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Δομή παρουσίασης

 Εισαγωγή – Ορισμός προβλήματος

 Θεωρητικό υπόβαθρο

 Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος

 Διεπαφές χρηστών

 Συμπεράσματα

 Μετρικές

 Μελλοντικές επεκτάσεις
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Εισαγωγή
Ορισμός προβλήματος

 Δυσκολία διεξαγωγής αγώνων καλαθοσφαίρισης

 Χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία

 Σύγχυση μεταξύ των συντελεστών του πρωταθλήματος

 Έλλειψη μέσου επικοινωνίας και ενημέρωσης

 Έλλειψη στατιστικών στοιχειών πρωταθλήματος
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Θεωρητικό υπόβαθρο 
Γλώσσες προγραμματισμού
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Θεωρητικό υπόβαθρο 
Εργαλεία ανάπτυξης
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Visual Studio Code

GIT

phpMyAdmin

Android Studio

WinSCP



Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος
Απαιτήσεις συστήματος

o Κατηγορίες χρηστών 

 Επισκέπτες

 Εξουσιοδοτημένοι χρήστες

 Διαχειριστής

o Προβολή εβδομαδιαίων 

αγώνων

o Προβολή κατάταξης

o Εξαγωγή πληροφοριών

o Επικοινωνία μεταξύ των 

συντελεστών

o Δημιουργία/Επεξεργασία/Απενε

ργοποίηση χρηστών

o Προσθήκη κωλυμάτων 

o Διοργάνωση αγώνων

o Προβολή στατιστικών στοιχείων

o Δημιουργία/Επεξεργασία/Διαγρ

αφή ανακοινώσεων

o Εξαγωγή πληροφοριών σε csv

μορφή
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Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος
Βάση δεδομένων

 17 Πίνακες

1. announcement

2. apk_version

3. city

4. court

5. game

6. human_power

7. login_history

8. message

9. playable_categories

10.rate

11.restriction

12.team

13.team_categories

14.team_groups

15.user

16.user_categories

17.user_update_history
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Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος
Ασφάλεια

 Χρήση PDO

 Πιστοποίηση SSL/TLS – ασφαλής σύνδεση HTTPS

 Δημιουργία token για την εξουσιοδότηση των αιτημάτων της android εφαρμογής.

 Κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης με τον αλγόριθμο bcrypt.

 Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
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Διεπαφές χρήστη
Είσοδος
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Είσοδος στο σύστημα μέσω ιστοτόπου και μέσω εφαρμογής Android



Διεπαφές χρήστη
Προβολή Κατάταξης
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Προβολή κατάταξης ανά κατηγορία ομάδας και ανά όμιλο



Διεπαφές χρήστη
Προβολή εβδομαδιαίων αγώνων
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Προβολή των εβδομαδιαίων αγώνων ανά κατηγορία ομάδας



Διεπαφές χρήστη
Διαχείριση ανακοινώσεων
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Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή ανακοινώσεων



Διεπαφές χρήστη
Επικοινωνία 
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Αποστολή μηνυμάτων μέσω ιστοτόπου και μέσω Android εφαρμογής 



Διεπαφές χρήστη
Προσθήκη κωλυμάτων 
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Προσθήκη μονοήμερων και πολλαπλών κωλυμάτων



Διεπαφές χρήστη
Διαχείριση χρηστών 
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Δημιουργία/Επεξεργασία/Διαγραφή χρηστών



Διεπαφές χρήστη
Διαχείριση γηπέδων 
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Δημιουργία/Επεξεργασία/Διαγραφή γηπέδων



Διεπαφές χρήστη
Διαχείριση αγώνων 
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Δημιουργία/Επεξεργασία/Διαγραφή αγώνων



Διεπαφές χρήστη
Προσθήκη διαιτητών/κριτών σε αγώνα
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Προσθήκη διαιτητών και κριτών σε αγώνες ανάλογα την διαθεσιμότητά τους



Διεπαφές χρήστη
Προβολή στατιστικών στοιχείων
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Προβολή στατιστικών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με το σύστημα



Διεπαφές χρήστη
Προβολή/Εξαγωγή πληροφοριών
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Προβολή και εξαγωγή πληροφοριών από το σύστημα σε μορφή csv



Συμπεράσματα

 Μείωση του κόστους επικοινωνίας στο ελάχιστο, αφού το μόνο που απαιτείται είναι 

σύνδεση στο ίντερνετ, το οποίο στις μέρες μας είναι σχεδόν δωρεάν.

 Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε με την χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών κάνοντάς 

το για πολλά χρόνια ακόμα συμβατό με τις περισσότερες συσκευές.

 Η υλοποίηση των διεπαφών του συστήματος έγινε με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολο 

στην εκμάθηση και στην χρήση.

 Το σύστημα διακρίνεται από ασφάλεια κάνοντας την πρόσβαση τρίτων αδύνατη.

 Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής διαιτητών και κριτών.

21



Μετρικές

Γλώσσα Αριθμός αρχείων Αριθμός γραμμών

Java 65 9363

XML 88 4159

Android Εφαρμογή

Ιστότοπος

Γλώσσα Αριθμός αρχείων Αριθμός γραμμών

PHP - HTML 184 16173

Javascript - JQuery 61 6791

CSS 11 1355
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Μελλοντικές επεκτάσεις 

 Δημιουργία IOS native εφαρμογής.

 Προσθήκη εικόνων στις ανακοινώσεις.

 Live streaming τους αγώνες καλαθοσφαίρισης.

 Αυτόματη τοποθέτηση των διαιτητών/κριτών στους αγώνες.
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Ευχαριστώ
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