Ζ.Ζ.1 Εναλλακτική ροή 1: ΕισαΊωΥή λάθος κωδικών πρόσβασης.

l.α ΕισαΊω'/ή λάθος κωδικών πρόσβασης.

l.αΙ ΕισαγωΥή λάθος usemame.

1.«2 ΕισαγωΥή λάθος password.

l.β Εμφάνιση μηνύματος λάθους.

1.'1 Επαναφορά ελέγχου στο βήμα!.

Ζ.Ζ.1 Εναλλακτική ροή Ζ: Αδυναμία εμφάνισης αποτελεσμάτων.

S.a Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας.

S.p Επαναφορά του ελΈΥΧου στο βήμα4.

Ζ.Ζ.Ζ Εναλλακτική ροή Ζ: Αδυναμία εμφάνισης διά'yvωσης.

6.« Εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας.

6.β Επαναφοράτου ελέΥχου στο βήμα5.

4.2.4 Διαγράμματα συστατικών (Component Diagrams):

Το διάγραμμα συστατικών είναι ένα διάγραμμα δομής υλοποίησης που

χρησιμοποιείται τι.σ. να μοντελοποιήσει:
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• Πηγαίο Κώδικα

• Εκτελέσιμες εκδόσεις

• Βάσεις Δεδομένων

• Δυναμικά προσαρμοζόμενα συστήματα.

Περιλαμβάνει:

• Συστήματα

• Διεπαφές (Interfaces)

• Σχέσεις εξάρτησης, γενίκευσης, σύνδεσης και υλοποίησης.

Τα διαγράμματα συστατικών περιγράφουν οντότητες κώδικα που βρίσκονται σε

διάφορες μορφές. Κόμβοι σε αυτά τα διαγράμματα είναι τα συστατικά και ακμές η

συσχέτιση της εξάρτησης.

Παρακάτω δίνονται τα διαγράμματα συστατικών της εφαρμογής:
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Εικόνα 4.2.4.1: Διά'Υραμμα συστατικών που απεικονίζει την όψη της εφαρμογής οπό την πΜ:υρά

του 'ΧΡήστη

Όπως είναι φανερό και από την παραπάνω εικόνα, ο χρήστης μόλις εισάγει τα

στοιχεία του, του δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή όπου και του παρουσιάζεται η

αρχική σελίδα με το αντίστοιχο μενού του χρήστη στα αριστερά. Από κει μπορεί να

επιλέξει να κάνει κάποιο τεστ από τις διαθέσιμες κατηγορίες η να δει κάποια

απoτελtσματα(στατιστικά στοιχεία-διάγνωση) που τον αφορούν από προηγούμενα

τεστ που έχει κάνει.
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Εικόνα 4.2.4.2:Το δι.ό:Υραμμα συστατικών που απεικονίζει την όφη της ε"αρμοΥής από τ/ν

πΛΕUρά το\) Υιατρού.

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα, ο γιατρός μόλις εισάγει τα στοιχεία

του, του δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή όπου και παρουσιάζεται η αρχική σελίδα

με το αντίστοιχο μενού του γιατρού στα αριστερά. Από κει μπορεί να επtλtξει κάποιο

χρήστη, να επιλέξει στην συνέχεια κάποιο από τα τεστ που έχει κάνει ο

συγκεκριμένος χρήστης να δει τα στατιστικά στοιχεία του χρήστη και βάση αυτών να

δώσει μια διάγνωση. Ακόμα μπορεί να δει τα προσωmκά του στοιχεία, και ακόμα

τους ασθενείς που εmβλέπει .

..
~,o.,.,.ι\ ...

....,...

Εικόνα 4.2.4.3:Το δι.ό:Υραμμα ΣUσταΤΙKών που απεικονίζει την όφη της ε"αρμοΥής από τ/ν

πλευρά του διαχειριστή.
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Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, ο διαχειριστής μόλις εισάγει τα στοιχεία

του, του δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή όπου και παρουσιάζεται η αρχική σελίδα

με το αντίστοιχο μενού του διαχεφιστή στα αριστερά. Από κει μπορεί να κάνει

αναζήτηση για νέους )(Ρήστες(δηλαδή ΧΡήστες που δεν τους έχει ακόμη δοθεί

πρόσβαση στην εφαρμογή), επιλέξει κάποιο χρήστη για να τροποποιήσει τα στοιχεία

του, ή να διαγράψει κάποιο χρήστη. Ακόμα μπορεί να δημιουΡΥήσει κάποιο τεστ

εισάγοντας σε αυτό ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, αλλά και να

τροποποιήσει και να διαγράψει κάποιο ήδη υπάρχον τεστ.

4.2.5 Διάγραμμα Ανάπτυξης (Deployment Diagram):

Το διάγραμμα ανάπτυξης είναι ένα διάγραμμα δομής υλοποίησης που

παρουσιάζει τον τρόπο διαμόρφωσης των υπολογιστικών κόμβων του συστήματος

κατά την λειτουργία του. Περιλαμβάνει:

• γπολογιστικούς κόμβους.

• Σχέσεις εξάρτησης και σύνδεσης.

• Εξαρτήματα (μέσα σε κόμβους).

• Πακέτα (που ομαδοποιούν κόμβους).

Τα διαγράμματα ανάπτυξης, χρησιμοποιούνται για την περιγραφή κυρίως της

πλατφόρμας υλικού. Έχουν τη μορφή γράφου όπου στους κόμβους τοποθετείται το

δομικό στοιχείο του κόμβου, που παριστάνει μια μονάδα υλικού, και στις ακμές το

ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο παριστάνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Για να

προσδιορίσουμε το είδος της λοΥισμικής μονάδας ή το είδος του πρωτοκόλλου

χρησιμοποιούνται προκαθορισμένα στερεότυπα.

Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα ανάπτυξης της εφαρμογής:

EUCΌΝσ. 4.2.5.Ι:Το διirrραμμσ. σ.νόaτuξης της ε"αρμO'Jής.
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται τα τρία βασικά δομικά στοιχεία της

εφαρμογής τα οποία είναι μια Ράση δεδoμtνων όπου και αποθηκεύονται όλα τα

απαραίτητα στοιχεία της εφαρμογής , ένας web server ο οποίος περιλαμβάνει όλες

τις web σελίδες που αποτελούν την εφαρμογή, αλλά και μια εφαρμογή που

διαχεψίζεταl την βάση δεδoμtνων.

4.2.6 Διαγράμματα δραστηριότητας (Activity Diagrams):

Τα διαγράμματα δραστηριότητας είναι ένα εργαλείο για την περιγραφή της

ροής των εργασιών σε μια περίπτωση χρήσης. Το διάγραμμα αυτό μπορεί να

χρησιμοποιηθεί Ύ'α να περιγράψει συμπληρωματικά μια περίπτωση χρήσης. Τα

διαγράμματα αυτά περιγράφουν πως παρέχεται η γενική λειτουΡΥία μιας οντότητας

με βάση απλοΟΟτερες λειτουργίες, που ονομάζονται δραστηριότητες.

Παρακάτω δίνονται τα διαγράμματα δραστηριότητας που αφορούν την συγκεκριμένη

εφαρμογή:

Eικόνα4.2.ιi.Ι:Διάyραμμα δραcn:ηρ.oτήτων που αm:ικoνiζn τον τρόπο με τον οποίο yivετα. η

είσοδος των χρηστών στην εφαρμοΥή.
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Έτσι και σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα ο χρήστης (απλός χρήστης,

γιατρός ή διαχειριστής) δίνει τα στοιχεία του για να εισέλθει στην εφαρμογή. Το

σύστημα πραγματοποιεί t:λJ::yχo ύπαρξης και εγκυρότητας στοιχείων και αν δεν

υπάρξει κάποιο σφάλμα, του δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή.

Aclivίty Qiagram-Manage User Dala·l'

.'

Εικόνα4.2.ι).2:Διάγραμμαδραστηριοτήτωνπου απεικονίζειτην διαχείρισητων σrοιχεiωνενός

νέου χρήστη από τον διαχειριστήμέσω του oυσrήματoς.

Ο διαχειριστήςαφού ελΈΥξει τα στοιχεία του χρήστη που έχουν καταχωρηθεί

στην βάση δεδομένωνστην συνέχεια αλλάζει την κατάστασητου χρήστη για να είναι

πλtoν επικυρωμένοςκαι του στέλνειτους προσωπικούςτου κωδικούς.
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Εικόνα 4.2.6.3:ΔιάΥραμμα δραστηριοΤήτων που απεικονίζει ης τρεις βασικές λειτουρΥίες που

επιτελεt ο διαχειριστής και που αφορούν στην διαχείριση των τεστ.

Οι τρεις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ο διαχειριστής και αφορούν στα

τεστ είναι η Δημιουργία Νέου Τεστ, η Τροποποίηση Υπάρχοντος Τεστ, και Διαγραφή

Τεστ. Κατά την διαδικασία της δημιουργίας νέου τεστ αρχικά ο διαχειριστής, δίνει

ένα όνομα στο τεστ, το αποθηκεύει στη βάση δεδομένων και στην συνέχεια

προσθέτει ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους και τέλος ορίζει την σειρά

των ερωτήσεων στο τεστ. Στην συνέχεια αποθηκεύει το τεστ στην βάση. Κατά την

τροποποίηση υπάρχοντος τεστ αρχικά ο διαχειριστής εισάγει τον κωδικό του τεστ που

θέλει να τροποποιήσει, εμφανίζεται το τεστ κάνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις

(εισαγωγή νέων, τροποποίηση-διαγραφή υπαρχόντων ερωτήσεων) και στην συνέχεια

το ξανά αποθηκεύει στην βάση. Κατά την διαγραφή υπάρχοντος τεστ αρχικά ο

διαχειριστής εισάγει τον κωδικό του τεστ, εμφανίζεται το τεστ και στην συνέχεια το

διαγράφει.
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Attiνlty oragram- MOΙΠ~θ Answers~d Save Staιιstιcs.4

Εικόνα 4.2.6.4:ΔιαΡ:(ριση απαντήσεων και tξαyα/'Yή στατuπικών στοιχείων.

Μετά τον τερματισμό του τεστ, οι απαντήσεις που έδωσε ο χρήστης

αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις αυτές βγαίνουν τα

στατιστικά στοιχεία που αφορούν το χρήστη, τα οποία στην σuνέχεια αποθηκεύονται

στην βάση.
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Εικόνα 4.2.6.5:ΔιάΥραμμα δραστηριοτή'tων που αm:ΙKOνίζει τ/ν εμφάνιση 'f(I)ν σταησηκών

στoιxεlων στον 'Yunpό.

Αν ο Ύιατρός θέλει να δει τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν ένα

σιryκεKΡΙμένo 'ΧΡήστη Ύια ένα σιryκεKΡιμένo τεστ, δίνει τον κωδικό του 'ΧΡήστη.

εμφανίζονται τα τεστ που έχει κάνε... επιλέΥει κάποω από αυτά, και στην συνέχεια

εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία. τα οποία ο Ύ1.ατρός επεξερ-γάζεται με σκοπό να

βΎάλει κάποια διάΎVα/ση.
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Activity Olagram-Give,{!SultsfDlagggil's 6

λ~
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Εικόνα 4.2.6.6:ΔιάΥραμμα δρασπιριοτήτων που απεικονίζει τ/ν παροχή διάΥνωσης από τον

γιατρό.

Για να δώσει την διάγνωση ο γιατρός αρχικά επιλtyει τον χρήστη για τον

οποίο θέλει να δώσει διάγνωση, επιλέγει το τεστ για το οποίο θέλει να δώσει την

διάγνωση, βλέπει τα αποτελέσματα (στατιστικά στοιχεία), δίνει την διάγνωση και

στην συνέχεια αυτή καταχωρείται στην βάση δεδομένων.
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λc1Mty DiSoram-oo τμt 7

,.
εικόνα 4.2.6.7:ΔιάΥραμμα δραOtηρunήτων που απεικονίζει την διαδικαοw. διεξαΥωΥής των τεοτ

από τον χρήOtη.

Μετά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή, ο τελευταίος αν επιθυμεί να

κάνει κάποιο τεστ, επιλέγει αρχικά στην κατηγορία από την οποία θέλει να κάνει

τεστ. Του εμφανίζονται τα υπάρχοντα τεστ από την κατηγορία που επέλεξε και από

εκεί μπορεί να επtλέξει κάποιο τεστ για να κάνει. Αφού επιλέξει το τεστ, αυτό ξεκινά

με την πρώτη ερώτηση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται και οι υπόλοιπες ερωτήσεις.

Το τεστ τερματίζει μόλις ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερματισμού.
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Εικόνα 4.2.6.8:ΔιάΥραμμα δραιrrηpwτή'fων _ου ωrεικoν{ζει την εμφάνιση των στατιστικών

στοιχείω'ν και της διάΥνοισης στον ZΡΉιrrη.

Αφού ο χρήστης εισέλθει στην εφαρμογή, μπορεί να δει τα τεστ που έχει

κάνει. Μπορεί να επιλέξει κάποιο απ' αυτά οπότε και του εμφανίζονται τα στατιστικά

στοιχεία που αφορούν το τεστ αmό και στην συνέχεια η διάγνωση που έχει δοθεί από

τον αρμόδιο γιατρό.
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5. Σχεδίαση

5.1 Γενική ApXιτειcτoνιΙCΉ της εφαφμογήι;:

Η γεvtlcή αρχιτεκτονική της εφαρμογής δίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 5.1.1. ΔιάΥΡαμμα των ovστατικών στoιzι:iων της εφαΡμοΥής και της μεταξύ τovς

Vι'ucowων(ας.

Οπως είναι φανερό και από το σχήμα η εφαρμογή αυτή αποτελείται από μια

Βάση Δεδομένων, ένα websiιe. μια εφαρμογή η οποία είναι υπεύθυνη για την

ενημέρωση της Βάσης. Αυτές οι τρείς οντότητες επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους. Μέσω του website γίνεται η επικοινωνία των χρηστών με την εφαρμογή

και μέσω της εφαρμογής ενημέρωσης της Βάσης, αντανακλώνται σι «κινήσεις)) των

χρηστών στην Βάση δεδομένων και ανάλογα τροποποιείται η Βάση Δεδομένων.

5.2Εννοιολογικός Σιχεδιασμός της Βάσης δεδομένων:

Το επόμενο βήμα μετά την συλλογή και την ανάλυση των απαιτήσεων είναι η

δημιουργία ενός ΕVΝOΙOλσytKOύ σχήματος για την βάση δεδομένων. Η εννοιολογική

μοντελοποίηση είναι μια σημαντική φάση για τον επιτυχή σχεδιασμό μιας εφαρμογής

βάσεων δεδομένων. Ο σχεδιασμός αυτός όμως έχει κάποιες συγκεκριμένες δομές

αλλά και περιορισμούς που πρέπει να ακολουθηθούν.

Το εννοιολογικό σχήμα είναι μια περιεκτική περιγραφή των απαιτήσεων των

χρηστών σχετικά με τα δεδομένα και περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές των

τύπων δεδομένων, των συσχετίσεων και των περιορισμών. Όλες αυτές εκφράζοvrαι

χρησιμοποιώντας τις έwoιες που παρέχοvrαι από το υψηλού επιπέδου μοντέλο

δεδομένων. Επειδή οι ΈWOιες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες υλοποίησης. είναι

συν.ήθως ευκολότερο να και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με

τους μη τεχνικούς χρήστες. Το υψηλού επιπέδου εννοιολογικό σχήμα μπορεί επίσης
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να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι απαιτήσεις των

χρηστών σχετικά με τα δεδομένα ικανοποιούνται και ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν

εμπεριέχουν αντιθέσεις.

Η εν λόγω προσέγγιση επιτρέπει στους σχεδιαστές βάσεων δεδομένων να

επικεντρώνονται στον προσδωρισμό των ιδωτήτων των δεδομένων, χωρίς να

ενδιαφέρονται για λεπτομέρειες αποθήκευσης. Συνεπώς, γίνεται ευκολότερο για

αυτούς το να καταλήξουν σε έναν καλό εννοιολογικό σχεδιασμό μιας βάσης

δεδομένων.

Κατά το σχεδιασμό ή αφού σχεδιαστεί το εννοιολογικό σχήμα, μπορούν να

χρησιμοποιηθούν οι βασικές πράξεις του μοντέλου δεδομένων για τον προσδιορισμό

υψηλού επιπέδου πράξεων του χρήστη που έχουν αναγνωριστεί κατά την λειτουργική

ανάλυση. Η διαδικασία αυτή χρησιμεύει επίσης και για να επιβεβαιωθεί ότι το

εwοωλογικό σχήμα καλύπτει όλες τις αναγνωρισμένες λειτουργικές απαιτήσεις. Αν

κάποιες λειτουργικές απαιτήσεις δεν μπορούν να εκφραστούν επί του αρχικού

σχήματος, μπορεί να γίνουν τροποποιήσεις στο εννοιολογικό σχήμα.

5.2.1Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Το μοντέλο που συνήθως ακολουθείται είναι το λεγόμενο μοντέλο

Οντοτήτων-Συσχετίσεων το οποίο είναι ένα δημοφιλές υψηλού επιπέδου

εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων. Η βάση δεδομένων της συγκεκριμένης εφαρμογής

έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Διάγραμμα Ε

R).

ΤΟ διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής,

δίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.2.1). Το διάγραμμα αυτό αποτελείται από 6 οντότητες

και 8 συσχετίσεις. Οι οντότητες είναι: Χρήστης, Γιατρός, Κατηγορία, Ερώτηση,

Απάντηση, Τεστ.

Η οντότητα Χρήστης έχει ως απλά γνωρίσματα: Jd Χρήστη, Φύλο, Ημ/νια

ΓΈWΗσης, Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Usemame, Password. Τα σύνθετα γνωρίσματα της

οντότητας Χρήστης είναι: το Πλήρες_Ονομα το οποίο αποτελείται από το Όνομα,

Επώνυμο και Όνομα Πατρός, η Διεύθυνση η οποία αποτελείται από Οδό, Αριθμό.

Πόλη και Τ.Κ. Επίσης η οντότητα Χρήστης έχει και ένα πλειότιμο γνώρισμα το

Validated, το οποίο δείχνει εάν ένας χρήστης είναι επιβεβαιωμένος ή όχι (εάν δηλαδή

του έχει δοθεί πρόσβαση στην εφαρμογή). Στην οντότητα Χρήστης έχουμε ορίσει ως

υποψήφιο κλειδί το Id Χρήστη.

Η οντότητα Γιατρός έχει ως απλά γνωρίσματα: ld Γιατρού, Φύλο, Ημ/νια

ΓΈWησης, Τηλέφωνο, Usemame, Password, και Ειδικότητα. Τα σύνθετα γνωρίσματα

της οντότητας Γιατρός είναι: το Πλήρες_Όνομα το οποίο αποτελείται από το Όνομα,

Επώνυμο και Όνομα Πατρός, η Διεύθυνση η οποία αποτελείται από Οδό, Αριθμό,

Πόλη και Τ.Κ. Επίσης η οντότητα Γιατρός έχει και ένα πλειότιμο γνώρισμα το

Validated, το οποίο δείχνει εάν ένας γιατρός είναι επιβεβαιωμένος ή όχι (όπως

ακριβώς γίνεται και στην οντότητα Χρήστης). Στην οντότητα Γιατρός έχουμε ορίσει

ως υποψήφω κλειδί το ld Γιατρού.
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Η οντότητα Κατηγορία έχει δύο απλά γνωρίσματα: Το ld Κατηγορίας και το

Όνομα. Στην οντότητα Κατηγορία έχουμε ορίσει ως υποψήφιο κλειδί το

ld Κατηγορίας.

Η οντότητα Τεστ έχει τρία απλά γνωρίσματα: ld Τεστ, Κατηγορία, και

Όνομα. Στην οντότηταΤεστ έχουμε ορίσει ως υποψήφιοκλειδί το Jd Τεστ.

Η οντότητα Ερώτηση έχει ως απλά γνωρίσματα: Id Ερώτησης, Κείμενο,

Mεy.Xρόνo~AπόKρισης, Επίπεδο, και Μονάδες. Στην οντότητα Ερώτηση έχουμε

ορίσει ως υποψήφιο κλειδί το Jd_Ερώτησης.

Η οντότητα Απάντηση έχει δύο απλά γνωρίσματα: ld Απάντησης, και

Βαθμός. Στην οντότητα Απάντηση έχουμε ορίσει ως υποψήφω κλειδί το

ld_Απάντησης.

Οι συσχετίσεις είναι: Παρέχει Διάγνωση, ΕντάσσεταΙ, Ανήκει, Κάνει,

Απαντά, Έχει Εναλλακτική, Περιέχει, και Έχει.

Η συσχέτιση Παρέχει Διάγνωση, συνδέει τις οντότητες Χρήστης και Γιατρός.

Και οι δύο οντότητες συμμετέχουν στην συσχέτιση αυτή μερικά. Η πληθικότητα της

συσχέτισης αυτής είναι Ν-Ι.

Η συσχέτιση Εντάσσεται, συνδέει τις οντότητες Γιατρός και Κατηγορία. Και

οι δύο οντότητες συμμετέχουν στην συσχέτιση αυτή μερικά. Η πληθικότητα της

συσχέτισης αυτής είναι Μ-Ν.

Η συσχέτιση ΑνήκεΙ, συνδέει τις οντότητες Κατηγορία και Τεστ. Και οι δύο

οντότητες συμμετέχουν στην συσχέτιση αυτή μερικά. Η πληθικότητα της συσχέτισης

αυτής είναι] -Ν.

Η συσχέτιση Κάνει, συνδέει τις οντότητες Χρήστης και Τεστ. Και οι δύο

οντότητες συμμετέχουν στην συσχέτιση αυτή μερικά. Η πληθικότητα της συσχέτισης

αυτής είναι Ν-Μ.

Η συσχέτιση Απαντά, συνδέει τις οντότητες Χρήστης και Ερώτηση. Και οι

δύο οντότητες συμμετέχουν στην συσχέτιση αυτή μερικά. Η πληθικότητα της

συσχέτισης αυτής είναι Ι-Μ. Η συσχέτιση αυτή έχει ένα δικό της γνώρισμα το Σ/Α

(Αν ο χρήστης απαντά σωστά ή λάθος).

Η συσχέτιση Έχει Εναλλακτική, είναι μια αυτοσυσχέτιση της οντότητας

Ερώτηση. Η συμμετοχή στην συσχέτιση αυτή είναι ολική. Η πληθικότητα της

συσχέτισης αυτής είναι 1-1. Η συσχέτιση αυτή έχει ένα δικό της γνώρισμα το

Εναλλακτική.

Η συσχέτιση Περιέχει, συνδέει τις οντότητες Τεστ και Ερώτηση. Η οντότητα

Τεστ συμμετέχει στην συσχέτιση αυτή μερικά και η οντότητα Ερώτηση συμμετέχει

στην συσχέτιση ολικά. Η πληθικότητα της συσχέτισης αυτής είναι Ν-Μ. Η συσχέτιση

αυτή έχει ένα δικό της γνώρισμα το Α.Α (που δηλώνει τον αύξοντα αριθμό της

συσχέτισης).
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Η συσχέτιση Έχει, συνδέει τις οντότητες Ερώτηση και Απάντηση. Και οι δύο

οντότητες συμμετέχουν στην συσχέτιση ολικά. Η πληθικότητα της συσχέτισης αυτής

είναι Ι-Ν.

Εικόνα S.2.loΔιάypoμpo Οντο1'ήποv-Συcrxετίαεew της εφαρμοΥής.

5.2.2 Σχεσιακό μoντtλo βάσης δεδομένων:

Το σχεσιακό μοντέλο παριστάνει την βάση δεδομένων ως μια συλλσΥή από

σχέσεις. Μπορούμε να πoUμε ότι κάθε σχέση μοιάζει με έναν πίνακα ή κατά κάποιον

τρόπο με ένα «επίπεδo~> αρχείο εΥΥραφών. Οταν μια σχέση αντιμετωπίζεται ως ένας

πίνακας τιμών. κάθε γραμμή στον πίνακα παριστάνει μια συλλογή από τιμές

δεδομένων που σχετίζονται.
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Στο σχεσιακό μοντέλο κάθε γραμμή σε έναν πίνακα παριστάνει ένα γεγονός

που tuΠΙKά αντιστοιχεί σε μια οντότητα ή μια συσχέτιση του πραγματικού κόσμου.

Το όνομα του πίνακα και τα ονόματα των στηλών χρησιμοποιούνται βοηθητικά

προκειμένου να ερμηνευθεί η σημασία των τιμών σε κάθε γραμμή του πίνακα. Τα

ονόματα των στηλών προσδιορίζουν το πώς πρέπει να ερμηνευθούν οι τιμές

δεδομένων σε κάθε γραμμή, με βάση τη στήλη όπου βρίσκεται κάθε τψή. Όλες οι

τψές σε μια στήλη είναι του ίδιου τύπου δεδομένων.

Στην tuΠΙKή ορολογία του σχεσιακού μοντέλου, μια γραμμή λέγεται πλειάδα,

η επικεφαλίδα μιας στήλης λέγεται γνώρισμα. Και ολόκληρος ο πίνακας λΈΥεται

σχέση. Ο τύπος δεδομένων που περιγράφει τους τύπους τιμών που μπορούν να

εμφανιστούν σε κάθε στήλη λέγεται πεδίο ορισμού. Μια σχεσιακή βάση συνήθως

περιέχει πολλές σχέσεις, οι πλειάδες των οποίων συνδέονται κατά διαφορετικούς

τρόπους.

Για να χρησιμοποιήσουμε όμως μια σχεσιακή βάση δεδομένων είναι

απαραίτητο να μετατρέψουμε το μοντέλο δεδομένων που ορίσαμε προηγουμένως σε

μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Η μετατροπή αυτή γίνεται με την βοήθεια ενός

αλγορίθμου απεικόνισης του διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε σχεσιακή

βάση δεδομένων.

Παρακάτω δίνονται τα βήματα τou αλγορίθμου αυτού:

1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων.

2. Απεικόνιση μη ισχυρών τύπων οντοτήτων.

3. Απεικόνιση Δυαδικών τύπων συσχετίσεων 1:1.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τρεις διαφορετικές

προσεγγίσεις:

Ι. Προσέγγιση ξένου κλειδιού.

11. Προσέγγιση με συγχώνευση της συσχέτισης.

ιιι. Προσέγγιση με χρήση σχέσης για την συσχέτιση.

4. Απεικόνιση l:Ν δυαδικών τύπων συσχετίσεων.

5. Απεικόνιση Μ:Ν τύπων συσχετίσεων.

6. Απεικόνιση πλειότιμων γνωρισμάτων.

7. Απεικόνιση η-αδικών τύπων συσχετίσεων.

Ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να σημειωθεί για ένα σχεσιακό σχήμα,

σε αντιδιαστολή με ένα σχήμα ΟΣ, είναι ότι οι τύποι συσχετίσεων δεν παριστάνονται

ρητά. Αντίθετα παριστάνονται με δύο γνωρίσματα Α και Β με ίδιο πεδίο ορισμού εκ

των οποίων το ένα είναι πρωτεύον και το άλλο ξένο κλειδί, που συμπεριλαμβάνονται

σε δύο σχέσεις S και Τ. Δύο πλειάδες των S και Τ συσχετίζονται όταν έχουν την ίδια

τιμή για τα Α και Β. Χρησιμοποιώντας την πράξη της συνένωσης ισότητας(ή της

φυσικής συνένωσης) για S.A και τα Τ.Β, μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα ζεύγη

πλειάδων από την S και την Τ που συσχετίζονται και κατ' αυτόν τον τρόπο να

υλοποιήσουμε την συσχέτιση. Όταν πρόκειται για ένα δυαδικό τύπο συσχέτισης Ι: Ι ή

I:Ν συνήθως απαιτείται μόνο μια πράξη συνένωσης. Για ένα δυαδικό τύπο

συσχέτισης Μ:Ν απαιτούνται συνήθως δύο πράξεις συνένωσης, ενώ για η-αδικούς

τύπους συσχετίσεων απαιτούνται n συνενώσεις.
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Γενικά, όταν πρόκειται να σαρωθούν πολλές σχέσεις πρέπει να εφαρμόσουμε

πολυάριθμες πράξεις συνένωσης. Ο χρήστης μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων πρέπει

να είναι πάντοτε ενήμερος για τα υφιστάμενα γνωρίσματα ξένων κλειδιών, ώστε να

τα χρησιμοποιεί σωστά κατά τον συνδυασμό σχετιζόμενων πλειάδων από δύο ή

περισσότερες σχέσεις. Αν εκτελεστεί μια συνένωση ισότητας μεταξύ γνωρισμάτων

δύο σχέσεων που δεν παριστάνουν ένα ξένο ΙCΛΕιδυπρωτεύoν κλειδί συσχέτισης. το

αποτέλεσμα μπορεί να μην έχει νόημα και να οδηγεί σε μη έγκυρα δεδομένα.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σημειωθεί για το σχεσιακό σχήμα είναι ότι

δημιουργούμε μια ξεχωριστή σχέση για κάθε πλειότιμο γνώρισμα. Για μια

συγκεκριμένη οντότητα με ένα σύνολο τιμών για το πλειότιμο γνώρισμα, η τιμή του

γνωρίσματος κλειδιού της οντότητας επαναλαμβάνεται για κάθε τιμή του πλειότιμου

γνωρίσματος σε μια ξεχωριστή πλειάδα. Αυτό συμβαίνει επειδή το βασικό σχεσιακό

μοντέλο δεν επιτρέπει πολλαπλές τιμές(ή σύνολο τιμών) για ένα γνώρισμα σε μια

πλειάδα.

Η δομή της σχεσιακής βάσης απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα Ι.Σχεσιακό μοντέλο

Το σχεσιακό σχήμα της Βάσης της εφαρμογής, όπως φαίνεται και από το

παραπάνω σχήμα αποτελείται από 9 πίνακες οι οποίοι είναι: Χρήστης, Γιατρός, Τεστ,

Γιατρό~KατηΊoρία, Τεστ_ΚατηΊορία, Ερώτηση, Απάντηση, Xρήστη~Τεστ και

Ερώτηση_Τεστ.
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του πίνακα Χρήστης είναι το γνώρισμα Id Χρήστη. Το γνώρισμα Κατηγορία είναι

ξένο κλειδί στον πίνακα Χρήστης και ενώνει τους πίνακες Χρήστης και

Κατηγορία_Τεστ. Το Id Χρήστη είναι ξένο κλειδί στον πίνακα Χρήστης_Τεστ.

Ο πίνακας Γιατρός περιέχ,ει όλα τα απλά γνωρίσματα, καθώς και τα απλά

συστατικά των σύνθετων γνωρισμάτων της οντότητας Γιατρός. Το πρωτεύον κλειδί

του πίνακα Γιατρός είναι το γνώρισμα Jd Γιατρού. Το γνώρισμα Id Χρήστη είναι

ξένο κλειδί στον πίνακα Γιατρός και ενώνει τους πίνακες Χρήστης και Γιατρός. Το

γνώρισμα Κατηγορία είναι ξένο κλειδί στον πίνακα Χρήστης και ενώνει τους πίνακες

Χρήστης και Κατηγορία_Τεστ. Το Id Γιατρού είναι ξένο κλειδί στον πίνακα

Γιατρό~Κατηγορία και συνδέει τους πίνακες Γιατρό~Kατηγoρία και Γιατρός.

Ο πίνακας Τεστ περιέχει όλα τα απλά γνωρίσματα, της οντότητας Τεστ. Το

πρωτεύον κλειδί του πίνακα Τεστ είναι το γνώρισμα Id Τεστ. Το γνώρισμα

Κατηγορία είναι ξένο κλειδί στον πίνακα Τεστ και ενώνει τους πίνακες Τεστ και

Κατηγορία_Τεστ. Το γνώρισμα Id Τεστ είναι ξένο κλειδί στον πίνακα Ερώτηση. Το

γνώρισμα Id Τεστ είναι ξένο κλειδί στον πίνακα Απάντηση. Το γνώρισμα Jd Τεστ

είναι ξένο κλειδί στον πίνακα Xρήστη~Τεστ και Ερώτηση_Τεστ.

Ο πίνακας Κατηγορία_Τεστ περιέχει τα απλά γνωρίσματα: Id Κατηγορίας.

Όνομα και Γιατρός. Το γνώρισμα Id Κατηγορίας είναι πρωτεύον κλειδί του πίνακα

αυτού, ενώ το γνώρισμα Γιατρός είναι ξένο κλειδί στον πίνακα και συνδέει τους

πίνακες Γιατρός και Κατηγορία_Τεστ. Το γνώρισμα Id Κατηγορίας είναι ξένο κλειδί

στον πίνακα Γιατρός_Κατηγορία και συνδέει τους πίνακες Γιατρός_Κατηγορία και

Κατηγορία_Τεστ.

Ο πίνακας Γιατρός_Κατηγορία παράγεται από τους πίνακες Γιατρός και

Κατηγορία_Τεστ. Έχει ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί με πεδία: Id_Γιατρού και

Jd_ΚατηΎορίας.

Ο πίνακας Ερώτηση περιέχει όλα τα απλά γνωρίσματα, της οντότητας

Ερώτηση. Επίσης περιέχει το γνώρισμα Α.Α της συσχέτισης Περιέχει. Ο πίνακας

αυτός έχει σαν πρωτεύον κλειδί το Jd Ερώτησης. Το γνώρισμα Id Ερώτησης είναι

ξένο κλειδί στον πίνακα Απάντηση και στον πίνακα Ερώτηση_Τεστ.

Ο πίνακας Απάντηση περιέχει όλα τα απλά γνωρίσματα, της οντότητας

Απάντηση. Ο πίνακας αυτός έχει σαν πρωτεύον κλειδί το Id Απάντησης.

Ο πίνακας Xρήστη~Τεστ παράγεται από τους πίνακες Χρήστης και Τεστ.

Έχει ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί με πεδία Jd Χρήστη και Id Τεστ.

Ο πίνακας Ερώτηση_Τεστ παράγεται από τους πίνακες Ερώτηση και Τεστ.

Έχει ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί με πεδία Id Ερώτησης και Id Τεστ.
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5.3 Σχεδιασμός του Website:

5.3.1 Γενική άποψη του Website:

Το website το οποίο υποστηρίζειτην υπάρχουσαεφαρμογή έχει σχεδιαστεί με

το Microsoft FrontPage 2003. Τα γραφικά της εφαρμοΥής έχουν σχεδιαστεί με το

Xara Webstyle 3. Το site αυτό σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη πρώτα απ' όλιJ. τις

ανάγκες των χρηστών. όπως αυτές καθορίστηκαν στην ανάλυση απαιτήσεων. Κύριος

σκοπός της σχεδίασης αυτής ήταν να είναι η εφαρμογή κατανοητή από όλους τους

χρήστες, και ε6χρηστη ακόμα και σε χρήστες που δεν έΧουν ιδιαίτερες ΎVώσεΊς

υπολογιστών.

Το site αυτό επειδή απευθύνεται σε τρεις διαφoρεπιcές κ:ατ/ΎοΡίες χρηστών

(ασθενείς yιατpo~ διαχεφιστής). θεωρήθηκε καλό να υπάρχουν ΤΡΕu; διαφορετικές

προσεΥΥίσεις σχεδίασης που να καλύπτουν κάθε φορά τις υπάPΊOUΣες ανάΎΚtζ.

Επειδή σι ασθενείς και σι γιατροί έΧουν παρόμοιες ανάγκες η βασική δομή σχεδίασης

καθώς και τα μενού, είναι ίδια. Στην σχεδίαση των σελίδων του διαχεφιστή

υιοθετήθηκε μια κάπως διαφορετική δομή, έτσι ώστε να καλύπτει τις περισσότερες

απαιτήσεις που υπάρχουν από την πλευρά του διαχεφιστή αλλά και για να

αποφευχθεί ΤUΧόν ούγχι>ση με ~ άλλες δύο ομάδες χρηστών. Πάντως η βασική δομή

είναι παρόμοια σε όλη την εφαρμογή με τους διάφορους τίτλους στο πάνω μέρος της

σελίδας τα μενού στα αριστερά, την βασική σελίδα να φορτώνεται στο δεξί μέρος

της σελίδας και τέλος το μενού πλοήΥησης στο κάτω μέρος της σελίδας.

5.3.2 Δομή του website:

Το website της εφαρμογής έχει δομηθεί με ιεραρχικό τρόπο. Δηλαδή ξεκινάει

από μια αρχική σελίδα (J ο επίπεδο) και το περιεχόμενο αναλύεται σε έναν αριθμό

επιμέρους ιστοσελίδων (20 επίπεδο). Στην συνέχεια, το περιεχόμενο καθεμιάς από

αυτές τις σελίδες αναλύεται σε άλλες σελίδες κλπ (3°_n° επίπεδο). Στην παρακάτω

εικόνα φαίνεται ο ιεραρχικός τρόπος οργάνωσης της δομής του website.

εφαρμοΥή Διαχείρισης ΨυχοδιαγνωστικώνΤεστ Σελiba 62



AρJoΙCΉrελlδα

Γ'ατριiH

εικόνα 5.3.2.1 Αm:ικόνιση nις ΟΟμής το\) website σύμφωνα με 1'0 ιεραρχικό μοντέλο σχεδίασης.

Τέλος δίνουμε το βασικό πρότυπο σχεδίασης των σελίδων της εφαρμογής.

Στο πάνω μέρος της σελίδας θα υπάρχει μια εικόνα ή κάτι αντίστοιχο για λόγους

ομοιόμορφης κατανομής της σελίδας. Στο αριστερό μέρος της σελίδας θα υπάρχει το

βασικό μενού και κάτω από αυτό θα υπάρχει ένα κουμπί εξόδου από την εφαρμογή.

Στο δεξί μέρος θα υπάρχει η σελίδα όπου είναι και το βασικό κομμάτι της σελίδας το

οποίο θα αλλάζει ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη καθώς εκεί «φορτώνονται» οι

σελίδες κατά την περιή-Υηση του χρήστη στην εφαρμΟ'Υή. Τέλος στο κάτω μέρος θα

υπάρχουν κουμπιά μετάβασης σε βασικές σελίδες της εφαρμογής όπως στην αρχική

σελίδα του εκάστοτε χρήστη αλλά και το κουμπί εξόδου. Όλα τα παραπάνω

συνοψίζονται στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 5.3.2.2 Βασική δομή της σελίδας

5.3.3 Ο, σελίδες των χρηστών:

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες

χρηστών οι οποίοι βλέπουν διαφορετικές σελίδες. Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής

ξεκινούν από μια αρχική σελίδα (index.html) και ανάλογα με την ιδιότητα τους, με

κατάλληλους υπέρ-συνδέσμους κατεuθύνοvtαι μέσα στο website. Την αρχική σελίδα

την βλέπουν όλοι οι χρήστες. Επιπρόσθετα οι ασθενείς και οι γιατροί μπορούν από

αυτήν την σελίδα να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή απ' εuθείας, ενώ ο

διαχειριστής θα πρέπει να μεταβεί σε μια άλλη σελίδα για να δει την δική του αρχική

σελίδα μέσα από την οποία μπορεί και αυτός να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή

με άμεσο τρόπο. Παρακάτω δίνοvtαι κάποια παραδείγματα των σελίδων που βλέπουν

οι χρήστες.

Στην πρώτη εικόνα που παραθέτουμε μπορεί κανείς να δει την αρχική σελίδα

της εφαρμογής την οποία βλέπουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες.
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Εικόνα 5.5.4.1 Η αρχική εικόνα της εφαρμογής από όπου ξεκινούν όλοι οι χρήστες.

Στην συνέχεια δίνουμε την αρχική σελίδα του διαχειριστή. Είναι μια σελίδα

που μπορεί να την δει μόνο ο διαχειριστής της εφαρμογής.

&»441 ;11-_ ........ ---
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Εικόνα 5.3.3.2 Η αρχική σελίδα,-ου διαχεφισ1"ή.
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Στην συνέχεια δίνουμε ένα παράδεΙΥμα της βασικής σελίδας των ασθενών.

-------••u • __ ι..ι- _

=

~--

Εικόνα 5.3.3.3 Η μασική σελiδo. .λοήΥησης των αΑΘΕWΩν. Σ"α aρwτερό: .ο:(νετοι το βo.auι:ό

μενoiJ των ααβενci)ν.

Παρακάτω δίνεται η βασική σελίδα των γιατρών .

._-----

c-• ., ~- - - - - - ~ r- -- - -

1-. _

Εικόνα 5.3.3.4. R lJacnκii σελίδα Jtλoήyησης παν ΥιαΤριΩν. Στα αριστερά ••Ινετο:ι το ρo.αudι

μεveiι '"(t')Y 'fUΠριΩν.
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Τέλος παραθέτouμε την βασική σελίδα τou διαχεφιστή.

___-__ 1 _

•. ...,. .• ,., r., "-"M"~

, -

εικόνα 5.3.3.5 Η Ροσική σελίδα του διοχεφιστή. Στα αριστερά φα(νεται και το μενού πλοήΥησης

του διοχεφιστή στην εφαρμO'Jή.
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6.Ύ'λοποίηση

6.1Εισαγωγή:

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση του σχεδιασμού το επόμενο βήμα, αλλά

ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό, είναι η υλοποίηση της εφαρμογής, Η βάση της

εφαρμογής αυτής έχει υλοποιηθεί με την βοήθεια της mysql, ενώ η εφαρμογή

«τρέχει}) με την βοήθεια του wamp serνer.

Η υλοποίηση αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη ανάλσΥα με την ομάδα χρηστών

που μελετάμε. Έτσι, η ανάλυση για να γίνει κατανοητό το πώς υλοποιήθηκε η

εφαρμογή αυτή δομείται με γνώμονα την ομάδα χρηστών. Αρχικά, ξεκινάμε με την

ανάλυση της υλοποίησης της εφαρμογής από την πλευρά των ασθενών. στην

συνέχεια από την πλευρά των γιατρών και τέλος από την πλευρά του διαχειριστή της

εφαρμογήςαυτής.

6.2 Η εφαρμογή από την πλευρά των ασθενών:

Όπως αναπτύχθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, για να «μπεD> ένας

χρήστης στην εφαρμογή και να την χρησιμοποιήσει θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει

πρόσβαση σε αυτήν. Έτσι λοιπόν όταν κάποιος χρήστης μπαίνει στην σελίδα της

εφαρμογής βλέπει την παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.2.]). γπάρχουν δύο πιθανά

σενάρια χρήσης, σro σημείο αυτό. Το πρώτο σενάριο χρήσης, είναι να είναι

καινούργιος ο χρήστης και να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για πρώτη φορά. Το

δεύτερο σενάριο χρήσης είναι ο χρήστης να έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και

στο παρελθόν.

6.2.1 Ο χρήστης είναι καινούργιος, και χρησιμοποιεί την

εφαρμογή για πρώτη φορά.

Αφού ο χρήσrης είναι καινούργιος, τα προσωπικά του σroιχεία δεν έχουν

καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων της εφαρμογής και άρα είναι αδύνατον να

αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή. Αυτό που είναι αναγκαίο να αναφέρουμε σε

αυτό το σημείο και που θα αναλύσουμε σrην παράγραφο 6.4 που αφορά τον

διαxειρισrή, είναι ότι ένα νέος χρήστης δεν αρκεί απλά να εγγραφεί σrην εφαρμογή

για να αποκτήσει πρόσβαση, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του αλλά και του

κωδικούς του ο διαχειριστής της εφαρμογής. Μόλις επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά

(δηλαδή μόλις ο νέος χρήστης γίνει validated) τότε ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην

εφαρμογή.

Για τον ").jyyo αυτό υπάρχει μια επιλογή στην αρχική σελίδα, όπου μπορεί να

πατήσει ένας νέος χρήστης για να εγγραφεί στην εφαρμογή. Η επιλογή αυτή φαίνεται

στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.2.].]). Πατώνrας στην επιλογή <<Αν είστε νέος
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χρήστης, πατήστε εδώ», ο χρήστης μεταφέρεται σε μια άλλη σελίδα (Εικόνα 6.2.1.2)
όπου βλέπει μια φόρμα καταχώρησης των προσωπικών του στοιχείων. Και οι δύο

εικόνες φαίνονται παρακάτω.

------•• οι> • f!I ..... ~ lJ """,ΙΙΠ_
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εικόνα 6.2. Ι .1.EJnλoyή που χρήστη ωιό την αρχική σελiδα.

Η σελίδα στην οποία μεταβαίνει ο νέος χρήστης αφού για να καταχωρήσει τα

zcrωmΚά του στo~Tεfιαjαίνεται παρακάτω.-------

......
~
I\ιοΤ..........--....--.,....--......

εικόνα 6.2. Ι .2.Παράθυρο δuι.λόyoυ τω την εισαΥωΥή που ασθενή.
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Στην συνέχεια ο νέος χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία τοο, καθοδηγούμενος

από την φόρμα της εφαρμογής. Ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας αυτής

φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 6.2.1.3. ΠαράδειΥμα συμπλήρωσης στoιxεkιw νέου ασθενή.

Όπως είναι φανερό και από την παραπάνω εικόνα ένας νέος χρήστης πρέπει

να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα, επΏWμO, όνομα πατρός,

ημ/νια ΎέWΗσης, φύλο, επάγγελμα, τηλέφωνο, καθώς επίσης και τα στοιχεία

διεύθυνσης. Τέλος ζητήσαμε από του χρήστες να συμπληρώσουν τους προσωπικούς

κωδικούς πρόοβασης (Όνομα_Χρήστη, Κωδικός), οι οποΙοι θα χρησιμεύουν για την

είσοδο των χρηστών στην εφαρμογή. Μόλις ο χρήστης τελειώσει με την συμπλήρωση

των στοιχείων του μπορεί είτε να πατήσει το κουμπί submit Ύια να καταχωρηθούντα

στοιχεία του στην βάση δεδομένων, είτε να πατήσει το κουμπί reset και να

«αδειάσει» την φόρμα, σε περίπτωση που έχει κάνει κάποιο λάθος Ύ1α να την

συμπληρώσει απ' την αρχή. Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει την φόρμα και πατήσει

submit βλέπει μια εικόνα όπως η παρακάτω (Εικόνα 6.2.1.4). Μετά απ' αυτό υπάρχει

μια εmλoγή επιστροφής στην ΑρxucΉ σελίδα.. Αν ο χρήστης «πατήσευ) σε αυτόν τον

υπέρ-σύνδεσμο μεωφέρεται στην αρχική σελΙδα της εφαρμογής (Εικόνα 6.2.1.1).
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Εικόνα 6.2.J .4. Σελιδα επιruxeύς κατοχώΡησης νtoυ χρήι:rτη. Φαίνονται τα oτoιχclα που t:ι!Joν

καταΧωΡηθι:Ι

6.2.2 Ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και

παλαιότερα.

Όπως μπορούμε να δούμε υπάρχει ένα παράΘUρO διαλό'Υου με τον χρήστη

όπου ζητούνται οι προσωπικοί του κωδικοί για να αποκτήσει πρόσβαση στην

εφαρμογή. Οι κωδικοί που ζητούνται είναι το Όνομα Χρήστη και ο προσωπικός του

Κωδικός. Τους κωδικούς αυτούς του έχει ορίσει ο ίδιος ο χρήστης κατά την πρώτη

φορά που χρησιμοποιεί την εφαρμογή καθώς είναι απαραίτητο να εΥΥραφεί (§6.2.1).

Eιcτός από τους κωδικούς ζητείται από το χρήστη να επtλέξει την ιδιότητα

του. Αν είναι δηλαδή ασθενής ή Υιατρός. κάνει «dl1C» στο αντίστοιχο κουμπάκι. Σε

αυτήν την περίπτωση επtλέyει το κουμπί «ασθΕVή9>. Αφού συμπληρώσει αυτά τα

πεδία., τότε μπορεί ο χρήστης είτε να πατήσει το κουμπάκι «Εισαγωγή)) είτε το

κουμπάκι «Σβήσιμο πεδίωV)). Αν πατήσει το κουμπί «Εισαγωγή) τότε το σύστημα

ελtyχει την εγκυρότητα των στοιχείων που έδωσε ο χρήστης και ανάλογα του δίνει

πρόσβαση στην εφαρμογή ή και όχι. Αν πατήσει το κουμπί «Σβήσιμο πεδίων)~ τότε η

φόρμα «αδειάζεl» και ό χρήστης μπορεί να την συμπληρώσει ξανά.
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Εικόνα6.2.2.1 Αρχική σελιδα της εφαρμο-Υής

Μόλις ο ασθενής δώσει τα προσωπικά του στοιχεία, και με την προϋπόθεση

ότι αυτά είναι σωστά μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.2.2.2).
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Εικόνα 6J:.2.2. EIOClΎOJYUCll σελίδα τιaν ασθενών.
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Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης δεν είναι σωστά, το

σύστημα εμφανίζει μήwμα λάθους. Η περίπτωση αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω

εικόνα (Εικόνα 6.2.2.3).

-------• ~ . ~ (,! ••••111.......-.

,
~.-

Εικόνα 6.2.2.3. Μήνυμα λάθους σε περίπτωση λάθος κωδικών πρόσβασης.

Αν ο χρήστης δώσει σωστά τους κωδικούς πρόσβασης, τότε βλέπει την εικόνα

6.2.2.2. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πλέον πρόσβαση στην εφαρμογή και άρα

μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Στα αριστερά της σελίδας βρίσκεται το μενού με τις

πιθανές επιλοΎές που έχει ο χρήστης μέσα από την εφαρμογή. Ο χρήστης μπορεί να

δει τα προσωπικά του στοιχεία, τα τεστ που έχει κάνει, να δει τα στατιστικά στοιχεία

από τα τεστ αυτά καθώς επίσης και την διά-yvωση που του έχει δοθεί από τον αρμόδιο

Ύα/τρό. Το μενού αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.2.2.4). Ακόμα ο

χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια από τις διαθέσιμες κατηΎορίες Ύα/ να κάνει ένα ή

περισσότερα τεστ.
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Ε,κόνο 6.2.2.4. Το μενού 'ttιW ασθι:νόw μι τις ltIWUPΎkς.." Wtις _αΡΈΧα η εφαρμοΥή.

Έτσι λοιπόν αν ο χρήσrης-ασθενής κάνει (κλι1Ο) στο κουμπί, Προσωπικά

Στοιχεία, τότε του εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είχε

καταχωρήσει ο ίδιος ο χρήσrης κατά την εγγραφή του σrην εφαρμογή (Εικόνα

6.2.2.5).
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Εικόνα6.2.2.5. Eμφ(mαη _ρoσω'll'ΙκιΩν στo,xι:imv αα&νή.
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Στην συνέχεια ο ασθενής μπορεί να δει τα τεστ που έχει κάνε\, έτσι ώστε όταν

αργότερα θα θελήσει να κάνει κάποιο τεστ να μην ξανακάνει κάποιο που είχε κάνει

και παλαιότερα, Πατώντας ο χρήστης το κουμπί «Τεστ που έχει κάνει» μεταβαίνει σε

μια σελίδα όπου στα αριστερά δίνεται το όνομα του τεστ και στα δεξιά σε ποια

κατηγορία ανήκει αυτό το τεστ, καθώς στην εφαρμογή υπάρχουν πoλλtς

διαφορετικές κατηγορίες, από τις οποίες μπορεί να διαλέξει ο χρήστης.

Αν ο χρήστης δεν έχει κάνει κάποιο τεστ τότε αντί για λίστα, το σύστημα του

επιστρέφει ένα μήνυμα που λέει: «Δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμη κανένα τεστ!)). Η

εικόνα αυτή φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.2.2.6).
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Εικόνα: 6.2.2.6. Εικόνα: 2tOt) Ρλbrει ο Ζρήστηςαν δεν txει κάνει ακόμα I(ανtνo τtσ't.

Η μορφή της σελίδας αUΤΉς δίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.2.2.7). Για

παράδειγμα ο χρήστης που έχουμε επιλέξει έχει κάνει 3 τεστ. Τα τεστ ''Are you being
emotίonally abused?" , ''Are you being Physically Abused?" Από την κατηγορία

«Τυχόν Κακοποίηση)) και το Test 1 από την κατηγορία «Προσωmκότητω).

Αν κάποια στιγμή αργότερα ο ίδιος χρήστης κάνει και άλλα τεστ, τότε αυτά

θα προστεθούν αυτόματα στην παρακάτω λίστα.
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Εικόνα 6.2.2.7. Λίστα των τεστ που έχει κάνει ο χρήστης.

Μια άλ/η δυνατότητα που παρέχει η εφαρμογή στους χρήστες είναι, αφού

έχουν κάνει κάποιο τεστ, να μπορούν να πάρουν μια διάγνωση για αυτό το τεστ, από

τον αρμόδιο γιατρό. Η διάγνωση αυτή είναι διαθέσιμη στους χρήστες, πατώντας το

κουμπί (Διάγνωση». Τα αποτελέσματα της ενέργειας αυτής φαίνονται παρακάτω

(Εικόνα 6.2.2.8). Μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί (Διάγνωση», μεταβαίνει σε μια

άλλη σελίδα όπου του εμφανίζονται τα τεστ που έχει κάνει σε μια λίστα. Από την

λίστα αυτή μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε τεστ, Ύtα να δει την διάγνωση που του

έχει δώσει ο αρμόδιος γιατρός.
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Εικόνα 6.2.2.7. Επιλογή τεστ Ύια εμφάνιση της δι(ryνωσης που έχει δοθεί από τον Ύιατρό.

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα ο συγκεκριμένος χρήστης έχει

κάνει τρία τεστ, και άρα αυτά του εμφανίζονται. Αν πατήσει πάνω στο όνομα ενός

από αυτά τα τεστ (καθώς το έχουμε ορίσει να είναι υπέρ-σύνδεσμος), μεταβαίνει σε

μια άλλη σελίδα. Η σελίδα αυτή φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.2.2.9).
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Εικόνα 6.2.2.8. Εμφάνιση διά:Υνωσης Ύια κάποιο σvyκεKριμένO τεστ.

Ι
ι

Έτσι στην συγκεκριμένη σελίδα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του χρήστη,

το Όνομα Πατρός, το Όνομα του τεστ, την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει καθώς
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επίσης, και η διά'γνωση που έδωσε ο υπεύθυνος Ύιατρός. Αν έχει δοθεί κάποια

διάΎVωση. αυτή θα εμφανιστεί, αν ο Ύιατρός δεν έχει δώσει διά'γνωση τότε το «KOUtb)
στο οποίο αναφέρεται η διάΎVωση, θα είναι κενό. Αν κάποια σΤΙΎμή ο υπεύθυνος

Ύιατρός αλλάξει την διάΎVα/ση που έχει δώσει τότε το πεδίο αυτό θα ενημερωθεί

αυτόματα.

Τέλος, αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Στατιστικά Στοιχεία)), εμφανίζονται

τα στατιστικά στοιχεία του χρήστη, δομημένα ανά τεστ. Αν ο χρήστης δεν έχει κάνει

ακόμα κανένα τεστ η εικόνα που θα δει είναι η παρακάτω (Εικόνα 6.2.2.10).

------
•. _'e', ;-;-:Iυ~.,-u_..",.,......__ti.oι-_,._

_.-
ΣΙΩl1ι:mκά Σro,:w;clα

-
Εικόνα 6.2.2.10. Ο χρήστης δεν έχει κάνει ακόμα κανένα τεστ και άρα δεν uπάpxooν στατιστικά

<troIXtW•

Όσο ο χρήστης κάνει τεστ, η λίστα αυτή ενημερώνεται. Παρακάτω δίνεται η

μορφή της λίστας αυτής (Εικόνα 6.2.2. Ι Ι).
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Εικόνα '.2.2.1 Ι. Εμφάνιση Σταπστικώνστοιχείωντων τεστ ",ou έχει κάνει ο ασθενής.

Ακόμα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει τεστ, κάτι που είναι και ο

βασικός σκοπός της εφαρμογής. Στο βασικό μενού του χρήστη δίνονται επίσης και οι

κατηγορίες των τεστ που είναι διαθέσιμες στην εφαρμσΥή. Οι διαθέσιμες κατηγορίες

στην εφαρμογή αυτή είναι:

Ι. Τεστ Εθισμού,

2. Τεστ Διατροφικών Διαταραχών,

3. Τεστ Τυχόν κακοποίησης,

4. Τεστ Καριέρας, και

5. Τεστ Προσωπικότητας.

Έτσι ο χρήστης πατώντας ένα από τα αντίστοιχα κουμπιά, επιλέγει την

κατηΎορία από την οποία επιθυμεί να κάνει κάποιο τεστ. Αφού πατήσει σε κάποια

κατηΎορία, εμφανίζεται στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας μια λίστα με τα διαθέσψα

τεστ από αυτήν την κατηγορία., μέσα από τα οποία μπορεί ο χρήστης να επιλέξει

(Εικόνα 6.2.2.12). Δίνονται τα ονόματα των τεστ, τα οποία είναι υπέρ-σύνδεσμοι. Αν

ο χρήστης επιλέξει να κάνει κάποιο τεστ, όταν θα κάνει ((ICΛUC}} στο όνομα του τεστ,

τότε ξεκινάει αυτόματα η διεξαγωγή του τεστ και του εμφανίζεται η πρώτη ερώτηση.

Ο τρόπος διεξαγωγής των τεστ θα αναλυθεί στην επόμενη παράγραφο (§6.2.3).

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λίστα με τα διαθέσιμα τεστ από την

κατηγορία Εξαρτήσεων (Εικόνα 6.2.2.12).
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Εικόνα 6.2.2.12. Εμφάνιση διαθέσιμων ταtf από τ/ν κατηγορία Εξαρτήσεων.

6.2.3 Διεξαγωγή τεστ:

Μόλις ο χρήστης κάνει «κλικ» στο τεστ που θέλει να κάνει, αυτόματα του

εμφανίζεται η πρώτη ερώτηση του τεστ. Ένα παράδειγμα διεξαγωγής του Τεστ

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Έστω ότι ο χρήστης επιθυμεί να κάνει ένα τεστ από

την κατηγορία «Εξαρτήσεωv». επιλέγει την κατηγορία «Τεστ Εθισμού» και του

εμφανίζονται τα διαθέσιμα τεστ της κατηγορίας «Εξαρτήσεων», όπως δείξαμε και

στην προηγούμενη εικόνα (Εικόνα 6.2.2.10). Έστω ότι ο χρήστης θέλει να κάνει το

τεστ «Alcohol Assessmenl», το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι «κλΙJO) στον υπέρ

σύνδεσμο με το όνομα του τεστ. Έτσι το τεστ ξεκινάει με την εμφάνιση της πρώτης

ερώτησης. Οι οθόνες του τεστ αυτού, για να γίνει κατανοητό πως γίνεται η διεξαγωγή

του τεστ, φαίνονται παρακάτω (Εικόνες 6.2.3.1-6.2.3.4).
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Εικόνα 6.2.3.1. Έναρξη του tεσt με την εμφάνιση τ/ς πρώτης ερώτησης.

Στην μέση της σελίδας εμφανίζεται το όνομα της κατηγορίας του τεστ.

Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται το όνομα του τεστ που επfλεξε ο χρήστης από την

συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά και η εκφώνηση της ερώτησης που πρέπει να

απαντήσει ο χρήστης. Ακόμα δίνεται ο διαθέσιμος χρόνος που έχει ο χρήστης για να

απαντήσει την συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά και οι απαντήσεις μέσα από τις οποίες

μπορεί να επιλέξει. Όταν ο χρήστης αποφασίσει ποια από nς απαντήσεις θέλει αρκεί

να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπάκι.

Μετά για να εμφανιστεί η επόμενη ερώτηση πρέπει να πατήσει το κουμπάκι

που λέει «.Επόμενη Ερώτηση». Εάν δεν απαντήσει την ερώτηση μέσα στον επιθυμητό

χρόνο, τότε του εμφανίζεται μια ειδοποίηση που του λέει: «ο χρόνος της απάντησης

τελείωσε! Παρακαλώ περάστε στην επόμενη ερώτηση!». Μόλις ο χρήστης κάνει οκ,

τότε του εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη ερώτηση. Οι λειτουργίες αυτές φαίνονται

στις παρακάτω εικόνες.
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Εικ6να '.%.3.2. Eμφ6vιση α6μενης ερc&τησης ΩφoV Ο xpήστη~ qa. ωrαντήσα στην _Ροιποίιμενη.

Έτσι εμφανίζονται με την σεφά και οι υπόλοιπες ερωτήσεις του τεστ. Αν ο

χρήστης δεν προλάβει να απαντήσει μια ερώτηση μέσα στον δοσμένο χρόνο τότε του

εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει: «ο χρόνος της απάντησης τελείωσε! Παρακαλώ

περάστε στην επόμενη ερώτηση!)). Έτσι ο χρήστης είναι αναγκασμένος να πάει στην

επόμενη ερώτηση, παρόλο που δεν έχει απαντήσει στην προηγούμενη (Εικόνα

6.2.3.3)
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Εικόνα '.2.3.3.Παpάtιιpo δuι1όyoI) JEOΙ) ανayιcά.ζα τον χρήστη να μεταρd. cnην α6μενη ερόmιαη

_τώUoσεo i_XJ>6νoς.
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Ο χρήστης με τον ίδιο τρόπο συνεχίζει να κάνει το τεστ απαντώντας

διαδοχικές ερωτήσεις. Μόλις φτάσει στην τελευταία ερώτηση και την απαντήσει και

αυτήν το τεστ τερματίζει, αποθηκεύεται αυτόματα στην βάση, και ο χρήστη βλέπει

πάλι την σελίδα από όπου ξειάνησε με τα διαθέσιμα τεστ από την κατηγορία που είχε

πριν εΠΙλέξει (Εucόνα 6.2.3.4).
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Εικόνα6.2.3.4. Επιστροφή στην αρχική εικόνα με τα διαθέσιμα ttσ't πι; Kαnπoρkις μnά 'tOV

ttρμαnσμό'f(1) πctr.

Ο χρήστης μπορεί είτε να κάνει κάποιο άλ/ο τεστ από την ίδια κατηγορία,

είτε να επιλέξει ένα τεστ από κάποια άλλη διαθέσιμη κατ/Ύορία, είτε να δει τα

στατιστικάστοιχεία που αφορούντο τεστ αυτό και τα οποία υπολογίζονταιαυτόματα

μετά τον τερματισμότου τεστ.
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6.3 Η εφαφμογή από την πλευρά των γιατρών:

Όπως αναπτύχθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο που αφορούσε τους

χρήστες (§6.2), για να «μπει» ένας χρήστης (είτε γιατρός, είτε ασθενής) στην

εφαρμογή και να την χρησιμοποιήσει θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει πρόσβαση σε

αυτήν. Έτσι λοιπόν όταν κάποιος χρήστης μπαίνει στην σελίδα της εφαρμογής βλέπει

την παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.3.1). Υπάρχουν δύο mθανά σενάρια χρήσης, στο

σημείο αυτό. Το πρώτο σενάριο χρήσης, είναι να είναι καινούργιος ο γιατρός και να

χρησιμοποιεί την εφαρμογή για πρώτη φορά. Το δεύτερο σενάριο χρήσης είναι ο

Ύιατρός να έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και στο παρελθόν.

6.3.1 Ο γιατρός είναι καινούργιος, και χρησιμοποιεί την

εφαρμογή για πρώτη φορά.

Αφού ο γιατρός είναι καινούργιος, τα προσωπικά του στοιχεία δεν έχουν

καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων της εφαρμογής και άρα είναι αδύνατον να

αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή. Αυτό που είναι αναγκαίο να αναφέρουμε σε

αυτό το σημείο και που θα αναλύσουμε στην παράγραφο 6.4 που αφορά τον

διαχειριστή, είναι ότι ένα νέος γιατρός δεν αρκεί απλά να εγγραφεί στην εφαρμογή

για να αποκτήσει πρόσβαση, θα πρέπει να εmβεβαιώσει τα στοιχεία του αλλά και του

κωδικούς του ο διαχειριστής της εφαρμογής. Μόλις εmβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά

(δηλαδή μόλις ο νέος γιατρός γίνει νalidated) τότε ο γιατρός αποκτά πρόσβαση στην

εφαρμογή.

Για τον λόγο αυτό υπάρχει μια επιλογή στην αρχική σελίδα, όπου μπορεί να

πατήσει ένας νέος γιατρός για να εγγραφεί στην εφαρμογή. Η επιλογή αυτή φαίνεται

στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.3.1.1). Πατώντας στην επιλογή «Αν είστε νέος

γιατρός, πατήστε εδώ», ο γιατρός μεταφέρεται σε μια άλλη σελίδα (Εικόνα 6.3.1.2)
όπου βλέπει μια φόρμα καταχώρησης των προσωπικών του στοιχείων. Και οι δύο

εικόνες φαίνονται παρακάτω.
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εικόνα 6.2.1.I.ΕπιλοΥή νtoυ 'Υια1'ροό από τ/ν αρχική οελίδα.

Η σελίδα στην οποία μεταβαίνει ο νέος γιατρός αφού για να καταχωρήσει τα

προσωπικά του στοιχεία φαίνεται παρακάτω.
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εικόνα 6.2.1.2.Παράθυροδιαλό'Υου 'Υια τ/ν ειοαγωΥήνέου γιατροό.
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Στην συνέχεια ο νέος γιατρός συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθοδηγούμενος

από την φόρμα της εφαρμογής. Ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας ιroτής

φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.2.1.3).
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Εικόνα6.2.1.3. ΠαράδειΎJLα συμλήρωαης ~ρμας νtoυ ΥιατΡού.

Όπως είναι φανερό και από την παραπάνω εικόνα ένας νέος γιατρός πρέπει να

συμπληρώσει τα προσωmκά του στοιχεία όπως όνομα, επώwμο, όνομα πατρός,

ημ/νια γέννησης. φύλο, ειδικότητα αλλά και να επιλtξει κατηγορία, τηλtφωνo, καθώς

επίσης και τα στοιχεία διεύθυνσης. Τέλος ζητήσαμε από του χρήστες να

συμπληρώσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (Όνομα_Χρήστη, Κωδικός),

οι οποίοι θα χρησιμεύουν για την είσοδο των γιατρών στην εφαρμογή.

Μόλις ο γιατρός τελειώσει με την συμπλήρωση των στοιχείων του μπορεί είτε

να πατήσει το κουμπί submit για να καταχωρηθούν τα στοιχεία του στην βάση

δεδομένων, είτε να πατήσει το κουμπί reset και να «αδειάσεΙ.) την φόρμα, σε

περίπτωση που έχει κάνει κάποιο λάθος Ύ1α να την συμπληρώσει απ' την αρχή. Μόλις

ο Ύ1ατρός συμπληρώσει την φόρμα και πατήσει submit βλέπει μια εικόνα όπως η

παρακάτω (Εικόνα 6.3.1.4). Μετά απ' αυτό υπάρχει μια επιλογή επιστροφής στην

αρχική σελίδα.. Αν ο χρήστης «πατήσει» σε aυτόν τον υπέρ-σίινδεσμο μεταφέρεται

στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 6.3. ι.ι).
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Εucόνα 6.3.1.4. Σελiδα επιτυχούς καταχώρησης νέο\) yι.αtρoύ. ΦαΙνOνtαι τα στoΙXΕiα που !χο""

Kατaxωρη8εΙ

6.3.2 Ο γιατρός έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και

παλαιότερα.

Όπως μπορούμε να δούμε υπάρχει ένα παράθυρο διαλόγου με τον γιατρό

όπου ζητούνται οι προσωπικοί του κωδικοί για να αποκτήσει πρόσβαση στην

εφαρμογή. Οι κωδικοί που ζητούνται είναι το 'Ονομα Χρήστη και ο προσωπικός του

Κωδικός. Τους κωδικούς αυτούς του έχει ορίσει ο ίδιος ο γιατρός κατά την πρώτη

φορά που χρησιμοποιεί την εφαρμογή καθώς είναι απαραίτητο να εγγραφεί (§6.2.1).

Εκτός από τους κωδικούς ζητείται από το χρήστη να επιλέξει την ιδιότητα

του. Αν είναι δηλαδή ασθενής ή γιατρός, κάνει «κλΗ0) στο αντίστοιχο κουμπάκι. Σε

αυτήν την περίπτωση επt.λέyει το κουμπί <φατρόρ>. Αφού συμπληρώσει αυτά τα

πεδία, τότε μπορεί ο γιατρός είτε να πατήσει το κουμπάκι «EισαΎωγή~> είτε το

κουμπάκι «Σβήσιμο πεδίωΎ». Αν πατήσει το κουμπί «ΕισαγωΎή» τότε το σύστημα

ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων που έδωσε ο γιατρός και ανάJ.ι:ηα του δίνει

πρόσβαση στην εφαρμογή ή και όχι. Αν πατήσει το κουμπί (<Σβήσψο πεδίων)) τότε η

φόρμα (cαδειάζει}) και μπορεί να την συμπληρώσει ξανά.
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Εικ6να 6.3.2.1 Αρχική σεliδα Της ΣφαρμσΥής, ΡΕ τα CfTοιχεία 1'OV Ρατρο'ύ.

Μόλις ο γιατρός δώσε1 τα προσωmκά του στοιχεία, και με την προϋπόθεση

ότι αυτά είναι σωστά μεταβαίνει στην παρακάτω ειιcόνα (Εικόνα 6.2.2.2).

" '8 " 5-------•• ,- ·181 •.~ (.~:u _ •.
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-
Εικόνα 6.3.2.2. ΕισαΎC01ική σΣλίδα του Ύιαψού.

Eφaρμoyή Διαχείρισης ΨυχοδιαγνωστικώνΤεστ Σ<λίδα 88



Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης δεν είναι σωστά, το

σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους. Η περίπτωση αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω

εικόνα (Εικόνα 6.3.2.3).
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Εικόνα6.3.2.3. Μήνυμα λάθους σε περίπτωση λάθος κωδικών πρόσβασης.

Αν ο γιατρός δώσει σωστά τους κωδικούς πρόσβασης, τότε βλέπει την εικόνα

6.3.2.2. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός έχει πλtoν πρόσβαση στην εφαρμογή και άρα

μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Στα αριστερά της σελίδας βρίσκεται το μενού με τις

πιθανές επιλογές που έχει ο γιατρός μέσα από την εφαρμογή. Μπορεί να δει τα

προσωπικά του στοιχεία, τους ασθενείς που επιβλέπει καθώς επίσης και τα τεστ που

έχουν κάνει οι τελευταίο!, να δει τα στατιστικά στοιχεία από τα τεστ αυτά αJJ.iJ, και

να δώσει διάγνωση.

Ακόμα ο γιατρός έχει την δυνατότητα να αναζητήσει έναν χρήστη ή κάποιο

σιryκεκριμένo τεστ δίνοντας τα ακριβή του στοιχεία. Το μενού των γιατρών φαίνεται

στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.3.2.4).
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εικόνα 6.3.2.4. Το μενο(ι Τ(ιΛ' 'Υ,ατμών με τις UI-ΤOUPYU:ς.oo τους Kαρl;xει η εφαpμorή.

Έτσι λοιπόν αν ο γιατρός κάνει <ocλuo) στο κουμπί, Προσωπικά Στοιχεία, τότε

του εμφανίζονται τα προσωπικά τοο στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είχε καταχωρήσει ο

ίδιος ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή (Εικόνα 6,3,2.5),
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Εικόνα6.3.2.9. Εμφάνιση ΠΡOa(Ml'UCιOv στοιχεkov .,ιατρoV.

Στην συνέχεια ο γιατρός μπορεί να δει του ασθενείς που επιβλέπει κάνοντας

«κλuo~ στο αντίστοιχο κουμπάκι. Μετά από αυτήν την ενέργεια ο γιατρός βλέπει μια
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λίστα με τους ασθενείς που του έχει ανατεθεί να επιβλέπει. Μια μορφή της λίστας

αυτής είναι η παρακάτω (Εικόνα 6.3.2.6).
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Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα τα ονόματα που βρίσκονται

στην λίστα αυτή είναι υπέρ-σύνδεσμοι για μία άλλη σελίδα. Αν ο γιατρός επιλέξει

κάποιον από αυτούς τους ασθενείς. τότε μπορεί να δει όλα τα στατιστικά στοιχεία

που αφορούν το συγκεκριμένο ασθενή ξεχωριστά για κάθε τεστ. Εδώ έχουμε δύο

πιθανά σενάρια. Αν ο χρήστης έχει κάνει κάποιο τεστ και αν ο χρήστης δεν έχει κάνει

κανένα τεστ.

Αν ο χρήστης δεν έχει κάνει κανένα τεστ τότε του εμφανίζεται ένας άδειος

πίνακας με μια προειδοποίηση. Αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο παρακάτω (Εικόνα

6.3.2.7). Αντίθετα, αν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει έστω ένα τεστ η και παραπάνω

τότε τα τεστ αυτά φαίνονται στην λίστα έτσι ώστε ο γιατρός να μπορεί να επιλέξει

κάποιο από αυτά για να μπορεί να δώσει διάγνωση. Τα ονόματα των τεστ που

βρίσκονται στον πίνακα είναι υπέρ-σύνδεσμοι για να διευκολύνουν τον γιατρό στην

παροχή διάγνωσης (Εικόνα 6.3.2.8).
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Εικόνα 6.3.2.7. Σtατιctnκά στοιχεία Υια παροχή διά'1\'<ΟΟ11ς Υια χρήcπη που δεν έχει κάνει ακόμη

κανένα τεστ.
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ΕικόΥΟ.6.3.2.8. Στατιστικά στοιχεία Υω παροχή διάΥν<οσηςΥια χρήcπη που έχει κάνει τεστ.

Από την παραπάνω λίστα ο Ύιατρός μπορεί στην συνέχεια να επιλέξει Ύα/ ποιο

τεστ θέλει να δώσει διάΎVωση. Έτσι αν κάνει Ηκλιιο) στον τίτλο κάποιου τεστ

μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα που είναι η σελίδα παροχής διάΎVωσης. Στην σελίδα

εφaρμoγή Διαχείρισης ΨυχοδιαγνωστικώνΤεστ



αυτή υπάρχει μια φόρμα στην οποία υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία του

χρήστη αλλά και τα στοιχεία του τεστ για το οποίο ο γιατρός επιθυμεί να δώσει

διάγνωση. Έτσι το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο γιατρός είναι να συμπληρώσει την

διάγνωση. Αυτό βοηθάει πολύ τον γιατρό καθώς δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται

ούτε τα στοιχεία του χρήστη για τον οποίο θέλει να δώσει διάγνωση αλλά ούτε και τα

στοιχεία του τεστ (Εικόνα 6.3.2.9).
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Εικόνα 6.3.2.9. Παροχή διάγνωσης 1'0\1 Ύια1'ρού προς 1'OV χρ,ήστη.

Έτσι ο γιατρός συμπληρώνει το πεδίο «Παροχή Διάγνωσηρ). Αν είχε

ξαναδώσει διάγνωση για τον ασθενή αυτό και για το συγκεκριμένο τεστ θα

εμφανιστεί στο πεδίο αυτό, και μπορεί είτε να την αλλάξει είτε να την ενημερώσει.

Μόλις έχει τελειώσει μπορεί να πατήσει το κουμπί καταχώρηση και να αποθηκευθεί

η διάγνωση στην Βάση Δεδομένων. Μόλις καταχωρηθεί η διάγνωση στην βάση το

σύστημα επιστρέφει στην σελίδα των ασθενών, έτσι ώστε να μπορεί ο γιατρός αν

θέλει να δώσει διάγνωση για κάποιον άλλο ασθενή (Εικόνα 6.3.2.10).
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Εικόνα 6.3.2.10. EDσTρoφι; 0111" λioτo. 'I'(ιJV ασθι:νών Ύ1Ω ΣΩΡΟΧίι διάywoσης ιη: KάJrolOν άλλο

ασβι:vή.

Ο γιατρός μπορεί να αναζητήσει κάποιο τεστ -γνωρίζοντας είτε το όνομα tOU
είτε την κατηγορία στην οποία ΑUτό ανήκει (Εικόνα 6.3.2.11).

.....-.-......,_.~

-

r...".... /ιοομο;...... "",...,.. _ ασ. σ ......"'_ ..iIo.

"........ -

Εικ6να. 6.3.1.1 Ι. λνα.ζ,ή-nισιι tten' dtt Ρε~ 1'0 6νομαdtt Ρε ~ιnι τιιν Ko:ηιyoρ(cι.
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Έτσι ο γιατρός μπορεί είτε να Ύράψει το πλήρες όνομα ή ένα μέρος του

ονόματος του τεστ ή το πλήρες όνομα ή ένα μέρος του ονόματος της κατηΎορίας στην

οποία ανήκει το τεστ που αναζητά. Επίσης μπορεί να μην δώσει και κανένα στοιχείο

και έτσι τότε το σύστημα θα του επιστρέψει σαν αποτελέσματα όλα τα τεστ που είναι

απoθηΙCΕUμένα στην βάση μαζί με την αντίστοιχη κατηΥορία (Εικόνες 6.3.2.12
6.3.2.17)._._-----
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Elιc6να '.3.2.12. ΑναζήΤησητεστ XfJ)Ρ(ς κριτήρια.

Ι(·..,~-

D-.u>··_.__ ι;..- _
'LJ a ~-...... /___==__

~
~s., ........ ,.,_,_.",•• I~

Sotooόιι.. ...-"D>«<IoΩ]n ',_

",...--c..._κ-;

"_1':-
ιι._ικ--

ιι. ,κ--_ ,_ιw..Ioo....
....._ c....;", ~._

.-.........ιιo ... -..d.. ...,... .I__......__..1 _

~_ ...._"'"-""
Eoόoι-'O-b__ '--.._ __.
......... 1 .

... y_Doioι~_τoι:8oι:_
ιo_, .._,.....t<όιιι1τ_κ-ooι.,o.,____ τ..1..~

-

Υ·
ο

"" :Ι. ,~ .. .... •• .... ........ -

Εικόνα 6.3.2.13. Aπoτελtoματα αναζήΤησης τεστ XfOρ(ς κριτήρια.
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Εικόνα 6.3.2.14. ΑναζήΤηση τwr με κριτήριο ονόματος.
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Εικόνα6.3.2.15. AπOttλtσματα αναζήΤησης τεστ με κριτήριο ονόματος.
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Εικόνα 6.3.2.16. Αναζήτηση τεστ με κριτ/ριο κατηΎΟρiας.
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Εικόνα 6.3.2.17. Aπoτεltσματα αναζήτησης τεοτ με ΚΡΙτ/ΡΙΟ καπι'Τορίας.

Με τον ίδιον τρόπο μπορεί ο γιατρός να αναζητήσει και έναν ασθενή. Έτσι ο

γιατρός μπορεί είτε να γράψει το πλήρες όνομα ή ένα μέρος του ονόματος του ασθενή

ή το πλήρες επώνυμο ή ένα μέρος από το επώνυμο του χρήσrη που αναζητά. Επίσης

μπορεί να μην δώσει και κανένα στοιχείο και έτσι τότε το σύστημα θα του επιστρέψει
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σαν αποτελέσματα όλouς τouς χρήστες που είναι αποθηκευμένοι στην βάση (Εικόνες

6.3.2.18.6.3.2.23).

-_.1", '~Iu_ιυι_Ο • __ Lι.- _
tι ......ιn....;,.:-=':.:.._=__..;:~::;;;ΞΞΞΞΞΞ:Ξ:Ξ:;;~

",ιι:;ο.ι_ ~,

r,-.rn.. .......... _ ~ .... ...-..-aoi"'---

-
-

Εικόνα 6..3.1.18. Αναζ1\τηση χρίιστη XCOPLς ιφιτtιpιa.
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εικόνα6.3.2.20. Αναζήτηση XΡήtttη με κριτήριο oνeμα1Oς.
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εικόνα 6.3.2.21. Aπoτtλtσματα αναζήτησης χρήστη με κριτήριο ονόματος.
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εικόνα 6.3.2.22. Αναζήτηση χρήστη με κριτήριο επωνύμου.
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Εικόνα 6.3.2.23. Αποτελέσματα αναζήτησης χρήστη με κριτ/ριο επωνύμου.

Στην συνέχεια θα αναλύσουμε την εφαρμογή από την πλευρά του διαχειριστή.

Πotές λειτουργίες μπορεί να κάνει μέσα από την εφαρμογή και πώς γίνονται οι

λειτουργίες αυτές.
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6.4Ηεφαρμογή από την πλευρά του διαχειριστή:

ο διαχεφιστής είναι στην ουσία αυτός που έχει τον πλήρη έλεΥχο της

εφαρμογής τόσο σε ότι αφορά τους χρήστες αλλά και σε ότι αφορά τα τεστ.

Διαχειρίζεται την εφαρμογή και την μετατρέπει ανάλογα με τις υπάρχουσες ανά-yιcες.

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να κάνει 3 διαφορετικές λειτουργίες που

αφορούν τον χρήστη και 3 διαφορετικές λειτουργίες που αφορούν τα τεστ. Οι

λειτουργίες που αφορούν τον χρήστη είναι:Ι. Αναζήτηση για νέο χρήστη,

2.Τροποποίηση χρήστη, 3.Διαγραφή χρήστη. Οι λειτουργίες που αφορούν τα τεστ

είναι: Ι.Εισαγωγή νέου τεστ, 2. Τροποποίηση τεστ, 3.Διαγραφή τεστ.

Όμως όπως ακριβώς ίσχυε και για τον χρήστη και το γιατρό, έτσι και ο

διαχειριστής θα πρέπει να δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς για να μπει στην

εφαρμογή. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, όλοι οι χρήστες ξεκινούν από την αρχική

σελίδα της εφαρμσγής. Ο διαχειριστής, επιλέγει τον υπέρ-σύνδεσμο που τον αφορά, ο

οποίος βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας και βλέπει την δική του σελίδα

πρόσβασης στην εφαρμογή (Εικόνες 6.4.1-6.4.2).
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Εικόνα 6.401 Αρχική σελίδα εφαρμΟ'Υής.
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Εικόνα 6.4.2. Αρχική σελίδα διαxι:ιρun'ή.

,., - ο

Στ/ν συνέχεια ο διαχειριστής δίνει τους κωδικούς πρόσβασης του και αν αυτοί είναι

σωστοί τότε εισέρχεται στην εφαρμογή, ενώ αν είναι λάθος του επιστρέφει ένα

μήνυμα λάθους (Εικόνες 6.4.3-ό.4.4) ...------.·.,·_,<,I~Il.ι_.
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Εικόνα ' ....3. Αρχική oι:λiδcι: διαχι:ιρΜΠή.
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Εικόνα 6.4.4. Σελ(δα Jro\) Ρλtπtι ο διαxεψιcnήςσε Jttρύπωση Jro\) τα στoιxεfα Jro\) txει δώσει

ε(ναι λανθασμtνα.

6.4.1. Λvaζιίπισιι 1,α yέD χΡ'ί<πη,

Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Αναζήτηση Ύια νέο χρήστη)), τότε το

σύστημα του επιστρέφει όλους τους χρήστες οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι στην

βάση δεδομένων και οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί Ύια την ορθότητα των

στοιχείων που έχουν δώσει (δηλαδή δεν είνοι validated) (Εικόνες 6.4.1.1-6.4.1.2).
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Εικόνα 6.4.1.1. Εμφάνιση των νέων χρηστών που δεν έΧουν εmβεμαιωθεί ακόμα.

..,

Όπως βλέπουμε και από την παραπάνω εικόνα το σύστημα εμφανίζει όλους

τους νέους χρήστες είτε είναι γιατροί είτε είναι ασθενείς. Δίπλα σε κάθε χρήστη

υπάρχει μια επιλcryή "validate". Έτσι ο διαχεφιστης μπορεί να επtλέξει τον χρήστη

που θέλει να επιβεβαιώσει. Μόλις επtλέξει το "validate" για κάποιο χρήστη ο

διαχεφιστής μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα όπου βλέπει όλα τα στοιχεία που έχει

καταχωρήσει ο χρήστης και μπορεί να τον επιβεβαιώσει αν τα τελευταία είναι σωστά.

Στην συνέχεια μπορεί να πατήσει το κουμπί «Ενημέρωση» και να αποθηκευτούν οι

αλλαγές που έκανε. Για να επιβεβαιώσει έναν χρήστη ο διαχεφιστης αρκεί να κάνει

κλικ στο κουμπί «Επιβεβαιωμέν09> και μετά να πατήσει «Ενημέρωση» για να

αποθηκευτεί η αλλαγή στην βάση. Από κει και έπειτα οι χρήστες (είτε είναι γιατροί

είτε ασθενείς) έχουν απoΙCΤΉσει πρόσβαση στην εφαρμογή και άρα μπορούν να την

χρησιμοποιήσουν (Εικόνες 6.4.1.2-6.4.1.3).
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Εικόνα 6.4.1.2. Σελίδα επιβεβαίωσης ασθενή•
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Εικόνα 6.4.1.4. ΕπιβεΡοίωση νέου ασθενή από 'W διοχεψιστή.
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6.4.2. Tp01CO"Oiqm, χp~tΠt/:

Στην τροποποίηση χρήστη ο διαχεφιστής έχει την δυνατότητα να

τροποποιήσει τα στοιχεία που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Μόλις πατήσει

το κουμπί «Τροποποίηση Χρήστη» του εμφανίζεται η σελίδα στην οποία μπορεί να

δώσει το όνομα και το επώνυμο του χρήστη και στην συνέχεια αν πατήσει το κουμπί

c<Αναζήτησψ> του επιστρέφει όλα τα στοιχεία του ασθενή (Εικόνα 6.4.2.1-6.4.2.2). Η
αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνει με κριτήριο είτε το όνομα είτε το επώνυμο.Έστω ότι

σε αυτήν την περίπτωση κάνουμε μια αναζήτηση με βάση το επώνυμο. Τα ίδια

συμβαίνουν και αν κάνουμε μια αναζήτηση με βάση το όνομα.

MXΙ!J-- ....... _---..,·,u_•.- ,.... -.;>«--_.

"-_.
.-....ι1_

- .. ..~.-- .... -
Εικόνα. 6.4.2.1.Αναζήτ/ση χρήστη ΎUl Tρon:OJfO(qoη 1'0)\1 σt01XΕ'ων1'0\1 με Ράση το επώνυμο.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένας πίνακας ίδιος στην μορφή με τον

πίνακα που έβλεπε ο διαχεφιστής στην (<Αναζήτηση Νέου Χρήστη», Σχεδιάστηκε

έτσι για να υπάρχει ομΟιο-Υένεια στην εφαρμο'γή αφού και τα δύο σενάρια αφορούν

τροποποίηση, καθώς στην ουσία η επιβεβαίωση χρήστη γίνεται με την τροποποίηση

ενός μόνο πεδίου της φόρμας αυτής.
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Εικόνα 6.4.2.2.Φόρμα 1"ροmmoίησης σroΙXΕίων 1"Ου χρήστη.

Όπως βλέπουμε και από την φόρμα αυτή ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα

να τροποποιήσει όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ή και να συμπληρώσει

κάποια πεδία που ο χρήστης είχε παραλείψει. Η διαφορά που έχει αυτή η φόρμα σε

σχέση με την φόρμα της <<Αναζήτησης Νέου Χρήστη» ότι στην πρώτη ο διαχειριστής

έβλεπε τον κωδικό του χρήστη στην βάση, ενώ στην φόρμα της «Τροποποίησης

Χρήστη» υπάρχει ο κωδικός του γιατρού. Έτσι ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να

αν το θέλει να αλλάξει τον κωδικό του γιατρού και έτσι να καθορίσει το ποιος

Ύιατρός θα επιβλέπει ποιόν χρήστη. Μόλις ο διαχειριστής ολοκληρώσει την

τροποποίηση των στοιχείων του χρήστη, πατάει το κουμπί «Ενημέρωση» οπότε και

καταχωρούνται οι αλλαγές στην βάση.

6.4.3. Δ,a1paφΙ; χΡΙ;στιι:

Στην διαΎραφή χρήστη ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαΎράψει τα

στοιχεία που αφορούν κάποιο σuΎΚεκριμένo χρήστη. Μόλις πατήσει το κουμπί

«Διαγραφή Χρήστη» του εμφανίζεται η σελίδα στην οποία μπορεί να δώσει το όνομα

και το επώνυμο του χρήστη και στην συνέχεια αν πατήσει το κουμπί «ΔιαΎραφή

Χρήστη» του επιστρέφει όλα τα στοιχεία του χρήστη είτε αυτός είναι ασθενής είτε

είναι γιατρός. Η αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνει με κριτήριο είτε το όνομα είτε το

επώνυμο, είτε και χωρίς κανένα κριτήριο (Εικόνες 6.4.3. J~6.4.3.6 ).
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Εικόνα 6.4.3.]. Σtλiδα αναζήτησηςχρήστη για δΙαΥραφή των GTOIΧtkov του, χωρίς κριτήρια.
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Εικόνα 6.4.3.2. Aπoτελtσματα αναζήτησης για την δΙαΥραφή χρήστη, χωρίς κριτήριο.

Όπως βλέπουμε αν κάνουμε αναζήτηση χωρίς κριτήρια, το σύστημα

επιστρέφει όλους τους χρήστες που είναι καταχωρημένοι στην βάση. Δίπλα σε κάθε

όνομα υπάρχει μια επιλογή η οποία είναι υπέρ-σύνδεσμος και που αν ο διαχειριστής

τον πατήσει ο χρήστης διαγράφεται αυτόματα από την βάση και επιστρέφει στην

αρχική σελίδα διαγραφής χρήστη, από όπου μπορεί να είτε να διαΎράψει κάποιον

εφαρμσγή Διαχείρισης Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ



άλλο χρήστη είτε να ειcτελtσει κάποια άλλη λειτουργία από αυτές που του παρέχει η

εφαρμογή.
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Εικόνα6.4.3.3. Αναζήτηση 'Χρήστη Ύια δΙαΥραφή των στοιχείων του, με βάση το όνομα.

•------- ,,'!.,Iu..~ 1....1

Εικόνα 6.4.3.4. Αποτελέσματα αναζήτησης 'ΧΡήστη Ύια διayΡαφή με βάση το όνομα.
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Εικόνα6.4.3.5. Αναζήτηση JPήστη Υιο: διcrrρα~ παν ατοιΡ;{ιΩν τou, με ράση το αrWνuμo·

Οπως βλέπουμε δεν είναι απαραίτητο να δώσουμε το πλήρες όνομα του

χρήστη Ύια να πάρουμε αποτελέσματα, αρκεί μόνο ένα μέρος του ονόματος.

----.....--.'''-;- t. Πι 1':'.: 1,_""0.0:- ·110:1 _

εικόνα 6.4.3.6. A.ιroπ)..tσματα αναζ1\τιιΟ1\ς 'XJtI\cnη JUI διaτρα'" τcoν στoqdιιw ΥΟ\Ι με "ση ΥΟ

αciMιμo·
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Στην συνέχεια θα δούμε τις λειτουργίες που μπορεί να κάνει ο διαχειριστής

και που αφορούν στην διαχείριση των τεστ(Εισαγω-Υή, Τροποποίηση και Διαγραφή

τεστ).

6.4.4. EΙmJΊω1ή νέου τεtn:

Αν ο διαχειριστής θέλει να εισάγει ένα νέο τεστ στην εφαρμογή το οποίο θα

χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια από ΤΟΊ»ς ασθενείς αρκεί να πατήσει το κουμπί

«Εισαγωγή Νέου Τεστ» από το μενού του διαχειριστή. Αυτό που πρέπει να

αναφέρουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι τα τεστ αυτά και ανάλογα με την κατηγορία

που ανήκουν δίνOνtαι στον διαχειριστή από τον αρμόδω γιατρό της κατηγορίας. Η

φόρμα για την εισαγωγή ενός νέου τεστ στην βάση φαίνεται παρακάτω (Εικόνα

6.4.4.1).
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Εικόνα6.4.4.1. Φδρμα συμπλήρωσης σroιχείων ΎW την εισαγω-Υή ενός νtO\) Tεcn emιν βάση.

Βλέπουμε ότι για την εισαγωγή ενός νέου τεστ είναι απαραίτητα δύο στοιχεία,

το όνομα που θέλουμε να έχει το τεστ ή αλλιώς τον τίτλο του τεστ, και την κατηΎορία

στην οποία αυτό θα ανήκει. Ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας αυτής δίνεται

παρακάτω (Εικόνα 6.4.4.2).

εφαρμογή Διαχείρισης Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ Σ,λιδα 111



-,._----•. _. .Ω -.) !.~ 'υ -.ιΜ,...,_

11__,-,_-"_0,-_,,,,_

E-τ-rtIΝΙΟυ ΤΜ'Ι'

")qq ---

Εικόνα 6.4.4.2.ΠαράδεΙΥμα συμπλήρωσης της φόρμας εισαyιtη'ής νέου πστ.

Το όνομα του τεστ που θέλουμε να δημιουΡΥήσουμε είναι "test
personality" και θα ανήκει στην κατηγορία με τα τεστ προσωπικότητας. Στην

συνέχεια αν πατήσει το κουμπί ({ΔημωυpΎίω~ τα στοιχεία αυτά θα καταχ.ωρηθούν

αυτόματα στην βάση. Αν πατήσουμε το κουμπί "Reset" τα στοιχεία σβήνονται.

Αν λοιπόν καταχωρήσει τα στοιχεία πλέον θα υπάρχει στην βάση ένα τεστ με

όνομα "test personality" το οποίο θα ανήκει στην κατηγορία με τα τεστ

προσωπικότητας. Το τεστ αυτό, θα είναι κενό, δηλαδή δεν έχει ακόμα ούτε ερωτήσεις

αλλά ούτε και απαντήσεις. Όταν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί «Δημιoυργίω~

συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το πρώτο το οποίο έχουμε ήδη αναλύσει

είναι η καταχώρηση του τεστ στην βάση, και το δεύτερο είναι ότι ο διαχεφιστής

μεταβαίνει σε μια άλλη σελίδα όπου του δείχνει τα στοιχεία του τεστ που έχουν

καταχωρηθεί (Εικόνα 6.4.4.3).
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Εικόνα 6.4.4.4. EπΙΤVΧής καταχώρηση νέου ττcM'.

'- _.

Όπως βλέπουμε και από την παραπάνω εικόνα, στην πάνω αριστερή γωνία

της σελίδας εμφανίζεται ένα μήνυμα εmτυχούς καταχώρησης του τεστ (test
successfully inserted!). Στο κέντρο της σελίδας εμφανίζεται το όνομα του τεστ που

είχαμε δώσει στην προηγούμενη σελίδα και που πλέον έχει καταχωρηθεί στην βάση.

Επίσης εμφανίζονται και τυχόν ερωτήσεις που υπάρχουν στο τεστ.

Όπως αναφέραμε και πριν, επειδή μόλις καταχωρήσαμε το τεστ αυτό είναι

λογικό να μην έχει ακόμα ερωτήσεις. Το σύστημα το επιστρέφει αυτό σαν μήνυμα

και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στον διαχεφιστή να εισάγει νέες ερωτήσεις, εάν

το εmθυμεί. Αυτό μπορεί να συμβεί αν πατήσει το κουμπί «Προσθήκη Ερώτησηζ». Η

ενέργεια αυτή τον μεταφέρει στην επόμενη σελίδα η οποία είναι η σελίδα εισαγωγής

νέας ερώτησης (Εικόνα 6.4.4.5).
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Εικ6νο.6.4.4.5. Φ6ρμα ασcrrωτής νtα.ς tpώ1'ησης.

Στην φόρμα αυτή, γt(1 να είναι επιτυχής η καταχώρηαη μιας νέας ερώτηαης

είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα στοιχεία που ζητούνται. Αρχικά., ο

διαχεφιστής πρέπει να συμπληρώσει τον «Χρόνο Απάντηση9), ο χρόνος αυτός είναι

ο διαθέσιμος χρόνος που θα έχει ο χρήστης για να απαντήσει την ερώτηση. Όταν ο

χρήστης κάνει το τεστ ο χρόνος αυτός μετράει αντίστροφα, όταν μηδενίσει ο χρήστης

πρέπει να περάσει στην επόμενη ερώτηση, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενη

παράγραφο (§6.2.3).

Στην συνέχεια ο διαχεφιστής εισάγει την εκφώνηση της ερώτησης, το επίπεδο

δυσκολίας της ερώτησης αλλά και τouς βαθμούς που θα έχει η ερώτηση αυτή. Το

επίπεδο δυσκολίας της ερώτηαης σε αυτήν την έκδοση της εφαρμογής δεν

χρησιμοποιείται και άρα είναι προαιρετική η συμπλήρωση του πεδίου αυτού. Οι

βαθμοί της ερώτησης χρειάζονται για τον υπολογισμό στην συνέχεια των

στατιστικών στοιχείων πou αφορούν τους χρήστες.

Κάθε ερώτηση έχει κάποιους πόντους, δηλαδή τους μέyιστouς βαθμούς που

μπορεί να πάρει ένας χρήστης αν δώσει την πιο σωστή απάντηση για την

συγκεκριμένη ερώτηση. Τον όρο πιο σωστή απάντηση τον χρησιμοποιούμε καθώς

στα ψυχοδιαγνωστικά τεστ δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση. Όλες οι

απαντήσεις θεωρούνται σωστές και ανάλσΥα με το ποια απάντηση δίνει ο χρήστης ο

γιατρός μπορεί να βγάλει διαφορετικό συμπέρασμα.

Όταν ο διαχειριστής συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να πατήσει

το κouμπί (dlροσθήιcφ) και να καταχωρήσει την ερώτηση στο τεστ η να πατήσει το

κουμπί "Reset" να αΙCUΡΏΣει όλα τα πεδία και να γράψει την ερώτηση ξανά από την

αρχή (Εικόνα 6.4.4.6).
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Εικόνα6.4.4.6. Παράδειτμα συμπλήρωσης 1ης φόρμας ttσαΎωγήι; νtας ερώΤηση;.

Μόλις συμπληρώσει τα πεδία, ο διαχεφιστής πατάει «Πρoσθήκη~) και

αυτόματα η ερώτηση καταχωρείται στην βάση δεδομένων. Πλέον υπάρχει μια

ερώτηση στην βάση δεδομένων που να ανήκει στο τεστ "test personaIity" της

κατηγορίας Προσωπικότητας. Δεν έχει καταχωρηθεί κάποια απάντηση που να ανήκει

στην ερώτηση αυτή. Έτσι εκτός από την καταχώρηση της ερώτησης ο διαχεψιστής

μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα της εφαρμογής που είναι η σελίδα «ΕισαγωΥής

απαντήσεων» (Εικόνα 6.4.4.6).
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Εικόνα6.4.4.6. Φόρμα εισayα/'yής νtας απάντησης στην προηΥούμενακατοιωρημένη ερώτηση.

Για να καταχωρηθεί μια νέα απάντηση είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν

όλα τα στοιχεία της παραπάνω φόρμας. Επειδή πολλά ψυχοδιαγνωστικά τεστ έχουν

σαν πιθανές απαντήσεις το «ΝαΙ}) ή ~(Όχl}) η φόρμα εισαγωγής απαντήσεων δίνει την

δυνατότητα να εισάγονται δύο απαντήσεις ταυτόχρονα, έτσι ώστε με μια μόνο φόρμα

να μπορούμε να δώσουμε όλες τις απαντήσεις σε μια τέτοιου τύπου ερώτηση. Ακόμα,

αν η ερώτηση έχει παραπάνω από δύο πιθανές απαντήσεις η εφαρμογή δίνει την

δυνατότητα στον διαχειριστή να προσθέσει στην φόρμα ένα ακόμα πεδίο απάντησης.

Έτσι βλέπουμε ότι η φόρμα μπορεί να τροποποιηθεί δυναμικά ανάλογα με το

πόσες mθανές απαντήσεις έχει η ερώτηση που έχουμε καταχωρήσει. Αυτό γίνεται αν

πατήσει ο διαχειριστής το κουμπί «.Ενημέρωση Απάντησηφ. Τότε η φόρμα αντί να

έχει δύο πεδία προσθήκης της εκφώνησης της απάντησης εισάγεται ένα ακόμα και

αποκτά τρία. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε τέσσερα ή και

περισσότερα πεδία προσθήκης απάντησης για την ίδια ερώτηση. Αν ο διαχειριστής

πατήσει το κουμπί «Διαγραφή Απάντησηφ το εmπλέον πεδίο που προσθέσαμε πριν

για την εισαγωγή τρίτης πιθανής απάντησης διαγράφεται.

Αφού ο διαχειριστής ορίσει το πόσες απαντήσεις θα έχει η ερώτηση

συμπληρώνει τα πεδία. Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι πρώτα ο διαχειριστής

πρέπει να ορίσει πόσες πιθανές απαντήσεις έχει η ερώτηση και στην συνέχεια να

συμπληρώσει τα πεδία. Αν συμπληρώσει πρώτα τα δύο πεδία με τις εκφωνήσεις των

απαντήσεων και μετά κάνει ~(Eνημέρωση Απάντησηρ) τότε το σύστημα θα του

προσθέσει και ένα νέο πεδίο για να προσθέσει μια ακόμα πιθανή απάντηση αλλά τα

άλλα δύο πεδία δεν θα είναι πλέον συμπληρωμένα καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να

αποθηκεύονται προσωρινά οι απαντήσεις.Έτσι τα πεδία της φόρμας συμπληρώνονται
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τελευταία. Ένα παράδειγμα, συμπλήρωσης της φόρμας φαίνεται παρακάτω (Εικόνα

6.4.4.7):
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Εικόνα 6.4.4.7. Παράδειγμα συμπλήρωσης φόρμας εισαγ<ιΥΥής απαντήσεων

Στην συνέχεια ο διαχειριστής αν θέλει να καταχωρήσει τις απαντήσεις

αυτές πατάει το κουμπί «Προσθήκη Απαντήσεων» και οι απαντήσεις αποθηκεύονται

στην βάση δεδομένων. Εκτός αυτού μόλις κάνει την ενέργεια αυτή μεταφέρεται ξανά

στην σελίδα εισαγωγής νέας ερώτησης. Από κει μπορεί με τον ίδιο τρόπο να εισάγει

και άλλες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους, είτε να εκτελέσει κάποια

άλλη λειτουργία στην εφαρμογή.

6.4.5. Τροποποίηση τεστ:

Αν ο διαχειριστής θέλει να τροποποιήσει ένα τεστ που υπάρχει ήδη στην

βάση δεδομένων της εφαρμογής αρκεί να πατήσει το κουμπί «Τροποποίηση Τεστ»

από το μενού του διαχειριστή. Η φόρμα για την τροποποίηση ενός τεστ και την

μετέπειτα αποθήκευση του στην βάση δεδομένων φαίνεται παρακάτω (Εικόνα

6.4.5.1).
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Εικ6νο. 6.4.4,1. ~pμα cnιμalίίρmσης στoι.xεiων 'TUI την τριηroaΙηση ενός ωrά:ρIOVΤoς τεστ.

Bλtπoυμε ότι για την τροποποίηση ενός τεστ είναι απαραίτητα δύο στοιχεία.

το όνομα που έχει το τεστ ή αλ/ιώς τον τίτλο του τεστ, και την κατηγορία στην οποία

αυτό ανήκει. Ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας αυτής δίνεται παρακάτω

(Εικόνα 6.4.5.2).
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Έτσι ο διαχεφιστής δίνει το όνομα του τεστ που θέλει να τροποποιήσει και

την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. Στην συνέχεια, αν πατήσει το κουμπί

«καταχώρηση)) μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα της τροποποίησης τεστ. ενώ αν

πατήσει το "Reset" τα πεδία ακυρώνονταικαι μπορείνα συμπληρώσειτην φόρμα από

την αρχή.

Στην επόμενη σελίδα ανάλογα με τα αποτελέσματαπου του έχει επιστρέψειτο

σύστημα σύμφωνα με τα κριτήρια που είχε θέσει για την αναζήτηση του προς

τροποποίηση τεστ, μπορεί να επιλέξει το τεστ που θtλει να τροποποιήσει (Εικόνα

6.4.5.3).
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Εικόνα6.4.5.3. Aπoτελtσματα yuι την τροποποίηση τεστ με βάση το όνομα και την κατηΥΟΡία.

Αν ο διαχεφιστής δεν γνωρίζει το όνομα του τεστ που θέλει να τροποποιήσει

μπορεί να αφήσει κενό το πεδίο του ονόματος και να κάνει αναζήτηση μόνο με βάση

την κατηγορία στην οποία ανήκει το τεστ (Εικόνα 6.4.5.4).
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Εικόνα 6.4.5.4. Aπoτελtoματααναζήτησης για την τροποποίηση π:οτ, με μάση μόνο την

KaTηyopia.

Βλέπουμε ότι σε ιcάθε περίπτωση το σύστημα επιστρέφει είτε ένα μεμονωμένο

αποτέλεσμα είτε μια λίστα αποτελεσμάτων. Σε ιcάθε περίπτωση, ο διαχειριστής

μπορεί να επιλέξει το τεστ το οποίο θέλει να τροποποιήσει αν ιcάνει κλιιc στο

~<μoλύβo> (edit) που βρίΣΙCεται δίπλα στο όνομα ιcάθε τεστ. Με αυτόν τον τρόπο

μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου βλέπει τα στοιχεία του τεστ αλλά ιcαι τις

ερωτήσεις που αυτό περιέχει (Eιιcόνα 6.4.5.5).
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Εικόνα 6.4.5.5. Φόρμα τροποποiησηςπ:στ
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Σε αυτή την φόρμα ο διαχειριστής έχει την ικανότητα να τροποποιήσει όχι

μόνο το όνομα του τεστ, αλλά και την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. Εκτός από

αυτά τα στοιχεία του τεστ από κάτω δίνονται και οι ερωτήσεις που περιέχει το τεστ

αυτό και ο διαχειριστής αν το θέλει έχει την δυνατότητα να τις τροποποιήσει και κάθε

μια ξεχωριστά. Αν ο διαχειριστής θέλει να τροποποιήσει κάποια από τις ήδη

καταχωρημένες ερωτήσεις μπορεί να επιλέξει την ερώτηση την οποία θέλει να

τροποποιήσει αν κάνει κλικ στο «μολύβι» (edit) που βρίσκεται δίπλα στο όνομα κάθε

τεστ. Αν επιλέξει κάποια ερώτηση για να την τροποποιήσει μεταφέρεται σε μια νέα

σελίδα που μπορεί να τροποποιήσει όλα τα στοιχεία μιας ερώτησης (Εικόνα 6.4.5.6).
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Εικόνα 6.4.5.6. CWρμα τροποποίησης ερώτησης.

~ "., • ;; Ι

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τον χρόνο απάντησης, την εκφώνηση της

ερώτησης, το επίπεδο (σε αυτήν την έκδοση δεν χρησιμοποιείται, υπάρχει για λόγους

επεκτασιμότητας) τους πόντους της ερώτησης, αλλά και τον κωδικό της βασικής

ερώτησης. Ο κωδικός της βασικής ερώτησης είναι ο κωδικός που έχει μια ερώτηση

αν είναι η βασική. Αυτό το στοιχείο υπάρχει καθώς στα ψυχοδιαγνωστικά τεστ οι

ερωτήσεις επαναλαμβάνονται αλλά με διαφορετική διατύπωση κάθε φόρα. Έτσι μια

ερώτηση είναι βασική αν έχει κάποιες εναλλακτικές ερωτήσεις δηλαδή ερωτήσεις

παρόμοιες με την αντίστοιχη βασική που μετρούν τα ίδια πράγματα, αλλά έχουν

διαφορετική διατύπωση. Αυτό το πεδίο επίσης δεν χρησιμοποιείται στην παρούσα

έκδοση της εφαρμογής αλλά υπάρχει για λόγους επεκτασιμότητας.

Επίσης στην φόρμα αυτή υπάρχουν και οι καταχωρημένες απαντήσεις που

αντιστοιχούν στην ερώτηση αυτή και οι οποίες μπορούν επίσης να τροποποιηθούν

εφ' όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αν ο διαχειριστής επιλέξει να τροποποιήσει μια
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απάντηση αρκεί να κάνει κλικ στο «μολύβυ) (edit) που βρίσκεται δίπλα από κάθε

απάντηση. ·Ετσι μεταφέρεται στην σελίδα τροποποίησης απάντησης (Εικόνα 6.4.5.7).
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Εικόνα 6.4.5.7. Φόρμα ΤΡΟΠΟJrOiησηςωrάντησης.

Στην φόρμα αυτή μπορεί ο διαχεψιστής να αλλάξει την εκφώνηση της

ερώτησης αλλά και τον βαθμό που θα έχει αυτή. Στην συνέχεια πατώντας το κουμπί

«Ενημέρωση Απάντησηρ) καταχωρούνται τα νέα στοιχεία της απάντησης, ενώ αν

πατήσει «Διαγραφή Απάντησηρ) η απάντηση με όλJJ. τα στοιχεία της διαγράφεται

οριστικά. Όποια και από τις δύο ενέργειες να εκτελέσει ο διαχεφιστής στην συνέχει

επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα Τροποποίησης Ερώτησης όπου μπορεί είτε να

τροποποιήσει με τον ίδιο τρόπο κάποια άλλη απάντηση.

Μια άλλη ενέργεια που μπορεί να κάνει ο διαχεφιστής από την σελίδα

Τροποποίησης Ερώτησης είναι να εισάΎει μια νέα απάντηση. Αυτή η δυνατότητα

δίνεται μέσα από έναν υπέρ·σύνδεσμο «Εισαγωγή νέας απάντησηρ) που υπάρχει

κάτω από τις απαντήσεις που είναι ήδη καταχωρημένες σε αυτήν την ερώτηση. Αν ο

διαχεφιστής επιλέξει να εισάγει μια ακόμα απάντηση στην ίδια ερώτηση μεταφέρεται

σε μια άλλη σελίδα (Εικόνα 6.4.5.8).
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εικόνα 6.4.5.8. ΠΡΟσθίικη νtας ωιάνnιoης.

Στην φόρμα αυτή ο διαχεφιστής δίνει την εκφώνηση αλλά και τον βαθμό που

αντιστοιχεί στην απάvtηση. Στην συνέχεια πατάει «Καταχώρηση Aπάντηση9~ για να

καταχωρηθεί η απάντηση στην βάση. Ένα παράδειγμα συμπλήρωσης της φόρμας

αυτής δίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.4.5.9).
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Εικόνα6.4.5.9. ΠαράδειΥμα προσθ{ικης νέας υπάντqσης.
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Όταν ο διαχεφιστής πατήσει «Καταχώρηση Απάντησηg) η νέα απάντηση

καταχωρείται και επιστρέφει στην σελίδα τροποποίησης της ερώτησης όπου πλέον

φαίνεται και η καινούργια απάντηση που καταχωρήθηκε μόλις (Εικόνα 6.4.5.10).
Από κει ο διαχεφιστής αν δεν θέλει να κάνει κάποια άλλη τροποποίηση μπορεί να

καταχωρήσει την ερώτηση που τροποποίησε (Εικόνα 6.4.5.11).
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Εικόνα 6.4.5.10. Φόρμα τροποποiηαης ερώτησης. Φαiνεται Ια/Ι η απάντηση nO\l τροποποιήθηκε
οτο προηγούμενο βήμα.
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Εικόνα 6,4.5.11. Καταχώρηση τροποποιημένης ερώτησης.
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Μόλις ο διαχειριστής πατήσει την «Καταχώρηση ερώτησης» η τροποποιημένη

ερώτηση αποθηκεύεται στην βάση και το σύστημα εmστρέφει στην αρχι"ή οθόνη

«Τροποποίησης Τεστ» είτε για να τροποποιήσει κάποιο άλλο τεστ είτε για να

εκτελέσει ο διαχειριστή κάποια άλλη λειτουργία.

Στην συνέχεια θα δούμε την τελευταία λειτουργία που μπορεί να κάνει ο διαχειριστής

μέσα από την εφαρμογή αυτή που είναι η «Διαγραφή τεστ».

6.4.6. Διαγραφή τεστ:

Στην διαγραφή τεστ ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να διαγράψει

τα στοιχεία που αφορούν κάποιο σιryκεκριμένo τεστ. Μόλις πατήσει το κουμπί

«Διαγραφή Τεστ» του εμφανίζεται η σελίδα στην οποία μπορεί να δώσει το όνομα

και την κατηγορία του τεστ και στην συνέχεια αν πατήσει το κουμπί «Αναζήτηση»

του επιστρέφει τον τίτλο του τεστ που πληροί τα κριτήρια που έθεσε ο διαχεφιστής.

Η αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνει με κριτήριο είτε το όνομα είτε την κατηγορία στην

οποία ανήκει το τεστ, είτε και με τα δύο κριτήρια (Εικόνες 6.4.6.1-6.4.6.6 ).
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Εικόνα 6.4.6.1. ΔΙσ:ΥΡαφή τεστ με βάση 1'0 όνομα και την κατ/10ρ'α στην οποία ανήκει 1'0 τεστ.

Έτσι δίνοντας το όνομα του τεστ και την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει

το σύστημα μας επιστρέφει μόνο αυτό τεστ το οποίο στην συνέχει έχουμε την

δυνατότητα να διαγράψουμε. Δίπλα στο όνομα του τεστ έχουμε έναν υπέρ-σύνδεσμο

«Διαγραφή», όπου αν τον πατήσει ο διαχειριστής, το τεστ αJJ.iJ. και όλα τα στοιχεία

του διαγράφονται και το σύστημα επιστρέφει ένα μήνυμα εmτuχίας (Εικόνα 6.4.6.5).
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εικόνα 6.4.6.2. AJroτ'εltσμo:ro. αναζήτησης.,ιο. την δ.o:y~ τεστ με βάση το όνομο. KCΙΙ την

κcιΠJ'YOPίo..

Σε αυτήν την περίπτωση ο διαχεφιστής δε δίνει το όνομα του τεστ αλλά μόνο

την κατηΎορία στην οποία αυτό ανήκει, -Υιατί μπορεί να μην ΎVωρ{ζει τον ακριβή

τίτλο του τεστ. Έτσι πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» το σύστημα επιστρέφει όλα

τα τεστ που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία.
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εικόνα6.4.6.3. ΔΙαΥρα..-1 τεστ με κριτήριο μόνο nιν ΚστηΥορία στην oιroία ανήκει το τεστ.

Eφα:Qμσγή Διαχείρισης Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ Σελίδα 126



------•.;δ-.,.~~I,_~
• .._ • __..ι-_ ...._

-~. - ~~~...
Εικόνα 6.4.6.4. Aπoτελtσματα αναζήτησης τεστ Υια διαΥραφή με κριτήριο μόνο την κατ/τορ'ο.

Όπως βλέπουμε και από την παραπάνω εικόνα, το σύστημα επιστρέφει μια λίστα με

όλο. τα τεστ που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία. Έτσι ο διαχειριστής μπορεί να

διαλέξει ποιο τεστ θέλει να διαγράψει από αυτήν την κατηγορία. Δίπλα στο όνομα

του τεστ έχουμε έναν υπέρ-σύνδεσμο «Διαγραφή», όπου αν τον πατήσει ο

διαχειριστής, το τεστ αλλά και όλο. τα στοιχεία του διαγράφονται και το σύστημα

εmστρέφει ένα μήνυμα επιτυχίας (Εικόνα 6.4.6.5).-_ ...... - ..-..........
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EucM 6.4.6.6. Eιnτt>xής διayραφή τεστ.
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7.Συμπέρασματα:

Στην πτυχιακή αυτή εργασία, με τίτλο «Εφαρμογή Διαχείρισης

Ψυχοδιαγνωστικών Τεστ» αναλύθηκε η δημιουργία, διαχείριση, αλλά διεξαγωγή

ψυχοδιαγνωστικών τεστ. Αρχικά έγινε μια μελέτη στο τι ακριβώς είναι τα

ψυχοδια-γνωστικά τεστ και πως λειτουργούν καθώς επίσης και στις προσπάθειες που

έΎιναν από άλ/ους συγΥραφείς στην μoνrελoπoίηση των τεστ αυτών σε υπολογιστή.

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση των απαιτήσεων που

θα είχε μια τέτοια εφαρμογή άλλα ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να σχεδιαστεί η

εφαρμογή γενικότερα, αλλά και η βάση δεδομένων που θα την υποστήριζε,

ειδικότερα, έτσι ώστε να είναι ευέλικτη και εύκολη στην χρήση από όλους τους

χρήστες, χωρίς να είναι απαραίτητο οι τΕΛΕUΤαίoι να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις

πληροφορικής, εκτός ίσως από τον διαχειριστή της εφαρμογής αυτής.

Τέλος, αναλύθηκε λεπτομερέστατα ο τρόπος λειτουργίας αλλά και οι

δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή αυτή για κάθε ομάδα χρηστών ξεχωριστά.

Σε κάθε ομάδα χρηστών παρέχονται διαφορετικές δυνατότητες με επίκεντρο πάντα

την μέγιστη χρηστικότητα της εφαρμογής, και την ευκολία που αυτή πρέπει να

παρέχει στους χρήστες.

Στην εφαρμογή αυτή οι χρήστες μπορούν να κάνουν τεστ, επιλέγοντας από τις

κατηγορίες που υπάρχουν διαθέσιμες, να δουν τα αποτελέσματα τους σε αυτά τα

τεστ, σJJ.iJ. και να δουν την διάγνωση που τους έχει δώσει ο αρμόδιος γιατρός η οποία

αφορά τα τεστ που έχουν κάνει.

Οι γιατροί απ' την πλευρά τους έχουν πρόσβαση στα τεστ και στα στατιστικά

στοιχεία που προκύπτουν από αυτά Ύtα κάθε ένα ασθενή που επιβλέπουν και έχουν

την δυνατότητα παροχής διάγνωσης στους χρήστες.

Ο διαχειριστής τέλος, είναι υπεύθυνος Ύtα την διαχείριση τόσο των χρηστών

όσο και των τεστ. Τόσο Ύtα τους χρήστες αλλά και Ύtα τα τεστ ο διαχειριστής μπορεί

να εκτελέσει τρείς βασικές λειτουργίες: 1. Εισαγωγή, 2.Τροποποίηση, και

3.Διαγραφή.

Όλες οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν υλοποιηθεί στην

παρούσα εφαρμογή. Τα τεστ αλλά και οι χρήστες που υπάρχουν στην εφαρμογή αυτή

είναι ενδεικτικά και έχουν χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη ανάλυση και

τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτής.

Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα επέκτασης σε όλες τις λειτουργίες που

αναφέρθηκαν. Είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί με νέες κατηγορίες και νέα τεστ Ύtα να

καλύπτει περισσότερο αυξημένες ανάγκες. Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από

την εφαρμογή αυτή μπορούν να εμπλουτιστούν και με αλλά μέτρα Ύtα την καλύτερη

μέτρηση της απόδοσης των χρηστών, έτσι ώστε να βοηθηθούν και οι γιατροί στην

εξαγωγή ενός ασφαλούς και ακριβούς συμπεράσματος κατά την διαδικασία παροχής

διάγνωσης σε έναν ασθενή.
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Τέλος, έχει εισαχθεί αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η έννοια της

προσαρμοστικότητας των τεστ αυτών. Επειδή όπως προείπαμε η υποβολή ενός

ασθενή σε μια διαδικασία συνεχών ερωτήσεων κουράζει τον χρήστη, τα τεστ της

εφαρμογής θα πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη, δηλαδή η ακολουθία των

ερωτήσεων θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα σύντομη άλλα και ακριβής. Με λίΎα λό'Υια,

ο χρήστης δεν θα είναι αναΎκασμένος να απαντά ένα μεΎάλο σύνολο ερωτήσεων Ύια

να καταλήξουμε σε διάΎVωση. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να επεκταθεί κατάλληλα έτσι

ώστε να παρέχει κάθε φορά στον χρήστη ικανό αριθμό ερωτήσεων έτσι ώστε να

καταλήΎει σε ακριβή αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να κουράζει και να προδιαθέτει

αρνητικά τον χρήστη με πολλές ερωτήσεις.

Ένα ακόμα σημείο επέκτασης που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι ότι ο

διαχειριστής θα μπορεί να ορίζει τη σειρά εμφάνισης των ερωτήσεων, οι οποίες θα

είναι αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων και ενδεχομένως σενάρια της μορφής if
(answers a in question 5a) then show question 5b, δηλαδή αν ο χρήστης απαντήσει το

α στην ερώτηση 5", τότε δείξε την ερώτηση 5β. Ανάλ<ΥΥα με την απάντηση δηλαδή να

μπορεί να ορίζει και την επόμενη ερώτηση.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης οι ερωτήσεις θα επιλέγονται κατάλληλα

σύμφωνα με την πληροφορία την οποία έχουμε λάβει και η οποία αφορά τον χρήστη,

σύμφωνα με τις επιδόσεις του στις προηγούμενες ερωτήσεις, η οποία θα λαμβάνεται

με κατάλληλα μέτρα από τα στατιστικά στοιχεία του χρήστη όπως είπαμε και

προηγουμένως.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να καθορίζεται επίσης και το επίπεδο

ικανότητας του χρήστη. Αν ένας χρήστης κάνει περισσότερα από ένα τεστ, στα

επόμενα τεστ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ικανότητας του χρήστη

όπως αυτό καθορίζεται από την επίδοσή του στα προηΎούμενα τεστ.

Ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο στήσιμο της

εφαρμογής αυτής είναι σε ποιο σημείο και με ποιόν τρόπο θα πρέπει να τερματίζουν

τα τεστ (κριτήρια τερματισμού) καθώς επίσης και ποιες θα πρέπει να είναι οι

πληροφορίες που θα λαμβάνονται μετά το πέρας των τεστ αυτών, έτσι ώστε τα

τελευταία να αξιολοΎούνται κατάλληλα.

Ι
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