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Στοιχεία παρουσίασης 

• Εισαγωγή  

• Θεωρητικό υπόβαθρο  

• Υλοποίηση λογισμικού μέρους 
συστήματος  

• Συμπεράσματα 

• Μελλοντικές Επεκτάσεις 
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Εισαγωγή : Γενική ιδέα 

• Δημιουργία συστήματος που να 
εξυπηρετεί καταγραφές μετρήσεων κοινής 
ωφελείας με οπτική αναγνώριση 

• Υποστήριξη λογαριασμών αποθήκευσης 
όλων των δεδομένων 

• Δυνατότητα συνολικής εποπτείας και 
επεξεργασίας λογαριασμών και 
μετρήσεων 
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Εισαγωγή : Κίνητρα 
υλοποίησης 

 

• Βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
καταγραφής μετρήσεων 

• Πλήρης πρόσβαση και έλεγχος 
προσωπικών δεδομένων εύκολα και 
γρήγορα 

• Αμεσότητα και δυναμικότητα διαχείρισης 
καταγραφών 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Προγραμματισμός διαδικτύου 

• HTML 5 

• CSS 3 

• PHP 5.5 

• MySQL 

• Javascript / jQuery 

 

Προγραμματισμός εφαρμογής 

• Android Studio 

• Εξωτερική βιβλιοθήκη tess-two 
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Απαιτήσεις συστήματος (1/2) 

 

• Υποστήριξη πολλαπλών προσωπικών λογαριασμών 

 

• Υποστήριξη διαφορετικών κατηγοριών μετρήσεων 

 

• Διαχωρισμός δικαιωμάτων ανά επίπεδο χρήστη 

 

• Υποστήριξη δημιουργίας χρηστών από το διαχειριστή και 
ανάθεσης πελατών σε τεχνικούς 
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Απαιτήσεις συστήματος (2/2) 

 

• Υποστήριξη πολλαπλής αποθήκευσης δεδομένων για 
κάθε επίπεδο χρήστη  

 

• Υποστήριξη λεπτομερειών καταγραφών για κάθε 
ξεχωριστή μέτρηση (ημερομηνία / ώρα) 

 

• Υποστήριξη λεπτομερειών σχετικά με την τροποποίηση 
καταγραφών για κάθε ξεχωριστή μέτρηση 

 

• Υποστήριξη ασφάλειας όλων των στοιχείων 
λογαριασμών και καταγεγραμμένων μετρήσεων 
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Ασφάλεια συστήματος 

 

• Χρήση filter_var σε κάθε προσθήκη που πραγματοποιείται 

 

• Κρυπτογραφημένη αποθήκευση κωδικών με base64 

 

• Έλεγχος μεταβλητών session για κάθε σελίδα 

 

• Χρήση κατάλληλων PDO (PHP Data Objects) σε όλα τα query 
προς τη βάση 

 

• Δοκιμές επικοινωνίας εφαρμογής – ιστοσελίδας μέσω SSL 8 



Δυνατότητες  Χρηστών 

• Διαχειριστής 

• Εποπτεία / Προσθήκη / Τροποποίηση / Διαγραφή  λογαριασμών 
και μετρήσεων χρηστών οποιουδήποτε επιπέδου χρήστη 

 

• Τεχνικός 

• Εποπτεία / Καταγραφή / Τροποποίηση / Διαγραφή  προσωπικών  
μετρήσεων και ανατεθειμένων πελατών 

 

• Εγγεγραμμένος χρήστης 

• Εποπτεία / Τροποποίηση / Διαγραφή προσωπικών μετρήσεων 
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Αρχιτεκτονική συστήματος 
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Υλοποίηση λογισμικού μέρους 
συστήματος (Βάση δεδομένων) 
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Οι πίνακες της βάσης δεδομένων 

• users 

• User_Data 

 



Αρχική σελίδα ιστοχώρου 
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Λειτουργίες Ιστοχώρου 
Διαχειριστή 
• Συνολική εποπτεία συστήματος 

• Προσθήκη χρηστών 

• Κατηγοριοποίηση λογαριασμών χρηστών 

• Κατηγοριοποίηση μετρήσεων ανά επίπεδο χρήστη 
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Λειτουργίες Ιστοχώρου 
Χρήστη 
• Δημιουργία λογαριασμού 

• Επικοινωνία με διαχειριστή 

• Παρακολούθηση και επεξεργασία καταγεγραμμένων 
μετρήσεων 
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Λειτουργίες Ιστοχώρου 
Τεχνικού 
• Συνολική εποπτεία των μετρήσεων του και των πελατών για 

τους οποίους είναι υπεύθυνος 

• Καταγραφή μετρήσεων 

• Κατηγοριοποίηση μετρήσεων πελατών 
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Οπτική αναγνώριση 
εφαρμογής 
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• Εισαγωγή αλγορίθμου 
Tesseract 
 

• Χρήση βιβλιοθήκης tess-
two (ειδικά σχεδιασμένη 
για ανάπτυξη 
εφαρμογών Android 
 

• Ενσωμάτωση 
βιβλιοθήκης μέσω 
Android NDK 



Αντιμετώπιση προβλημάτων 

• Απόκλιση αποτελέσματος αναγνώρισης από τα πραγματικά 
δεδομένα 

• Δυσκολία πραγματοποίησης ευκρινών λήψεων σε πολλές 
περιπτώσεις 

 

 

 

• Βελτιστοποίηση αλγορίθμου αναγνώρισης 

• Βελτιστοποίηση ευκρίνειας λήψεων μέσω της εφαρμογής 

• Χρήση των επιπλέων λειτουργιών της κάμερας της κάθε 
συσκευής 
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Προβλήματα αναγνώρισης  



Λειτουργίες εφαρμογής 
(Είσοδος χρήστη) 

 

• Εισαγωγή στοιχείων χρήστη 

 

• Έλεγχος στοιχείων 

 

• Αποθήκευση σωστών στοιχείων 

   στη συσκευή 

 

• Εμφάνιση αρχικής οθόνης χρήστη 
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Λειτουργίες εφαρμογής 
(Αρχική οθόνη χρήστη) 

 

• Ταυτοποίηση και εμφάνιση  

    στοιχείων χρήστη 

 

• Δυνατότητα εξόδου 

 

• Μετάβαση σε οπτική αναγνώριση 

 

• Εμφάνιση καταχωρημένων 

    μετρήσεων χρήστη 
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Λειτουργίες εφαρμογής 
(Καταγραφή και καταχώρηση) 

 

• Επιλογή ενεργοποίησης της κάμερας 

    για να οπτική αναγνώριση 

 

• Πεδίο εμφάνισης αναγνωρισμένων 

    δεδομένων 

 

• Επιλογή κατηγορίας μέτρησης 

 

• Καταχώρηση μέτρησης 

 

• Επιστροφή στην αρχική οθόνη 20 



Σενάριο καταχώρησης 
μέτρησης 
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Λειτουργίες εφαρμογής 
(Παρακολούθηση μετρήσεων) 

 

• Συλλογή δεδομένων του συνδεδεμένου 

    χρήστη 

 

• Εμφάνιση καταχωρημένων  

    μετρήσεων 

 

• Εμφάνιση  λεπτομερειών  

    καταχωρημένων μετρήσεων 

• ημερομηνία 

• ώρα 
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Μελλοντικές επεκτάσεις 

• Δημιουργία ενός λειτουργικού και καινοτόμου συστήματος 
για τη βελτιστοποίηση καταγραφής μετρήσεων κοινής 
ωφελείας 

• Βασικά χαρακτηριστικά του η απλότητα και η αμεσότητα 
καταγραφών 

• Πολύ υψηλή η αναλογία πλεονεκτημάτων / μειονεκτημάτων 
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Συμπεράσματα 

• Λειτουργία «εκτός σύνδεσης» 

• Εκτύπωση ετικετών QR Code 

• Προσθήκη πολλαπλών γραμματοσειρών  

• Ειδικές ειδοποιήσεις μετρήσεων 

 



Τέλος 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

Ακολουθεί επίδειξη και ερωτήσεις.  
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