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Abstract 

The goal of this diploma thesis is to develop an app for the iOS which will offer users the 

ability to create and share their own personal stories. Apart from cultivating user creativity, 

it also aims at supplying the aspiring users with  rich material from the digital libraries of 

Europeana and DPLA in order to enhance their stories. 

Through the app, users are able to insert text, record sound and add photos from their 

device, but can also wander through the digital collections of DPLA and Europeana by 

executing searches to the respective Apis. They can expand the metadata of every object 

that draws their attention and save any image for further use in their own stories. Thus, 

reusability of content is at main interest. Once a story has been created, the user can either 

publish it, or save it locally for further edit. 

This app encapsulates the main aspects of any modern mobile app such as networking, 

saving data locally, content layout and responding to user touches and gestures. 

Additionally, to make story sharing feasible, apart from the client app, a backend was also 

created using Parse framework, concluding in an all round approach of mobile application 

development. 

Keywords:  Digital storytelling, iOS, Europeana, DPLA 
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1  

Δηζαγσγή 

1.1  Digital Storytelling 

Σν Digital Storytelling [1] απνηειεί ηε κνληέξλα έθθξαζε ηεο αξραίαο παξάδνζεο ηεο 

δηήγεζεο ηζηνξηψλ. Καηά ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ε αθήγεζε ηζηνξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηελ αλζξσπφηεηα γηα ηε κεηάδνζε αμηψλ, ζνθίαο θαη γλψζεο. Οη ηζηνξίεο απηέο κπνξεί λα 

έρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Πάληα πξνζαξκφδνληαλ ζηα εθάζηνηε κέζα πνπ 

αλαδχνληαλ θαηά θαηξνχο θαη έδηλαλ κεγαιχηεξε δχλακε θαη εκβέιεηα ζηνλ αθεγεηή. 

Ξεθηλψληαο απφ απιέο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε θσηηά θαη ηε κεηάδνζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

θηάζακε ζηελ ηζρπξή «θσλή» ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 

Ο φξνο Digital storytelling αλαθέξεηαη, ινηπφλ, ζηε ρξεζηκνπνίεζε ςεθηαθψλ κέζσλ κε 

ηξφπν πνπ λα  επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ηζηνξίεο απφ 

δηάθνξεο εθθάλζεηο ηηο δσήο ηνπο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηζηνξηψλ απηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  πνηθηιία πξψησλ πιψλ, 

φπσο εηθφλεο, αξρεία ήρνπ, θείκελν, βίληεν, αθήγεζε, animations θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή κε πιηθψλ κέζσλ (πιηθά δειαδή πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

φρη ηα ίδηα ηα εθζέκαηα απηά θαζαπηά). Ο ραξαθηήξαο ηνπο κπνξεί λα είλαη ηζηνξηθφο, 

δηδαθηηθφο, θαζνδεγεηηθφο, θαληαζηηθφο ή θαη βησκαηηθφο. Σν κεγάιν  πξνηέξεκα ζε ζρέζε 

κε ηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο δηήγεζεο, είλαη φηη ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ κέζσλ πνπ κπνξεί 

θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη, βειηηψλεη ηελ εκπεηξία, ηφζν ηνπ ρξήζηε φζν θαη ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη πξνσζεί ηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ εθθξαζηηθφηεηα. 

Σα γεγνλφηα δείρλνπλ πσο φηαλ ν θφζκνο έρεη ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζεη πιηθφ γηα 

δεκφζηα πξνβνιή ην θάλεη θαη κάιηζηα κε ελζνπζηψδε ηξφπν, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην 

εμήο παξάδεηγκα. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ην πιηθφ πνπ παξάρζεθε ζην YouTube ζε έλα 
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δηάζηεκα έμη κελψλ, ήηαλ κεγαιχηεξν απφ φηη παξήγαγαλ θαη ηα ηξία κεγαιχηεξα θαλάιηα 

ηεο Ακεξηθήο ζε 60 ρξφληα κεηάδνζεο [2].  Οη άλζξσπνί δεκηνπξγνχλ ζπλερψο θαη δείρλνπλ 

κεγάιε δηάζεζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηε καδηθή θαη φιν λφεκα «ζπδήηεζε» πνπ 

ιακβάλεη ρψξν ζηα ςεθηαθά κέζα.  

Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ε παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ είρε πνιχ κεγάιν θφζηνο,   

σζηφζν θάηη ηέηνην άιιαμε άξδελ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Πέξαλ ηνπ ηζηνχ, πνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή πεγή  ηνπ digital story telling, 

ηψξα πηα κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ νη ρξήζηεο έρνπλ πνιιά εξγαιεία 

ζηα ρέξηα ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλά πάζα ζηηγκή γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ. Τπάξρνπλ, πιένλ, πνιιέο εθαξκνγέο, άιιεο δσξεάλ θαη άιιεο 

επί πιεξσκή, πνπ παξέρνπλ ζηνλ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα κε απιά βήκαηα θαη 

ρσξίο ηερληθέο γλψζεηο λα ζπληάμεη  θαη λα δεκνζηεχζεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. 

1.2  Κίλεηξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηαρείαο, απηήο, αλάπηπμεο ηνπ digital story telling, ζεσξήζεθε φηη 

ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο mobile εθαξκνγήο ζε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα iOS πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δεκηνπξγία θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ηζηνξηψλ. Η εθαξκνγή απηή αλαπηχρζεθε γηα ην iPad, θαζψο απηφ ην 

κέγεζνο  ηεο ζπζθεπήο θξίζεθε θαηαιιειφηεξν γηα ηε δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ηζηνξηψλ. 

ηφρνο ηεο θαη βαζηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο πξνυπάξρνπζεο, ήηαλ πέξαλ 

ηεο δπλαηφηεηαο ζχληαμεο ηεο ηζηνξίαο, λα δίλεηαη ζην ρξήζηε θαη πιηθφ απφ ην νπνίν ζα 

κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ αθήγεζε ηνπ. Σν πιηθφ απηφ είλαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα,  

θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ςάμεη ζε δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ηε 

Europeana θαη ηε DPLA (Digital Public Library of America) θαη λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη 

πιηθφ ηεο αξεζθείαο ηνπ, αλακεηγκέλν κε δηθφ ηνπ, πξνζσπηθφ πιηθφ.  

πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο: 

 έλαο editor απφ φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη ηε δηθηά ηνπ ηζηνξία εηζάγνληαο 

θείκελν, εηθφλεο θαη ερνγξαθήζεηο 

 δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηα DPLA θαη Europeana, θηιηξαξίζκαηνο ησλ 

απνηειεζκάησλ, αλάπηπμε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη απνζήθεπζε 

ηνπ γηα ρξήζε ζηε δηθή ηνπ ηζηνξία 

 δεκνζηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο, ψζηε λα είλαη νξαηή ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο, είηε 

απνζήθεπζε ηεο  ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε γηα κεηέπεηηα επεμεξγαζία 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δχν απηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ. 
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1.3  Europeana 

Η Europeana απνηειεί ηε ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο Δπξψπεο.  Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ 2008 θαη δίλεη πξφζβαζε ζε βηβιία, ράξηεο, ερνγξαθήζεηο, θσηνγξαθίεο, 

αξρεηαθά έγγξαθα, πίλαθεο θαη ηαηλίεο, πιηθά πξνεξρφκελα απφ εζληθέο βηβιηνζήθεο θαη 

πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα ςεθηαθά 

αληηθείκελα δελ απνζεθεχνληαη ζε θάπνην θεληξηθφ ππνινγηζηή, αιιά θηινμελνχληαη ζην 

εθάζηνηε πάξνρν.  Η Europeana απφ ηε κεξηά ηεο ζπιιέγεη θαη απνζεθεχεη ζεκαζηνινγηθή 

πιεξνθνξία  γηα ηα αληηθείκελα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θηιηξάξνπλ ηηο 

αλαδεηήζεηο ηνπο αιιά θαη λα δνπλ ηα ζπγθεληξσκέλα κεηαδεδνκέλα γηα ηα εθζέκαηα.  

Παξέρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, νη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Σν portal [3] πνπ είλαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζε  εθαηνκκχξηα 

αληηθείκελα ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δθηφο απφ ηηο ςεθηαθέο 

απεηθνλίζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ε Europeana θξαηάεη πιεζψξα κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ςεθηαθφ έθζεκα. 

 Σε ζειίδα Europeana Professionals [4] φπνπ βηβιηνζεθάξηνη, αξρεηνζέηεο θαη έθνξνη 

κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηε ςεθηαθή δηαηήξεζε ηνπ 

πιηθνχ. 

 Σν Europeana Labs [5]  πνπ παξέρεη APIs γηα ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο 

ζε εθαξκνγέο. Σα Apis πνπ είλαη δηαζέζηκα είλαη δχν:  

o Σν πξψην είλαη έλα Restful Api  πνπ ελδείθλπηαη γηα δπλακηθή αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη πξνζθέξεη αθξηβψο ηα ίδηα δεδνκέλα κε απηά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην portal. 

o Σν δεχηεξν είλαη πην πνιχ πεηξακαηηθφ θαη ππνζηεξίδεη ην θαηέβαζκα 

νιφθιεξσλ ζεη δεδνκέλσλ θαη εμειηγκέλε ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε κέζσ ηεο 

SPARQL γιψζζαο. Πξνο ην παξφλ  πεξηιακβάλεη έλα ππνζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο Europeana, πεξίπνπ 21 απφ ηηο 34 εθαηνκκχξηα εγγξαθέο θαη γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

REST Api, ιφγσ ηεο πιεξφηεηαο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο δεδνκέλσλ, πνπ ελδείθλπηαη γηα 

θηλεηέο ζπζθεπέο. 

1.4  DPLA (Digital Public Library of America) 

Σν DPLA, φπσο πξντδεάδεη θαη ην φλνκά ηνπ, είλαη ε εζληθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο 

Ακεξηθήο.  Η νξγάλσζε ηνπ μεθίλεζε ην 2010 απφ ην Berkman Center for Internet & Society 
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ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard. Σν έξγν άξρηζε λα πινπνηείηαη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2011 θαη 

απαίηεζε ηε ζπλεξγαζία εθαηνληάδσλ δεκνζίσλ θαη εξεπλεηψλ βηβιηνζεθάξησλ, εηδηθψλ ζε 

ζέκαηα ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη εζεινληψλ.   

πλδπάδεη  ην πιηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ, ησλ αξρείσλ θαη ησλ κνπζείσλ ηεο Ακεξηθήο. 

Πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηε ζπλνιηθή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ην 

γξαπηφ ιφγν θαη ηα έξγα ηέρλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

επηζηήκεο. ηφρνο ηνπ είλαη λα δηεπξχλεη ην αλνηρηά δηαζέζηκν πιηθφ θαη απηφο ν 

πνιηηηζκηθφο πινχηνο λα είλαη πην εχθνια αλαθαιχςηκνο θαη ρξεζηκνπνηήζηκνο απφ ηνλ 

θαζέλα.  Γχν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ: 

 Σν portal [6] πνπ παξέρεη ζε καζεηέο, δαζθάινπο , εξεπλεηέο θαη ην θνηλφ πιεζψξα 

πιηθνχ. Δίλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή κεραλή αλαδήηεζεο, θαζψο 

παξέρεη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο αληηθεηκέλσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνλ ρξφλν, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ην εηθνληθφ ξάθη,  ηνλ ηχπν 

απεηθφληζεο, ην αληηθείκελν θαη  ηνλ πάξνρν ηνπ πιηθνχ. 

 Μηα πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη  λέεο θαη αλαηξεπηηθέο ρξήζεηο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Πξνζθέξεη έλα αλνηρηφ API [7] θαη αλνηρηά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πξνγξακκαηηζηέο θαη εξεπλεηέο γηα λα αλαπηπρζνχλ εξγαιεία 

θαη εθαξκνγέο. 
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1.5 Οξγάλσζε δηπισκαηηθήο 

Η δνκή ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αθφινπζε: 

Κεθάιαην 1: Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο θαη 

εμεγεί ην θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο. 

Κεθάιαην 2: Παξνπζηάδεη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο πνπ θαηαπηάλνληαη κε ην αληηθείκελν θαη 

ζε ηη δηαθέξνπλ απφ ηελ παξνχζα. 

Κεθάιαην 3: Δπεμεγνχληαη θάπνηνο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηπισκαηηθήο. 

Κεθάιαην 4: Δδψ γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηγξάθεηαη ε 

αξρηηεθηνληθή θαη ε δνκή ηεο εθαξκνγήο θαη αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο 

ζπληζησζψλ. 

Κεθάιαην 5: Παξνπζηάδεηαη πιήξσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο. 

Κεθάιαην 6: Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 

Κεθάιαην 7: Δπίινγνο 

Κεθάιαην 8: Βηβιηνγξαθία 
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2  

Σρεηηθέο εθαξκνγέο 

Σν digital story telling είλαη έλα αληηθείκελν κε ξαγδαία εμέιημε θαη ππάξρνπλ πνιιέο 

εθαξκνγέο δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηφ αιιά θαη ζην Apple Store πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηνλ ηνκέα 

απηφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη θαηά ηελ εηζαγσγή, απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί θπξίσο ηελ 

εθαξκνγή καο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο, είλαη φηη εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο 

εζηηάδνπκε ζηε ηξνθνδφηεζε ηνπ ρξήζηε κε πιηθφ θαη δεη πνιηηηζηηθφ. Γηα ιφγνπο 

πιεξφηεηαο, θξίλεηαη ρξήζηκν λα αλαιχζνπκε θάπνηεο απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο 

digital storytelling πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ έξεπλα ηνπ ρψξνπ θαη απνηέιεζαλ πεγή 

έκπλεπζεο αιιά θαη θίλεηξν γηα ζθέςε θαη δηαθνξνπνίεζε. 

2.1 Storehouse  (εθαξκνγή iOS – ηζηνζειίδα) 

Σν Storehouse [8] απνηειεί κηα εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηε δεκηνπξγία θαη ην 

δηακνηξαζκφ ηζηνξηψλ. Δίλαη δηαζέζηκε δσξεάλ γηα ην iOS θαη γηα ηνλ ηζηφ, σζηφζν ε 

έθδνζε πνπ μερσξίδεη είλαη απηή γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Γηαθξίλεηαη γηα ην εμαηξεηηθφ ηεο 

UI, φπσο απνδεηθλχεη θαη ην Apple Design award πνπ θέξδηζε ην 2014, γεγνλφο πνπ 

αλαθέξεηαη θαη ζηνλ πξψην ζχλδεζκν. Υξεζηκνπνηεί εμαηξεηηθά ηα animations γηα λα 

απνηειέζεη κηα πνιχ φκνξθε εκπεηξία γηα ην ρξήζηε, θάηη πνπ απνηειεί έληνλε ηάζε απφ ην 

iOS 7 θαη κεηέπεηηα. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηζηνξίαο θαη ην δηακνηξαζκφ 

ηεο, φπσο ζα πεξηκέλακε, σζηφζν γηα ηελ άληιεζε πιηθνχ βαζίδεηαη ζε φηη ππάξρεη ζηε 

ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν απφ ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ θαη θείκελν πνπ κπνξεί λα ζπληάμεη ν ίδηνο. Δπηπιένλ,  δελ είλαη εθηθηή ε 

ερνγξάθεζε, ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληαθηηθφ 

θνκκάηη ησλ ηζηνξηψλ. Σα αληηθείκελα ηνπνζεηνχληαη «έμππλα» απφ κφλα ηνπο, 

πξνζπαζψληαο λα ππνινγίζνπλ ηε ζέζε κε έλαλ ζεηξηαθφ ηξφπν. Βέβαηα, ν ρξήζηεο έρεη 
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επηινγέο λα θάλεη αιιαγέο, αιιά φρη κε απφιπηε ειεπζεξία κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε 

ηηο ηζηνξίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο εηθφλαο θαη βίληεν. ηελ εθαξκνγή καο 

επηιέρζεθε άιιε κέζνδνο, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη απφιπην έιεγρν ζρεηηθά κε ην πνπ ζέιεη λα 

ηνπνζεηήζεη ηελ εθάζηνηε εηθφλα ή θείκελν θαη ηη κέγεζνο επηζπκεί. 

2.2 Storybird (ηζηνζειίδα) 

Μηα άιιε πνιχ ελδηαθέξνπζα δσξεάλ εθαξκνγή, ε νπνία είλαη κφλν γηα ηνλ ηζηφ είλαη ην 

Storybird [9]. Σν ηδηαίηεξν γλψξηζκά ηεο είλαη φηη αζρνιείηαη κε ην reverse story telling, 

δειαδή πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα αθνινπζήζεη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία απφ ην 

ζπλεζηζκέλν. Σνπ δείρλεη δηάθνξα ζρέδηα θαιιηηερλψλ θαη ηνλ πξνηξέπεη λα εκπλεπζηεί απφ 

εθεί γηα λα μεθηλήζεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία, ην δηθφ ηνπ θεθάιαην, ην δηθφ ηνπ πνίεκα. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηζηφηνπν κε κνληέξλν ζρεδηαζκφ, πνπ εζηηάδεη ζηελ θαιιηηερληθή θχζε 

ηνπ story telling θαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη 

ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπο. Παξέρεη έλαλ editor ν νπνίνο έρεη δηαθνξεηηθή ινγηθή (δηαζέηεη θαη 

έλα κηθξφ preview ησλ ζειίδσλ πνπ θηηάρλνπκε) απφ ην Storehouse αιιά θαη ηελ εθαξκνγή 

καο, θαζψο ζηα websites φπσο είλαη θπζηνινγηθφ δελ ππάξρεη ε δέζκεπζε ηνπ ρψξνπ. Η 

δπλαηφηεηα γηα αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηηο ζειίδεο 

ηηο ηζηνξίεο δελ είλαη πνιχ κεγάιε θαη κάιινλ δελ είλαη θάηη ζην νπνίν ζέιεη λα δψζεη ηφζν 

έκθαζε ν ζπγθεθξηκέλνο ηζηφηνπνο. Παξαηεξνχκε θάπνηα θνηλή ινγηθή κε ηελ εθαξκνγή 

καο, ζην φηη πξνζπαζεί λα δψζεη πιηθφ γηα ηελ ηζηνξία, σζηφζν ππάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά. 

ηελ εθαξκνγή καο ν ρξήζηεο μέξεη γηα ηη ζέιεη θαη πσο ζα ην ςάμεη, ελψ εδψ ν ζηφρνο είλαη 

φηη απφ ηελ πεξηήγεζε ζηηο εηθφλεο ν ελδηαθεξφκελνο ζα πάξεη ηελ ηδέα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ. 

Δθηφο απηνχ ν ραξαθηήξαο ηνπ είλαη πην θαιιηηερληθφο θαη φρη πνιηηηζηηθφο, φπσο ηεο 

εθαξκνγήο καο.  

2.3 Storify (ηζηνζειίδα) 

Σέινο, ηδηαίηεξε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνζειίδαο Storify [10] πξνο ην story telling. 

ηφρνο ηεο είλαη λα αμηνπνηήζεη ηελ ηεξάζηηα εμάπισζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη ηελ πιεζψξα ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ γίλνληαη ζε απηά. Τπνζηεξίδεη, φηη ππάξρεη πνιχ 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζε απηέο, αξθεί λα κπνξεί θάπνηνο λα μερσξίζεη απηφ πνπ αμίδεη. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο θαηά ην θνκκάηη δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνξίαο λα 

ζπλδεζνχλ ζε κία πιεζψξα κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη ην twitter, ην facebook, 

ην google+, ην youtube, ην instagram, ηo flickr (θ.α.) θαη λα ζψζνπλ ζηελ ηζηνξίαο ηνπο ηηο 

δεκνζηεχζεηο, ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ επηζπκνχλ, δεκηνπξγψληαο ηελ δηθή ηνπο 

ηζηνξία. Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ είλαη θαινζρεδηαζκέλν θαη ην θνκκάηη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

ηζηνξίαο αξθεηά ρξεζηηθφ. Δπίζεο, παξέρεη θαη έλα πιάλν επί πιεξσκή γηα εηαηξίεο κε 
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θάπνηεο εμηξά ιεηηνπξγηθφηεηεο, φπσο δσληαλή αλαλέσζε ησλ ηζηνξηψλ θαη ζρεδηαζηηθή 

πξνζαξκνγή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη βιέπνπκε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ήδε 

απφ πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο φπσο ην BBC θαη ην Yahoo [11]. 
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3  

Θεσξεηηθό - ηερλνινγηθό ππόβαζξν 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, ψζηε αθφκα θαη θάπνηνο αλαγλψζηεο πνπ δελ έρεη άκεζε 

επαθή κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγήο γηα ην iOS λα κπνξεί λα θαηαιάβεη πεξί ηίλνο 

πξφθεηηαη. 

3.1 REST θαη RESTful web services 

Σα αξρηθά REST ζεκαίλνπλ Representational State Transfer. Βαζίδεηαη ζε έλα πξσηφθνιιν 

επηθνηλσλίαο client-server, πνπ δελ δηαηεξεί θαηάζηαζε, πνπ αμηνπνηεί ηε κλήκε cache ηνπ 

server θαη ζρεδφλ πάληα ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν ΗΣΣP. 

Δίλαη έλα ζηπι αξρηηεθηνληθήο γηα ην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ πνπ θάλνπλ δηαδηθηπαθέο 

θιήζεηο. Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη αληί λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο πνιχπνινθνπο κεραληζκνχο, 

φπσο ην SOAP ή ην RPC γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ κεραλεκάησλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηεί ην απιφ HTTP. 

Οη Restful εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ HTTP requests γηα λα δεηήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 

αλελεψζνπλ ή θαη λα δηαγξάςνπλ δεδνκέλα. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ services απφ πιεχξα server αθνινπζνχληαη θάπνηνη βαζηθνί 

θαλφλεο: 

 GET αηηήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ αίηεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ 

εθαξκνγή  πειάηε πξνο ην server θαη φρη γηα ηελ ηξνπνπνίζεζε ηεο βάζεο ηνπ server.  
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 POST αηηήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε εθαξκνγή-πειάηεο ζέιεη λα 

αλεβάζεη δεδνκέλα ζηε βάζε ηνπ server. 

 DELETE αηηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε εθαξκνγή ζέιεη λα δηαγξάςεη θάηη. 

 UPDATE αηηήζεηο φηαλ ζέιεη λα αλαλεψζεη θάηη. 

Παηαηεξνχκε ινηπφλ φηη ππάξρεη κηα πιήξεο αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο ηνπ HTTP 

(GET, POST, DELETE, UPDATE) θαη ζηε ινγηθή ζρεδηαζκνχ ησλ webservices. 

Άξα, κε ηελ έλλνηα RESTful, δελ ελλννχκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινινγία, αιιά έλα 

ζηπι ζρεδηαζκνχ ησλ services. Γελ παξέρεηαη θάπνην εξγαιέην, αιιά θάπνηα ινγηθή πνπ 

απινπνηεί ηελ επηθνηλσλία. Γελ πξέπεη λα μερλάκε, φηη ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηνχκε ην απιφ 

θαη γλσζηφ HTTP. 

Παξαπάλσ είδακε,  πσο αλάινγα κε ηε κέζνδν ηνπ HTTP  ζηέιλνληαη δεδνκέλα, αλεβαίλνπλ, 

δηαγξάθνληαη θηι. Ση κνξθή έρνπλ φκσο απηά ηα δεδνκέλα φηαλ απνζηέιινληαη; Τπάξρεη κηα 

πνηθηιία κνξθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο HTML, XML, JSON θαη άιιεο. Η κνξθή 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ζρεδηάζνπκε θαη ζηηο 

mobile εθαξκνγέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαλ XML. Η ηάζε, φκσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κνξθήο JSON, θάηη πνπ απινπνηεί πνιχ ηα πξάγκαηα. 

3.2 JSON 

Σν Json [12] είλαη έλα ειεχζεξν standard πνπ ρξεζηκνπνηεί θείκελν γηα λα κεηαδψζεη 

αληηθείκελα δεδνκέλσλ, απνηεινχκελα απφ δεχγε φλνκα πεδίνπ-ηηκή πεδίνπ. 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ server θαη web εθαξκνγψλ ζαλ 

ελαιιαθηηθή ηνπ XML, παξνπζηάδνληαο ηα εμήο πιενλεθηήκαηα. Έρεη απινχζηεξε δνκή απφ 

ην XML θαη επίζεο αληηζηνηρίδεηαη αξθεηά εχθνια ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη ζχγρξνλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (θάηη πνπ ηζρχεη θαη ζηε πεξίπησζε ηεο Objective C 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε). 

Oη βαζηθνί ηχπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην JSON είλαη νη εμήο: 

 Number. Έλαο πξνζεκαζκέλνο πξαγκαηηθφο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ εθζεηηθή απεηθφληζε. Γελ επηηξέπεη κε αξηζκεηηθέο έλλνηεο φπσο ην Nan. 

 String. Μηα αιιεινπρία απφ θαλέλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο Unicode. Πξέπεη 

λα πεξηβάιινληαη απφ ην ραξαθηήξα «“» θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ «\» σο 

ραξαθηήξα απνθπγιεο. 

 Boolean. Δπηηξέπνληαη νη ηηκέο true ή false. 
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 Array. Μηα αξηζκεκέλε ιίζηα απφ θακία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο νπνηαδήπνηε 

επηηξεπηνχ ηχπνπ. Υξεζηκνπνηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο «[», «]» γηα δήισζε έλαξμεο θαη 

ιήμεο ηνπ πίλαθα θαη νη ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη δηαρσξίδνληαη κε θφκκα. 

 Object. Έλαο κε αξηζκεκέλνο πίλαθαο κε δεχγε νλνκα πεδίνπ-ηηκή πεδίνπ.Γηα ηελ 

έλαξμε ή ιήμε ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη  νη ραξαθηήξεο  «[», «]» θαη ηα θιεηδηά πξέπεη 

λα είλαη ηχπνπ string, ελψ νη ηηκέο νπνηνπδήπνηε επηηξεπηνχ ηχπνπ. 

 Null. Αληηπξνζσπεχεη ηελ θελή ηηκή.  

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ελφο Json αξρείνπ γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ: 

{ 

  "firstName": "John", 

  "lastName": "Smith", 

  "isAlive": true, 

  "age": 25, 

  "address": { 

    "streetAddress": "21 2nd Street", 

    "city": "New York", 

    "state": "NY", 

    "postalCode": "10021-3100" 

  }, 

  "phoneNumbers": [ 

    { 

      "type": "home", 

      "number": "212 555-1234" 

    }, 

    { 

      "type": "office", 

      "number": "646 555-4567" 

    } 

  ], 

  "children": [], 

  "spouse": null 

} 

3.3 Παξνπζίαζε ησλ Controllers 

Η θιάζε UIViewController είλαη κηα πνιχ βαζηθή θιάζε πνπ ειέγρεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηνπο, φπσο ζα δνχκε πην 

αλαιπηηθά παξαθάησ (βάιε θεθάιαην) ζην πεξηβάιινλ iOS. ην ζεκείν απηφ ζα εζηηάζνπκε 

ζηελ επεμήγεζε θάπνησλ βαζηθψλ ππνθιάζεσλ ηεο βαζηθήο απηήο θιάζεο, πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ πξνβνιή δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

θαηαιαβαίλεη ν ρξήζηεο ζε ηη αλαθεξφκαζηε θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ νζνλψλ ηεο 

εθαξκνγήο. 

 UITabBarController 

Απηή είλαη ε θιάζε πινπνηεί έλαλ ηδηαίηεξν controller,  ηχπνπ radio button πνπ ειέγρεη 

ζπλήζσο ηε πεξηήγεζε ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο κηαο εθαξκνγήο. Γηα θάζε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ειέγρεη ν controller απηφο, ππάξρεη ην αληίζηνηρν tab κε ραξαθηεξηζηηθφ 

εηθνλίδην θαη ηίηιν. Δκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαη ζπλήζσο είλαη εκθαλήο θαηά 

ηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο  ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δηθόλα 3.3-1:UITabBarController 

ηελ νπζία, είλαη έλαο controller «δηαρεηξηζηήο» πνπ απνθαζίδεη πνηνο controller ζα 

εκθαλίδεηαη. Γηα θάζε tab πνπ πεξηέρεη, θξαηάεη αλαθνξά ζε έλαλ controller πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθφηεηαο – νζφλεο. Μφιηο ν ρξήζηεο  

παηήζεη ζε θάπνην tab ν UITabBarController επηιέγεη ηνλ ζσζηφ controller θαη ηνλ θνξηψλεη.  

 UINavigationController 

Καη απηφο, φπσο θαη ν UITabBarController, είλαη έλαο controller πεξηήγεζεο, δειαδή δελ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο νζφλεο, φπσο νη πεξηζζφηεξνη controllers, αιιά γηα 

ηελ ελαιιαγή ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνλ πξναλαθεξζέληα controller πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ κεηάβαζε απφ κία βαζηθή ιεηηνπξγία ζε άιιε, ν UINavigationController είλαη  ζπλήζσο 

ππεχζπλνο γηα ηελ εζσηεξηθή πεξηήγεζε κέζα ζε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ιεηηνπξγεί ζαλ κηα ζηνίβα, ζηελ νπνία κπνξνχκε λα θάλνπκε push έλαλ 

controller φηαλ ζέινπκε λα κεηαβνχκε ζε απηφλ θαη pop φηαλ ζέινπκε λα επηζηξέςνπκε ζηνλ 

πξνεγνχκελν. Κξαηάεη έλαλ πίλαθα κε φινπο ηνπο controllers πνπ έρνπκε θάλεη push, ψζηε 

λα είλαη εθηθηή ε πξνο ηα πίζσ κεηάβαζε. Απηφ πνπ θαίλεηαη απφ ηνλ 

UINavigationController είλαη κηα κπάξα ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, κε ηνλ ηίηιν ηνπ 
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εθάζηνηε controller πνπ είλαη εκθαλήο εθείλε ηε ζηηγκή θαη άξα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ζηνίβαο. Δπηπιένλ, ζηελ κπάξα έρνπκε ζπλήζσο έλα θνπκπί  γηα λα κεηαβνχκε ζηνλ 

πξνεγνχκελν controller ηεο ζηνίβαο, θαζψο θαη δηάθνξα άιια θνπκπηά ηεο επηινγήο καο, πνπ 

αθνξνχλ ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπεη ν ηξέρσλ controller. 

 

Δηθόλα 3.3-2: UINavigationController 

ηελ αξηζηεξή εηθφλα βιέπνπκε ηελ κπάξα ηνπ UINavigationController ζην πάλσ κέξνο κε 

ηνλ ηίηιν Settings θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη έρεη θνξηψζεη ηνλ controller ησλ ξπζκίζεσλ . 

Όηαλ παηήζνπκε ζε θάπνηα επηινγή ν UINavigationController θνξηψλεη θάπνηνλ άιιν 

controller, ηνλ ππεχζπλν γηα ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο, αλαλεψλεηαη ν ηίηινο ζηελ κπάξα θαη 

εκθαλίδεηαη απηφκαηα θαη ην θνπκπί πξνο ηα πίζσ. 

 Modal Controller 

Με ηνλ φξν modal controller δελ αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα θιάζε controller, φπσο ζηηο 

πξνεγνχκελεο δχν πεξηπηψζεηο, αιιά ζε έλαλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ controllers. Δίδακε φηη 

γηα λα κεηαβνχκε απφ έλαλ ζε έλαλ άιιν controller ζπλήζσο δηακεζνιαβεί είηε ν 

UINavigationController, είηε ν UITabBarController. Ωζηφζν θαη θάπνηα απιή ππνθιάζε ηνπ 

UIViewController κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλαλ άιιν controller «modally». Μπνξεί, δειαδή, 

λα εκθαλίζεη έλαλ άιιν controller, επηιέγνληαο κάιηζηα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζηπι 

παξνπζίαζεο: 
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Δηθόλα 3.3-3: Γηαθνξεηηθά ζηπι παξνπζίαζεο ελόο Modal Controller 

ηε παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαη παξαηεξνχκε 

φηη φηαλ ην ζηπι δελ είλαη πιήξεο νζφλε, ε φςε ηνπ πίζσ controller παξνπζηάδεηαη 

ζθηαζκέλε.  

 



 

 

17 

 

4  

Αλάιπζε απαηηήζεσλ ζπζηήκαηνο 

Ο ρξήζηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ 

ηζηνξία, λα ηε κνηξαζηεί αιιά θαη λα δηαβάζεη ηηο ηζηνξίεο πνπ άιινη ρξήζηεο έρνπλ 

δεκνζηεχζεη. εκεηψλεηαη, φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο απαηηείηαη ν ρξήζηεο αθ’ 

ελφο  λα είλαη εγγεγξακκέλνο θαη αθ’  εηαίξνπ λα έρεη ζπλδεζεί κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ. 

Απηφ, γηαηί είλαη απαξαίηεην γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο λα γλσξίδνπκε ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ, ψζηε λα ζσζνχλ δεδνκέλα ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θάθειν θαη λα αλεβνχλ εθ κέξνπο ηνπ 

ηζηνξίεο ζην server. 

Αθνινπζεί αθξηβήο αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

4.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο 

4.1.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

Οη αθξηβείο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λα δεη ην πιηθφ ησλ άιισλ ρξεζηψλ (ζχλδεζε 

ινγαξηαζκνχ κε απαξαίηεηε) 

  Μπνξεί: 

o λα δεη ζηνλ ηνίρν ηνπ ηα εμψθπιια πνπ έρνπλ δεκνζηεχζεη νη ππφινηπνη 

ρξήζηεο. 

o λα αλνίμεη ηελ ηζηνξία θαη λα δεη ην πεξηερφκελν ηεο 

o λα εθηειέζεη αλαδήηεζε αλάκεζα ζηηο ηζηνξίεο απηέο, κε βάζε ην ηίηιν  
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 Ο ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλαλ editor γηα λα θηηάμεη ηηο δηθέο ηνπ  ηζηνξίεο 

(ζχλδεζε ινγαξηαζκνχ απαξαίηεηε). 

 πγθεθξηκέλα δχλαηαη: 

o λα εηζαγάγεη εηθφλεο απφ ηηο απνζεθεπκέλεο ηε βηβιηνζήθε θσηνγξαθηψλ ηεο 

ζπζθεπήο 

o λα εηζαγάγεη εηθφλεο, πνπ έρεη ζψζεη ν ρξήζηεο απφ ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ζηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο ζην ζχζηεκα αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο (app’s sandbox) 

o λα εηζαγάγεη θείκελν θαη λα ην κνξθνπνηήζεη 

o λα ερνγξαθήζεη θάηη θαη λα ην ζπκπεξηιάβεη θαη απηφ ζηελ ηζηνξία ηνπ 

o λα κεηαθέξεη θαη λα θάλεη resize φια ηα παξαπάλσ, ψζηε λα δψζεη ζηελ  

ηζηνξία ηνπ ηε κνξθή πνπ ζέιεη 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ςάμεη γηα πιηθφ ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο DPLA θαη 

Europeana. (ζχλδεζε ινγαξηαζκνχ απαξαίηεηε) 

 Σνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα: 

o Να ςάμεη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δχν βηβιηνζήθεο,  ή ζε κία απφ ηηο δχν. 

o Να θηιηξάξεη ηελ αλαδήηεζε κε βάζε ηα δηθαηψκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ηνλ ηχπν ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ρξνληθή ηνπο 

ηνπνζέηεζε. 

o Να αθνινπζήζεη ζχλδεζκν απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζηνλ 

ηζηφηνπν πνπ ην θηινμελεί, θαζψο θαη λα ζψζεη ηελ εηθφλα ηνπ ηνπηθά γηα 

κεηέπεηηα ρξήζε ηεο ζε δηθή ηνπ ηζηνξία. 

o Να δεη θάπνηα κεηαδεδνκέλα κε ηελ πξψηε καηηά θαη λα αλαπηχμεη κε έλα 

πάηεκα πεξαηηέξσ φπνην αληηθείκελν επηζπκεί. 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί είηε λα απνζεθεχζεη ηελ  ηζηνξία ηνπ ηνπηθά (drafts) θαη λα ηελ 

επεμεξγάδεηαη φπνηε ζέιεη, είηε λα ηελ αλεβάζεη αλά πάζα ζηηγκή, νπφηε θαη ζα γίλεη 

εκθαλήο ζηνλ ηνίρν φισλ ησλ ρξεζηψλ (ζχλδεζε ινγαξηαζκνχ απαξαίηεηε). 

4.1.2 Με ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

 Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

 Γηα ηελ παξάζεζε ηφζν ησλ ηζηνξηψλ, φζν θαη ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ζηηο 

βηβιηνζήθεο πξνηηκήζεθε ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε (waterfall layout), ψζηε λα 

επηηεπρζεί δπλακηθή ζε κέγεζνο παξνπζίαζε ησλ αληηθεηκέλσλ, θάηη πνπ επηηξέπεη 

ηελ νπηηθή πξνζαξκνγή ζηελ πιεξνθνξία, ζε αληίζεζε κε θάπνηα άιιε ζηαηηθή 

φςε(card view, table view),  πνπ κέλεη ίδηα γηα θάζε αληηθείκελν. 
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 Ο ρξήζηεο αλά πάζα ζηηγκή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο εθαξκνγήο, κε ηε ρξήζε ηνπ UITabBar, ην νπνίν είλαη απφ 

παληνχ πξνζβάζηκν. 

 Αλάινγα κε ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ ρξήζηε (scroll down) εμαθαλίδνληαη νη κπάξεο 

θαζνδήγεζεο (navigation bars) θαη ην UITabBar, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ζην έπαθξν ε 

νζφλε ηεο ζπζθεπήο γηα λα δείμεη πεξηερφκελν. Βέβαηα, κε ηελ αληίζεηε θίλεζε 

μαλαεκθαλίδνληαη, ψζηε λα κε ζηεξείηαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πινήγεζεο. 

4.2 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο: 

 Έλα backend (Parse) ζην νπνίν αλεβάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη νη ηζηνξίεο ησλ 

ρξεζηψλ, θαη απφ ην νπνίν ν θάζε ρξήζηεο θαηεβάδεη φιεο ηηο ηζηνξίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ηνίρν ηνπ. 

 Σν ηνπηθφ ζχζηεκα αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο, φπνπ ζψδνληαη ηφζν εηθφλεο απφ ηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα απνζεθεχζεη, φζν θαη ηα drafts 

ησλ ηζηνξηψλ. 

 Σα Restful Apis ηεο Europeana θαη ηνπ DPLA, ζηα νπνία γίλνληαη θιήζεηο γηα ηελ 

αλαδήηεζε πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ εθαξκνγή. 

 Η βηβιηνζήθε εηθφλσλ ηεο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε, απφ φπνπ κπνξεί λα αληιήζεη πιηθφ 

γηα ηελ ηζηνξία ηνπ( θαη βξίζθεηαη έμσ απφ ην sandbox ηεο εθαξκνγήο ) 

Καη θπζηθά ε ίδηα ε εθαξκνγή, πνπ αιιειεπηδξά κε φια ηα παξαπάλσ.   

Αθνινπζεί έλα component diagram γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ: 
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Δηθόλα 4.2-1: Component Diagram 

 

4.3 Σρεδίαζε εθαξκνγήο  

Γηα ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνγξακκαηηζηηθφ κνηίβν MVC (Model 

View Controller). 

4.3.1 Σρεδηαζηηθό κνηίβν MVC 

To MVC είλαη ην βαζηθφ ζρεδηαζηηθφ κνηίβν πνπ επηθξαηεί ζην iOS, είλαη ην πξνηεηλφκελν 

γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε θαη ηα frameworks ηεο Apple είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε βάζε 

απηφ [13]. Σα νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ είλαη πνιιαπιά, θαζψο νδεγεί ζε πην θαζαξφ 

θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν θψδηθα κε μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο. Καηαηάζζεη ηα αληηθείκελα 

κηαο εθαξκνγήο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: model, view ή controller. Κάζε θαηεγνξία έρεη ζαθή 

φξηα θαη επηθνηλσλεί κε ηηο άιιεο κε ζεβαζκφ σο πξνο ηα φξηα απηά.  
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Πην αλαιπηηθά: 

 Model:  

Σα αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Model απεηθνλίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνπλ 

ηελ θχξηα ινγηθή ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία/ππνινγηζκφ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλα παηρλίδη έλαο ραξαθηήξαο κπνξεί λα απνηειεί έλα αληηθείκελν ηνπ 

Model, ή ζε κηα εθαξκνγή ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ, κηα επαθή. Σέηνηα αληηθείκελα κπνξνχλ 

λα έρνπλ ζρέζεηο 1-1 ή θαη 1-Ν κεηαμχ ηνπο θαη ζπλήζσο ε απεηθφληζε ηνπο  ζρεκαηίδεη 

γξάθν. Δπεηδή ζπγθεληξψλνπλ ηε ινγηθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιια αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. Ιδαληθά, δελ πξέπεη λα έρνπλ 

δηαδπλδέζεηο κε αληηθείκελα ηεο θαηεγνξίαο View θαη δελ πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ θαζφινπ 

πιεξνθνξία γηα ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ή παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζην ρξήζηε. 

 View 

Σα αληηθείκελα ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη απηά νπζηαζηηθά πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο. Ξέξνπλ 

λα «δσγξαθίδνπλ» ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε δξάζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη λα απεηθνλίδνπλ δεδνκέλα απφ ην Model  θαη λα θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ην ρξήζηε, ρσξίο φκσο λα έρνπλ άκεζε δηαζχλδεζε κε 

απηά. Ο ελδηάκεζνο πνπ βνεζά ηελ επηθνηλσλία View – Model είλαη ν Contoller. 

 Controller 

Σα αληηθείκελα controller είλαη απηφ πνπ πξναλαθέξακε, ν ελδηάκεζνο κεηαμχ View θαη 

Model. Eίλαη έλα κέζν πνπ ελεκεξψλεη πνηα αληηθείκελα ηνπ View πξεπεη λα ελεκεξσζνχλ 

ιφγσ αιιαγήο ζην Model, αιιά θαη ην αληίζηξνθν. πληνλίδνπλ δηάθνξα θνκκάηηα ηεο 

εθαξκνγήο θαη δηεπζχλνπλ ηνλ θχθιν δσήο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Σν παξαθάησ ζρήκα είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κνηίβνπ απηνχ. 

 

 

Δηθόλα 4.3-1: MVC κνηίβν 
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4.3.2 Domain Class Diagram 

Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν 

MVC. Αθνινπζεί έλα Domain Class δηάγξακκα πνπ ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο θιάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο (δελ εκθαλίδνληαη φιεο)  θαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

 

Δηθόλα 4.3-2: Domain Class Diagram 

Παξαηεξήζεηο γηα ην δηάγξακκα: 

Παξφηη φπσο είδακε ζην κνηίβν MVC, ην View θαη ην Controller είλαη δηαθνξεηηθέο 

νληφηεηεο, ζην δηάγξακκα βιέπνπκε φηη ην θνπηί ησλ Controllers εκπεξηέρεη θαη ηε ιέμε 

View ζην ηίηιν ηνπ. Απηφ γηαηί ζην iOS νη controllers (πνπ άιισζηε by default νλνκάδνληα 

ViewControllers) πάλε «παθέην» κε ην View πνπ ηνπο αλήθεη. Γειαδή, έρνπλ απφ 

δεκηνπξγίαο ηνπο reference ζην view πνπ ειέργνπλ. Έηζη, ζπλεζίδεηαη ζηελ θιάζε ησλ 
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controllers λα ππάξρεη θαη θψδηθαο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ view 

ηνπο, αξθεί λα κελ πξφθεηηαη γηα πνιχπινθεο ηεαξαξρίεο φςεσλ, φπνπ θαη ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα ηνπνζεηείηαη ν θψδηθαο παξνπζίαζεο ζε μερσξηζηέο θιάζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία View. 

4.4 Σύληνκε Πεξηγξαθή Βαζηθώλ θιάζεσλ 

4.4.1 HomeViewController 

Δίλαη ε αξρηθή ζειίδα θαη ην πξψην tab πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο. Δίλαη ν “ηνίρνο” κε ηηο 

ηζηνξίεο φισλ ησλ ρξεζηψλ. Αθνχ θνξηψζεη ν controller θάλεη κηα θιήζε ζην Parse γηα λα 

θέξεη φιεο ηηο ηζηνξίεο. Παξνπζηάδεη ηα εμψθπιια ησλ ηζηνξηψλ, ηα νπνία έρνπλ δπλακηθφ 

κέγεζνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηθφλα ηνπο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο, πινπνηψληαο ην 

waterfall layout. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλαδήηεζε ζηηο ηζηνξίεο θαη εάλ ν 

ρξήζηεο παηήζεη ζε θάπνηα απφ απηέο θνξηψλεη ηνλ StoryViewController. 

Αξρηθά ε κφλε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ έρεη ν επηζθέπηεο ρξήζηεο ζηε δηάζεζε ηνπ είλαη απηφ 

ην tab. Γηα λα μεθιεηδψζεη θαη ηα ππφινηπα (create Story, Drafts) πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Μπνξεί λα παηήζεη ινηπφλ ην θνπκπί ηνπ sign in θαη λα θαιέζεη ηνλ 

LoginViewController πνπ αλαιακβάλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε 

4.4.2 StoryViewController 

Φνξηψλεηαη απφ ηνλ HomeViewController γηα λα δείμεη νιήθιεξε ηελ ηζηνξία πνπ έρεη 

δεκνζηεχζεη ν ρξήζηεο. Παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη ηα αξρεία ήρνπ πνπ πεξηέρεη 

ε ηζηνξία θαζψο θαη θαη γηα θάζε εηθφλα λα νδεγήζεη ην ρξήζηε ζηνλ ηζηφηνπν πνπ θηινμελεί 

ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αληηθείκελν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο). 

4.4.3 LoginViewController 

Δίλαη o controller πνπ αλαιακβάλεη ηε ζχλδεζε ή εγγξαθή ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο εηζάγεη 

ηνλ θσδηθφ θαη ην φλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκεί θαη ν controller θάλεη θιήζε ζην Parse 

πξνθεηκέλνπ λα εγγξάςεη ηνλ ρξήζηε ή λα δεί αλ ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ είλαη ζσζηά. 

4.4.4 CreateStoryViewController 

Δίλαη ην δεχηεξν tab ηεο εθαξκνγήο θαη ζηελ νπζία απνηειεί ηνλ editor πνπ επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα θηηάμεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. Σνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη θείκελν, εηθφλεο 

θαζψο θαη λα ερνγξαθήζεη ην δηθφ ηνπ κήλπκα. (Γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ θνξηψλεηαη ν 

SavedPhotosGalleryViewController). Όια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ηα κεηαθηλήζεη ζε φπνην 

ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ζέιεη θαη λα ηα κεγελζχλεη ή κηθξαίλεη κε απιέο επαθέο ηνπ ρξήζηε. 
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Δπηπιένλ, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη πιηθφ  γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζηηο ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο παηψληαο ζην εηθνλίδην ηεο αλαδήηεζεο θαη εκθαλίδνληαο ηνλ 

CollectionGalleryViewController. Μφιηο ηειείσζεη ηελ ηζηνξία κπνξεί,  είηε λα ηελ ζψζεη 

ηνπηθά, είηε λα ηελ αλεβάζεη ζην server (Parse). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θνξηψλεηαη ν 

CoverPickerController γηα λα θηηάμεη ν ρξήζηεο ην εμψθπιιν ηεο ηζηνξίαο ηνπ, πνπ απνηειεί 

θαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ.  Μφιηο νινθιεξσζεί ην εμψθπιιν, 

θαιείηαη ν StorySaveHelper γηα λα ζψζεη ηελ ηζηνξία είηε ηνπηθά, είηε λα ηελ αλεβάζεη ζην 

server. 

4.4.5 CoverPickerController 

Δκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη νινθιεξψζεη ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαη ηνλ 

θαζνδεγεί ζην λα θηηάμεη ην εμψθπιιν ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Σνπ δεηά έλαλ ηίηιν θαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ηνλ παξνηξχλεη λα δηαιέμεη κηα θσηνγξαθία γηα ην εμψθπιιν. Γηα 

ηελ επηινγή ηεο θσηνγξαθίαο θαιεί ηνλ SavedPhotosGalleryViewController.  

4.4.6 SavedPhotosGalleryViewController 

Παξνπζίαδεη ζε έλα UICollectionView κε κνξθή πιέγκαηνο ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηε ζπζθεπή 

ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ηηο θσηνγξαθίεο απφ αληηθείκελα αλαδήηεζεο πνπ ζέιεζε λα ζψζεη ν 

ρξήζηεο. Σνπ επηηξέπεη λα επηιέμεη φπνηα επηζπκεί, είηε γηα εμψθπιιν, είηε γηα λα ηελ εηζάγεη 

ζηελ ηζηνξία ηνπ. 

4.4.7 StorySaveHelper 

Όηαλ ν ρξήζηεο ηειείσζεη κε ηε δεκηνπξγία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο έρεη δχν επηινγέο, 

είηε λα ηε ζψζεη ηνπηθά, είηε λα ηελ αλεβάζεη. Η θιάζε απηή πινπνηεί απηέο ηηο δχν 

δπλαηφηεηεο θαη παξέρεη ζηελ νπζία ην απαξαίηεην mapping, ψζηε ε ηζηνξία ηνπ ρξήζηε λα 

κεηαβεί απφ ηελ νπηηθή ηεο κνξθή ζε αλαπαξάζηαζε θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε ή 

αλέβαζκα. 

4.4.8 CollectionGalleryViewController 

Απηφο είλαη ν controller πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε αλαδήηεζε ζηηο ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο. Γηαζέηεη πεδία γηα αλαδήηεζε, θαζψο θαη δηάθνξα θίιηξα κε ηα νπνία κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα θαζνδεγήζεη ηελ αλαδήηεζε. Πεξηέρεη έλα collection view, ζην νπνίν εκθαλίδεη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κε θάπνηα εηθφλα θαη νξηζκέλα κεηαδεδνκέλα. Η 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ  γίλεηαη κε έλα δπλακηθφ layout, γλσζηφ σο waterfall layout, 

θάηη πνπ θξίζεθε απαξαίηεην ψζηε ε παξνπζίαο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

αληηθεηκέλνπ. Υξεζηκνπνηεί ηελ θιάζε QueryHandler γηα ηηο θιήζεηο ηεο αλαδήηεζεο θαη 

ησλ ImageDetailController ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζε θάπνηα αληηθείκελν 

ηνπ collectionView. 
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4.4.9 ΜyStoriesViewController 

Απηφο ν controller απνηειεί ην ηξίην tab ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηέρεη ηηο απνζεθεπκέλεο 

ηνπηθά ηζηνξίεο ηνπ ρξήζηε. Απνηειέηηαη απφ έλα UICollectionView πνπ παξνπζηάδεη ζε 

πιέγκα ηα εμψθπιια ησλ ηζηνξηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ επηηξέπεη λα ηηο επεμεξγαζηεί μαλά 

παηψληαο πάλσ ζε φπνηα ηζηνξία επηζπκεί. Με ην πνπ παηά ζε θάπνηα ηζηνξία ν ρξήζηεο 

θνξηψλεηαη o CreateStoryViewController θαη αξρηθνπνηείηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ. 

4.4.10 Query Details – Query Handler 

Tν API ηεο Δuropeana θαη απηφ ηνπ DPLA έρνπλ ζρεηηθφ Documentation γηα ην πψο πξέπεη 

λα γίλνληαη νη θιήζεηο, κε ηη παξακέηξνπο, ηη θίιηξα θαη δηάθνξα tokens γηα απζεληηθνπνίεζε 

ηνπ ρξήζηε. Oη δχν απηέο θιάζεηο, ινηπφλ. πινπνηνχλ ην παξαπάλσ θαη είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο. 

Η θιάζε Query Details αλαιακβάλεη λα θέξεη ηηο παξακέηξνπο θαη ηα θίιηξα αλαδήηεζεο  ζε 

κνξθή θαηάιιειε, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην θάζε API. 

Η θιάζε Query Handler είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ θιήζε ζηα APIs ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξναλαθεξζείζα θιάζε γηα λα θαηαζθεπάζεη ην HTTP Request, λα αλαιάβεη ην paging ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απζεληηθνπνίεζε πνπ δεηνχλ ηα APIs. Απηή είλαη ε θιάζε πνπ βιέπεη 

θαη ρξεζηκνπνηεί ν controller γηα ηελ αλαδήηεζε ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. 

(CollectionGalleryViewController) 

4.4.11 SearchItem 

Απηή ε θιάζε απνηειεί  ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο  πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηηο ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο. Έρεη θάπνηα γεληθά πεδία πνπ ζπλαληψληαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

αλαδήηεζεο (DPLA θαη Europeana) θαη θάπνηα εηδηθά, αλάινγα κε ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θαζ κίαο. Γηα θάζε ςεθηαθή βηβιηνζήθε γλσξίδεη πψο απφ ηε κνξθή πνπ παξέρνπλ ηα APIs 

λα πάξεη ηα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ εθαξκνγή. 

4.4.12 ImageDetailViewController 

Δίλαη ν controller πνπ παξνπζηάδεη ην εθάζηνηε απνηέιεζκα αλαδήηεζεο κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξηεο αθνχ ν ρξήζηεο ην επηιέμεη. Γείρλεη έλα κφλν αληηθείκελν θαη είλαη modal, κε 

ηελ έλλνηα φηη εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ηνλ CollectionGalleryViewController θαη δελ 

θαηαιακβάλεη νιφθιεξν ηεο νζνλήο. ηελ νπζία απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξα κεηαδεδνκέλα 

ζην ρξήζηε, απφ φ,ηη κπνξεί λα δεη ζην collectionView φπνπ παξνπζηάδνληαη φια ηα 

αληηθείκελα. 



 

 

26 

 

4.5 Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

Πεξίπησζε ρξήζεο 1: Δγγξαθή 

Απηή δελ απνηειεί κηα θχξηα ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, αιιά απνηειεί απαξαίηεην βήκα γηα 

άιιεο, νπφηε θαη αλαιχεηαη εδψ πξνο απνθπγήλ επαλάιεςεο. 

Κύξηνη Γξάζηεο: 

 Xξήζηεο, Parse backend  

Πξνϋπνζέζεηο: 

-  

Βαζηθή ξνή: 

1. Ο ρξήζηεο  παηάεη ην θνπκπί γηα ηε ζχλδεζε κε ην ινγαξηαζκφ ηνπ, 

2. Δκθαλίδεηαη modal controller ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο εηζάγεη ην θσδηθφ θαη ην φλνκα ηνπ 

θαη παηά ην θνπκπί γηα λα ζπλδεζεί. 

3. O ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη  παηάεη ην θνπκπί ηεο ζχλδεζεο. 

4. Γίλεηαη θιήζε ζην Parse backend γηα λα επαιεζεπηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. 

5. Kιήζε επηηπρήο (ρξήζηεο εγγεγξακκέλνο θαη ζσζηά δηαπηζηεπηήξηα). Η εθαξκνγή 

μεθιεηδψλεη ηηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο (δεκηνπξγία ηζηνξίαο θαη πξφρεηξα). 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

5α. Κιήζε αλεπηηπρήο. Ο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε θαηάιιειν κήλπκα θαη πξνηξέπεηαη λα 

μαλαδνθηκάζεη ή λα εγγξαθεί. 
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Δηθόλα 4.5-1: Δγγξαθή ρξήζηε 

Πεξίπησζε ρξήζεο 2: Πεξηήγεζε / αλαδήηεζε ζηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ ρξεζηώλ 

Κύξηνη Γξάζηεο: 

 Υξήζηεο, Parse backend  

Πξνϋπνζέζεηο: 

- 

Βαζηθή ξνή: 

1. Ο ρξήζηεο  εθθηλεί ηελ εθαξκνγή θαη βξίζθεηαη ζην πξψην tab κε φλνκα home. 

2. H εθαξκνγή θάλεη θιήζε ζην Parse γηα λα πάξεη ηηο δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο ησλ ρξεζηψλ. 

3. Σν Parse ζηέιλεη πίζσ ηελ απάληεζε κε ηηο ηζηνξίεο ησλ ρξεζηψλ. 

4. Η εθαξκνγή πξνβάιιεη ηηο ηζηνξίεο. 

5. O ρξήζηεο επηιέγεη κηα ηζηνξία πνπ επηζπκεί θαη ηελ αλνίγεη. 

6. Πεξηεγείηαη ζηηο ιεπηνκέξηεο ηεο ηζηνξίαο. 

Δλαιιαθηηθή ξνή: 

5α1. Ο ρξήζηεο ζέιεη λα εθηειέζεη θάπνηα ηζηνξία, νπφηε εηζάγεη θάπνηα ιέμε θιεηδί θαη ζην 

πεδίν θαη παηάεη ην θνπκπί search. 
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5α2. Η εθαξκνγή θηιηξάξεη ηα δεδνκέλα κε βάζεη ηηο ιέμεηο πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο θαη 

εκθαλίδεη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. 

 

Δηθόλα 4.5-2: Πεξηήγεζε / αλαδήηεζε ζηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ ρξεζηώλ 

Πεξίπησζε ρξήζεο 3: Αλαδήηεζε ζε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο γηα πιηθό 

Κύξηνη Γξάζηεο: 

Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο, Europeana API, DPLA API, Parse backend , Filesystem εθαξκνγήο, 

Browser εθαξκνγήο 

Πξνϋπνζέζεηο: 

Ο ρξήζηεο λα έρεη εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή θαη λα έρεη ζπλδεζεί κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηεο 

εγγξαθήο ηνπ. Βιέπε πεξίπησζε ρξήζεο 1. 

Βαζηθή ξνή: 

1. O ρξήζηεο επηιέγεη ην tab “create story” απφ ηνλ tabBarController πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ 

κέξνο ηεο νζφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα παηάεη ην θνπκπί κε ην εηθνλίδην ηεο αλαδήηεζεο 

2. Γηαιέγεη ηα θίιηξα αλαδήηεζεο πνπ επηζπκεί θαη εθηειεί ηελ αλαδήηεζε. 

3. Γίλεηαη ε αληίζηνηρε θιήζε ζην Europeana θαη/ή Dpla Api (αλάινγα κε ην θίιηξν 

αλαδήηεζεο πνπ έρεη επηιέμεη) 
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4. H εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ζην ρξήζηε. 

5. Ο ρξήζηεο παηάεη ζε φπνηα αληηθείκελν ηνπ πξνθαιέη ελδηαθέξνλ θαη εκθαλίδεηαη έλαο 

modal controller κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. ηε 

ζπλέρεηα αλ ζέιεη κπνξεί: 

6.1. Να απνζεθεχζεη ηε θσξνγξαθία ηνπ ηνπηθά, νπφηε παηά ην θνπκπί ηεο απνζήθεπζεο. 

6.1α. Να αλνίμεη ζην browser ηε ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ θηινμελεί ην αληηθείκελν , νπφηε 

θαη παηά ην θνπκπί κε ην link. 

6.2. Η εθαξκνγή ζψδεη ηελ θσηνγξαθία ζην θάθειν ηνπ ρξήζηε θαη ελεκεξψλεη ην ρξήζηε 

γηα ηελ επηηπρεκέλε απνζήθεπζε. 

6.2α. Η εθαξκνγή αλνίγεη ηε ζειίδα ζην browser ηεο ζπζθεπήο. 

 

Δηθόλα 4.5-3: Αλαδήηεζε ζε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο γηα πιηθό 

Πεξίπησζε ρξήζεο 4: Γεκηνπξγία ηζηνξίαο 

Κύξηνη Γξάζηεο: 

Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο, Filesystem εθαξκνγήο 
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Πξνϋπνζέζεηο: 

Ο ρξήζηεο λα έρεη εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή θαη λα έρεη ζπλδεζεί κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηεο 

εγγξαθήο ηνπ. Βιέπε πεξίπησζε ρξήζεο 1. 

Βαζηθή ξνή: 

1. O ρξήζηεο επηιέγεη ην tab “create story” απφ ηνλ tabBarController θαη εκθαλίδεηαη ν 

controller ηνπ editor. 

2. O ρξήζηεο βάδεη πιηθφ ζηελ ηζηνξία ηνπ. 

2.1 Δπηιέγεη λα εηζάγεη εηθφλεο, νπφηε θαη παηά ην εηθνλίδην ηνπ gallery. 

2.2 Δκθαλίδεηαη έλαο controller κε ηηο απνζεθεπκέλεο εηθφλεο απφ ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ 

ρξήζηε, θαζψο θαη απφ ηηο εηθφλεο ηεο ζπζθεπήο ηνπ. 

2.3 Δπηιέγεη ηελ εηθφλα πνπ επηζπκεί θαη ηελ εηζάγεη ζηελ ηζηνξία ηνπ. Μπνξεί λα ηελ θάλεη 

drag θαη resize φπνπ απηφο επηζπκεί. 

Δλαιιαθηηθέο δηαδξνκέο 2.1 

2.1α1. Δπηιέγεη λα εηζάγεη θείκελν, νπφηε θαη παηά ην εηθνλίδην ηνπ θεηκέλνπ. 

2.1α2. Δκθαλίδεηαη έλα παξαιιειφγξακν κε θείκελν ζηελ νζφλε ηνπ. 

2.1α3. Δηζάγεη ην θείκελν πνπ ζέιεη, ην κνξθνπνηεί θαη ην θάλεη drag θαη resize γηα λα ην 

ηνπνζεηήζεη φπσο ζέιεη. 

2.1β1. Δπηιέγεη λα εηζάγεη κηα πξνζσπηθή ερνγξάθεζε θαη παηά ην εηθνλίδην ηεο 

ερνγξάθεζεο θαη ε ερνγξάθεζε μεθηλά. 

2.1β2. Μηιά γηα φζν ζέιεη θαη ζηε ζπλέρεηα παηάεη ην stop. 

2.1β3. Η εθαξκνγή ζψδεη ηελ ερνγξάθεζε ηνπ ηνπηθά θαη ηνπ εκθαλίδεη έλα εηθνλίδην κε ηελ 

ερνγξάθεζε ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ζε φπνην ζεκεί ηεο ηζηνξίαο επηζπκεί. 

3. Ο ρξήζηεο παηά ην θνπκπί save γηα λα ζψζεη  ηελ ηζηνξία ηνπ . 

3.1. Δκθαλίδεηαη έλαο modal controller θαη πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα εηζάγεη ηίηιν θαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

3.2. Η εθαξκνγή ζψδεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπηθά ζην θάθειν ηνπ ρξήζηε θαη θαζαξίδεη ηνλ 

editor. 
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Δλαιιαθηηθή ξνή: 

3.α. O ρξήζηεο επηιέγεη λα αλεβάζεη ηελ ηζηνξία ηνπ, νπφηε παηά ην θνπκπί κε ην εηθνλίδην 

ηνπ upload. 

3.α1. Δκθαλίδεηαη έλαο modal controller θαη πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα εηζάγεη ηίηιν θαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

3.α2. Η εθαξκνγή θάλεη κηα θιήζε ζην Parse θαη αλεβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δνκή ηεο ηζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα γηα φια ηα αξρεία ηνπ ρξήζηε (εηθφλεο απφ ηε ζπζθεπή ηνπ 

θαη ερνγξαθήζεηο) πξαγκαηνπνηεί ηζάξηζκεο θιήζεηο γηα λα αλεβάζεη θαη ην πιηθφ απηφ ζην 

server. 
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5  

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγηθόηεηαο εθαξκνγήο 

Δδψ ζα παξνπζηαζηνχλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηηο εθαξκνγήο, καδί κε ηα αθξηβή βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπλνδεπηηθέο εηθφλεο. Οη εηθφλεο έρνπλ 

ιεθζεί απφ ζπζθεπή iPad 3
rd

 generation. εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηξέρεη ζε ιεηηνπξγηθφ 

iOS 8 θαη ηξέρεη ζε landscape mode. 

5.1 Αξρηθή νζόλε εθαξκνγήο  

Απηή είλαη ε πξψηε νζφλε πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο θαη ζηελ νπζία απνηειεί θαη ην πξψην tab 

απφ ηα ηξία ηεο εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα 5.1-1: Αξρηθή νζόλε 

ην πάλσ κέξνο βιέπνπκε κηα κπάξα γηα αλαδήηεζε ζηηο δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο. Πην θάησ 

είλαη νη δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο ησλ ρξεζηψλ θαη είλαη κε scrollable επηθάλεηα, θαζψο ην 

πιήζνο ησλ ηζηνξηψλ είλαη δπλακηθφ θαη κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιν. Κάησ ππάξρεη ν 

UITabBarController, o νπνίνο είλαη εκθαλείο ζε φιεο ηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα 

επηηξέπεη πάληα ηε κεηάβαζε ζε κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο (home, 

create story, drafts). Όπσο θαίλεηαη εδψ  κφλν ην tab κε ηίηιν home είλαη ελεξγνπνηεκέλν, 

θαζφηη ν ρξήζηεο δελ έρεη ζπλδεζεί απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ. Πάλσ αξηζηεξά βξίζθεηαη ην 

θνπκπί πνπ πξέπεη λα παηήζεη ν επηζθέπηεο γηα λα ζπλδεζεί. 

Καηά ηελ  εκθάληζή ηνπ, ν controller απηφο θνξηψλεη φιεο ηηο δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο ησλ 

ρξεζηψλ απφ ην Parse backend θαη πξνβάιιεη ηα εμψθπιιά ηνπο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ 

εηθφλα, ηνλ ηίηιν, ηε πεξηγξαθή θαη ην ρξήζηε πνπ ηελ αλέβαζε. Παξνπζηάδεη ηηο εηθφλεο κε 

έλα waterfall layout, πνπ ζηελ νπζία είλαη έλα layout φπνπ ην πιήζνο ησλ ζηειψλ θαη ην 

πιάηνο ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλν, αιιά ην χςνο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ είλαη δπλακηθφ. 

Καζνξίδεηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε εηθφλαο, αιιά θαη ηνλ φγθν ηνπ θεηκέλνπ ζε  

ηίηιν θαη πεξηγξαθή. 
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5.1.1 Αλαδήηεζε ζε δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηζηνξίεο κε ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα εηζάγεη ζηελ κπάξα 

αλαδήηεζεο. Αθνχ εηζαγάγεη ηε ιέμε πνπ ζέιεη θαη επηζηξέςεη απφ ην πιεθηξνιφγην ηεο 

ζπζθεπήο εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. 

 

Δηθόλα 5.1-2: Αλαδήηεζε ζε δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο 

Με ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ cancel επαλέξρεηαη ζηελ νζφλε κε φιεο ηηο ηζηνξίεο. 

5.1.2 Άλνηγκα ηζηνξίαο 

ε νπνηαδήπνηε ηζηνξία (είηε έρνληαο θάλεη αλαδήηεζε είηε φρη) παηήζεη ν ρξήζηεο νδεγείηαη 

ζηελ ιεπηνκεξή παξνπζίαζή ηεο. Τπεχζπλνο γηα απηφ ην θνκκάηη είλαη ν 

StoryViewController, ν νπνίνο θνξηψλεηαη κεηά απφ ην πάηεκα. 
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Δηθόλα 5.1-3: StoryViewController 

Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. 

Γεμηά ππάξρεη έλα UIPageControl ην νπνίν δείρλεη απφ πφζεο ζειίδεο απνηειείηαη ε ηζηνξία. 

Γηα λα κεηαβεί ζηελ επφκελε ζειίδα κπνξεί λα θάλεη scroll πξνο ην θάησ. 

Δηθνλίδηα φπσο απηά κε ηα αθνπζηηθά ππνδειψλνπλ ερνγξαθεκέλα αξρεία, ηα νπνία κπνξεί 

λα αλαπαξάγεη παηψληαο πάλσ ζην play. 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο θαη εάλ νη εηθφλεο 

απηέο πξνέξρνληαη απφ ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (θαη φρη απφ ηε ζπζθεπή ηνπ εθάζηνηε 

ρξήζηε) ζα αλνίμεη έλα action panel, πνπ ηνλ ξσηά εάλ ζέιεη λα νδεγεζεί ζηνλ ηζηφηνπν πνπ 

θηινμελεί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
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Δηθόλα 5.1-4: Action Panel γηα άλνηγκα αληηθεηκέλνπ ζηνλ ηζηόηνπν 

Καη εάλ παηήζεη ην θνπκπί Open Link, ε εθαξκνγή ζα αλνίμεη ηελ εηθφλα απηή ζην browser 

ηεο ζπζθεπήο. 
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Δηθόλα 5.1-5:Σειίδα ηζηνηόπνπ πνπ θηινμελεί ην αληηθείκελν 

5.1.3 Σύλδεζε - Δγγξαθή  ρξήζηε 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθιεηδψζεη ν ρξήζηεο ηα ππφινηπα δχν tabs πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Παηάεη, ινηπφλ ην θνπκπί ηεο ζχλδεζεο θαη εκθαλίδεηαη ν 

LoginViewController. 
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Δηθόλα 5.1-6: Σύλδεζε – εγγξαθή ρξήζηε 

Ο Controller απηφο είλαη modal θαη απφ πίζσ ηνπ εκθαλίδεηαη «ζνισκέλνο» ν πξνεγνχκελνο 

controller, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζχλεζεο απφ ην iOS 7 θαη κεηά, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε 

ζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία. Παξέρεη ζην ρξήζηε δπλαηφηεηα ηφζν εγγξαθήο, φζν θαη 

ζχλδεζεο (εθφζνλ έρεη εγγξαθεί παιαηφηεξα). Μφιηο ε εθάζηνηε δηαδηθαζία νινθιεξσζεί 

επηηπρψο, επηζηξέθνπκε ζηελ αξρηθή νζφλε κε ηηο ηζηνξίεο θαη ελεξγνπνηνχληαη θαη ηα άιια 

δχν tabs. 
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Δηθόλα 5.1-7: Αξρηθή νζόλε – ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο 

Βιέπνπκε φηη ηψξα πηα είλαη ελεξγνπνηεκέλα θαη ηα άιια δχν tabs (Create Story, drafts). 

Πξνηνχ αλαιχζνπκε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο, αο δνχκε κηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

πξψηνπ tab. Βιέπνπκε φηη ζηε ζειίδα απηή θαίλεηαη o navigation controller, ε κπάξα 

αλαδήηεζεο κε ην logo ηεο Europeana ζην πάλσ κέξνο θαη ν tabBarController ζην θάησ.  

Όζν θαη αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πινήγεζεο, δελ 

αθήλεη πνιχ ρψξν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ. Γηα απηφ θαη πινπνηήζεθε ην εμήο: 

Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη scroll πξνο ηα θάησ  ηφζν o UITabBarController φζν θαη ε κπάξα 

αλαδήηεζεο καδί κε ην logo θαη ηνλ UINavigationController εμαθαλίδνληαη κε θάπνην 

animation, γηα λα δνζεί ρψξνο θαη έκθαζε ζηηο ηζηνξίεο. Βέβαηα, κε ιίγν scroll πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε μαλαεκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία απηά, γηαηί ζε θακία πεξίπησζε ν 

ρξήζηεο δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Απηή ε ηαθηηθή είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ θαη είλαη γλψξηκε 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ iOS. 

Παξαηίζεηαη παξαθάησ κηα θσηνγξαθία φπνπ θαίλεηαη αθξηβψο απηφ. Ο ρξήζηεο έρεη θάλεη 

scroll, ηα πξναλαθεξζείζα ζηνηρεία εμαθαλίδνληαη θαη δίλεηαη έκθαζε ζηηο ηζηνξίεο. To κφλν 
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πνπ παξακέλεη, είλαη ην status bar ην νπνίν, ζπλήζσο, είλαη θαθή πξαθηηθή λα κελ είλαη 

εκθαλέο, γηαηί παξέρεη πνιχηηκε πιεξνθνξία γηα ην ρξήζηε. 

 

Δηθόλα 5.1-8:Απόθξπςε status θαη navigation bars 

5.2 Σύληαμε Ιζηνξίαο 

5.2.1 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή 

Απνηειεί ην δεχηεξν tab ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηιακβάλεη φηη έρεη λα θάλεη κε ηε δεκηνπξγία 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρξήζηε. O πξψηνο controller πνπ θνξηψλεηαη κε ην πνπ παηά ν ρξήζηεο ην 

tab απηφ, είλαη ν CreateStoryViewController. 
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Δηθόλα 5.2-1: CreateStoryViewController 

Πάλσ ζην navigation bar ππάξρνπλ φιεο νη δπλαηέο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ editor. 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κπάξαο κε ζεηξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα: 

 εηζαγάγεη θσηνγξαθία 

 εηζαγάγεη θείκελν 

 πξνζζέζεη ζειίδα ζηελ ηζηνξία 

 λα αλαδεηήζεη πιηθφ ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο 

 λα ερνγξαθήζεη έλα κήλπκα 

Καη κε ηα θνπκπηά ζηε δεμηά πιεπξά κπνξεί λα: 

 θαζαξίζεη ηνλ editor απφ νηηδήπνηε έρεη εηζάγεη κέρξη ζηηγκήο 

 ζψζεη ηελ ηζηνξία ηνπ ηνπηθά ζηα drafts 

 λα ηελ αλεβάζεη ζην server πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηεί ζηε Home νζφλε φισλ ησλ 

ρξεζηψλ.  
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5.2.2 Δηζαγσγή θσηνγξαθίαο 

Μφιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην ζρεηηθφ θνπκπί, θνξηψλεηαη ν 

SavedPhotosGallerViewController γηα λα δψζεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηε 

θσηνγξαθία πνπ ζέιεη  λα εηζαγάγεη ζηελ ηζηνξία. 

 

Δηθόλα 5.2-2: Δπηινγή θσηνγξαθίαο 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην (searched items) πεξηέρεη θσηνγξαθίεο 

απφ αληηθείκελα αλαδήηεζεο ζηηο βηβιηνζήθεο πνπ επέιεμε λα ζψζεη ν ρξήζηεο θαη ην 

δεχηεξν θσηνγξαθίεο απφ ηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. Δθεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα 

θσηνγξαθία θαη λα ηελ εηζάγεη παηψληαο ην θνπκπί import ζηελ ηζηνξία ηνπ. Μφιηο ην 

παηήζεη, επηζηξέθεη ζηελ νζφλε ηνπ editor θαη ε θσηνγξαθία εκθαλίδεηαη επηιεγκέλε θαη 

έηνηκε γηα ηνλ ρξήζηε λα ηε κεηαθηλήζεη ή λα ηεο αιιάμεη ην κέγεζνο, φπσο απηφο επηζπκεί. 
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Δηθόλα 5.2-3: Δηζαγσγή θσηνγξαθίαο 

Η επηιεγκέλε θσηνγξαθία εκθαλίδεηαη κε κπιε πιαίζην. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεο αιιάμεη ην κέγεζνο δελ έρεη παξά λα παηήζεη πάλσ ζην πιαίζην θαη λα 

επεθηείλεη ηελ εηθφλα πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. Γηα λα ηελ κεηαθηλήζεη πξέπεη λα 

παηήζεη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο λα κεηαθηλήζεη ηελ εηθφλα φπνπ απηφο επηζπκεί θαη λα 

απνκαθξχλεη ην δάρηπιφ ηνπ απφ ηελ νζφλε. 

5.2.3 Δηζαγσγή θεηκέλνπ 

Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί εηζαγσγήο θεηκέλνπ εηζάγεηαη ζηελ νζφλε ηνπ editor έλα 

placeholder θείκελν, ην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο λα κνξθνπνηήζεη, λα κεηαθηλήζεη θαη λα ηνπ 

δψζεη ην κέγεζνο πνπ πξνηηκά. 
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Δηθόλα 5.2-4: Δηζαγσγή – Δπηινγέο ζύληαμεο θεηκέλνπ 

Η κεηαθίλεζε θαη ε αιιαγή κεγέζνπο ιεηηνπξγεί αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηηο 

εηθφλεο, ζεκεηψλνληαο φηη ην θείκελν “αθνινπζεί” ηηο αιιαγέο απηέο ηνπ κεγέζνπο. Γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο κνξθνπνίεζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην popover πνπ 

εκθαλίδεηαη. Με ζεηξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά επεμεγνχκε ηε ιεηηνπξγία ησλ θνπκπηψλ: 

 δηαγξαθή θεηκέλνπ 

 επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. Δκθαλίδεη ην πιεθηξνιφγην ηεο ζπζθεπήο. 

 επηινγή ζηνίρηζεο θεηκέλνπ(αξηζηεξά, θέληξν, δεμηά). Δπαλαθνξηψλεη ζην popover 

ηηο ηξεηο απηέο επηινγέο κε ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα ηεο ζηνίρηζεο. 

 επηινγή ηχπνπ θεηκέλνπ. Γίλνληαη δχν επηινγέο, απιφ θείκελν θαη θείκελν 

επηθεθαιίδαο. 

 ζπξξίθλσζε ηνπ κπιε πιαηζίνπ ψζηε λα ρσξέζεη ην θείκελν αθξηβψο κε βάζε κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ. Απηφ είλαη ρξήζηκν ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αιιάδεη ην 

κέγεζνο ηνπ πιαηζίνπ θαη ζέιεη λα ην επαλαθέξεη ψζηε λα ρσξάεη αθξηβψο ην 

θείκελν. 
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5.2.4 Ηρνγξάθεζε κελύκαηνο 

Με πάηεκα ζην θνπκπί ηνπ κηθξνθψλνπ, ελεξγνπνηείηαη ην κηθξφθσλν ηεο ζπζθεπήο θαη ην 

εηθνλίδην ηνπ θνπκπηνχ αληηθαζίζηαηαη απφ έλα εηθνλίδην stop.  

 

Δηθόλα 5.2-5: Δηζαγσγή ερνγξάθεζεο 

Μφιηο ην παηήζεη ν ρξήζηεο ζηακαηά ε ερνγξάθεζε θαη εκθαλίδεηαη ην ερνγξαθεκέλν 

κήλπκα κε ην εηθνλίδην ησλ αθνπζηηθψλ. Καη απηφ κπνξεί λα ην κεηαθηλήζεη φπνπ ζέιεη, 

αιιά φρη λα αιιάμεη ην κέγεζνο ηνπ εηθνληδίνπ. Δπηπιένλ ζην popover εκθαλίδεηαη ην θνπκπί 

play, ην νπνίν κπνξεί λα παηήζεη γηα λα αθνχζεη ην κήλπκα ηνπ. 

5.2.5 Δπηινγή εμσθύιινπ ηζηνξίαο 

Όηαλ ν ρξήζηεο ηειεηψζεη ηελ ηζηνξία ηνπ έρεη δχν επηινγέο. Να ηε ζψζεη ηνπηθά, είηε λα ηελ 

αλεβάζεη ζην server. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είηε δειαδή ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί 

save, είηε απηφ πνπ ζπκβνιίδεη ην αλέβαζκα, παξαπέκπεηαη ζηελ επηινγή εμσθχιινπ. Γηα 

ηελ επηινγή θνξηψλεηαη ν CoverPickerController. 
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Δηθόλα 5.2-6: Δπηινγή εμσθύιινπ 

Δδψ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαη παηά Done. ηε 

ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη πάιη ν controller γηα ηελ επηινγή θσηνγξαθίαο. Η δηαδηθαζία είλαη 

αθξηβψο ε ίδηα κε απηή γηα ηελ εηζαγσγή θσηνγξαθίαο, νπφηε δελ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

παξαζεηνχλ νη ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο. Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη θαη θσηνγξαθία εμσθχιινπ, 

ε ηζηνξία ζψδεηαη ηνπηθά ή αλεβάδεηαη, αλαινγα κε ηελ αξρηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

5.3 Αλαδήηεζε ζε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο  

Δδψ ζα εμεηάζνπκε πσο γίλεηαη ε αλαδήηεζε ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο 

5.3.1 CollectionGalleryViewController 

Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην εηθνλίδην κε ην κεγελζπληηθφ θαθφ ζην tab Create Story θνξηψλεηαη 

o controller πνπ πινπνηεί ηελ αλαδήηεζε ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. 
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Δηθόλα 5.3-1: Αλαδήηεζε ζε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο 

Γηαζέηεη κηα κπάξα αλαδήηεζεο, θαζψο θαη νξηζκέλα θίιηξα, ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θέξεη ζην πξνζθήλην παηψληαο ζην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ηε κπάξα. 

Γηα λα ζέζεη θάπνην απφ ηα θίιηξα απηά δελ έρεη παξά λα παηήζεη ζε φπνην θνπκπί επηζπκεί. 

Με ην πάηεκα εκθαλίδεηαη έλα popover κε ηηο δπλαηέο επηινγέο ηνπ εθάζηνηε θίιηξνπ. Ο 

ρξήζηεο παηά ζε φπνηα επηινγή ηνπ θίιηξνπ επηζπκεη θαη ην popover θιείλεη θαη απνζεθεχεη 

ηελ επηινγή ηνπ. Μπνξεί λα βάιεη φζα θίιηξα επηζπκεί θαη φια ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

αλαδήηεζε. Σα δπλαηά θίιηξα αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ην είδνο ηνπ κέζνπ, ην/ηα site/s πνπ ζέινπκε λα ςάμνπκε, θαζψο θαη 

ρξνλνινγηθφ θίιηξν. Πέξα απφ ηα θίιηξα απηά, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα γηα γεσγξαθηθή 

αλαδήηεζε, ελεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή Geo Search θαη βάδνληαο ζην ράξηε ηελ πεξηνρή 

πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί. Aθνινπζεί ε ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα. 
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Δηθόλα 5.3-2: Φίιηξα αλαδήηεζεο 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο εθηειέζεη ηελ αλαδήηεζε εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα: 
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Δηθόλα 5.3-3: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη ην waterfall layout ιφγσ 

ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ εηθφλαο (δηαθνξεηηθά κεγέζε εηθφλαο θαη 

δηαθνξεηηθφο φγθνο θεηκέλνπ κεηαδεδνκέλσλ). Πάλσ ζε θάζε αληηθείκελν παξαηεξνχκε δχν 

θνπκπηά κε γθξίδν ρξψκα. Σν έλα πνπ κνηάδεη κε link νδεγεί ζηε ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ πνπ 

θηινμελεί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ελψ ην δεχηεξν απνζεθεχεη ηελ εηθφλα ηνπηθά ζην 

θάθειν ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη αξγφηεξα είηε σο πιηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ, 

είηε σο εμψθπιιν. Δίλαη νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ controller πνπ επηιέγνπκε 

θσηνγξαθίεο πνπ είδακε λσξίηεξα. 

5.3.2 Λεπηνκεξήο παξνπζίαζε αληηθεηκέλνπ αλαδήηεζεο 

Δθφζνλ παηήζνπκε ζε θάπνην αληηθείκελν, ηφηε εκθαλίδεηαη έλαο modal controller 

(ImageDetailViewController) κε πεξηζζφηεξα κεηαδεδνκέλα γηα ην αληηθείκελν απηφ. Κάησ 

απφ ηελ εηθφλα ππάξρεη έλαο πίλαθαο ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα θάλνπκε scroll ζε πεξίπησζε 

πνπ δε θηάλεη ν ρψξνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 
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Δηθόλα 5.3-4: Αλάπηπμε πεξαηηέξσ κεηαδεδνκέλσλ 

Καη πάιη εθαξκφδεηαη ε ηαθηηθή πνπ είδακε πξνηχηεξα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

ζπζθεπήο. Γειάδε ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θάλεη scroll πξνο ηα θάησ εμαθαλίδνπκε ηνλ 

UITabBarController θαη ην navigationBar γηα λα δψζνπκε έκθαζε ζηα αληηθείκελα πνπ 

παίξλνπκε απφ ηελ αλαδήηεζε. 

Δπηπιένλ, ε αλαδήηεζε ππνζηεξίδεη ην paging, δειαδή θάζε θνξά δεηάκε απφ ηα APIs 

ζηαζεξή πνζφηεηα αληηθεηκέλσλ θαη φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη scroll θαη πιεζηάδεη πξνο ην ηέινο 

ησλ απνηειεζκάησλ δεηάκε ηελ επφκελε «ζειίδα» απνηειεζκάησλ θαη ηα θνξηψλνπκε 

δείρλνληαο θαηάιιειν κήλπκα. 
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Δηθόλα 5.3-5: Φόξησζε επόκελεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

5.4 Πξόρεηξα 

5.4.1 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή 

Απνηειεί ην ηξίην θαη ηειεπηαίν tab ηεο εθαξκνγήο. Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεί φιεο ηηο 

ηζηνξίεο πνπ απνθάζηζε λα ζψζεη ηνπηθά θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί μαλά. 

5.4.2 MyStoriesViewController 

Απηφο είλαη ζηελ νπζία ν controller πνπ θνξηψλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην ηξίην tab. 

Παξνπζηάδεη ηηο ηζηνξίεο πνπ έρεη ζψζεη ν ρξήζηεο ζε έλα πιέγκα, ην ιεγφκελν Grid layout  

κε ίδην κέγεζνο γηα θάζε ηζηνξία, δείρλνληαο ηελ εηθφλα θαη ηνλ ηίηιν ηεο ηζηνξίαο. 
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Δηθόλα 5.4-1: Σειίδα κε πξόρεηξεο ηζηνξίεο 

Μπνξνχκε λα παηήζνπκε πάλσ ζε φπνηα ηζηνξία επηζπκνχκε θαη ηνηε ζα θνξησζεί ν 

CreateStoryController αξρηθνπνηεκέλνο κε ηελ ηζηνξία πνπ δηαιέμακε ψζηε λα ηελ 

επεμεξγαζηνχκε θαη λα θάλνπκε φ,ηη αιιαγέο ζέινπκε. Αλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ν ρξήζηεο 

αλεβάζεη επηηπρψο  ηελ ηζηνξία, απηή ζβήλεηαη απφ ηα drafts. 
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6  

Λεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο 

Θα ήηαλ δχζθνιν θαη ζα απαηηνχζε πνιχ κεγάιν φγθν θεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε ηελ 

επαθξηβή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο θάζε θιάζεο. Γηα απηφ θξίλεηαη πξνηηκφηεξν, 

ζην θεθάιαην απηφ, λα πεξηγξάςνπκε θάπνηα κε ηεηξηκκέλα δεηήκαηα, ζεκεία πνπ 

πξνβιεκάηεζαλ, θαζψο θαη λα αλαιχζνπκε ηερλνινγίεο, εμσηεξηθά frameworks  θαη libraries 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

6.1 Δξγαιεία 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ηα εμήο: 

 Σε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Objective C. 

 Σν XCode, ην νπνίν είλαη ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα 

iOS θαη είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ γηα ην ΟS X απφ ην Mac App Store.Η έθδνζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 6.1.1. 

 Σε Restkit library, κηα βηβιηνζήθε γηα iOS πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κε 

RestFul Apis. 

 Tε βηβιηνζήθε MBProgressHud γηα ηηο φςεηο πξνφδνπ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θνξηψκαηνο ή ηνπ αλεβάζκαηνο δεδνκέλσλ απφ ην server. 

 Σν Parse framework πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην backend ηεο εθαξκνγήο. 

 Σε βηβιηνζήθε SDWebImage γηα ην αζχγρξνλν θαηέβαζκα θσηνγξαθηψλ θαη ην 

θαζάξηζκα ηνπο 

 Σε βηβιηνζήθε CHTWaterfall γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Waterfall layout. 

 Σα CocoaPods, πνπ είλαη έλαο manager πνπ ειέγρεη ηηο εμαξηήζεηο κηαο εθαξκνγήο 

θαη αλάκεζα ζε άιια επηηξέπεη ηελ εχθνιε ζχλδεζε βηβιηνζεθψλ. 
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 Σν DHC Chrome App ην νπνίν είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε εθαξκνγή ηνπ Chrome πνπ 

καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ΗΣΣP/ HTTPS θιήζεηο κε επειημία ζηε ξχζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ θαη καο δίλεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα ηεζηάξνπκε νπνηαδήπνηε θιήζε 

θάλνπκε θαη λα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ γπξλά 

6.2 Restkit 

Γηα ηελ εχθνιε δεκνπξγία ησλ HTTP κπλεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη θιήζεηο ζηα 

APIs ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε RestKit [14]. 

Aπνηειεί κηα κνληέξλα βηβιηνζήθε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ην iOS φζν θαη 

γηα ην OS X θαη πξνζθέξεη επθνιία ζηε δεκηνπξγία θιήζεσλ πξνο RESTful Apis (εμ νπ θαη 

ην φλνκα) θαη βαζίδεηαη ζηελ επξέσο δηαδεδνκέλε βηβιηνζήθε AFNetworking [15]. Πέξαλ 

ηεο επθνιίαο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία θιήζεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπο, παξέρεη θαη έλα 

πνιχ ηζρπξφ κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα απηνκαηνπνηήζνπκε ηελ αληηζηνίρηζε 

κεηαμχ ησλ θιάζεσλ ηεο εθαξκνγή καο θαη ζηα αληηθείκελα, κε ηε κνξθή πνπ καο ηα δίλνπλ 

ηα APIs. Τπνζηεξίδεη πνιχ θαιά ηελ άξξεθηε ιεηηνπξγία θαη κε ηα Core Data (ην θχξην 

framework πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ ζην iOS θαη ΟS X θαη 

βαζίδεηαη ζε γξάθνπο αληηθεηκέλσλ γηα ηε δηαρείξεζε ησλ αλtηθεηκέλσλ) θάηη πνπ ηελ 

θαζηζηά πνιχ ρξήζηκε. 

 Αο δνχκε ιίγν πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε απηή γηα ηε δεκηνπξγία θαη απνζηνιή  

HTTP Requests θαη θάπνηα άιια ρξήζηκα ζηνηρεία: 

Σα δχν βαζηθά αληηθείκελα ηεο βηβιηνζήθεο απηήο είλαη δχν: 

1) o RKObjectManager 

2) ν AFHTTPClient 

O RKObjectManager είλαη έλα singleton αληηθείκελν, ζην νπνίν κπνξνχκε λα έρνπκε 

πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο εθαξκνγήο καο. Απηφο φκσο καο είλαη άρξεζηνο αλ 

δελ ηνπ δνζεί έλαο AFHTTClient  ν νπνίνο ζηελ νπζία καο επηηξέπεη λα δηακνξθψζνπκε ηηο 

HTTP θιήζεηο φπσο ζέινπκε. 

Έηζη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ εμήο θψδηθα: 

NSURL *baseURL  =  [NSURL 

URLWithString:@"http://europeana.eu/api/v2"]; 

 AFHTTPClient  *client =  [[AFHTTPClient alloc]    

initWithBaseURL:baseURL];                
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RKObjectManager *manager =  [[RKObjectManager alloc] 

initWithHTTPClient:client]; 

[client setDefaultHeader:@"Accept" value:RKMIMETypeJSON]; 

To BaseUrl είλαη ην “βαζηθφ” url πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο θιήζεηο καο. Οξίδνπκε 

ζπλήζσο ην  κέγηζην θνηλφ θνκκάηη ηνπ URL ησλ HTTP requests ψζηε λα θαινχκε ηα 

δηάθνξα services ρξεζηκνπνηψληαο κεηά ην ζρεηηθφ path πνπ πξνζηίζεηαη θάζε θνξά ζην 

baseURL. 

Πνιχ πξνζνρή ζέιεη ην φηη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα άιιν baseURL(π.ρ. ηνπ DPLA) 

δε θηάλεη λα αιιάμνπκε ην BaseURL property ηνπ AFHTTPClient, αιιά πξέπεη λα ηνλ 

θαηαζθεπάζνπκε απφ ηελ αξρή: 

NSURL *baseURL = [NSURL URLWithString:@"http://api.dp.la/v2"];              

AFHTTPClient* client = [[AFHTTPClient alloc] 

initWithBaseURL:baseURL];     

[client setDefaultHeader:@"Accept" value:RKMIMETypeJSON];  

RKObjectManager *managerWithNewBaseURL = [RKObjectManager 

sharedManager]; 

managerWithNewBaseURL.HTTPClient       = client; 

Απηά φζνλ αθνξά ηελ αξρηθνπνηήζε θαη ηελ αιιαγή client. Γηα ηελ εθηέιεζε κηαο θιήζεο 

παίξλνπκε ην instance ηνπ objectManager θαη θαινχκε ηε ζπλάξηεζε ηνπ HTTPClient κε ην 

relative Path ηνπ service θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ζέινπκε. Σηο παξακέηξνπο ηηο πεξλάκε κε 

ηε κνξθή NSDictionay θαη ην Restkit γλσξίδεη πψο λα ηηο πεξάζεη (είηε ζην ζψκα είηε ζηελ 

επηθεθαιίδα) αλάινγα κε ην αλ ζέινπκε λα ζηείινπκε GET ή POST θηι. ηελ εθαξκνγή καο, 

επεηδή νη παξάκεηξνη ήηαλ πνιχπινθεο ηηο πεξάζακε manually ζην relativePath kai  γηα απηφ 

θαη βιέπνπκε λα είλαη nil ην φξηζκα parameters παξαθάησ.  

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη νη θιήζεηο απηέο γίλνληα αζχγρξνλα, ρσξίο λα κπινθάξεη ην main 

thread εθηειέζεο ηεο  εθαξκνγήο. Μφιηο ιάβνπκε ηελ απάληεζε απφ ην server, εθηειείηαη ην 

αληίζηνηρν block, είηε ην success, είηε ην failure αλάινγα κε ηελ έθβαζε ηεο απάληεζεο. 

RKObjectManager *objectManager = [RKObjectManager sharedManager]; 

relPath = @"search.json"; 

 NSString *relPathWithParams  = [relPath 

stringByAppendingString:[self 
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mm_addParametersFromParameterDic:generalParams]]; //εδώ καλούμε μια 

ζςνάπηηζη για να θηιάξει manually ηο path με ηιρ παπαμέηποςρ μέζα 

[objectManager.HTTPClient getPath:relPathWithParams 

                           parameters:nil 

                              success:^(AFHTTPRequestOperation 

*operation, id responseObject) { 

                                  NSError *error; 

                                  NSDictionary* json = 

[NSJSONSerialization JSONObjectWithData:operation.responseData 

                                                                                       

options:NSJSONReadingMutableContainers 

                                                                                         

error:&error]; 

                                  int responseCode = (int) 

operation.response.statusCode; 

                                  if(responseCode == 200) { 

                                      if (objQueryDetails.p_eSite == 

eeQuerySiteEuropeana) { 

                                      block(json[@"items"]); 

                                      } 

                                      else if(objQueryDetails.p_eSite 

== eeQuerySiteDPLA) { 

                                          block(json[@"docs"]); 

                                      } 

                                  } 

                                  else { 

                                      block(nil); 

                                  } 

                              } 
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                              failure:^(AFHTTPRequestOperation 

*operation, NSError *error) { 

                                      block(nil); 

                              } 

     ]; 

6.3  ΜΒProgressHud 

ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη θαηάιιειν λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ρξήζε κηαο άιιεο 

βηβιηνζήθεο ηελ MBProgressHud [16] πνπ είλαη θαη απηή επξέσο γλσζηή. Δίλαη ρξήζηκε γηα 

φηαλ θάλνπκε θιήζεηο ζην server, ή θαη γεληθά γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί  θξαηήζνπλ 

πνιχ θαη δε ζέινπκε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο λα αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο κε ηελ εθαξκνγή. 

Μαο παξέρεη κηα φςε πνπ δείρλεη φηη θάπνηα δηεξγαζία ιακβάλεη ρψξν θαη πξνβάιιεη θάπνην 

ελεκεξσηηθφ κήλπκα ζην ρξήζηε. Απηή ε φςε πξνζηίζεηαη, ζπλήζσο, πάλσ ζην view 

θάπνηνπ controller θαη παξάιιεια απελεξγνπνηεί νπνηαδήπνηε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε 

ην view απηφ.  Μφιηο ηειεηψζεη ε δηεξγαζία καο,  ηελ αθαηξνχκε θαη ν ρξεζηήο κπνξεί θαη 

πάιη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην view απηφ. Η ρξήζε ηεο είλαη απιή θαη γίλεηαη σο εμήο: 

6.4 SDWebImage 

Κάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηηο mobile εθαξκνγέο είλαη λα κεηαζέηνπκε θαηα ην δπλαηφλ 

“βαξηέο” εξγαζίεο ζε background threads ψζηε ην main thread λα είλαη ειεχζεξν λα 

αληαπνθξίλεηαη  ζηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ εθηεινχκε θάηη 

ρξνλνβφξν ζην θχξην thread ε εθαξκνγή δίλεη ηελ αίζζεζε φηη δελ αληαπνθξίλεηαη θαη φηη 

έρεη θνιιήζεη. Όιεο νη θιήζεηο πνπ πξναλαθέξακε ηφζν κέζσ RESTKIT φζν θαη κέζσ 

PARSE είλαη αζχγρξνλεο θαη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε απηή. Μηα ρξήζηκε βηβιηνζήθε πνπ 

βνεζά ζην αζχγρξνλν θαηέβαζκα εηθφλσλ είλαη ε SDWebImage [17]. Όρη κφλν παξέρεη 

επθνιία ζηελ αζχγρξνλε πινπνίεζε, αιιά πξνζθέξεη επηπιένλ έλαλ εμεηδηθεπκέλν 

κεραληζκφ caching ηφζν ζηε κλήκε φζν θαη ζην δίζθν γηα πην απνδνηηθή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εηθφλσλ. Έηζη, ινηπφλ, caching θαη θαηέβαζκα εηθφλσλ 

απινπνηείηαη ζηελ εμήο γξακκή θψδηθα : 

 

[cell.p_imvImage setImageWithUrl:[NSURL URLWithString:urlString] 

inFrame:cell.frame]; 

 

Να ηνλίζνπκε φηη γηα φηαλ γίλεηαη cached κηα εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη σο θιεηδί ην url ηεο. 

Έηζη, φηαλ θαινχκε ηελ παξαπάλσ κέζνδν θαη εάλ ε εηθφλα έρεη ήδε θαηέβεη, ηφηε ε 
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βηβιηνζήθε απηή θξνληίδεη ψζηε λα πάξνπκε ην ηνπηθφ αληίγξαθν θαη φρη δελ εθθηλεί ιήςε 

απφ ην δίθηπν. 

Δπηπιένλ, πξνζνρή ζέιεη φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο απηήο γηα ην θφξησκα εηθφλσλ 

κέζα ζε θειηά ελφο UITableView ή ελφο UICollectionView. Λφγσ ηνπ φηη ηα θειηά απηά 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο λα 

αθπξψζνπκε ην θφξησκα κηαο παιηάο εηθφλαο ζε έλα θειί πνπ επξφθεηην λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Απηφο ν θψδηθαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηηο επεθηάζεηο ησλ θιάζσλ 

UICollectionViewCell πνπ ρξεζηκνπνηνχκε: 

-(void)prepareForReuse { 

     

    [super prepareForReuse]; 

    [self.p_imvImage cancelCurrentImageLoad]; 

} 

Δδψ θαινχκε ηε κέζνδν ηεο βηβιηνζήθεο ε νπνία αθπξψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιήςε. 

6.5  Parse Backend 

Καηά ηελ αλάπηπμε κηαο web εθαξκνγήο, ζπρλά ππάξρεη άκεζε εμάξηεζε απφ ην backend 

θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ. Δίλαη ζρεηηθά ζχλεζεο κάιηζηα, ε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

backend λα θαζπζηεξεί θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Κάηη πνπ απνηειεί κηα πνιχ 

κεγαιε επθνιία, είλαη φηη ππάξρνπλ πιαηθφξκεο φπσο ην Parse [18] πνπ κπνξνχλ λα καο  

δψζνπλ έλα πνιχ εχθνια πινπνηήζηκν backend θαη κεξηθέο αθφκα πνιχ ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε iOS θαη άιισλ mobile ή desktop εθαξκνγψλ. Τπάξρνπλ 

θαη άιιεο πιαηθφξκεο κε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία, αιιά ην Parse  αλαδείρηεθε ην πην βνιηθφ 

θαη εχρξεζην γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηπισκαηηθήο. 

Σν Parse δηαζέηεη native SDKs γηα φια ηα παξαθάησ: 

 iOS 

 OS X 

 Android 

 Windows Phone 

 Windows 

 Javascript 

 NET 

 Unity 

 PHP 

 Xamarin 
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θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κηα πνιχ κεγάιε γθάκα ηερλνινγηψλ. 

Δζηηάδεη ζηελ παξνρή ηξηψλ πξντφλησλ: 

1) To Parse Core: ζπλνςίδεη ηνλ ππξήλα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πιαηθφξκαο, φπσο νη 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην backend κέζσ ηνπ Parse cloud, ε αιιειεπίδξαζε κε ηα 

κέζα δηθηχσζεο  θαη έλα εχρξεζην dashboard  

2) Σν Parse Analytics: κηα ππεξεζία πνπ παξέρεη ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο βάζεο απφ ηελ εθαξκνγή (π.ρ πφζνη ρξήζηεο ηελ ρξεζηλνπνηνχλ, πνηνη είλαη νη θαηλνχξηνη 

ρξήζηεο, πφζεο θιήζεηο έγηλαλ πξνο ηε βάζε θηι) 

3) Σν Parse Push: κηα ιεηνπξγηθφηεηα πνπ επηηξεπεί ηελ απνζηνιή notifications πξνο ηηο 

ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ, θάηη πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ εθαξκνγή καο 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ε ρξήζε ηνπ Parse απφ κηα εθαξκνγή δελ είλαη 

δσξεάλ. Μαο παξέρεη φκσο δσξεάλ 1.000.000 θιήζεηο κε φξην 30 θιήζεσλ / δεπηέινπην, 20 

GB γηα απνζήθεπζε αξρείσλ θαη 20GB γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο βάζεο, θάηη πνπ θξίζεθε 

ππεξαξθεηφ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο. Γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ππάξρεη θιηκαθσηή 

ρξέσζε θαη νη αλαιπηηθέο ρξεψζεηο βξίζθνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο πιαηθφξκαο.  

Απηφ πνπ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ, είλαη φηη δε ρξεηάδεηαη λα ζηήζνπκε ηε βάζε θαη ηε κνξθή 

ηεο πξνηνχ ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε. Αληίζεηα, ην κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα 

θηηάμνπκε native αληηθείκελα θαη λα ηα ζψζνπκε κε θάπνην φλνκα. Απφ εθεί θαη πέξα ηα 

πάληα αλαιακβφληαη απφ ην Parse:ε κεηαηξνπή ησλ ηχπσλ, ε ζεηξηνπνίεζε ηνπο, ε απνζηνιή 

ηνπο, ε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα ζηε βάζε ζην backend, ε απνζηνιή ηεο 

απάληεζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο εάλ είλαη επηηπρεκέλε ή φρη. Έηζη, μεθεχγνπκε απφ ην HTTP 

θαη ηα φζα αλαθέξακε πεξί REST θαη πάκε ζε θάηη αθφκα πην απιφ, θαζψο φια απηά ηα 

αλαιακβάλεη ην Parse ρσξίο λα θάλνπκε εκείο θάηη. Καηαιαβαίλνπκε, ινπφλ, φηη είλαη έλα 

πνιχ ρξήζηκν εξγαιέην, θηηαγκέλν κε κηα αθαηξεηηθή ινγηθή πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 

developer . 

Αο δνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ κε παξαδείγκαηα θψδηθα. 

6.5.1 Γηαδηθαζία εγγξαθήο – ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε – απνζύλδεζε 

Γηα ηελ εγγξαθή θάινχκε ηελ παξαθάησ κέζνδν θαη ζην κπινθ έρνπκε ην απνηειέζκα ηεο 

επηηπρίαο ηεο θιήζεο: 

 

[user signUpInBackgroundWithBlock:^(BOOL succeeded, NSError *error) { 

    if (!error) { 

        //The registration was successful, go to the wall 
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        [self mm_dismiss]; 

        [self.delegate mp_loginSucceededWithUsername:strUsername]; 

    } else { 

        //Something bad has occurred 

        NSString *errorString = [[error userInfo] 

objectForKey:@"error"]; 

        UIAlertView *errorAlertView = [[UIAlertView alloc] 

initWithTitle:@"Erro" message:errorString delegate:nil 

cancelButtonTitle:@"Ok" otherButtonTitles:nil, nil]; 

        [errorAlertView show]; 

    } 

}]; 

 

Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε δεκηνπξγνχκε έλα αληηθείκελν PFUser, ζέηνπκε ην φλνκα θαη ηνλ 

θσδηθφ ρξήζηε θαη θάλνπκε ηελ αληίζηνηρε θιήζε.  

PFUser *user = [PFUser user]; 

user.username = strUsername; 

user.password = strPassword; 

 

[PFUser logInWithUsernameInBackground:strUsername 

password:strPassword block:^(PFUser *user, NSError *error) { 

    if (user) { 

        //Open the wall 

        [self mm_dismiss]; 

        [self.delegate mp_loginSucceededWithUsername:strUsername]; 

    } else { 

        //Something bad has ocurred 

        NSString *errorString = [[error userInfo] 

objectForKey:@"error"]; 

        UIAlertView *errorAlertView = [[UIAlertView alloc] 

initWithTitle:@"Error" message:errorString delegate:nil 

cancelButtonTitle:@"Ok" otherButtonTitles:nil, nil]; 

        [errorAlertView show]; 

    } 

}]; 

Γηα απνζχλδεζε θαινχκε απιά: 

[PFUser logOut]; 
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6.5.2 Αλέβαζκα αξρείσλ ζηε βάζε ηνπ Parse 

Μεηαηξέπνπκε ην επηζπκεηφ αξρείν (εηθφλα, ήρνο) ζε NSData θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηε θιάζε 

PFFile. 

UIImage *scaledImage         = 

UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext(); 

 NSData *scaledImageData      =  

UIImagePNGRepresentation(scaledImage); 

PFFile *file; 

file = [PFFile fileWithName:@"img" data:scaledImageData]; 

Αλεβάδνπκε ην αξρείν θαιψληαο ηε κέζνδν save. Αλ ε θιήζε είλαη επηηπρήο, ην file ζα 

πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην url πνπ αληηζηνηρήζεθε απφ ην Parse ζε απηφ πνπ κφιηο 

αλεβάζακε. Πιεξνθνξία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα θηηάμνπκε ην δνκή πνπ πεξηγξάθεη κηα 

ηζηνξία. 

if ([file save]) { 

     

    mdicStory[@"CoverImageUrl"]     = file.url; 

    mdicStory[@"CoverImageSize"]    = [self 

mm_getStringSizeFromSize:CGSizeMake(231, newHeight)] ; 

    //check for color 

    LEColorPicker *colorPicker = [[LEColorPicker alloc] init]; 

    LEColorScheme *colorScheme = [colorPicker 

colorSchemeFromImage:scaledImage]; 

    UIColor *mainColor = [colorScheme backgroundColor]; 

    mdicStory[@"CoverColor"] = [mainColor stringValue]; 

    // 

} 

 

Απηέο νη θιήζεηο επηιέρζεθε λα είλαη ζχγρξνλεο γηαηη ζέινπκε λα δνχκε φηη ην πιηθφ ηεο 

ηζηνξίαο ζα αλέβεη επηηπρψο πξνηνχ αλεβάζνπκε ηελ δνκή ηεο ηζηνξίαο. 

6.5.3 Αλέβαζκα ηζηνξίαο θαη ζύλδεζε ηεο κε ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε 

Αξρηθά, θαηαζθεπάδνπκε ην NSDictionary πνπ πεξηέρεη φιε ηελ πιεξνθνξία γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπκε έλα PFObject κε απηφ θαη ην φλνκα ηνπ 

πίλαθα ηεο βάζεο ηνπ Parse ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην NSDictionary απηφ. 

 

NSDictionary *dicStory; 

PFObject *objStory     = [PFObject objectWithClassName:@"Story" 

dictionary:dicStory]; 
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To ελδηαθέξνλ είλαη φηη δε ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζνπκε θάηη απφ ηε πιεπξά ηνπ server γηα 

λα αλεβάζνπκε έλα αληηθείκελν. Σν Parse θνηηάεη αλ ππάξρεη θάπνηνο πίλαθαο κε ην ηίηιν 

Story. Αλ δελ ππάξρεη, ηνλ θηίαρλεη θαη θάλεη απηφκαηα αληηζηνίρηζε ησλ πεδίσλ κε ηα 

θιεηδηά ηνπ NSDictionary πνπ αλεβάζακε. Αλ ππάξρεη απιά θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε θαηην 

πξνζζέηεη ζηνλ ήδε ππάξρνληα πίλαθα. 

 

Μεηά, ην ζπλδένπκε κε ηνλ ρξήζηε ζην νπνίν αλήθεη: 

 

[objStory setObject:[PFUser currentUser].username 

forKey:@"user"]; 

 

Αλεβάδνπκε ην αξρείν. Υξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν saveInBackgroundWithBlock γηα λα 

εμαζθαιίζνπκε φηη ην αλέβαζκα ζα γίλεη αζχγρξνλα. ην κπινθ επηζηξνθήο, βιέπνπκε αλ ην 

αλέβαζκα ήηαλ επηηπρέο, ή αλ ππήξμε θάπνην πξφβιεκα. 

 

[objStory saveInBackgroundWithBlock:^(BOOL succeeded, NSError *error) 

{ 

     

   [MBProgressHUD hideHUDForView:self.view animated:YES]; 

    if (succeeded){ 

         

        NSLog(@"Object Uploaded!"); 

        FileManager *manager = [FileManager 

mm_defaultManagerForUser:self.p_strUsername]; 

        [manager mm_deleteUserStorywithName:self.p_strTitle]; 

        [self.navigationController popViewControllerAnimated:YES]; 

    } 

    else{ 

         

        NSString *errorString = [[error userInfo] 

objectForKey:@"error"]; 

        NSLog(@"Error: %@", errorString); 

    } 

}];  
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6.6 CHTCollectionViewWaterfallLayout – Γπλακηθό ύςνο 

θειηώλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ waterfall layout πνπ πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε 

CHTCollectionViewWaterfallLayout [19]. H βηβιηνζήθε απηή ρξεζηκνπνηεί ηε γλσζηή 

θιάζε UICollectionView [20]. Η θιάζε απηή καο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θηηάρλνπκε 

πνιχ εχθνια grid layouts, αιιά θαη ηειείσο ηδηαίηεξεο πινπνηήζεηο φπσο απηή πνπ παξέρεη ε 

CHTCollectionViewWaterfallLayout. Η ρξήζε ηεο παξαπάλσ βηβιηνζήθεο είλαη εχθνιε, 

θαζψο βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνχ UICollectionView. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

είλαη φηη πξέπεη λα νξίζνπκε ην ζηαζεξφ πιάηνο ησλ ζηειψλ πνπ επηζπκνχκε λα έρνπκε θαη 

ην κεηαβιεηφ χςνο γηα ην εθάζηνηε θειί. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, απηφ πνπ ήζειε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη φηη ην χςνο θάζε θειηνχ δελ ήηαλ γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Αληίζεηα, έπξεπε λα θαζνξίδεηαη δπλακηθά, κε βάζε ην πεξηερφκελν πνπ ήηαλ ε εηθφλα θαη ηα 

δηάθνξα πεδία θεηκέλνπ.  

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμήο ηερληθή. Σν θειί ηνπ UICollectionView 

απνηειείηαη απφ δχν πξάγκαηα. Έλα UITableview πνπ πεξηέρεη ηα πεδία θεηκέλνπ θαη ηελ 

εθάζηνηε εηθφλα. Γηα ηελ εηθφλα ππνινγίδνπκε ην απαηηνχκελν χςνο κε βάζε ην ζηαζεξφ 

πιάηνο θαη κε πξνππφζεζε λα κε ραιάεη ε αλάιπζε θξαηψληαο ζηαζεξφ ην ιφγν 

πιάηνο/χςνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ UITableview  αξρηθνπνηνχκε έλα θειί ηνπ 

UITableview ην νπνίν δελ εκθαλίδεηαη θάπνπ ζηελ νζφλε αιιά ρξεζίκεπε σο κέηξν θαη ηνπ 

δίλνπκε ηφζεο γξακκέο φζεο θαη ηα πεδία θεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα δείμεη. ην ζεκείν απηφ  

βαζηζηήθακε ζηε λέα δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην iOS 8 θαη ην Autolayout θαη επηηξέπεη ζε έλα 

θειί ηνπ UITableview λα ππνινγίδεη δπλακηθά ην χςνο ηνπ κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ θαη 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε ζέζεη. Έηζη,  ην UITableview ππνινγίδεη ην χςνο ηνπ θαη 

αζξνίδνληάο ην κε ην χςνο ηεο εηθφλαο πξνθχπηεη ην κεηαβιεηφ χςνο γηα ην waterfall layout 

πνπ επηζπκνχκε. 

6.7 Cocoapods – Σύλδεζε βηβιηνζεθώλ 

Παξαπάλσ είδακε δηάθνξεο εμσηεξηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή. Γηα ηε ζχλδεζε βηβιηνζεθψλ ζπλήζσο ππάξρνπλ δχν επηινγέο. Πξψηνλ, λα 

πάξνπκε ηα αξρεία ηεο βηβιηνζήθεο, λα ηα βάινπκε ζην θάθειν ηνπ project καο θαη λα 

ξπζκίζνπκε φ,ηη απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπο θαηφπελ ππνδείμεσο ηνπ δεκηνπξγνχ . 

Γεχηεξνλ, κπνξνχκε λα ρξεζκνπνηήζνπκε θάηη πην απιφ κε κεγαιχηεξε επειημία, ηα 

CocoaPods [21]. Όπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηελ εηζαγσγή, ηα Cocoapods είλαη έλαο 

manager πνπ ειέγρεη ηηο εμαξηήζεηο κηαο εθαξκνγήο. Μπνξεί δειαδή θαλείο εχθνια λα 

δειψζεη φηη ε εθαξκνγή «εμαξηάηαη», δειαδή ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο βηβιηνζήθεο θαη 
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κάιηζηα λα δειψζεη θαη πνηεο εθδφζεηο ηνπο πξνηηκά. Γε ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλήζεη θαζφινπ 

θψδηθα ζην project ηεο εθαξκνγήο θαη ε φιε ζχλδεζε αλαιακβάλεηαη απφ ηα cocoapods. 

Βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη φηη αθ’ ελφο καο γιπηψλνπλ απφ ηελ ζπρλα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ζχλδεζεο θαη αθ΄εηέξνπ εμ αηηίαο ηεο επηινγήο 

δήισζεο ηεο έθδνζεο ηεο θάζε βηβινζήθεο κπνξνχκε εχθνια λα αλαβαζκίζνπκε ηηο 

εμαξηήζεηο καο, ρσξίο λα ζβήλνπκε θαη λα κεηαθηλνχκε αξρεία. Γηα λα δειψζνπκε ηηο 

εμαξηήζεηο ηεο εθαξκνγήο καο αθνινπζνχκε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

1.  Πξψηα πξέπεη λα ηα εγθαηαζηήζνπκε: 

Σξέρνπκε ζην terminal ηελ εληνιή: $ sudo gem install cocoapods 

2. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπκε έλα απιφ αξρείν θεηκέλνπ, ην νλνκάδνπκε Podfile θαη ην 

ζψδνπκε κέζα ζην θάθειν ηνπ project. 

Απηφ ζα πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία γηα ηηο εμαξηήζεηο ηεο εθαξκνγήο καο. Σα πεξηερφκελα ηνπ 

είλαη θάπσο έηζη: 

platform :ios, '8.0' 

pod 'AFNetworking', '~> 2.0' 

pod 'ARAnalytics', '~> 2.7' 

Με ηε ιέμε platform δειψλνπκε ην είδνο (iOS, OS X) ηεο πιαηθφξκαο θαη ηε κηθξφηεξε 

δπλαηή έθδνζε πνπ ζηνρεχεη ε εθαξκνγή καο 

ηε ζπλέρεηα κε ηε ιέμε pod δειψλνπκε φπνηα βηβιηνζήθε ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη 

ηελ έθδνζε πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

3.Δγθαζηζηνχκε ηηο εμαξηήζεηο ζην project: 

Μεηαθηλνχκαζηε(ζην terminal) ζην θάθειν πνπ βξίζθεηαη ην Podfile θαη ηξέρνπκε ηελ 

εληνιή: $ pod install 

Παξαηεξνχκε φηη παξάγεηαη έλα αξρείν κε ηελ θαηάιεμε .xcworkspace. Απφ εδψ θαη πέξα 

ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην αξρείν γηα λα αλνίγνπκε ην project ζην Xcode. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ εθαξκνγή καο γηα ηε ζχλδεζε ηεο βηβιηνζήθεο RestKit (πνπ είλαη θαη 

θακία θνξά είλαη δχζηξνπε ζηε ζχλδεζε ηεο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα CocoaPods, ελψ γηα ηηο 

ππφινηπεο απιή αληηγξαθή αξρείσλ, γηα επθνιφηεξε δηεξεχλεζε ησλ αξρείσλ ηνπο θαη 

δπλαηή ηξνπνπνίεζε ηνπο. 
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6.8 Απνζήθεπζε ηζηνξηώλ   

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηζηνξηψλ ππήξμαλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ιήθζεζαλ ππ' 

φςε. Η κία ήηαλ ε ρξήζε βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε ε απνζήθεπζε ησλ ηζηνξηψλ ζε 

κνξθή .plist ζην filesystem. Πξνηηκήζεθε ε δεχηεξε πεξίπησζε, θαζψο ε θάζε ηζηνξία 

απνηεινχζε έλα NSDictionary κε θιεηδηά ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξίαο (π.ρ. ηίηιν, 

πεξηγξαθή, url εηθφλσλ, url αξρείσλ ήρνπ θηι) θαη ζηελ νπζία έλα αξρείν .plist είλαη έλα 

ζεηξηνπνηεκέλν NSDictionary. Δπηπιένλ, δηαηεξψληαο ηα αξρεία ζηε κνξθή απηή, ήηαλ πνιχ 

εχθνιν ην αλέβαζκά ηνπο ζηε βάζε ηνπ Parse, αιιά θαη ε ιήςε ηνπο γιπηψλνληαο ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο απφ NSDictionary ζε δνκή θαηάιιειε γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη, θξνληίζακε γηα ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη 

θαηάιιεινη θάθεινη φπνπ ζψδνληαη νη ηζηνξίεο ηνπ, αιιά θαη ην πιηθφ ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί ηνπηθά, φπσο νη θσηνγξαθίεο θαη ηα αξρείνπ ήρνπ. 

Παξαζέηνπκε έλα ηέηνην ελδεηθηηθφ αξρείν πνπ πεξηγξάθεη κηα ηζηνξία: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" 

"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 

<plist version="1.0"> 

<dict> 

 <key>ContentHeight</key> 

 <real>1320</real> 

 <key>ContentWidth</key> 

 <real>987</real> 

 <key>CoverImageLocalPath</key> 

 <string>id=2A456415-B1AE-424A-9795-A0625A768EBDVk!.png</string> 

 <key>Description</key> 

 <string>This is an exhibition story</string> 

 <key>Images</key> 

 <array> 

  <dict> 

   <key>ImageUrl</key> 

  

 <string>http://europeanastatic.eu/api/image?uri=http%3A%2F%2Fcol

lections.rmg.co.uk%2FmediaLib%2F1598%2Fmedia-

1598391%2Flarge.jpg&amp;size=LARGE&amp;type=IMAGE</string> 

   <key>Link</key> 

  

 <string>http://www.europeana.eu/portal/record/2022362/_Royal_Mus

eums_Greenwich__http___collections_rmg_co_uk_collections_objects_4048
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3.html?utm_source=api&amp;utm_medium=api&amp;utm_campaign=d5tFQz8Yx</

string> 

   <key>LocalImagePath</key> 

  

 <string>:##europeanastatic.eu#api#image?uri=%3A%2F%2Fcollections

.rmg.co.uk%2FmediaLib%2F1598%2Fmedia-

1598391%2Flarge.jpg&amp;size=LARGE&amp;type=IMAGE.png</string> 

   <key>Page</key> 

   <integer>1</integer> 

   <key>frame</key> 

   <string>528.000000-215.000000-200.000000-

267.000000</string> 

  </dict> 

 </array> 

 <key>Recordings</key> 

 <array> 

  <dict> 

   <key>LocalRecordingUrl</key> 

   <string>MyFilename_FA120A26-E56E-42B8-ADCD-16B19F0F8BF3-

625-0000021BD106B22B.m4a</string> 

   <key>Page</key> 

   <integer>1</integer> 

   <key>frame</key> 

   <string>172.000000-305.000000-100.000000-

100.000000</string> 

  </dict> 

 </array> 

 <key>Text</key> 

 <array> 

  <dict> 

   <key>Page</key> 

   <integer>1</integer> 

   <key>alignment</key> 

   <integer>0</integer> 

   <key>frame</key> 

   <string>465.000000-78.000000-137.000000-56.000000</string> 

   <key>isHeader</key> 

   <false/> 

   <key>text</key> 

   <string>Enter some text</string> 

  </dict> 
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  <dict> 

   <key>Page</key> 

   <integer>1</integer> 

   <key>alignment</key> 

   <integer>0</integer> 

   <key>frame</key> 

   <string>88.000000-101.000000-322.000000-75.000000</string> 

   <key>isHeader</key> 

   <true/> 

   <key>text</key> 

   <string>Enter some text</string> 

  </dict> 

 </array> 

 <key>Title</key> 

 <string>My Story</string> 

</dict> 

</plist> 

  

Κχξην ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία έπαημαλ ηξείο θιάζεηο: 

 Filesystem 

 FileManager 

  StorySaveHelper 

Η θιάζε Filesystem πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ paths γηα ηνπο 

θάθεινπο ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη απηή πνπ θξαηά ηελ πιεξνθνξία γηα ην πνπ πξέπεη λα ζσζεί 

ηη θαη γηα πνηνλ ρξήζηε. 

Η θιάζε FileManager είλαη ε θιάζε πνπ πξνζθέξεη φιε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηε δεκηνπξγία, ηε δηαγξαθή θαη ησλ έιεγρν αξρείσλ ζην filesystem. Όπσο είλαη 

πξνθαλέο ε ιεηηνπξγία ηεο, είλαη άξξεθηα δεκέλε  κε ηε θιάζε FileSystem. 

Σέινο, ε θιάζε StorySaveHelper είλαη απηή πνπ γλσξίδεη ην πσο πξέπεη λα ζψζεη κηα ηζηνξία 

θαη ηα αξρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, θάλνληαο ρξήζε ηνπ FileManager.  

Παξαζέηνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο εηθφλεο ηεο δνκήο ηνπ filesystem κε ηνπ θαθέινπο ησλ 

ρξεζηψλ, ησλ ηζηνξηψλ θαη ησλ αξρείσλ ηνπο.  



 

 

70 

 

 

Δηθόλα 6.8-1: Γνκή filesystem 

6.9 Gesture Recognizers - Touch Events – Responder Chain  

Μία πνιχ ρξήζηκε βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνξγία ησλ ηζηνξηψλ είλαη ε 

SPUserResizableView [22]. Η θιάζε απηή καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία views 

ηα νπνία κπνξείο λα κεηαθέξεηο θαη λα ηα ηνπο δψζεηο ην κέγεζνο πνπ επηζπκείο κε απιέο 

ρεηξνλνκίεο. Βέβαηα, απαηηήζεθαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα επηηχρνπκε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ βιέππκε ζηελ εθαξκνγή. Σν θχξην πξφβιεκα ήηαλ φηη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ editor απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, βάζε ηεο ηζηνξίαο ήηαλ έλα UIScrollView, 

πάλσ ζην νπνία ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί φια ηα πιηθά ηεο ηζηνξίαο.  Απηφ απνηέιεζε πξφβιεκα, 

γηαηί έπξεπε ε εθαξκνγή λα δηαρεηξηζηεί παξφκνηεο ρεηξνλνκίεο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Γηα παξάδεηκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη scroll ην εμσηεξηθφ UIScrollView, ην 

νπνηνδήπνηε θείκελν έρεη εηζαγάγεη κέζα ζε έλα SPUserResizableView, αιιά θαη λα 

κεηαθηλήζεη ην ίδην ην  SPUserResizableView. Οπφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή ζηελ αιιεινπρία κε ηελ νπνία πξέπεη λα γίλεη ε απφθξηζε ζηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ 

ρξήζηε απφ ηελ ηεαξαξρία ησλ views ηνπ CreateStoryController. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

έπξεπε λα δνζεί πξνζνρή ζην πψο ιεηηνπξγεί ε απφθξηζε αιιά θαη ε κεηάδνζε ησλ 

γεγνλφησλ ζην iOS. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη γηα ηελ απφθξηζε ζε γεγνλφηα: 

1) UIGestureRecognizers [23] 

Οη UIGestureRecognizers βνεζνχλ ζην λα αλαγλσξίζνπκε κία ρεηξνλνκία ηνπ ρξήζηε 

θαη λα εθηειέζνπκε κία κέζνδν κε βάζε ηε ρεηξνλνκία απηή. Τπάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη  

UIGestureRecognizers  πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθφηεξεο ρεηξνλνκίεο φπσο ην 

άγγηγκα, ην ζχξζηκν θηι. Απηφο είλαη ν πίλαθαο κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο recognizers.  
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Δηθόλα 6.9-1: Πξνθαζνξηζκέλνη UIGestureRecognizers 

Δθηφο απηψλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε εκείο ην δηθφ καο UIGestureRecognizer 

θαη λα νξίζνπκε αθξηβψο πνηα ρεηξνλνκία αλαγλσξίδεη. 

2)Touch events 

Απηά είλαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπιιακβάλνπλ πην απινπζηεπκέλα ηηο επαθέο πάλσ ζε θάπνην 

view. Μπνξνχκε, δειαδή, λα  ιάβνπκε θιήζεηο γηα ην πφηε μεθίλεζε κηα επαθή πάλσ ζε έλα 

view, θάζε πφηε κεηαθηλείηαη θαη πφηε ζηακάηεζε. Δίλαη πην ρακεινχ επηπέδνπ απφ φηη νη 

UIGestureRecognisers θαη εκείο πξέπεη λα νξίζνπκε ηη γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά 

παξέρνπλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία. Πνιχ ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ, είλαη λα δνχκε ην πσο 

κεηαδίδνληαη απν ην iOS ηα γεγνλφηα απηά, φηαλ δελ έρνπκε κφλν κηα φςε, αιιά κηα 

νιφθιεξε αιιεινπρία φςεσλ. ε γεληθέο γξακκέο, απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη φηαλ ν 

ρξήζηεο πξνθαιεί θάπνην γεγνλφο (π.ρ. ελα άγγηγκα), ην ζχζηεκα ςάρλεη κέζα ζηελ ηεξαξρία 

ησλ φςεσλ πνηα είλαη απηή ε φςε πνπ ζα απνθξηζεί ζην γεγνλφο απηφ. Ξεθηλά ινηπφλ θαη 

“ξσηά” ηελ πην εδηθή φςε, δειαδή ηελ ηειεπηαία ζηελ ηεξαξρία αλ κπνξεί λα απνθξηζεί. Αλ 

λαη, ηφηε απνθξίλεηαη απηή θαη ε κεηάδνζε ζηακαηά εθεί, αιιηψο ξσηά ηνλ παηέξα ηεο θαη 

πάεη ιέγνληαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα αιπζίδα (responder chain [24]) ε νπνία δηαζρίδεηαη 

θάζε θνξά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ κέρξη λα βξεζεί ε φςε πνπ ζα αληαπνθξηζεί ζην γεγνλφο 

(αλ ππάξρεη βέβαην θάπνηα θαηάιιειε γηα ηελ εθάζηνηε δξάζε ηνπ ρξήζηε). 
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Δηθόλα 6.9-2: Responder chain 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ παξαπάλσ εηθφλα αλ ην γεγνλφο ζπκβεί ζηελ φςε Δ ηφηε ε Δ ζα 

εξσηεζεί αλ κπνξεί  λα αληαπνθξηζεί ζην γεγνλφο. Αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθφο θψδηθαο, ην 

γεγνλφο ζα πεξαζηεί ζηελ φςε C θαη ζε πεξίπησζε πνπ νχηε απηή κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 

ζηελ φςε Α. Καηά ηε δηάζρηζε απηήο ηεο αιπζίδαο, φηαλ βξεζεί ε πξψηε φςε πνπ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηακαηάεη ε κεηάδνζε ησλ γεγνλφησλ.   

Δπίζεο, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηη ζπκβαίλεη φηαλ έρνπκε θαη θάπνηνλ 

UIGestureRecognizer ζηελ ηεξαξρία ησλ φςεσλ. Οη UIGestureRecognizers  δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αιπζίδα κεηάδνζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Αληίζεηα, είλαη νη πξψηνη πνπ 

ιακβάλνπλ ηα γεγνλφηα θαη εθφζνλ αλαγλσξίζνπλ ηελ ρεηξνλνκία πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, δε 

ζηέιλνληαη ηα ππφινηπα γεγνλφηα ζηηο φςεηο. 

Απηή είλαη ε θιαζζηθή ιεηηνπξγία κεηάδνζεο γεγνλφησλ ζην iOS, σζηφζν κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ εκείο λα ζέινπκε λα παξαθάκςνπκε απηφ ηνλ ηξφπν δηάδνζεο θαη λα 

νξίζνπκε φηη ζε θάπνηεο εηδηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη θάπνηνο άιινο λα παξέκβεη. Ή, γηα 

παξάδεηγκα, λα κε ζέινπκε κεξηθέο θνξέο θάπνην γεγνλφο λα ην αλαγλσξίζεη έλαο 

UIGestureRecognizer αιιά λα ην πηάζεη θάπνην view θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα touch 
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events. Κάηη ηέηνην ρξεηάζηεθε λα γίλεη θαη ζηνλ CreateStoryController. Αθνινπζνχλ κεξηθά 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Αο δνχκε πσο είλαη κηα ηππηθή ηεξαξρία ησλ φςεσλ ζηνλ CreateStoryController: 

 Controller's View(1o επίπεδν) 

 UIScrollView(2o) 

 SPUserResizableView(3ν) 

 UITextView(4ν) 

 SPUserResizableView(3ν) 

 UIImageView(4ν) 

Αθνινπζεί θαη κηα εηθφλα απφ ην λέν feature ηνπ Xcode 6 πνπ δείρλεη “δσληαλά” κηα ηέηνηα 

ηεξαξρία: 

 

Δηθόλα 6.9-3: Ιεξαξρία όςεσλ 

Αο δνχκε ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε πνπ ζέινπκε λα αληηιεθζνχκε: 

 ε νπνηδήπνηε SPUserResizableView αλ παηήζεη ν ρξήζηεο πξέπεη λα ην 

επηιέμνπκε(πιαίζην επηινγήο) θαη ζηε ζπλέρεη λα ην κεηαθηλήζνπκε ή λα ηνπ 

αιιάμνπκε κέγεζνο (Touch Event). 

 ην Controller's View έρνπκε έλαλ UITapGestureRecognizer γηα λα μέξνπκε πσο 

φηαλ παηήζεη ν ρξήζηεο θάπνπ πάλσ ζηελ ηζηνξία φπνπ δελ ππάξρεη θάπνηα πιηθφ 
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ηεο ηζηνξίαο (π.ρ θείκελν ή θσηνγξαθία) πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηα πιαίζην 

(UIGestureRecognizer) . 

 Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζε θάπνην  UITextView ζέινπκε αλ είλαη ζε editing mode 

λα εκθαληζηεί ην πιεθηξνιφγην αιιίσο λα αθπξψζνπκε ηελ επαθή (Touch event). 

1ν Θέκα: Πψο ζα ζα θάλνπκε ην  UITapGestureRecognizer ηνπ view λα κελ “απνξξνθά” ηα 

touch events φηαλ παηήζνπκε ζε θάπνην  SPUserResizableView, αιιά λα αλαγλσξίδεη κφλν 

φηαλ ν ρξήζηεο παηά ζηα θελά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο; 

Γηα ηε ιχζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ππάξρεη ε  κέζνδνο 

(BOOL)gestureRecognizer:(UIGestureRecognizer*)gestureRecognizer 

shouldReceiveTouch:(UITouch *)touch  ζην UIGestureRecognizerDelegate  πνπ 

νξίδεη πφηε έλαο recognizer πξέπεη λα μεθηλά λα αλαγλσξίδεη κηα αιιεινπρία touch events. 

Έηζη, εκείο ειέγρνπκε θαη ιέκε φηη αλ ην touch είλαη κέζα ζε έλα  SPUserResizableView ηφηε 

δελ πξέπεη λα ην αλαγλσξίζεηο, ψζηε λα κεηαδνζεί ην γεγνλφο ζηελ αιπζίδα θαη λα 

αλαγλσξηζηεί απφ ην  SPUserResizableView.  Αθνινπζεί ν αληίζηνηρνο θψδηθαο: 

 (BOOL)gestureRecognizer:(UIGestureRecognizer *)gestureRecognizer 

shouldReceiveTouch:(UITouch *)touch { 

   

    if ([currentlyEditingView hitTest:[touch 

locationInView:currentlyEditingView] withEvent:nil]) {//if it's 

inside no handling from the controller 

 

        [self mm_showActionPopUpForView:currentlyEditingView]; 

        [currentlyEditingView showEditingHandles]; 

        return NO; 

    }//else hide handles from last edited view 

    return YES; 

} 

 

2o Θέκα: Πσο ην UITextView δελ ζα απνθξίλεηαη ζε θάπνην touch φηαλ δε βξηζθφκαζηε ζε 

editing mode, αιιά ζα πηάλεη ην touch ην  SPUserResizableView (παξφηη βξίζθεηαη πην πάλσ 

ζην responder chain); 

Γηα λα ιπζεί ην ζέκα απηφ, επεθηείλακε ηελ θιάζε UITextView ζε MyTextView θαη 

θξνληίζακε, φηαλ δελ είλαη ζε edit mode ην MyTextView λα κεηαδίδεη ηα touch events ζην 

SPUserResizableView πνπ είλαη θαη “παηέξαο” ηνπ ζηελ ηεξαξρία ησλ φςεσλ. Παξαζέηνπκε 

θαη ηνλ θψδηθα: 
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-(void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 

     

    if (self.editable) { 

         

        [super touchesBegan:touches withEvent:event]; 

    } 

    else { 

      

        [self.superview touchesBegan:touches withEvent:event]; 

    } 

} 

 

-(void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 

     

    if (self.editable) { 

         

        [super touchesEnded:touches withEvent:event]; 

    } 

    else { 

         

        [self.superview touchesEnded:touches withEvent:event]; 

    } 

} 

 

- (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event 

{ 

    // Notify the delegate we've ended our editing session. 

    if (self.editable) { 

         

        [super touchesCancelled:touches withEvent:event]; 

    } 

    else { 

         

        [self.superview touchesCancelled:touches withEvent:event]; 

    } 

} 

 

-(void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event { 

     

     

    if (self.editable) { 
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        [super touchesMoved:touches withEvent:event]; 

    } 

    else { 

         

        [self.superview touchesMoved:touches withEvent:event]; 

    } 

} 

6.10 EUROPEANA θαη DPLA APIS 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαδεηήζεσλ γηα ην πνιηηηζκηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Apis ηεο 

Europeana θαη ηεο DPLA [5] [7]. 

 Γχν θιάζεηο είλαη απηέο πνπ ζπλνςίδνπλ ηε ρξήζε ησλ APIs απηψλ: 

 QueryDetails 

  SearchItem 

6.10.1 QueryDetails 

 Όιεο νη ιεπηνκέξηεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θιήζεσλ πξνο ηα δχν APIs πεξηέρνληαη ζηελ 

θιάζε QueryDetails. Δθεί θαίλεηαη πψο δηακνξθψλεηαη κηα θιήζε γηα ην θάζε ΑPI 

αλαιπηηθά. Πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ηα απνηειεζκάηα πνπ ζέινπκε θαη ζηε κνξθή πνπ 

επηζπκνχκε, πξέπεη λα ζέζνπκε ηηο θαηάιιειεο url παξακέηξνπο ζηελ θιήζε πνπ θάλνπκε 

πξνο ην εθάζηνηε API. 

Πνιχ ρξήζηκν γηα λα δνθηκάζνπκε πψο πξέπεη λα είλαη νη θιήζεηο καο ζην API ηεο 

Europeana είλαη θαη ε θνλζφια πνπ καο παξέρεηαη, φπνπ γξαθηθά βάδνπκε ηα θίιηξα θαη 

βιέπνπκε ην url πνπ παξάγεηαη. Αο δνχκε ηηο θχξηεο παξακέηξνπο ηηο νπνίεο ζέηνπκε ζηηο 

θιήζεηο γηα ηα δχν APIs: 

1) Europeana Αpi 

 wskey : Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην API πξέπεη λα εγγξαθνχκε ζε απηφ, ψζηε λα 

καο απνζηαιεί έλα θιεηδί. ηελ παξάκεηξν απηή, ινηπφλ, ζέηνπκε απηφ αθξηβψο ην 

θιεηδί πνπ ιακβάλνπκε θαηά ηελ εγγξαθή ζην API. 

 query : Ο φξνο γηα ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ςάμνπκε ζην API.  

 profile : Ση είδνπο κνξθή ζέινπκε λα έρνπλ ηα απνηειέζκαηα  πνπ ζέινπκε λα 

πάξνπκε απφ ην API θαη πφζν αλαιπηθά ζέινπκε λα είλαη. Δκείο ρξεζηκνπνηήζακε 

ηελ ηηκή rich.  
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 rows : Πφζα απνηειέζκαηα ζέινπκε λα πάξνπκε πίζσ απφ κηα θιήζε. Θέζακε ηελ 

ηηκή 24. Απηφ ην πεδίν είλαη ρξήζηκν γηα λα δειψζνπκε πφζα αθξηβψο 

απνηειέζκαηα επηζπκνχκε. 

 start : Η ζειίδα ηελ νπνία ζέινπκε λα πάξνπκε. Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ην παξαπάλσ πεδίν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ paging ψζηε λα θνξηψλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζηαδηαθά, θαζψο ν ρξήζηεο θάλεη scroll πξνο ηα θάησ. 

 qf : Υξεζηκνπνείηαη γηα λα θηιηξάξνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Απηφ 

είλαη ην πεδίν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πεξηνξίζνπκε ηελ αλαδήηεζε ζε εηθφλεο ή 

λα θάλνπκε ρξνληθή αλαδήηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε παξαπάλσ απφ έλα 

θίηιξα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ην qf1 Π.ρ. qf = YEAR:[1980+TO+1987], qf1 = 

ΣYPΔ:IMAGE 

 reusability : Φίιηξν ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

Αλ είλαη ειεχζεξα γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλ δεζκεχνληαη απφ θάπνηνπο φξνπο 

θηι. 

2) DPLA Αpi 

Αο δνχκε θαη ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο κε ηε κνξθή πνπ απαηηεί ην API ηνπ DPLA: 

 api_key : ην απνθηνχκε αθνχ θάλνπκε εγγξαθή  

  q : αληίζηνηρα κε ην query 

 page_size : αληίζηνηρα κε ην  rows 

 page : αληίζηνηρα κε ην start 

 fields : έλα πεδίν πνπ νξίδνπκε πνηα πεδία απφ ηα δπλαηά πεδία ησλ 

απνηειεζκάησλ επηζηξνθήο καο ελδηαθέξνπλ ψζηε λα πάξνπκε αθξηβψο ηα πεδία 

πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη ηίπνηα πεξηηηφ. 

 sourceResource.* = ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηιηξάξνπκε ηα απνηειέζκαηα κε 

βάζε ηα θίιηξα αλαδήηεζεο, π.ρ. sourceResource.type = image, 

sourceResource.date.before ,sourceResource.date.after 

6.10.2 SearchItem 

 Η θιάζε SearchItem είλαη απηή πνπ παξέρεη ζηελ εθαξκνγή ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαδεηήζεσλ ζε κηα εληαία κνξθή θαη γλσξίδεη πψο λα πάξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξείαδεηαη, 

(ηίηινο, εηθφλα, δηθαηψκαηα, πεξηγξαθή θηι.) απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη κηα 

θιήζε ζε θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ APIs. ηελ θιάζε απηή θαίλεηαη αθξηβψο απφ πνηα πεδία 

ησλ απνηειεζκάησλ επηζηξνθήο παίξλνπκε ηελ εθάζηνηε πιεξνθνξία πνπ δείρλνπκε ζηελ 

εθαξκνγή. Σα απνηειέζκαηα απφ ηα APIs φπσο πξναλαθέξακε είλαη ζε κνξθή JSON, νπφηε 
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γηα λα πάξνπκε ηελ δεηνχκελε πιεξνθξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζσζηφ θιεηδί. Αο 

παξνπζηάζνπκε ηα θιεηδηά απηά: 

 Eurνpeana 

o URL εηθφλαο :edmIsShownBy ή edmPreview 

o ηίηινη : title 

o πεξηγξαθέο : dcDescription 

o δεκηνπξγφο : dcCreator 

o πάξνρνο : dataProvider 

o πάξνρνο δεδνκέλσλ: provider 

o ζθνξ : score  

o φλνκα ζπιινγήο : edmDatasetName 

 DPLA 

o URL εηθφλαο :hasView.@id 

o ηίηινη : sourceResource.title 

o πεξηγξαθέο : sourceResource.description 

o δεκηνπξγφο : dcCreator 

o πάξνρνο : provider.@id 

o πάξνρνο δεδνκέλσλ: provider.name 

o φλνκα ζπιινγήο : isShownAt 
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7  

Δπίινγνο 

7.1 Σύλνςε 

Η εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είρε σο ζθνπφ θαη θχξηα 

δηαθνξνπνίεζε απφ πξνυπάξρνπζεο, λα δψζεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί 

ηζηνξίεο φρη κφλν απφ δηθφ ηνπ, πξνζσπηθφ πιηθφ, αιιά θαη απφ ηελ πιεζψξα ηζηνξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη αλνηθηά δηαζέζηκεο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, φπσο ε Europeana θαη ε DPLA. 

Θειήζακε λα πξνσζήζνπκε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ, αιιά θαη λα 

ζπζηήζνπκε ζηα άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ, ηελ χπαξμε φινπ απηνχ ηνπ ςεθηαθνχ πινχηνπ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πεξηήγεζε ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS θαη 

πξνζπαζήζακε, ψζηε αθφκα θαη θάπνηνο πνπ δελ έρεη αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ιεηηνπξγηθφ λα πάξεη κηα βαζηθή ηδέα γηα ηνλ ηξφπν δφκεζεο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. Δίδακε 

ζέκαηα πνπ απνηεινχλ θχξην άμνλα ζε θάζε ζχγρξνλε εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, φπσο 

ην θνκκάηη ηνπ networking, ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ηνπηθά, ηεο παξνπζίαζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο απφθξηζεο ζε επαθέο ηνπ ρξήζηε. Παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ε 

αξρηηεθηνληθή θαη ε δνκή ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηα φπνηα εξγαιεία, ή βηβιηνζήθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σέινο, αλαιχζακε θαη θάπνηα πην ιεπηά ζεκεία πνπ είηε απνηέιεζαλ 

ηξνρνπέδε ζηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, είηε ζεσξήζεθαλ πην πνιχπινθα θαη απεπζχλνληαη 

ζε άηνκα εμνηθεησκέλα κε ην πεξηβάιινλ απηφ 

7.2 Μειινληηθέο επεθηάζεηο 

Κάπνηεο ηδέεο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο είλαη νη παξαθάησ: 

 H πξνζζήθε θαη άιισλ APIs γηα αλαδήηεζε πιηθνχ. 
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 Η δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο αξρείσλ βίληεν ζηε δεκηνπξγία ηζηνξίαο. 

 Αθφκα κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνξίαο, π.ρ. , κε 

δηάθνξνπο κεηξεηέο ρξφλνπ λα δίλεηαη θαη ρξνληθφο άμνλαο ζηελ πξνβνιή ησλ 

εθάζηνηε ζπζηαηηθψλ κηαο ηζηνξίαο. 

 Η πξνζζήθε push notifications πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θάπνηνο ρξήζηεο φηη 

κηα θαηλνχξηα ηζηνξία έρεη δεκνζηεπζεί, αθφκα θαη φηαλ έρεη θιεηζηή ηελ εθαξκνγή. 
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