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ηε κεηέξα κνπ Βηβή θαη ηε Φπγαιεία. 



 



 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ο Καζ. θ. Αζαλάζηνο Σζαθαιίδεο ήηαλ απηφο πνπ κνπ έδεημε ην δξφκν γηα ηελ επηζηεκνληθή κνπ πξφνδν 

κε ππνκνλή, κεζνδηθφηεηα θαη ζηνρεπκέλεο ζπκβνπιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίβιεςεο ηνπ 

δηδαθηνξηθνχ κνπ. Σνπ νθείισ ινηπφλ ην πξψην επραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ. Οκνίσο, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδσζαλ ζην 

παξαπάλσ δηάζηεκα. 

Ο Γξ. Μαλψιεο Σδαγθαξάθεο– εθηφο απφ πξνζσπηθφο θίινο θαη «δάζθαινο» - ήηαλ ν εκπλεπζηήο θαη 

θαζνδεγεηήο ζηελ καθξνρξφληα απηή πξνζπάζεηα. Σνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα φιν ην ρξφλν ζηνλ νπνίν – 

εθηφο απφ ηηο εξεπλεηηθέο καο ζπλεξγαζίεο - κνπ ράξηζε αλεθηίκεηεο γλψζεηο αιιά θπξίσο θνπξάγην. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ φρη κφλν ζην δηδαθηνξηθφ κνπ αιιά ζε φιε ηε δσή κνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ, ζπλεξγάζζεθα κε αξθεηά άηνκα ηα νπνία ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πξφνδν 

κνπ, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, ηεο πινπνίεζεο πξσηφηππσλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ 

άξζξσλ. Καη‘ αξράο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ Ηππνθξάηε Παλδή, κε ηνλ νπνίν ρηίζακε ηελ 

αξρή ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηα κε δεκνζηεχζηκα απνηειέζκαηα. Καηφπηλ, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο Γξ Γηάλλε Κσζηφπνπιν θαη Γηάλλε Παλαξέηνπ γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ 

έκπλεπζε πνπ κνπ έδσζαλ ζην κέζν ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ φζν θαη ηνπο Γηψξγν Γθφηζε, Νίθν Σζηξάθε 

θαη Γξ. Υξηζηίλα Δπαγγέινπ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία πνπ είρακε ζηε ζπλέρεηα. 

Έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ρξσζηάσ ζηνλ Καζ. θ. Νίθν Καξαθαπηιίδε κε ηνλ νπνίν είρα ηελ ηχρε λα 

γλσξηζηψ θαη λα ζπλεξγαζζψ. Ζ ζπλερήο ηνπ επηκνλή θαη ε ζηήξημε πνπ κνπ έδσζε ζηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηνπ δηδαθηνξηθνχ κνπ, είλαη κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αηηίεο χπαξμεο απηήο ηεο δηαηξηβήο. 

Αηζζάλνκαη ηπρεξφο πνπ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηψ, λα ζπλεξγάδνκαη θαη λα καζαίλσ αθφκα δίπια 

ηνπ. 

Απηνλφεηα είλαη φια ηα επραξηζηψ πξνο φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ ζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα θαη δεηψ ηε ζπγλψκε ηνπο αλ ηα νλφκαηά ηνπο δελ βξίζθνληαη ζε απηή ηε ζειίδα. Βξίζθνληαη 

φκσο ζίγνπξα ζηελ θαξδηά κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Παξφιν πνπ ην ππεξθείκελν (hypertext) σο ηξφπνο δφκεζεο πιεξνθνξίαο ηπγράλεη επξείαο απνδνρήο, 

κέρξη ζήκεξα ηα πζηήκαηα Τπεξθεηκέλνπ (Τ) δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα πξνζθέξνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην επξχ θνηλφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Οη ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Τ 

αιιά θαη ε αδπλακία ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ μέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ νδήγεζαλ ζε κία δπζκελή θαηάζηαζε φζν αθνξά ζηελ απνδνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ. Σν πξφβιεκα απηφ αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ ησλ Τ έρνληαο σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εχθνιε παξνρή 

ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζην επξχ θνηλφ. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ ζε μέλα ζπζηήκαηα αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ 

βαζηζκέλεο ζε ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο Πξνζαλαηνιηδφκελεο ζε 

Τπεξεζίεο – ΑΠΤ (Service Oriented Architecture – SOA) ζην ζρεδηαζκφ ησλ Τ απνηέιεζε ηελ 

πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ηεο δηαηξηβήο. Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ βαζηζκέλα ζε αξρέο ηεο 

ΑΠΤ αιιά θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν κε ρξήζε παγθνζκίσλ πξνηχπσλ 

(standards) επηρεηξνχλ λα δηεπθφιπλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Τ απφ ρξήζηεο 

θαη απφ άιια ζπζηήκαηα. 

Έρνληαο σο παξάδεηγκα ππάξρνληα ΑΤ αιιά θαη ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ βαζηζκέλα ζε ςεθίδεο (ΑΤ-

ΒΦ) (Component Based - Open Hypermedia Systems – CB OHSs) - φπσο ν Callimachus [Tzagarakis et 

al. 1999] - κειεηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ Web Services έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

παξνρή ζην δηαδίθηπν ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ πεδίσλ (ηαμηλνκίεο, ρσξηθή 

αλαπαξάζηαζε, πινήγεζε θ.α.) απφ ππάξρνληα ζπζηήκαηα. εκείν αλαθνξάο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ππήξμε ην ζχζηεκα Babylon [Karousos et al. 2002]. Σν Babylon είλαη έλα 

ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ηαμηλφκεζεο, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε σο ςεθίδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο Callimachus θαη θαηφπηλ κεηεμειίρζεθε ζε απηφλνκε ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web 

Service).  

Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθε έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ βαζηζκέλν ζε 

ηερλνινγίεο ζπζηεκάησλ ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ θαη ππεξθεηκέλνπ ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ 



 

αλάπηπμε έγηλε εμ‘νινθιήξνπ βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο πξνζαλαηνιηδφκελεο ζε 

ππεξεζίεο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη δπλαηή ηφζν κέζσ ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ φζν 

θαη απφ εμσηεξηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλα Web Services. 

Σέινο, κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο θαη αλαδήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ κέζα απφ έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην ππνζηήξημεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

παξάρζεθαλ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα φζν αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΤ ζε ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεθκεξηψζεθε ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο. 



 

ABSTRACT 

 

Although hypertext is considered as a widely accepted mean for information structuring, the provision of 

hypertext-related services has not yet reached a satisfactory level. Both the design principles of hypertext 

systems and the luck of developer support for the exploitation of hypermedia services lead to a low level 

of provision of the hypertext functionality from the world. This problem has highlighted the need for re-

approaching the design principles of HSs under a different perspective in which the creation and the 

provision of a hypermedia service are crucial issues. 

This thesis focuses on the development of a framework aiming at both the provision of hypermedia 

service and the web application development support using hypermedia functionality. The adoption of 

Service Oriented Architecture (SOA) in the design of Hypermedia Systems (OHS) constitutes the main 

approach against the particular issue. The SOA based implementation of HSs together with the the 

provision of hypermedia services to the Internet through universal standards try to aid the exploitation of 

the hypermedia functionality from an open set of both users and systems. 

The OHSs together with the Component Based – OHSs (CB-OHSs) like Callimachus were the leading 

paradigm in this approach in which the web-service technique was both studied and adopted in order to 

provide to the Internet hypermedia services based on different hypermedia fields (taxonomic, spatial, 

navigational etc) provided by existing systems. The case study of this approach regards the Babylon 

system. It is a hypertext system designed to provide taxonomic services in the context of the entire 

Callimachus system as a single component. The Babylon system was later transformed to a taxonomic 

internet based service using the Web Service standards. 

Furthermore, a collaboration and decision making support tool based on spatial and argumentation 

support technologies was also implemented. The development was entirely based on SOA thus the 

provided services are available both from users or applications of the world wide web and 3rd party 

(external) applications by using the Web Services protocols. 

Finally, a study which concerns capabilities of discovering and searching of the hypermedia services has 

also taken place. The evaluation of the proposed approach extracted many positive conclusions regarding 

the utilization of SOA in the area of hypermedia systems.  
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1 ΔΗΑΓΧΓΉ  

Η παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξαγκαηεύεηαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ 

πνπ βαζίδνληαη ζε ππεξεζίεο έρνληαο σο θύξην πεδίν έξεπλαο ην ρώξν ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ. 

Απνηειεί κία ζρεδηαζηηθή πξόηαζε πνπ ζηνρεύεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αξρώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

πξνζαλαηνιηδόκελεο ζε ππεξεζίεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο πάλσ ζην ρώξν ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε ζηόρν 

ηόζν ηε δηεύξπλζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ όζν θαη ηελ ππνζηήξημε αλάπηπμεο εθαξκνγώλ 

βαζηδόκελεο ζε ππεξεζίεο. Τν θεθάιαην απηό πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ΄ην πιαίζην δξάζεο ηεο δηαηξηβήο 

αιιά θαη ην αληηθείκελό ηεο. 
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1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο πξαγκαηεχεηαη ηελ πιεξνθνξία. ηνλ ηξφπν, δειαδή, πνπ 

ηελ αλαδεηεί, ηε δνκεί θαη ηελ αθνπγθξάδεηαη. Ζ κεγάιε απηή αιιαγή μεθίλεζε κε ηε κεηαπήδεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζπγγξαθήο θαη αλάγλσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην βηβιίν, ην γξακκηθφ δειαδή θείκελν, ζην 

ππεξθείκελν (hypertext), ην κε γξακκηθφ θείκελν. Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαηάθεξε λα 

πινπνηήζεη θαη λα πηνζεηήζεη ηνλ νξακαηηζκφ πνπ είρε ν V. Bush γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ θφκβσλ (nodes) 

πιεξνθνξίαο θαη ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε απηή θαη λα εηζέιζεη ζε κία λέα επνρή: ζηελ επνρή ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ (hypertext). ηελ επνρή δειαδή πνπ ε γλψζε πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ 

πιεξνθνξία αιιά θαη απφ ηελ ζπζρέηηζή ηεο κε άιινπο θφκβνπο πιεξνθνξίαο. Όηαλ κάιηζηα ν ηχπνο 

ηεο πιεξνθνξίαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε θείκελν αιιά πεξηιακβάλεη εηθφλεο, βίληεν θαη ήρν ηφηε 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ επνρή ησλ ππεξκέζσλ (hypermedia). 

Αθνχγνληαο θαλείο ηε ιέμε ππεξθείκελν ή ππεξκέζα (ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβαηηθά θαη νη δχν κε 

ηελ ίδηα εξκελεία), ην πξψην πξάγκα πνπ ζθέθηεηαη είλαη ν παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web) σο έλα 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο ππεξκέζσλ. Όκσο ε «πινήγεζε» (navigation), πνπ καο επηηξέπεηαη ζηελ 

πιεξνθνξία απφ ηνλ ηζηφ, δελ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πξφζβαζεο ζε απηήλ. Αληίζεηα, έλα ππεξθείκελν 

δνκείηαη κε ηε ρξήζε ζπζρεηίζεσλ αιιά, ν ηξφπνο δφκεζήο ηνπ δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθφηεηεο ηφζν ζηε 

ρξήζε ηνπ φζν θαη ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην ππεξθείκελν κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζπζηήκαηα πινήγεζεο, ζπζηήκαηα ρσξηθήο αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξίαο, ζπζηήκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ή ηαμηλφκεζεο πιεξνθνξίαο, ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο θ.α. ε φια απηά ηα 

ζπζηήκαηα ππάξρεη πιεξνθνξία ζε κνξθή ππεξθεηκέλνπ αιιά ε ζπζρέηηζε ησλ θφκβσλ πιεξνθνξίαο 

απνθηά άιιε έλλνηα θαη πινπνηείηαη κε άιινλ ηξφπν ζε θάζε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα. Απηνί νη πνιιαπινί 

ηξφπνη δφκεζεο ησλ ππεξκέζσλ έξρνληαη λα θαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο, απφ ηελ βηνινγία (ηαμηλφκεζε) θαη ηελ γεσγξαθία (ρσξηθφ ππεξθείκελν), κέρξη ηελ 

ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε (πινήγεζε) θαη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε (επηρεηξεκαηνινγία). 

Οη ξίδεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ βξίζθνληαη αξθεηά ρξφληα πίζσ, αθφκα θαη πξηλ ην 1965 φπνπ ν Ted Nelson 

[Nelson 1965] εκπλεχζηεθε θαη αλέθεξε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «ππεξθείκελν»: Οη βαζηθέο ηδέεο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ θαηαγξάθεθαλ ην 1945 ζην πιαίζην ελφο νξακαηηζκνχ κίαο κεραλήο απνζήθεπζεο θαη 

πξνζπέιαζεο πιεξνθνξηψλ - ηεο Memex (Memory Extender) - απφ ηνλ Vanerar Bush ζην άξζξν ηνπ ―As 

we may think‖ [Bush 1945]. Δκπλεπζκέλνο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο 

(ζπζρεηηζκνί θαη ζπλεηξκνί), ν Bush πξνζπάζεζε ηφηε λα πεξηγξάςεη κία ηδεαηή κεραλή ε νπνία ζα 
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κπνξνχζε λα απνζεθεχζεη κεγάιν φγθν πιεξνθνξίαο (θείκελα, θσηνγξαθίεο θ.α.) ζε κηθξνθίικ, λα 

εκθαλίζεη ηελ πιεξνθνξία ζε νζφλεο θαη λα ζπζρεηίζεη κνλάδεο πιεξνθνξίαο κε ξεηέο δηαζπλδέζεηο έηζη 

ψζηε λα επηηξέςεη ηελ πινήγεζε ζε απηήλ. Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δελ αλαπηχρζεθε πνηέ, νη 

ηδέεο πνπ αξρηθά ππνζηήξημε ν V. Bush πηνζεηήζεθαλ απφ εξεπλεηέο, νη νπνίνη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζρεδίαζαλ ηα πξψηα ζπζηήκαηα πνπ ζπζρέηηδαλ πιεξνθνξίεο: ην 

NLS/Augment [Engelbart 1962] θαη ην Xanadu [Nelson 1981]. Σφηε ε έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

απέθηεζε ζάξθα θαη νζηά θαη επεξέαζε ηφζν ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ κε ηνλ άλζξσπν. 

1.2 ΣΟ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟ, ΣΑ ΤΠΔΡΜΔΑ ΚΑΗ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΜΔΧΝ 

ηεξηδφκελνη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Nelson φπνπ ην ππεξθείκελν εθθξάδεηαη σο «κε γξακκηθφ θείκελν», 

παξνπζηάδνπκε ην ππεξθείκελν ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ θείκελν πνπ ζπλαληάηαη ζηα έληππα βηβιία. 

Σν γξακκηθφ (sequential) θείκελν (ζρήκα 1.1) δηαβάδεηαη γξακκή-γξακκή ή/θαη ζειίδα-ζειίδα κε έλα 

ζπλερή ηξφπν ρσξίο κεηαπεδήζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Σπρψλ παξαιήςεηο ζε ηκήκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ αζπλέρεηεο ζηελ θαηαλφεζε θαη αζάθεηεο. ην ππεξθείκελν, ε αλάγλσζε 

γίλεηαη φρη γξακκηθά, αιιά αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο «πινήγεζεο» κέζα ζην θείκελν 

δηαβάδνληαο έηζη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα θεηκέλνπ θαη κεηαβαίλνληαο θαηφπηλ ζε άιια ηκήκαηα κέζσ 

δηαζπλδέζεσλ (ζρήκα 1.2). Όηαλ δε έλα θείκελν ή, θαιχηεξα, κία κνλάδα πιεξνθνξίαο εκπεξηέρεη εθηφο 

ηνπ παξαδνζηαθνχ θεηκέλνπ, πνιπκεζηθά ζηνηρεία φπσο εηθφλα, βίληεν θαη ήρνπο θαη επηηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπζρεηίζεηο, ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ππεξκέζα (ζρήκα 1.3). Ο φξνο 

«ππεξκέζα» σο κηα θπζηνινγηθή εμέιημε ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζήκεξα ηαπηίδεηαη (εθ παξαδνρήο) 

ελλνηνινγηθά κε ηνλ φξν ππεξθείκελν. 

Αλαιχνληαο ην κνληέιν ηνπ ππεξθεηκέλνπ, παξαηεξεί θαλείο ηξία βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία: ηνπο θφκβνπο 

(nodes) πιεξνθνξίαο νη νπνίνη απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο, ηνπο ζχλδεζκνπο (links) απφ 

θφκβν ζε θφκβν, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κέζν γηα ηελ ζεκαζηνινγηθή (θαη φρη κφλν) ζπζρέηηζε ησλ 

θφκβσλ θαη, ηέινο, ηηο άγθπξεο (anchors) νη νπνίεο απνηεινχλ ηα ζεκεία ζηνπο θφκβνπο φπνπ ηεξκαηίδεη 

ή εθαξκφδεη θάζε ζπζρέηηζε. Γηα λα πξνζπειάζεη θαλείο ηνπο θφκβνπο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα εθηειέζεη 

ηε βαζηθή πξάμε ηνπ ππεξθεηκέλνπ: ηελ πξάμε ηεο πινήγεζεο, θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη απφ 

έλα θφκβν πιεξνθνξίαο ζε έλαλ άιιν δηαπεξλψληαο ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη 

ηεξκαηίδνληαο ζε θάπνηα/εο άγθπξα/εο πάλσ ζην πεξηερφκελν. 
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Σρήκα 1.1: Γξακκηθόο ηξόπνο νξγάλσζεο θεηκέλνπ. 

 

Σρήκα 1.2: Υπεξθείκελν: Με γξακκηθόο ηξόπνο νξγάλσζεο θεηκέλνπ. 

 

Σρήκα 1.3: Όηαλ ν θόκβνο πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλεη θαη εηθόλεο, βίληεν, ήρνπο θ.α. ηόηε ην ππεξθείκελν ιέγεηαη 

ππεξκέζν. 

Γηαθνξνπνηψληαο θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ζηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππεξθεηκέλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνπο ηχπνπο ησλ θφκβσλ, ηηο ελλνηνινγηθέο εξκελείεο ζηηο δηαζπλδέζεηο ησλ θφκβσλ αιιά θαη ηελ 

απαηηνχκελε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο, δεκηνπξγνχληαη λέα κνληέια ππεξθεηκέλνπ, 

θάζε έλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηάιιεια ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία εθαξκνγψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε δηάθνξεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ παξαηεξνχληαη κνληέια 

ζηα νπνία ππάξρνπλ ζχλζεηνη (composites) [Halasz et al. 1990] ή θαη θσιηαζκέλνη θφκβνη (nested nodes) 

[Casanova et al. 1991] πιεξνθνξίαο αιιά θαη ππεξ-αθκέο [Tompa 1989]. 

Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ιεηηνπξγηθφηεηα βαζηζκέλε ζην κνληέιν 

ηνπ ππεξθεηκέλνπ, νλνκάδεηαη ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ ή θαη ζχζηεκα ππεξκέζσλ (hypertext / hypermedia 

system). Σέηνηα ζπζηήκαηα, βαζίδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κνληέια ππεξθεηκέλνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ(ο) γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζε 
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πεδία εθαξκνγήο πνπ κπνξεί λα πνηθίινπλ, απφ ηε βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή κέρξη ηε βηβιηνζεθνλνκία 

θαη ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. Σφζν ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ ππεξθεηκέλνπ, φζν θαη νη 

ηερληθέο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ παξακέλνπλ αλνηθηά ζέκαηα θαη εμειίζζνληαη ζπλερψο. 

1.3 ΠΔΓΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Απφ κία εγγξαθνθεληξηθή (document-centered) πξνζέγγηζε, ην ππεξθείκελν απνηέιεζε έλα ηδαληθφ 

κνληέιν δφκεζεο εγγξάθσλ, ζηα νπνία νη βαζηθέο νληφηεηεο θφκβνο/ζχλδεζκνο/άγθπξα, κπφξεζαλ λα 

ππνβνεζήζνπλ ηφζν ηνπο ζπγγξαθείο φζν θαη ηνπο αλαγλψζηεο ζηε δεκηνπξγία θαηαλνεηψλ εγγξάθσλ 

θαη ζηελ εχθνιε αλάγλσζή ηνπο αληίζηνηρα [Thuering et al. 1995]. Σν πξφβιεκα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ ην πξφβιεκα ηεο ελλνηνινγηθήο εξκελείαο ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ 

θαη ηεο αληηζηνίρηζήο ηνπο κε έλλνηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ [Van Dijk et al. 1983, Johnson-Laird 

1989]. 

Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο κεγάισλ ζε φγθν ππεξθεηκέλσλ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα γλσζηηθήο επηβάξπλζεο (cognitive overhead) [Conklin 1987], θαηά ηα νπνία ν ρξήζηεο 

ράλεη ην βαζηθφ ηνπ ζηφρν θαη αδπλαηεί λα αθνζησζεί ζηελ πξνο θαηαλφεζε πιεξνθνξία. Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ ζηα νπνία ν ρξήζηεο ράλεηαη ζηελ πινήγεζε κέζα ζε 

αδηάθνξε γηα απηφλ πιεξνθνξία. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα απνηέιεζαλ αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ παξνπζηάζεσλ ηνπ ππεξθεηκέλνπ φπσο γηα παξάδεηγκα νη ράξηεο (maps), νη ζπλνπηηθέο 

πξνβνιέο (overviews) θ.α. [Furnas et al. 1986, Yankelovich et al. 1988]. Κάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο 

δφζεθαλ λέεο έλλνηεο ζηνλ θιαζηθφ ζχλδεζκν πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο δφκεζεο 

ππεξθεηκέλνπ (π.ρ. ηεξαξρίεο [Conklin 1987]). Ο δηαρσξηζκφο επίζεο ησλ ζπλδέζκσλ ζε αλαθνξηθνχο 

θαη δνκηθνχο [Akscyn et al. 1988], ε ρξήζε πεξηνξηζκψλ ζηε δφκεζε θαζψο θαη ε πηνζέηεζε λέσλ ηχπσλ 

απφ θφκβνπο πιεξνθνξίαο [Nanard et al. 1991, Wang et al. 1998a, Garzotto et al. 1991, 1993] έδσζαλ 

κία λέα δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ αθνχ άλνημαλ ηνπο ηξφπνπο δφκεζήο ηνπ, εηζάγνληαο 

έηζη κία δνκν-θεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ νδήγεζε ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «δνκεκέλν». Έηζη, ε 

δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ ππεξθεηκέλνπ - θάζε έλα απφ ηα νπνία ηαίξηαδε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο - κεηέηξεςε ην ππεξθείκελν απφ κηα εγγξαθν-θεληξηθή πξνζέγγηζε αλαπαξάζηαζεο 

πιεξνθνξίαο ζε έλα πνιπδηάζηαην ηξφπν δφκεζεο θαη απεηθφληζεο δεδνκέλσλ ηθαλφ λα εθαξκνζηεί γηα 

ηε ιχζε πξνβιεκάησλ ζε πνηθίινπο ρψξνπο εθαξκνγήο. 

Αλάινγα ην ρψξν εθαξκνγήο, έλα ζχλνιν απφ δηαθνξνπνηήζεηο πάλσ ζηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ αιιά θαη ζηηο ππνζηεξηδφκελεο πξάμεηο δεκηνπξγνχζαλ κηα γθάκα εθαξκνγψλ 

ππεξθεηκέλνπ κε αξθεηά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην ππεξθείκελν 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηεγνξηνπνίεζε παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπιινγέο (π.ρ. βηνινγία, γισζζνινγία 

θ.α.) ηφηε ε πξάμε «πινεγνχκαη» αιιάδεη ζπκπξνθνξά θαη κεηαηξέπεηαη ζε «αλνίγσ» έλα θφκβν 

πιεξνθνξίαο θαη βιέπσ ηα αληηθείκελά ηνπ [Parunak 1991]. Οη εθαξκνγέο ππεξθεηκέλνπ πνπ πηνζεηνχλ 

απηή ηελ πξνζέγγηζε δίλνπλ ιχζεηο ζε δεηήκαηα θαηάηαμεο αληηθεηκέλσλ. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζε ζπζηήκαηα ρσξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά 

ηελ νπνία πνιιέο θνξέο νη ίδηνη νη ζχλδεζκνη δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ππεξθεηκέλνπ, 

αιιά είλαη «λνεηνί» ή πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ θφκβσλ πιεξνθνξίαο ζην ρψξν. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε έλλνηα ηεο πινήγεζεο κεηαιιάζζεηαη ζε εζηίαζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο νπηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ππεξθεηκέλνπ σο πηζαλή ιχζε ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία δξάζεο θαη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο δφκεζεο, ήηαλ ε αηηία ηεο εηζαγσγήο ηνπ φξνπ «πεδίν ππεξθεηκέλνπ» 

(hypertext domain) ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Σν πεδίν ππεξθεηκέλνπ απνηειεί έλα ρψξν 

πξνβιεκάησλ ζηνλ νπνίν ην ππεξθείκελν κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο θάησ φκσο απφ ζπγθεθξηκέλεο 

παξακεηξνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπλφινπ απφ δνκηθά ζπζηαηηθά πνπ ζα 

απαξηίδνπλ ην ππεξθείκελν αιιά θαη απφ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηα δηέπνπλ [Griss 2000, Reinert 

et al. 1998]. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζην κνληέιν ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη νη πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο ησλ 

ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ γηα θάζε έλα πεδίν ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ πξνδηαγξαθέο επρξεζηίαο 

αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο [Nürnberg et al. 1997] θαη δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ. Κάησ απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο, ζήκεξα είλαη δηαθξηηά ηνπιάρηζηνλ 5 

δηαθνξεηηθά πεδία ππεξθεηκέλνπ ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σν πιήζνο ησλ πεδίσλ 

ππεξθεηκέλνπ αιιά θαη νη πηζαλέο εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ παξακέλνπλ αλνηθηά. ε 

έξεπλα ηνπ Γξ. Σδαγθαξάθε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πεδία απηά θαη 

κειεηψληαη νη αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπζηεκάησλ [Σδαγθαξάθεο 2003]. 

ήκεξα, ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ ππεξθεηκέλνπ είλαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο 

(World Wide Web). Σν πεδίν πξνβιεκάησλ ζην νπνίν ππάγεηαη ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ην πεδίν 

ζπζρέηηζεο θαη ην ππεξθείκελν πνπ εθαξκφδεηαη είλαη αξθεηά δεκνθηιέο ππεξθείκελν πινήγεζεο. Ζ 

ξαγδαία εμάπισζή ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζε κηα κεγάιε κάδα αλζξψπσλ λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη 

ηελ έλλνηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ, αιιά θαη λα πηνζεηήζεη ην κνληέιν ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ηνλ αληίζηνηρν 

«ινγηζκφ» ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ζε πάξα πνιιά πεξηβάιινληα εξγαζίαο ζηνλ ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο. 

Με εμαίξεζε φκσο ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, είλαη θνηλά απνδεθηφ [Nürnberg 

et al. 2002] πσο, παξφιν πνπ νη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ππεξθεηκέλνπ είλαη πάξα πνιιέο, ηα 

ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ δελ είραλ ηθαλνπνηεηηθή απνδνρή απφ ηνλ θφζκν. Οη αηηίεο απηήο ηεο 
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«κεξηθήο» αλάπηπμεο θαη κηθξήο παξνρήο ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ ζην επξύ θνηλό είλαη ηφζν ηερλνινγηθήο 

φζν θαη πνιηηηθήο θχζεο. Απηέο – θαη ηδηαίηεξα ηα ηερλνινγηθά ζέκαηα – έδσζαλ ην εξεπλεηηθφ έλαπζκα 

γηα ηε κειέηε, αλάιπζε θαη αλάπηπμε λέσλ ηερληθώλ πξνώζεζεο ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ δηαηξηβή απηή. 

1.4 ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Σα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ, απφ ζρεδηαζηηθήο άπνςεο, αθνινχζεζαλ κηα θπζηνινγηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, μεθηλψληαο απφ θαηαζθεπέο απηφλνκσλ εθαξκνγψλ - «κνλνιηζηθά ζπζηήκαηα» - 

ζηηο νπνίεο δελ ππήξρε θπζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο επηπέδσλ. Αλ θαη ν ελλνηνινγηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ ήηαλ αξθεηά ζαθήο - επίπεδν παξνπζίαζεο, επίπεδν εμππεξεηεηή 

ππεξθεηκέλνπ θαη επίπεδν απνζήθεπζεο - ηα αξρηθά ζπζηήκαηα ήηαλ αξθεηά «κνλνιηζηθά», έηζη ψζηε λα 

κελ δηαθαίλεηαη ζηνλ ρξήζηε, αιιά θαη πνιιέο θνξέο ζηνλ ζρεδηαζηή ηνπο, απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαρσξηζκφο. 

ηελ πνξεία, φκσο, παξαηεξήζεθε κία ηάζε γηα δηάζπαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε κηθξφηεξα 

ππνζπζηήκαηα, αθνινπζψληαο ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη παξέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δπλαηφηεηεο 

«αλνίγκαηνο» ησλ πηζαλψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηξίηεο (μέλεο) εθαξκνγέο παξνπζίαζεο ή θαη απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ/δνκήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απνηέιεζαλ ηα Αλνηθηά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ (Open Hypermedia Systems) ζηα νπνία, εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιψλ 

εθαξκνγψλ πειάηε θαη ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, ππήξμε θαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θάζε πξάμεο πάλσ ζηελ ππάξρνπζα δνκή. 

Μία κεηαγελέζηεξε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ πνπ έιαβε ρψξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα πηνζέηεζε ηε ρξήζε ςεθίδσλ (components) κε ζηφρν ηελ πιήξε δηαζπνξά θάζε ππνζπζηήκαηνο 

ππεξθεηκέλνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ηφζν ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ πνπ λα 

εθαξκφδνληαη ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο πεδία πξνβιεκάησλ, αιιά θαη λα είλαη δηαιεηηνπξγηθά κε άιια 

ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά ιέγνληαη Αλνηθηά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ – Βαζηζκέλα 

ζε Φεθίδεο – ΑΤ-ΒΦ (CB-OHSs) θαη ραξαθηεξίζζεθαλ κελ αξθεηά αλνηθηά θαη επεθηάζηκα, αιιά 

φκσο απνδείρζεθαλ αξθεηά πνιχπινθα θαη δπζλφεηα απφ πηζαλνχο ρξήζηεο ή θαη πξνγξακκαηηζηέο. 

Ο ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ επεξέαζε θάπνηνπο 

ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ είηε λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, 

είηε αθφκα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα παξάζρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο απφ ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αλά πεξίπησζε. Σν MOS [Wiil et al. 2001c] θαη ην 

SoFar [Avila-Rosas et al. 2002] απνηέιεζαλ δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο ηάζεο ηα νπνία 
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αλάκεζα ζε αξθεηέο άιιεο πξνζπάζεηεο μερψξηζαλ δηφηη θαηάθεξαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα δηεζλή 

πξφηππα (standards) ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ έδσζαλ λέεο δπλαηφηεηεο ζε ρξήζηεο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Αλ θαη ε εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Τ πξνρψξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ δελ ήηαλ θαζφινπ ελζαξξπληηθά. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ζε 

απηφ ην πξφβιεκα ήηαλ ην γεγνλφο πσο ε ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ γηλφηαλ πάληα κε έκθαζε 

ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη φρη ζηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο. Πην απιά, παξφιν 

πνπ νη ηειεπηαίεο πηνζεηεκέλεο αξρηηεθηνληθέο επέηξεπαλ ηελ ζπλεξγαζία κε άιια ζπζηήκαηα, ε έιιεηςε 

ελφο ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ, κεζνδνινγηψλ θαη βνεζεκάησλ 

δπζθφιεπε ηδηαίηεξα ηελ νπζηαζηηθή ρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο  ησλ ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ απφ 

ηα μέλα ζπζηήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ έθαλε αηζζεηή ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο θαη κεηεμέιημεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ θάησ απφ κία λέα βάζε: απηή ηεο δεκηνπξγίαο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ 

ηθαλψλ λα ζπλεξγάδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ηξίηεο εθαξκνγέο (ή άιιεο ππεξεζίεο) κε ρξήζε θνηλψλ 

πξσηφθνιισλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ. 

Έηζη, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηδαθηνξηθνχ, παξνπζηάδεηαη κία δηαθνξνπνηεκέλε ζρεδηαζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ: απηή ησλ Αλνηθηψλ πζηεκάησλ Τπεξθεηκέλνπ – 

Πξνζαλαηνιηδφκελσλ ζε Τπεξεζία (ΑΤ-ΠΤ), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ Αξρηηεθηνληθή 

Πξνζαλαηνιηδφκελε ζε Τπεξεζίεο (ΑΠΤ) θαη ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζθνξάο αιιά θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ απφ πξνγξακκαηηζηέο θαη μέλα ζπζηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα 

απφ ηειηθνχο ρξήζηεο εθαξκνγψλ. 

1.5 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. 

Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε επξχ θνηλφ απνηέιεζε ηελ αηηία γηα ηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Σν θχξην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο είλαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ 

πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο ησλ Τ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ ζε ρξήζηεο θαη μέλα ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, ε δηαηξηβή πξαγκαηεχηαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ ζην δηαδχθηπν.  

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, αλαιχζεθαλ νη πηζαλέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, 

θαη απνκνλψζεθαλ φζεο απφ απηέο αθνξνχζαλ ζρεδηαζηηθά θαη γεληθφηεξα ηερλνινγηθά ζέκαηα. Έηζη, 

δφζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο παξαθάησ δηαθξηηνχο ζηφρνπο: 

 Να αλαζεσξεζεί ην πιαίζην ζρεδίαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ Τπεξθεηκέλνπ 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ δεκηνπξγία θαη παξνρή απηφλνκσλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ θαη 
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ζπλνδεπηηθψλ βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ. 

 Να πηνζεηεζεί κία ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηφζν ηελ ΑΠΤ φζν θαη 

ηερλνινγίεο κε δηεζλή πξφηππα (standards) έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία πξαγκαηηθά 

αλνηθηψλ, επέιηθησλ, επεθηάζηκσλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ. 

 Να πξνηαζεί κηα κεζνδνινγία επέθηαζεο ή εθ λένπ αλάπηπμεο Τ βαζηζκέλε ζηελ ΑΠΤ θαη λα 

κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

 Να ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ πνπ εθκεηαιεχνληαη ηηο ππεξεζίεο 

ππεξθεηκέλνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ησλ ΑΤ-ΠΤ, κειεηψληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο, θαη θαζνξίδνληαη δχν ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε κία βεκαηηθή δηαδηθαζία παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ παγθνζκίνπ ηζηνχ (Web Services)1 [Web Service 2002], ελψ ε δεχηεξε ζε κία δηαδηθαζία 

απφ ηελ αξρή δεκηνπξγίαο ελφο ΑΤ-ΠΤ. Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη ζηηο δχν εθδνρέο ηεθκεξίσζαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηα αλνηθηά πξνο επίιπζε ζέκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, ν ζηφρνο ηεο ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ πξνζεγγίδεηαη κε κία κειέηε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ εθαξκνγψλ θαη ζηελ 

πξφηαζε δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν νη πξνγξακκαηηζηέο ζα κπνξνχλ εχθνια λα 

αλαθαιχςνπλ, επηιέμνπλ, θαηαλνήζνπλ θαη ηέινο ρξεζηκνπνηήζνπλ ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ 

ζηηο ππφ αλάπηπμε εθαξκνγέο ηνπο. Καη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ε ΑΠΤ έδσζε πνιχηηκα εξγαιεία θαη 

ηερληθέο ηφζν γηα ηελ αλαθάιπςε ππεξεζηψλ, φζν θαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο έγθεηηαη ζηελ πξνηεηλφκελε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ 

νπνία, ηα Τ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηα αδηακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ηηο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο ηεο ΑΠΤ. Ζ ΑΠΤ ε νπνία απνηειεί κία ψξηκε πιένλ αξρηηεθηνληθή γηα ηε 

δεκηνπξγία «αλνηθηψλ» θαη επεθηάζηκσλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν γηα λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα παξνρή ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Τ πξνο 

ηξίηνπο (ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο). 

Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Τ έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ΑΤ-ΠΤ. Απηά 

                                                 

1
 ην εμήο ν φξνο «ππεξεζία παγθφζκηνπ ηζηνχ» ζα αλαθέξεηαη ζηα Αγγιηθά σο Web Service δηφηη έηζη εθθξάδεηαη 

φρη κφλν ε ππεξεζία αιιά νιφθιεξε ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 
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αθνξνχλ ηφζν ζηε ρξήζε θνηλά απνδεθηψλ ηερλνινγηψλ θαη πξσηνθφιισλ φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

απηνπεξηγξαθήο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο χπαξμεο κεραληζκψλ εμεηδηθεπκέλεο αλαδήηεζεο 

ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ κε ρξήζε αθφκα θαη ζεκαζηνινγηθψλ θξηηεξίσλ. 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

πξνηεηλφκελν πιαίζην αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε 

ππάξρνληα Τ ρσξίο λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δνκή ηνπο. Ζ χπαξμε ηέηνησλ παξαδεηγκάησλ αιιά θαη 

νη κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο θαηά ηελ έξεπλα ηεο δηαηξηβήο απηήο ηεθκεξίσζε ζεκαληηθά 

ηελ φιε πξνζέγγηζε. 

Σέινο, κία αθφκε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο 

ππεξκέζσλ. Σα Τ ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 

2000, δελ θαηάθεξαλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ή ηελ νινθιήξσζή ηνπο κε μέλα 

ζπζηήκαηα. Σν ζπγθεθξηκέλν πξνηεηλφκελν πιαίζην ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

θαη πξνζπαζεί κε ηε ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ, κεραληζκψλ αλαδήηεζεο θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ 

λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ εθαξκνγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα δηεπξχλεη ηε ρξήζε ησλ Τ ζε 

ζχγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο. 

1.6 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

Σν επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα πην ζεκαληηθά πεδία πξνβιεκάησλ ζηα νπνία ηα Τ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ σθέιηκεο ππεξεζίεο. ην θεθάιαην δηαθξίλεηαη πσο γηα θάζε έλα απφ ηα πεδία 

πξνβιεκάησλ (ή αιιηψο πεδία ππεξθεηκέλνπ) ηα Τ πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ βνεζνχλ θαιχηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο. 

Έηζη, παξαηεξείηαη κία ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

(θφκβνο, ζπζρέηηζε) απφ πεδίν ζε πεδίν ελψ ε πξάμε ηεο πινήγεζεο αιιάδεη θαη απηή ζπλερψο 

ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ ζε θάζε έλα πεδίν, αλαθέξνληαη θαη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά Τ. 

Σν ηξίην θεθάιαην κειεηά ηα Τ βάζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο. Γίλεηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ 

εμέιημε ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Τ θαη παξάιιεια αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία 

θάζε αξρηηεθηνληθήο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη κία κειέηε γηα ην θαηά πφζν ηα ζχγρξνλα Τ είλαη ηθαλά 

λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ ζε μέλεο εθαξκνγέο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

ησλ εθαξκνγψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Τ. Έηζη, ηεθκεξηψλεηαη ε 

αλάγθε ηεο επαλαπξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ ζρεδίαζεο ησλ Τ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε νπνία 
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ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο αξρέο ηεο ΑΠΤ. Αξρηθά, αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζεκεξηλψλ Τ ζε ζρέζε 

κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά θαη κε ηε ζπλνιηθά ρακειή απνδνρή πνπ έρνπλ απφ ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

εθκεηαιιεπζνχλ ηε δπλακηθή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζα απφ ηνλ 

ηζηφ θαη δηεμάγνληαη σθέιηκα ζπκπεξάζκαηα. Καηφπηλ, παξνπζηάδεηαη ε ΑΠΤ ελψ δείρλεηαη ε 

ηερλνινγία ησλ Web Services σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αξρηηεθηνληθήο. Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, απηή ησλ ΑΤ-

ΠΤ, πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηεο. 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο, εθαξκφδνληάο ηελ ζε έλα 

ππάξρνλ ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεη κία βεκαηηθή πξνζέγγηζε θαζνξίδνληαο 

επ‘αθξηβψο ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ 

απφ έλα ππάξρνλ Τ ζην δηαδίθηπν. Καηφπηλ ηεθκεξηψλεηαη ε πξνζέγγηζε απηή κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζην 

Τ Babylon θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε απηφλνκε ππεξεζία κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Web 

Services. 

Σν επφκελν θεθάιαην κειεηά ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ΑΠΤ θαηά ηελ ζρεδίαζε θαη 

αλάπηπμε ελφο λένπ Τ. Χο κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα CoPe_it!. Γίλεηαη κία 

αλαθνξά ζε φιεο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηγξάθεηαη 

ζηαδηαθά ε αξρηηεθηνληθή ηνπ κε ηηο βαζηθέο αιιά θαη ηηο επηπιένλ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ. Σέινο, ηεθκεξηψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζρεδηαζηηθή επηινγή θαηαγξάθνληαο κία ιίζηα 

απφ πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία, ηελ επέθηαζε θαη ηε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν έβδνκν θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππεχζπλσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ππεξκέζσλ θαη παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν απφ απαηηήζεηο – πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηα Τ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ αλαδήηεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ απφ φια ηα Τ 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν θαη πξνηάζεθαλ πξνδηαγξαθέο γηα έλα κεραληζκφ 

αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ ελψ θαηφπηλ δεκηνπξγήζεθε έλα πξσηφηππν εξγαιείν αλαδήηεζεο. Αθφκα, 

αλαθέξζεθαλ ηα γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηα Τ έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ μέλνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Σν φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδεη θαη παξνπζηάδεη ηα πην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη αλνηθηά ζέκαηα θαη λέεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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2 ΠΔΓΗΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ 

Τν ππεξθείκελν απνηειεί έλαλ από ηα πην δεκνθηιή κέζα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο. Η 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ ζπλήζσο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα δηαρείξηζεο γλώζεο 

ελώ νη ππεξεζίεο ηνπο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πάξα πνιινύο ηνκείο εληόο θαη εθηόο ησλ νξίσλ 

ηεο επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο . Τν παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεη θάπνηα από ηα πην γλσζηά πεδία 

πξνβιεκάησλ ζηα νπνία νη ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ ιύζεηο. Δπίζεο, δίλνληαη 

παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο ρξήζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε θάζε πεδίν θαη αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, αθόκα θαη 

ζήκεξα, ην πιήζνο ησλ πεδίσλ απηώλ παξακέλεη αλνηθηό. Ωο εθ ηνύηνπ, απηά πνπ αλαθέξνληαη είλαη 

ελδεηθηηθά θαη έρνπλ επηιεγεί σο ηα πην δεκνθηιή πεδία πξνβιεκάησλ ππεξθεηκέλνπ. 
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2.1 ΠΔΓΗΟ ΤΥΔΣΗΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΛΟΖΓΖΖ 

2.1.1 Πεξηγξαθή 

Σν πεδίν ζπζρέηηζεο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ πιεξνθνξηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα παιαηφηεξα ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ ζηνλ ρψξν ησλ πξνβιεκάησλ νξγάλσζεο 

θαη απνηχπσζεο πιεξνθνξίαο ην νπνίν νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ φξνπ «ππεξθείκελν». 

Σα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πάλσ ζηε βάζε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο πιεξνθνξίαο - 

ηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ πινήγεζεο - ήηαλ κία «επηηπρεκέλε» πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ κνληέινπ 

νξγάλσζεο πιεξνθνξίαο κε ζπζρεηίζεηο πνπ πξψηνη ζρεδίαζαλ ή πεξηέγξαςαλ νη V. Bush [Bush 1945], 

T. Nelson [Nelson 1988] θαη D. Engelbart [Engelbart 1962]. 

Οη βαζηθέο έλλνηεο ζην πεδίν απηφ είλαη ν θφκβνο πιεξνθνξίαο θαη νη ζχλδεζκνη πνπ ζπζρεηίδνπλ 

θφκβνπο (βιέπε ζρήκα 1.2). Ζ ηδέα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο έγγξαθνπ ππεξθεηκέλνπ ζπζρεηίδνληαο 

θφκβνπο πιεξνθνξίαο κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ, ππνδειψλνληαο έηζη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ απηψλ. Ζ πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζε θάζε θφκβν 

μερσξηζηά γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πινήγεζεο αθνινπζψληαο ζπλδέζκνπο απφ θφκβν ζε θφκβν. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε γλψζε δελ απνθηάηαη κφλν απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία αιιά θαη απφ ηελ 

ίδηα ηελ πινήγεζε. 

Έλα έγγξαθν ππεξθεηκέλνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαζπλδεδεκέλσλ θφκβσλ κε ζπλδέζκνπο. Όηαλ 

ε πιεξνθνξία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε θείκελν (π.ρ. θείκελν, εηθφλα, video, ήρνο), ηφηε ην έγγξαθν 

νλνκάδεηαη έγγξαθν ππεξκέζσλ. Σα ζεκεία ζηνπο θφκβνπο απφ ηα νπνία μεθηλά ή ζηακαηά έλαο 

ζχλδεζκνο ιέγνληαη άγθπξεο. Ζ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ νπνηνλδήπνηε θφκβσλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλδέζκσλ: 

 κπνξεί λα είλαη απιήο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο [Wiil et al. 1996] 

 λα ζπλδένπλ πνιιαπινχο θφκβνπο (n-ary links π.ρ. έλαο ζχλδεζκνο απφ έλαλ θφκβν λα έρεη 

πνιινχο θφκβνπο - πξννξηζκνχο )[Grønbæk et al. 1997a] 

 λα ζπλδένπλ ζπλδέζκνπο [Anderson et al. 1994] θαη λα έρνπλ απεξηφξηζην ζχλνιν ηδηνηήησλ 

(attributes). 

 λα δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά θαηά ηελ πινήγεζε (dynamic links) [Fountain et al. 1990, Remde et 

al. 1987, Ashman 1999] 
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2.1.2 Δθαξκνγή – πζηήκαηα 

Οη εθαξκνγέο ζην πεδίν ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα ηε κεηεμέιημε βηβιίσλ θαη θιαζηθνχ 

γξακκηθνχ θεηκέλνπ ζε ππεξθείκελν. Γη‘ απηφ, παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζήκεξα φηη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

εγγξαθν-θεληξηθή [Marshall 1995]. Γειαδή, βαζηθή ηνπ εθαξκνγή είλαη ε απεηθφληζε θαη ε πξνζπέιαζε 

εγγξάθσλ ππεξθεηκέλνπ. Ζ ίδηα ε ρξήζε ηνπ έρεη θάλεη ηνπο ζπλδέζκνπο λα ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο 

απιήο πινήγεζεο θαη ζπαλίσο ζπλαληηφληαη εμεηδηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο ζπλδέζκνπο.  

Σα πξψηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πεδίν ζπζρέηηζεο ήηαλ ηα NoteCards [Halasz 

et al. 87], KMS [Akscyn et al. 1988]θαη Intermedia [Yankelovich et al. 1988]. Ο παγθφζκηνο ηζηφο 

[Berners-Lee 1992] είλαη ζήκεξα ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί ην παξάδεηγκα 

νξγάλσζεο ηνπ πεδίνπ απηνχ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, απνηέιεζε θαη 

πξφθιεζε φρη κφλν γηα ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεδίνπ αιιά θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ππεξεζηψλ 

ππεξκέζσλ άιισλ πεδίσλ ζην ηζηφ. 

Αλ θαη ζήκεξα ην ππεξθείκελν ζην πεδίν πινήγεζεο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά αλαγλσξίζηκν θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν, πνιιέο θνξέο ε πινήγεζε ζην ππεξθείκελν δελ είλαη απνηειεζκαηηθή αθνχ ζπρλά 

απνπξνζαλαηνιίδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ή ηνπο επηβαξχλεη κε απεηθφληζε «άρξεζηεο» πιεξνθνξίαο.  

2.2 ΠΔΓΗΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΞΔΧΝ Ζ 

ΣΑΞΗΝΟΜΗΧΝ 

2.2.1 Πεξηγξαθή 

Αλ δηαθνξνπνηήζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ «ζπζρεηίδσ» ηνπ πξνεγνχκελν πεδίνπ απφ ην «ζπλδέσ» δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο ζε «εληάζζσ» θάπνηνπο θφκβνπο ζε έλα ζχλνιν, απηφκαηα δεκηνπξγείηαη κία 

θαηλνχξγηα δνκή ππεξθεηκέλνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη πάλσ ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ζρεκαηίδεη κία 

ηεξαξρηθή νξγάλσζε. Σν 1991, ν Parunak [Parunak 1991] εκπλεχζηεθε απηή ηελ ηδέα δεκηνπξγψληαο 

έηζη ην ηαμηλνκηθφ ππεξθείκελν ή ππεξθείκελν θαηάηαμεο. ην πιαίζην απηφ, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ 

ηαμηλνκηθνχ ινγηζκνχ (taxonomic reasoning) σο έλα είδνο ινγηζκνχ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζχγθξηζε 

θαη θαηεγνξηνπνίεζε παξφκνησλ πιεξνθνξηψλ. Ο ηαμηλνκηθφο ινγηζκφο πξνζπαζεί λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν θαηεγνξηνπνίεζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηαμηλνκηθφο ινγηζκφο (ή θαη ινγηζκφο θαηάηαμεο) εθαξκφδεηαη γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ κε αξθεηά κεγάιε νκνηφηεηα ηφζν σο πξνο ηελ πεξηερφκελν ηνπο, φζν 

θαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γεκηνπξγψληαο θαηεγνξίεο δπλακηθά – αθνχ απηέο πξνθχπηνπλ 
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απφ ηελ ίδηα ηελ αλάγθε δηαρσξηζκνχ θαη έληαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ - θαη εληάζζνληαο πιεξνθνξίεο ζε 

απηέο, δνκείηαη κία ηεξαξρηθή νξγάλσζε, ε νπνία κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θαη σο ζπλνινζεσξεηηθή 

απεηθφληζε (ζρήκα 2.1). Έηζη, νη βαζηθέο πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη πξνέξρνληαη αληίζηνηρα απφ 

πξάμεηο ζπλφισλ φπσο ε δεκηνπξγία ζπλφισλ βάζεη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε κειέηε θαη ζχγθξηζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ζχλνιν, ε κειέηε θαη ζχγθξηζε ησλ ζπλφισλ ζηα νπνία ε 

πιεξνθνξία αλήθεη θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζπλφισλ απφ ήδε ππάξρνληα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη πην 

αλαιπηηθέο έξεπλεο γηα αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δνκή κίαο θαηάηαμεο [Millard et al. 2000a, Millard 2000b]. 

 

Σρήκα 2.1: Αξηζηεξά έλα ηαμηλνκηθό ππεξθείκελν ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε ηελ θιαζηθή ηεξαξρηθή δνκή ηνπ. Γεμηά ην 

ίδην ππεξθείκελν εκθαλίδεηαη κε κία ζπλνιν-ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. 

Έλα ηαμηλνκηθφ ππεξθείκελν απνηειείηαη απφ κνλάδεο πιεξνθνξίαο (θείκελν, εηθφλα, video ήρν θ.α.) 

πνπ νλνκάδνληαη αληηθείκελα (artifacts) θαη πνπ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο/θιάζεηο/ζπζηάδεο (taxons) 

σο αληηθείκελα πνπ «είλαη» απηφ πνπ δειψλεη θάζε θαηεγνξία. Κάζε αληηθείκελν κπνξεί λα εληαρζεί ζε 

κία κφλν θαηεγνξία. Οη θαηεγνξίεο δελ έρνπλ πεξηερφκελν θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ επίζεο άιιεο 

θαηεγνξίεο. Σν ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη θαηεγνξηψλ απεηθνλίδνληαη σο κηα ηεξαξρία (ή δέληξν). 

Δπηπιένλ, ηα ίδηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο «πξννπηηθέο» [Parunak 

1993] απφ έλα ζεκείν ηεο ηεξαξρίαο θαη πέξα. Έηζη, κπνξεί γηα παξάδεηγκα έλα θείκελν αζιεηηθήο 

εθεκεξίδαο πνπ είλαη εληαγκέλν ζηελ θαηεγνξία «άξζξν» λα απεηθνλίδεηαη θαη σο «αζιεηηθφ γεγνλφο» 

θάησ απφ κία άιιε καηηά-πξννπηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο ηκεκάησλ ζε κία ηεξαξρία. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε αληηθείκελν ή 

θαηεγνξία κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε έλα ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδεη ν ζπγγξαθέαο. 

Ζ «πινήγεζε», πνπ είδακε ζην πξνεγνχκελν πεδίν, κεηαηξέπεηαη απιά ζε άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ζε δηεξεχλεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ 

ηα νπνία επηηξέπνπλ – εθηφο ησλ βαζηθψλ απηψλ πξάμεσλ (άλνηγκα/θιείζηκν) - θαη πξάμεηο κεηαμχ 

θαηεγνξηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλσζε, ηνκή, πξφζζεζε αιιά θαη ζχγθξηζε θαηεγνξηψλ. 
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2.2.2 Δθαξκνγή – πζηήκαηα 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηαμηλφκεζεο βξίζθεη ζπλήζσο εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο πιεζψξαο πιεξνθνξίαο, 

ε νπνία ρξήδεη θαηεγνξηνπνίεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κε παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγεί πνιιέο θνξέο 

θαη ν αλζξψπηλνο λνπο κφιηο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε θάπνην πνιχπινθν πξφβιεκα νξγάλσζεο 

πιεξνθνξίαο [Alexander 1965]. Ο ηαμηλνκηθφο ινγηζκφο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ιακβάλεη ρψξα ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο: βηνιφγνη θαη γισζζνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηέηνηεο δνκέο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε νξγαληζκψλ θαη ιεκκάησλ αληίζηνηρα , κε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ ζηηο ηεξαξρίεο [Nürnberg et al. 1996a, Nürnberg et al. 1998b, Parunak 1991, 

Parunak 1993]. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ εθαξκνγέο ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ (directory services) 

ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ αιιά θαη δηαρείξηζεο ζειηδνδεηθηψλ (bookmark management) θαζψο θαη 

γεληθφηεξα νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ ζε θαηεγνξίεο [Karousos et al. 2002]. 

Σν HyperSet [Parunak 1991, 1993], ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα ζπζηήκαηα πνπ παξείρε ηαμηλνκηθέο 

ππεξεζίεο κε κία αξθεηά ζπλνινζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα ηνπ πεδίνπ θαηεγνξηνπνίεζεο. 

Δπίζεο ην TaxMan ηνπ ζπζηήκαηνο HOSS [Nürnberg et al. 1996b, Nürnberg 1997] θαη ην TaxTool ηνπ 

ζπζηήκαηνο Construct [Wiil et al. 2001a] είλαη δχν αμηφινγα ζπζηήκαηα ηαμηλνκηψλ. Σν HyperWave 

[Maurer 1996, Lennon 1997] αλ θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηή ηελ ππεξεζία, πξνζθέξεη θαη απηφ 

δπλαηφηεηεο ηαμηλφκεζεο. Αληίζηνηρν παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ Γξ. ηπιηαξά 

[Styliaras et al. 1998, ηπιηαξάο 2001]. 

Σέινο, ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ππεξθεηκέλνπ – θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο - ζηεξίρζεθε ε 

αλάπηπμε ηνπ ηαμηλνκηθνχ ζπζηήκαηνο Babylon [Karousos et al. 2002] ην νπνίν πξνζθέξεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν απφ δπλαηφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πιεξνθνξίαο ζε ηεξαξρίεο. Σν Babylon αξρηθά 

εθαξκφζζεθε σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζειηδνδεηθηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

2.3 ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ: ΥΧΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

2.3.1 Πεξηγξαθή 

Σα ρσξηθά (spatial) ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ δεκηνπξγνχλ απηφκαηα ζπζρεηίζεηο πιεξνθνξηψλ κε βάζε 

ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην ρψξν θαζψο θαη ηελ νπηηθή νκνηφηεηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη ίδηεο 

νη πιεξνθνξίεο ή νκάδεο πιεξνθνξηψλ. Έηζη, νη εθαξκνγέο ηνπ ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ επηρεηξνχλ λα 

ιχζνπλ πξνβιήκαηα ηνπ πεδίνπ αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ ην νπνίν εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν ζπγθέληξσζεο, 

βαζκηαίαο δφκεζεο θαη θαηαλφεζεο πιεξνθνξηψλ δηαθφξσλ ηχπσλ [Marshall et al. 1992]. 



Κεθάιαην 2: Πεδία ππεξθεηκέλνπ θαη εθαξκνγέο ηνπο 

 

     22 

 

Σρήκα 2.2: Απεηθόληζε ρσξηθνύ ππεξθεηκέλνπ: νη ζπζρεηίζεηο ησλ θόκβσλ πιεξνθνξίαο δελ απεηθνλίδνληαη ξεηά 

αιιά ελλννύληαη ηόζν από ηηο ηδηόηεηεο εκθάληζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ησλ πιεξνθνξηώλ πάλσ ζην ρώξν. Οη 

δηαζπνξά ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ρώξνπ ππνλνεί εηδηθή ζπζρέηηζε δξαζηεξηνηήησλ 

(ζύκθσλα κε ηνλ Reinert). 

ηα ρσξηθά ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 

«ζπζρεηίδσ». Καη ηνχην, δηφηη πνιιέο θνξέο, νη δνκέο δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά κε βάζε νπηηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ππνλννχκελεο κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρνπλ ζαθψο 

θαηαγεγξακκέλνη ζπζρεηηζκνί πιεξνθνξίαο [Marshall et al. 1993, Shipman 1993]. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, ε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη απεηθφληζεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ: νη θφκβνη 

πιεξνθνξίαο, ηα αληηθείκελα (objects) δειαδή, νξγαλψλνληαη ζε ζπιινγέο (collections) δηαηεηαγκέλεο 

ζην ρψξν θαη ζε ζπλζέζεηο (composites). Ζ απεηθφληζή ηνπο γίλεηαη πάλσ ζε ρψξν (επηθάλεηεο κε 

παξαπάλσ απφ κία δηαζηάζεηο) ρξεζηκνπνηψληαο ζρήκαηα, ρξψκαηα θαη άιια νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία είλαη ηθαλά λα δείμνπλ ηηο νκνηφηεηεο ή θαη ηηο δηαθνξέο κε κία απιή καηηά. Οη ζπιινγέο 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπλζέζεηο, δηφηη νη ηειεπηαίεο πξνζδηνξίδνληαη εθφζνλ έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε ζην ρψξν.  

Δξεπλεηέο, φπσο ν Reinert, πξνζπάζεζαλ λα θαηαγξάςνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

εθθξάδεηαη, λα απεηθνλίδεηαη ή αθφκα θαη λα ελλνείηαη θάπνηα ζπζρέηηζε ζην ρσξηθφ ππεξθείκελν 

[Reinert et al. 1998]. Σα ζπζηήκαηα ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη 

ηέηνηνπ είδνπο απεηθνλίζεηο θαη κε βάζε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο χπαξμεο κίαο «λνεηήο» ζπζρέηηζεο, λα 

δεκηνπξγνχλ δπλακηθά «ππαξθηέο» ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρσξηθή αλαπαξάζηαζε. Όπσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηα ζρήκαηα 2.2, 2.3 θαη 2.4, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ππνινγίδνληαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ιακβάλνληαο ππφςηλ παξάγνληεο, φπσο ε ρσξνηαμηθή δηάηαμε ή νπηηθέο 

νκνηφηεηεο αληηθεηκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ πεδίνπ πινήγεζεο, φπνπ είλαη ξεηά 

δεισκέλεο θαη απεηθνλίδνληαη μεθάζαξα ζηελ νζφλε. 
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Σρήκα 2.3: Αξηζηεξά: Η ρσξηθή ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ππνλνεί κία ζπζρέηηζε. Γεμηά ππνλνείηαη αθόκα κία 

ζπζρέηηζε ιόγσ ηνπ ίδηνπ ηύπνπ ησλ δύν από ηα ηξία αληηθείκελα. 

 

Σρήκα 2.4: Αξηζηεξά: Οη ζπιινγέο ζην ρσξηθό ππεξθείκελν ππνλννύλ εηδηθέο ζπζρεηίζεηο. Γεμηά: επαλάιεςε 

εκθάληζεο ίδησλ ζπλζέζεσλ ππνλννύλ πάιη ζπζρέηηζε κεηαμύ νκάδσλ αληηθεηκέλσλ. 

ε απηφ ην πεδίν ε πινήγεζε παίξλεη πάιη δηαθνξεηηθή έλλνηα: ν ρξήζηεο πινεγείηαη εζηηάδνληαο ζε έλα 

ζεκείν ή ζε κία πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Ζ εζηίαζε απηή ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

απεηθφληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (κεγέζπλζε, δεκηνπξγία λένπ ρψξνπ θιπ) θαη νλνκάδεηαη 

ζεκαζηνινγηθή εζηίαζε [Herot et al. 1981, Furnas et al. 1995, Marshall et al. 1994, Reinert et al. 1998] 

2.3.2 Δθαξκνγή – πζηήκαηα 

Ο ρσξηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο πιεξνθνξίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο γηα ηελ θπζηθή, θαη φρη κφλν, νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ησλ 

πιηθψλ αληηθεηκέλσλ. Απφ ηελ νξγάλσζε ελφο γξαθείνπ ζην νπνίν θάζε μερσξηζηή ζηνίβα εγγξάθσλ 

ππνδειψλεη απηφκαηα κία ζρέζε αλάκεζα ζηα έγγξαθα πνπ εκπεξηέρεη, κέρξη ηελ νξγάλσζε ησλ 

επηθαλεηψλ εξγαζίαο, ζηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ε ρσξηθή απεηθφληζε δείρλεη σο κία απφ 

ηηο πην βνιηθέο γηα ηνλ άλζξσπν. Παξφιν πνπ νη ζχλδεζκνη πιένλ δελ ππάξρνπλ αιιά ελλννχληαη 

[Marshall et al. 1993], ην ρσξηθφ ππεξθείκελν ηπγράλεη κεγάιεο ππνζηήξημεο ηφζν απφ γεσγξαθηθά 

ζπζηήκαηα, φζν θαη απφ εθαξκνγέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ρσξηθή απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θ.α. 

Κάπνηα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ρσξηθή δφκεζε θαη αλαπαξάζηαζε ππεξθεηκέλνπ είλαη ηα: 

VIKI [Marshal et al. 1994], CAOS [Reinert et al. 1998, Reinert et al. 1999], WebSquirrel [Simpson 

2001], ην Spatial Tool ηνπ ζπζηήκαηνο Construct [Wiil et al. 2001b] θαη ην VKB [Shipman et al. 2001]. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, δεκηνπξγήζεθε απφ θνηλνχ κε άιινπο εξεπλεηέο ην 
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ζχζηεκα CoPe_it! [Karacapilidis et al. 2009a] πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ δεηεκάησλ αιιά 

ρξεζηκνπνηεί θαη αξρέο ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ CoPe_it! γίλεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

2.4 ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ 

2.4.1 Πεξηγξαθή 

Ο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ είλαη ζπλήζσο ε θαηαγξαθή θαη ε απεηθφληζε 

ζπδεηήζεσλ κεηαμχ εηδηθψλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ [Kant et al. 1984, Newell 1980]. Δδψ, ζε 

αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν πεδίν, νη ζπζρεηίζεηο φρη κφλν δειψλνληαη ξεηά, αιιά έρνπλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγία ε νπνία ππνδειψλεη ζπλήζσο ηελ ζηήξημε ή ηελ αληίζεζε ζε θφκβνπο 

πιεξνθνξίαο πνπ ηίζεληαη σο επηρεηξήκαηα ή θαη πξνηεηλφκελεο ζέζεηο. Απηή ή ζεκαζηνινγία ηνπ 

ζπλδέζκνπ θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηδηαίηεξν θαη ην μερσξίδεη αθφκα θαη απφ ην πεδίν πινήγεζεο. 

Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ έρεη απφ παιαηά κειεηήζεη θαη εληάμεη ινγηζκνχο 

επηρεηξεκαηνινγίαο (argumentation reasoning) ζηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ 

[Conklin et al. 1988, McCall et al. 1990, Schuler et al. 1990]. Ζ επηρεηξεκαηνινγία σο ινγηζκφο 

ζπλαληάηαη, εθηφο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, θαη σο ππεξεζία ζε κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ [Streitz et al. 1989], αλαπαξάζηαζεο γλψζεο [Marshall et al. 1991], 

ππνζηήξημεο απφθαζεο [Karacapilidis et al. 1998] θ.α.  

Τπάξρνπλ αξθεηά ζεσξεηηθά κνληέια επηρεηξεκαηνινγίαο, φπσο ην ISAAC [Conklin et al. 1988], ην 

Toulmin [Toulmin 1958], ην IBIS [Kunz et al. 1970] θαη άιια ζηα νπνία βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ. Οη ζπλήζεηο βαζηθέο έλλνηεο ηέηνησλ κνληέισλ είλαη ηα δεηήκαηα (issues), νη 

ζέζεηο (positions) θαη ηα επηρεηξήκαηα (arguments). Σα δεηήκαηα ζπζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο ζέζεηο. Οη 

ζέζεηο απνηεινχλ ηζρπξηζκνχο ή πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη είλαη πηζαλφ λα είλαη κεηαμχ 

ηνπο αληίζεηεο. Σέινο, ην επηρείξεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεξίμεη ή λα δειψζεη αληίζεζε κε κία ζέζε 

ή άιιν επηρείξεκα. 

Οη ρξήζηεο ζε απηφ ην πεδίν, κέζσ ηεο βνήζεηαο θπιινκεηξεηψλ ή θαη εηδηθψλ γξαθηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, εμεξεπλνχλ ηηο ζέζεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα βιέπνληαο ζπλνπηηθέο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο, 

νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ άκεζε θαηαλφεζε νιφθιεξνπ ηνπ γξάθνπ επηρεηξεκαηνινγίαο. ε απηέο ηηο 

απεηθνλίζεηο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη γξαθηθά εθέ φπσο ρξψκαηα, ζπλδεηηθέο γξακκέο κεηαμχ 

αληηθεηκέλσλ θ.α. έηζη ψζηε, λα απεηθνλίδνληαη ηφζν ηα επηρεηξήκαηα φζν θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

ζπζρέηηζήο ηνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα ζπλερίδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία εηζάγνληαο δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα. 
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2.4.2 Δθαξκνγή – πζηήκαηα 

Ο ινγηζκφο ζην πεδίν επηρεηξεκαηνινγίαο είρε απφ παιηά αξθεηέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ε 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα φπσο ην Compendium [Compendium] γηα ηελ 

θαηαγξαθή ζπδεηήζεσλ θαη ππνβνήζεζε ιήςεο απφθαζεο. Αθφκα ηέηνηα ζπζηήκαηα κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζε εθαξκνγέο αλαπαξάζηαζεο ζθέςεο θαη απεηθφληζεο δηαιφγσλ κε επηρεηξήκαηα φπσο 

ηα Αraucaria [Araucaria Software], Argumed [Verheij 1998] θαη Hermes [Karacapilidis et al. 1998]. 

Γεληθά ζην πεδίν επηρεηξεκαηνινγίαο κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη εθαξκνγέο ζε ηνκείο φπσο ε 

εθπαίδεπζε [Theseus], ε Ηαηξηθή, ε Σερλεηή Ννεκνζχλε, ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. 

 

Σρήκα 2.5 Οη ξεηνξηθέο θηλήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο gIBIS όπσο ζρεδηάζηεθαλ από ηνπο Conklin et al. ην 1988. 

Σα πην γλσζηά ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, είλαη ην γξαθηθφ 

εξγαιείν gIBIS [Conklin et al. 1988] (βιέπε ζρήκα 2.5), Athena [Athena], ην Belvedere [Paoloucci et al. 

1995], ην Reason [Reason], θαη ηέινο ην CoPe_it! [Karacapilidis et al. 2009a]. Σν CoPe_it!, δηαθξίλεηαη 

σο εξγαιείν επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

2.5 ΠΔΓΗΟ ΡΟΖ ΔΡΓΑΗΧΝ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ 

2.5.1 Πεξηγξαθή 

ηφρνο ησλ πξνβιεκάησλ ξνήο εξγαζηψλ (workflow) είλαη ε δεκηνπξγία, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθηέιεζε 

δηαδηθαζηψλ απφ κε ζηαζεξέο νκάδεο αλζξψπσλ. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ απαηηείηαη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξίαο (έγγξαθα, εληνιέο, πξαθηηθά, δηαηαγέο θιπ) αιιά θαη νιφθιεξσλ έξγσλ κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα κνληεινπνηεζνχλ θαη 

λα επηιπζνχλ ηέηνηα πξνβιήκαηα [Wang et al. 1998b, Wang et al. 1999a, Wang et al. 1999b, Haake 
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2000a, Haake 2000b] απνηειεί κία απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ παξζεί επάλσ ζε απηφ 

ην πεδίν. ε απηφ ζπληέιεζε θαη ε ζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ξνήο εξγαζηψλ) σο έλα 

θαηεπζπλφκελν γξάθν [Wang et al. 1998b], ν νπνίνο έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο γξάθνπο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δφκεζε ελφο ππεξθεηκέλνπ (βιέπε ζρήκα 2.6). Έηζη, είλαη δπλαηφ λα δνκεζεί 

έλαο ηέηνηνο γξάθνο – άξα λα νξηζηεί κία ξνή εξγαζηψλ – αιιά θαη λα επεμεξγαζζεί κε ηελ έλλνηα ηεο 

εθηέιεζεο εξγαζίαο [Wang et al. 1999a]. 

 

Σρήκα 2.6: Έλα παξάδεηγκα ππεξθεηκέλνπ ξνήο εξγαζηώλ θαηά ην νπνίν νη εξγαζίεο δξνκνινγνύληαη. Απηή ε πξάμε 

αληηθαζηζηά ηελ πινήγεζε ζην πεδίν απηό. 

χκθσλα κε ηνπο [Wang et al. 1994] ζηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ ζπληνληζκνχ εξγαζηψλ θπξηαξρνχλ 

δχν βαζηθέο έλλνηεο: νη εξγαζίεο (tasks) θαη νη ζχλδεζκνη δηαδηθαζηψλ (process links) ή εξγαζηψλ. Οη 

εξγαζίεο –νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε κία νκάδα αληηθεηκέλσλ (αλζξψπνπο ή κεραλέο) – δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο αθεξεκέλνο θφκβνο πιεξνθνξίαο ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηέρεη έλα 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πεξηερφκελν θαη έλα ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ πνιιψλ ηχπσλ 

εξγαζίεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πνιππινθφηεηά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπο κέζα ζην ζπλνιηθφ δηάγξακκα εξγαζηψλ. Ο ξφινο ησλ ζπλδέζκσλ δηαδηθαζηψλ είλαη 

λα θαζνξίδνπλ ηελ εμάξηεζε, ή ηελ πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη λα απεηθνλίδνπλ ηε 

κεηάβαζε απφ κία εξγαζία ζηελ άιιε. Αλ θαη νη νκνηφηεηεο κε ην κνληέιν ηνπ πεδίνπ πινήγεζεο είλαη 

αξθεηέο ζε επίπεδν δφκεζεο, νη ζεκαζηνινγηθέο δηαθνξέο ηνπ θφκβνπ πιεξνθνξίαο ζε θάζε έλα πεδίν 

είλαη πνιχ κεγάιεο. Όκσο, ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά πνπ είλαη θαη ε αηηία ηεο χπαξμεο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ νξγάλσζεο εξγαζηψλ είλαη ε εμεηδηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ ηφζν νη 

εξγαζίεο φζν θαη νη ζχλδεζκνη. ην πεδίν ξνήο εξγαζηψλ ε πινήγεζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ, ελψ ε ζπγγξαθή ηνπ ππεξθεηκέλνπ γίλεηαη ν νξηζκφο ηεο ξνήο. Δθηειψληαο κία εξγαζία, ε 

εξγαζία δχλαηαη λα αιιάδεη ζπλερψο θαηάζηαζε θαη ηέινο λα ζεκαλζεί σο νινθιεξσκέλε, αθνχ ε 

εθηέιεζή ηεο ηεξκαηίζεη. 

Start 

Task1 

Task2 

Task3 Task4 
Finish 
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2.5.2 Δθαξκνγή – πζηήκαηα 

Δθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ξνήο εξγαζηψλ ζπλαληάκε ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο δφκεζεο θαη 

απεηθφληζεο ξνήο εξγαζηψλ ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε φια ηα κηθξά ή κεγάια έξγα πνπ εκπιέθνπλ 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο θαη πφξνπο, ελψ ε ππνζηήξημή ηνπο απφ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζεσξείηαη ζηελ 

επνρή καο απαξαίηεηε.  

Τπάξρνπλ αξθεηά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ξνήο εξγαζηψλ ηα νπνία δελ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ, αιιά ζεσξνχληαη εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ξνήο εξγαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Microsoft Project. Δλδεηθηηθφ ζχζηεκα πνπ επηιχεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κε ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ είλαη ην CHIPS (Cooperative Hypermedia Integrated with Process Support) [Wang et al. 

1998b] ην νπνίν έρεη βαζηζηεί ζηα πξνγελέζηεξα ζπζηήκαηα SEPIA [Streitz et al. 1992] θαη DOLPHIN 

[Streitz et al. 1994].  

2.6 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα πεδία πξνβιεκάησλ εθαξκνγψλ ππεξθεηκέλνπ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εθαξκνγέο πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν λα θαηαγξάςεη, λα ζπζρεηίζεη 

θαη λα δηαρεηξηζηεί πιεξνθνξίεο κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ ν ίδηνο ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ ζε φια ηα πεδία πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα αθνινχζεζε 

δηάθνξεο ηερληθέο θαη ζηεξίρζεθε ζε πνηθίιεο αξρηηεθηνληθέο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Σν θξίζηκν 

ζεκείν ζην ηέινο ηεο πνξείαο δεκηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ είλαη πσο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αδηακθηζβήηεηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, ε κνξθή πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα 

ζπζηήκαηα ζήκεξα ηα εκπνδίδεη λα επεθηαζνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, λα νινθιεξσζνχλ κε άιιν 

ινγηζκηθφ θαη, γεληθά, λα ηχρνπλ ηεο πξνζδνθψκελεο εθκεηάιιεπζεο απφ κία κεγάιε κάδα αλζξψπσλ. 

Κάπνηεο απφ ηηο αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ηνπο. Ζ δηεξεχλεζε 

απηψλ ησλ αηηηψλ επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Χο εθ ηνχηνπ, έπεηηα απφ ην παξφλ 

θεθάιαην αθνινπζεί ε πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ ζρεδηαζηηθήο άπνςεο. 
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3 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Η εμέιημε ηεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ αθνινύζεζε κία πνξεία ζρεηηθά 

παξόκνηα κε απηήλ όισλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Ξεθηλώληαο από ηε δεθαεηία ηνπ 80’ θαηά ηελ 

νπνία ηα πξώηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ απνηέιεζαλ «ζπκπαγή» κνλνιηζηθά πξνγξάκκαηα, κε 

ειάρηζηνπο (ή ρσξίο θαζόινπ) δηαρσξηζκνύο ησλ ππνζηεξηδόκελσλ δηεξγαζηώλ, νη ζπλερήο απαηηήζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ελλνηνινγηθό δηαρσξηζκό ηκεκάησλ, ππνζηήξημε λέσλ πεδίσλ πξνβιεκάησλ, 

επηθνηλσλία θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε άιια ζπζηήκαηα θαη «αλνηθηόηεηα» σο πξνο ηηο εθαξκνγέο-

πειάηεο, νδήγεζαλ ζε ζπρλέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. Σην θεθάιαην απηό 

επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, θαζώο επίζεο θαη 

κία κειέηε πάλσ ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο αδπλακίεο απηώλ ησλ ζρεδηαζηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ. Έηζη, ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε γηα ηελ 

εθ’λένπ αλαζεώξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ 

ζηα ζύγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο. 
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3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Βαζηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο γεληθφηεξα ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξθεηκέλνπ αιιά θαη εηδηθφηεξα ησλ ΑΤ, απνηειεί ε ηερληθή ζρεδίαζεο κε επίπεδα ή ζηξψκαηα 

(layering). Απηή ε ηερληθή βαζίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δηαθξηηά ελλνηνινγηθά επίπεδα, 

θάζε έλα απφ ηα νπνία παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο ή/θαη δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηελ θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ [Tannenbaum 1992]. πλδπάδνληαο, θαηφπηλ, ην ζχλνιν ησλ επηπέδσλ 

απηψλ, θαιχπηεηαη πιήξσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη ζπλήζσο, ν 

αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ζεσξεί πσο ηα ελλνηνινγηθά απηά επίπεδα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ θαη ζε 

μερσξηζηά θπζηθά ηκήκαηα ή νληφηεηεο ζε έλα ινγηζκηθφ [Groenbaek et al. 1999], απηή ε αληηζηνίρηζε 

ελλνηνινγηθνχ – θπζηθνχ επηπέδνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Αληίζεηα, νη 

αληηζηνηρίζεηο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ επηπέδσλ κπνξεί λα κελ είλαη πάληα 

ακθηκνλνζήκαληεο: έλα θπζηθφ επίπεδν κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ελλνηνινγηθά 

επίπεδα θαη αληηζηξφθσο. Ζ ηερληθή ζρεδίαζεο κε επίπεδα ζπλαληηέηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ 

επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα [Silberschatz et al. 1989] 

θαη ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ [Pressman 1992] 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή δηαρσξηζκνχ επηπέδσλ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ΑΤ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία 

δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά επίπεδα – ππνζπζηήκαηα [Delisle et al. 1986, Nielsen 1990, Nielsen 1995]: ην 

ππνζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ην ππνζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ θαη ην ππνζχζηεκα απνζήθεπζεο (ζρήκα 3.1). 

 

Σρήκα 3.1: Τα ηξία ελλνηνινγηθά επίπεδα ησλ ΑΣΥ. [Πεγή: Τδαγθαξάθεο 2003]  

 Τν ππνζύζηεκα επηθνηλσλίαο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ππεξθείκελνπ κε ηνλ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, ην ππνζχζηεκα απηφ θαιείηαη 

λα απεηθνλίζεη κε αξθεηά επεμεγεκαηηθφ ηξφπν φρη κφλν ηε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ην ρξήζηε, 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή «δηαζπλδέεηαη» κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεκαηίδνληαο έηζη ηελ 

δνκή ελφο ππεξθεηκέλνπ ζην επηιεγκέλν πεδίν εθαξκνγήο. Έηζη, αλάινγα κε ην πεδίν 
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ππεξθεηκέλνπ, ην ππνζχζηεκα επηθνηλσλίαο ππνδειψλεη κε ζρεδηαζηηθφ ηξφπν ζπζρεηίζεηο, 

άγθπξεο θαη θφκβνπο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη αλαιακβάλεη λα δέρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

«εληνιέο» δεκηνπξγίαο, αλαδήηεζεο θαη πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ππεξθεηκέλνπ. 

 Τν ππνζύζηεκα ππεξθεηκέλνπ, ην νπνίν δηαθαίλεηαη σο ν ππξήλαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, είλαη ν 

ππεχζπλνο κεραληζκφο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ αθαηξεηηθψλ 

νληνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ππεξθεηκέλνπ. 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο απηψλ ησλ νληνηήησλ ην ππνζχζηεκα εμαζθαιίδεη φιεο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ζπλέπεηα, πεξηνξηζκνί, έιεγρνη δνκήο θιπ), έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εχξπζκε εθηέιεζε πξάμεσλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε εγγξάθσλ ζην εθάζηνηε πεδίν 

ππεξθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηαμηλνκηθφ ππεξθείκελν ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε 

νληνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο κία θαηεγνξία ή έλα αληηθείκελν, αιιά εμαζθαιίδεη επίζεο 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο (π.ρ. επηηξεπφκελεο πξάμεηο γηα δεκηνπξγία δέληξσλ, απαγφξεπζε 

θπθιηθψλ ζπζρεηίζεσλ θιπ) έηζη ψζηε θάζε δνκή ππεξθεηκέλνπ λα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

αξρέο ηνπ ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ. Θεσξείηαη ινηπφλ, ν «ππξήλαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππεξθεηκέλνπ, ελψ απνηειεί ην βαζηθφ πεδίν κειέηεο ζε πεξηπηψζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ [Nielsen 1995].  

 Σέινο, ην ππνζύζηεκα απνζήθεπζεο αλαιακβάλεη ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ελφο ππεξθεηκέλνπ (δνκηθά ζηνηρεία θαη θφκβνπο πιεξνθνξίαο). Ζ 

ιεηηνπξγηθφηεηα απηή κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ απφ ηνπο γλσζηνχο 

ηξφπνπο απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο: ζπζηήκαηα αξρείσλ (file systems) ή 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ – DBMS). Ζ επηινγή ησλ ΓΒΓ δίλεη 

επηπιένλ ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαρείξηζε δνζνιεςηψλ (transaction management), 

ελεκέξσζε δξαζηεξηφηεηαο (notification), ιεηηνπξγία κε πνιινχο ρξήζηεο (multiuser operation), 

θιείδσκα πιεξνθνξίαο (locking), θαηαλνκή απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (distribution) θαη θξάηεζε 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup). Αλάινγα κε ην πεδίν ππεξθεηκέλνπ, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην ζχζηεκα, ε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ΓΒΓ κπνξεί λα έρεη επηπιένλ πιενλεθηήκαηα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο: π.ρ. νη ηεξαξρηθέο ΒΓ έρνπλ θαιή εθαξκνγή ζε 

ζπζηήκαηα ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ, νη ρσξηθέο ΒΓ ζε ζπζηήκαηα ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ θιπ. 

Γεληθά, φκσο ζεσξείηαη πσο ηα αληηθεηκελνζηξαθή ΓΒΓ απνηεινχλ ηελ θαηαιιειφηεξε 

επηινγή γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ [Bapat et al. 1996, Lange 1993]. 

Ζ ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ηξία επίπεδα αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο «γλψζεο» ησλ ελλνηψλ θαη 

ηνλ νληνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε επίπεδν απφ φια ηα άιια, έρεη απνηειέζεη ζεκείν έξεπλαο 

θαη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ή λα εθθξαζηεί σο θαλφλαο. Σν αλ, γηα παξάδεηγκα, πξέπεη ή φρη ην 
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ππνζχζηεκα απνζήθεπζεο λα γλσξίδεη ηελ ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη ζην 

πιαίζην ησλ νξηζκψλ ηνπ ππεξθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα πάξεη απάληεζε θαη ζπλήζσο αθήλεηαη ζηελ 

απφθαζε ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαθάησ επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αξρηηεθηνληθή θαηά ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

ππεξθεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ελ ιφγσ αξρηηεθηνληθήο είλαη νη ζηαδηαθέο αθαηξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

[Nürnberg et al. 1998b, Wiil et al. 1999a] νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ιφγσ ηεο 

δηάζπαζε θαη απηνλφκεζεο ηκεκάησλ απφ ην ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ επειημία ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

3.2 ΜΟΝΟΛΗΘΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Σα κνλνιηζηθά ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ ήηαλ ηα πξψηα ζπζηήκαηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 

‗80. Ο ραξαθηεξηζκφο «κνλνιηζηθά» αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζην γεγνλφο φηη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα δελ 

ππήξρε θαλέλαο δηαρσξηζκφο ζε επίπεδα-ππνζπζηήκαηα. Αληίζεηα, απφ ζρεδηαζηηθήο άπνςεο, 

ζεσξνχληαλ έλα εληαίν θαη κε δηαρσξηδφκελν ινγηζκηθφ ην νπνίν πξφζθεξε έλα νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ (ζρήκα 3.2). Σα Guide [Brown 

1986], KMS [Akscyn 1988], NoteCards [Halasz et al. 1987], gIBIS [Conklin et al. 1988], θαη VIKI 

[Marshal et al. 1994] ήηαλ ηα πην γλσζηά απφ ηα κνλνιηζηθά ζπζηήκαηα. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ 

κνλνιηζηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο [Fountain et al. 1990]: 

 

Σρήκα 3.2: Μνλνιηζηθά ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ: Τν ζθνύξν πιαίζην πξνζδηνξίδεη έλα ζηαζεξό ζύζηεκα ρσξίο 

θπζηθό δηαρσξηζκό επηπέδσλ. [Πεγή: Τδαγθαξάθεο 2003] 

 Ζ δηαρείξηζε θαη ε απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε θάζε ζχζηεκα γίλεηαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα 

Δθαξκνγή 

Μεραληζκφο Τπεξθεηκέλνπ 

Απνζήθεπζε 
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ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο έρνπλ ηελ απαίηεζε ηεο κεηαηξνπήο θάζε ηχπνπ 

πιεξνθνξίαο (έγγξαθα, εηθφλεο θιπ) ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλε κνξθή έηζη ψζηε λα είλαη 

αλαγλσξίζηκε απφ ην ζχζηεκα, θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιέο θνξέο ην ίδην ην ζχζηεκα 

αληηζπκβαηηθφ κε άιιεο εθαξκνγέο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηνκαηηζκνχ ησλ κεηαηξνπψλ 

κε ρξήζε εηδηθψλ κεραληζκψλ – θίιηξσλ ε δηαδηθαζία απηή έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα [Killough 

et al. 1990]. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αδπλακία δηαρσξηζκνχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ δφκεζεο απφ ηα δεδνκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θφκβνη πιεξνθνξίαο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη πεξηιακβάλνπλ θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δφκεζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Έηζη, θάζε θφκβνο γίλεηαη έλα ζχκπιεγκα δεδνκέλσλ θαη δνκήο κε 

απνηέιεζκα ηε δπζθνιία πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ είηε ζηνπο ηχπνπο ησλ εγγξάθσλ είηε ζηε 

δφκεζή ηνπο2. 

 Δπηπιένλ, ηα κνλνιηζηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαλ ζπλήζσο απφ ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο 

επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εθαξκνγέο. Ζ κε χπαξμε 

δηεπαθψλ (κε ηε κνξθή Application Programming Interfaces - API) είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

αδπλακία ελζσκάησζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο απφ μέλεο εθαξκνγέο θαη αλάγθαδε ηνπο ρξήζηεο 

λα εγθαηαιείπνπλ γλψξηκεο εθαξκνγέο, γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζπζηήκαηα απηά. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην πεξηνξηζκψλ, νη θφκβνη πιεξνθνξίαο νλνκάζηεθαλ «λεζίδεο πιεξνθνξίαο» 

(docu-islands) [Van Dam 1988] δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηελ απνκφλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνλ έμσ θφζκν. Απφ ηελ άιιε ην γεγνλφο απηφ απνγνήηεπζε ζρεδηαζηέο άιισλ ζπζηεκάησλ κηαο 

θαη απνθιεηφηαλ θάζε δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

3.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΔΛΑΣΖ - ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΣΖ 

Αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο θαη παξάιιεια ζηνρεχνληαο ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηα 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ππεξθεηκέλνπ, δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ, ζηα νπνία 

ππήξμε ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ θαη απνζήθεπζεο απφ ην ηκήκα ηεο 

επηθνηλσλίαο, δειαδή ησλ εθαξκνγψλ (ζρήκα 3.3). Απηή ε αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε, νπζηαζηηθά, 

                                                 

2
 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αληίζηνηρν ραξαθηεξηζηηθφ έρεη θαη ην web. ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ηα δεδνκέλα θαη ε δνκή 

είλαη απνζεθεπκέλα ζην ίδην έγγξαθν πξάγκα πνπ θέξλεη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ [Berners-Lee et al. 1999] ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ νη κεραλέο ζα κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ πιεξνθνξία κέζα ζε κία ηζηνζειίδα.  
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εηζήγαγε ηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ πειάηε  – εμππεξεηεηή (client – server). 

 

Σρήκα 3.3: Σπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ πειάηε εμππεξεηεηή. [Πεγή: Nürnberg et. Al 1998b] 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξαλ γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

απφ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο – πειάηεο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξσηνθφιισλ. Έηζη ήηαλ δπλαηφλ «μέλεο» 

εθαξκνγέο λα ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

ην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ πειάηε – εμππεξεηεηή, ππήξμε κία λέα ζρεδηαζηηθή ππνθαηεγνξηνπνίεζε 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαη απνζήθεπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα απηά δηαρσξίζηεθαλ ζε πζηήκαηα Δμππεξεηεηή 

πλδέζκσλ (Δ) (Link Server Systems -LSS) θαη ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τπεξβάζεσλ (ΓΤ) 

(HyperBase3 Management Systems - HBMS). Σα Δ απνηέιεζαλ έλα ελδηάκεζν ππνζχζηεκα 

(middleware [Bernstein 1995]) ζε ηξίηεο εθαξκνγέο, ππεχζπλν κφλν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δηαζχλδεζεο – δφκεζεο πιεξνθνξίαο θαη φρη γηα ηελ απνζήθεπζε. Σελ επζχλε ηεο απνζήθεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηελ είραλ νη μέλεο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα Δ. Βαζηθφ φκσο κεηνλέθηεκα 

απνηεινχζαλ νη ζνβαξέο επηπινθέο ζε πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ηεο 

πιεξνθνξίαο φηαλ απηή δελ απνζεθεπφηαλ ζην ίδην ην ζχζηεκα (editing problem) [Davis et al. 1992]. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην Link Service ηεο Sun [Pearl 1989]. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ηα ΓΤ πξνζέθεξαλ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ δφκεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπηθήο 

απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο [Østerbye et al. 1996]. Πξνο απηή ηε ζρεδηαζηηθή θαηεχζπλζε είραλ 

θηλεζεί θαη ηα ζπζηήκαηα HAM [Campbell et al. 1988] θαη DGS [Schackelford et al. 1993]. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ πειάηε – εμππεξεηεηή, απνηειεί γηα πνιινχο – φρη φκσο γηα 

φινπο - ην ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ ηνπ παγθφζκην ηζηνχ [Berners-Lee et al. 1992, Berners-Lee et al. 
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1994]. Αλ θαη δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβάιινληαη 

δνκέο ππεξθεηκέλνπ πινήγεζεο, ην γεγνλφο ηνπ κε δηαρσξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ δφκεζεο (ζχλδεζκνη) 

απφ ηα δεδνκέλα ηεο ζειίδαο απνηειεί ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο άπνςεο αξθεηψλ επηζηεκφλσλ. 

Παξ‘φια απηά είλαη αδηακθηζβήηεην, πσο ε αξρηηεθηνληθή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ αθνινπζεί έλα κνληέιν 

ηεο θαηεγνξίαο πειάηε – εμππεξεηεηή. 

3.4 ΑΝΟΗΥΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΒΑΔΧΝ 

Σν επφκελν ζρεδηαζηηθφ βήκα ζηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ ήηαλ ν επίζεο ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο απφ ην θνκκάηη ηνπ εμππεξεηεηή (ρήκα 3.4). Απηφο ήξζε κε ηε πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηφθνιισλ (φπσο ζπλέβεθε θαη κε ηα ζπζηήκαηα πειάηε – εμππεξεηεηή) κεηαμχ ηνπ 

κεραληζκνχ ππεξθεηκέλνπ θαη ηεο απνζήθεπζεο, ην νπνίν νλνκάδνληαλ πξσηφθνιιν απνζήθεπζεο. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα αλνηρηά ζπζηήκαηα ππεξβάζεσλ (Open Hyperbase Systems), ζηα νπνία νη 

κεραληζκνί απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο απνηεινχλ έλα αλνηθηφ πιένλ ζχλνιν ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο. 

Δπηπιένλ, ζηα ζπζηήκαηα απηά ππήξμε έλαο αθφκα ζαθήο δηαρσξηζκφο: απηφο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ 

δφκεζεο θαη ησλ δεδνκέλσλ πιεξνθνξίαο πνπ απνζεθεχνληαη ζην απειεπζεξσκέλν πιένλ ππνζχζηεκα 

απνζήθεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη, πσο ζηελ νπζία ην ηειηθφ έγγξαθν ππεξθεηκέλνπ δελ απνζεθεχεηαη, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, αιιά, αληίζεηα, ηα δεδνκέλα είλαη δηαρσξηζκέλα απφ ηε δνκή θαη ε 

απεηθφληζε ηνπ γίλεηαη κεηά απφ κία ελδηάκεζε ζχλζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ αίηεζε εκθάληζεο 

ηνπ εγγξάθνπ. Σα HyperBase [Schütt et al. 1990], HB1[Schnase et al. 1993] θαη HyperStorm [Bapat et al. 

1996] είλαη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηα απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

 

Σρήκα 3.4: Αλνηθηά ζπζηήκαηα ππεξβάζεσλ. [Πεγή: Nürnberg et. Al 1998b] 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ζε απηή ηε γεληά ησλ ζπζηεκάησλ απνηέιεζε ε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ σο 
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κεραληζκνχ απνζήθεπζεο, νη νπνίεο εθηφο ησλ άιισλ παξείραλ θαη δπλαηφηεηεο θξάηεζεο εθδφζεσλ 

δεδνκέλσλ, δηαρείξηζεο δνζνιεςηψλ, απηφκαησλ ελεκεξψζεσλ ζπκβάλησλ, ππνζηήξημεο πνιιαπιήο 

πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο. Παξαδείγκαηα ρξήζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(RDBMS)  απνηέιεζαλ ζπζηήκαηα ησλ [Schütt et al. 1990, Papadopoulos et al. 1996, Bhaumik et al. 

2001], ελψ αληηθεηκελνζηξεθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (OODBMS) ησλ [Bapat et al. 1996]. 

Όζν αθνξά ζηε ζρέζε πειάηε – κεραληζκνχ ππεξθεηκέλνπ, παξαηεξήζεθε ε ηάζε νινθιήξσζεο κεηαμχ 

«ηξίησλ εθαξκνγψλ» θαη ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ κε ζηφρν ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ απφ ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα ππεξβάζεσλ [Davis et al. 1994]. Δδψ κπνξνχκε λα 

δνχκε ελδηαθέξνληα παξαδείγκαηα νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ, φπσο απηά ηνπ Microsoft Word κε ην 

ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ Devise Hypermedia [Grønbæk et al. 1994], ηνπ FrameMaker κε ην ζχζηεκα 

Chimera [Anderson et al. 1994] θαη ηνπ Emacs (XEmacs) [Stallman 1984] κε ην ζχζηεκα HyperDisco 

[Wiil et al. 1996]. Ο βαζκφο νινθιήξσζεο θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο νινθιήξσζεο, 

απνηέιεζαλ θαη απηέο αληηθείκελν κειέηεο [Whitehead 1997]. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε απηή ηε γεληά ζπζηεκάησλ «γελλήζεθε» ν φξνο «ππεξεζία 

ππεξκέζσλ ή ππεξθεηκέλνπ», ν νπνίνο αλαθέξεηαη πιένλ ζηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο ηνπ κνλαδηθνχ 

ζηαζεξνχ ελδηάκεζνπ ππνζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ αθνχ πιένλ έρεη απαιιαγεί ηφζν απφ ηελ επζχλε 

απεηθφληζεο φζν θαη απφ απηή ηεο απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην είλαη 

θαλεξφ πσο απηφ ην ππνζχζηεκα δξα σο έλα απηφλνκν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ (ή σο 

κηα ππεξεζία ππεξθεηκέλνπ) κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο ηφζν κε ηελ εθαξκνγή 

πεξηβάιινληνο ρξήζηε φζν θαη κε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

3.5 ΑΝΟΗΥΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΜΔΧΝ (ΑΤ). 

ηε δεθαεηία ηνπ ‗90 ε αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ 

πξνρψξεζε έλα αθφκα βήκα: Ζ ελδειερήο αλάιπζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ – πνπ ήηαλ θαη ε 

κνλαδηθή ζηαζεξή νληφηεηα έσο εθείλε ηε ζηηγκή – νδήγεζε ζην δηαρσξηζκφ ηεο δνκήο απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά [Nürnberg et al. 1997a, Nürnberg et al. 1998a]. Με ηνλ φξν ζπκπεξηθνξά νξίδνπκε φιεο ηηο 

απαξαίηεηνπο δηαδηθαζίεο (ππνινγηζκνί, έιεγρνη θαη άιιεο πξάμεηο) πνπ ζπκβαίλνπλ πάλσ ζηηο δνκέο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεδίνπ ππεξθεηκέλνπ. Απηφο ν δηαρσξηζκφο εηζήγαγε ηα 

Αλνηρηά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (ή ππεξθεηκέλνπ) – ΑΤ (Open Hypermedia Systems - OHS). Ζ 

αξρηηεθηνληθή ησλ ΑΤ, πιένλ, κεηαβιήζεθε σο πξνο ην κεζαίν επίπεδφ ηεο, ην νπνίν δηαζπάζηεθε ζε 

δπν μερσξηζηνχο κεραληζκνχο: ην κεραληζκφ ζπκπεξηθνξάο θαη ην κεραληζκφ δηαζχλδεζεο (δνκήο) 

(ζρήκα 3.5). 
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Έηζη, αλάινγα κε ην πεδίν ππεξθεηκέλνπ, πξέπεη πιένλ λα ππάξρεη έλαο αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, έηζη ψζηε ε ηειηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ λα ηαπηίδεηαη ζεκαζηνινγηθά 

κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο έλα πεδίν ππεξθεηκέλνπ [Leggett et al. 1994, 

Anderson 1997b]. Γηα παξάδεηγκα, έλλνηεο φπσο «πινήγεζε» ή άλνηγκα, ζχλδεζκνο θ.α. κπνξνχλ πιένλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ σο έλα ζχλνιν απφ απαξαίηεηεο πξάμεηο πάλσ ζε θάπνηεο δνκέο ζπζρέηηζεο. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζχλνια ζπκπεξηθνξψλ πάλσ ζηηο ίδηεο δνκέο 

δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνξεηηθή ζεκαζηνινγία ζην παξαγφκελν ππεξθείκελν. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα ζπλαληηνχληαη αθφκα θαη ζην θιαζηθφ ππεξθείκελν πινήγεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

ππήξμαλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηελ πξάμε ηεο πινήγεζεο – δηαπέξαζεο ζπλδέζκσλ: ζχλδεζκνη 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη δηαπεξλψληαη, εθφζνλ ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ζχλδεζκνη πνπ γηα ηελ 

πινήγεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεη πηζηνπνίεζε θαη εμαθξίβσζε δηθαησκάησλ [Schneider 1997] θ.α. Ο 

ηξφπνο πινπνίεζεο απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηθίιεη απφ ΑΤ ζε ΑΤ. ην Microcosm [Hall et al. 

1996] γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ «θίιηξα» ζπλδέζκσλ ελψ ζην HyperDisco [Wiil et al. 1996] 

θάπνηα ελδηάκεζε κνξθή θψδηθα θαη ζην Chimera [Anderson 1997a] κε εηδηθά πξφζζεηα (plug-ins) πάλσ 

ζηνλ εμππεξεηεηή. 

 

Σρήκα 3.5: Αλνηθηά ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ (ΑΣΥ). [Πεγή: Nürnberg et. Al 1998b] 

Δλδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηα απηήο ηεο γεληάο είλαη ηα: Microcosm [Hall et al. 1996], HOSS 

[Nürnberg 1997], Multicard [Rizk et al. 1992], Chimera [Anderson et al. 1994], DHM [Grønbæk et al. 

1994], HB3/SP3 [Leggett et al. 1994], HyperDisco, Hyperform [Wiil et al. 1997]. 

3.6 ΑΝΟΗΥΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΜΔΧΝ ΒΑΗΜΔΝΑ Δ ΦΖΦΗΓΔ (ΑΤ-ΒΦ). 

Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΑΤ άγγημαλ έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν φζν αθνξά 
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ζηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο 

αιιά θαη αθνξκή κεηεμέιημεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ΑΤ ζε απηή ησλ Αλνηρηψλ πζηεκάησλ 

Τπεξκέζσλ Βαζηζκέλα ζε Φεθίδεο (ΑΤ-ΒΦ) (Component Based Open Hypermedia Systems – CB-

OHS) [Nürnberg et al. 1998b, Reich et al. 1999, Wiil et al. 1999b] (ζρήκα 3.6): ην πξψην δήηεκα αθνξά 

ζηε δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο γεληάο ησλ 

ΑΤ ελψ ην δεχηεξν ζηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ δνκψλ ηνπ ίδηνπ 

ππεξθεηκέλνπ ζε έλα ζχζηεκα κε ζηφρν ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία θάησ απφ ην πιαίζην δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ πεδίσλ ππεξθεηκέλνπ. 

 

Σρήκα 3.6: Αλνηθηά ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ βαζηζκέλα ζε Ψεθίδεο (ΑΣΥ-ΒΨ). [Πεγή: Nürnberg et. Al 1998b] 

Ζ αλάγθε, γηα ηελ θάιπςε ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ήηαλ ε αηηία γηα κία αθφκα αιιαγή 

ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε αιιαγή απηή αθνξνχζε ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ζηαζεξνχ, κέρξη πξφηηλνο, (ΑΤ) επηπέδνπ δηαζχλδεζεο (ππνζχζηεκα δηαζχλδεζεο) ζε κία 

αλνηθηή ππεξεζία δφκεζεο (structure service), ε νπνία παξέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν πξάμεσλ ζε 

δνκηθά ζηνηρεία [Nürnberg et al. 1997b]. Απηή ε ππεξεζία αξγφηεξα νλνκάζηεθε ςεθίδα (component). 

Έηζη, είλαη πιένλ δπλαηφλ λα ππάξμνπλ παξαπάλσ ηηο κίαο ςεθίδεο ζε έλα ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ, θάζε 

κία απφ ηηο νπνίεο ζα αλαιακβάλεη ηε δφκεζε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεδίνπ ππεξθεηκέλνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε πνιιψλ πεδίσλ ζε έλα κφλν ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο γηα θάζε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο δφκεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιια ΑΤ ή ΑΤ-

ΒΦ. Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην, δφζεθε θαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνιππινθφηεηαο θαη δπζθνιίαο νξηζκνχ ζην πηνζεηεκέλν πξσηφθνιιν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο OHP [Davis 

et al. 1996] απφ ηελ αληίζηνηρε νκάδα OHSWG [OHSWG, Davis et al. 1999], ην νπνίν κπνξεί πιένλ λα 
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ζρεδηαζηεί, φρη γηα λα ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ηνλ πεδίσλ ππεξθεηκέλνπ, αιιά θάζε έλα μερσξηζηά (π.ρ. 

ηνπ πεδίνπ πινήγεζεο OHP-Nav [Millard et al. 1998] ή ηνπ πεδίνπ ξνήο εξγαζηψλ OHP-Wf [Wang et al. 

1999b]). 

Παξφιν πνπ ηα ΑΤ-ΒΦ θαίλεηαη πσο απνηέιεζαλ κηα πνιχ ππνζρφκελε αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, ε πινπνίεζή ηνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, αθνχ πξέπεη λα ππάξμεη 

– έζησ θαη ελλνηνινγηθφο – δηαρσξηζκφο ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ππνζηήξημε 

θαη δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ πςειήο αθαίξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ν ζρεδηαζκφο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

εκπεξηέρεη πςειή πνιππινθφηεηα θαη απηφ νδεγεί ζηελ κε χπαξμε αξθεηψλ ζπζηεκάησλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. Ο Callimachus [Tzagarakis et al. 1999], ην FOHM [Millard et al. 2000a] θαη ην Construct 

[Wiil et al. 2000] είλαη ηα πην γλσζηά ΑΤ-ΒΦ κέρξη ζήκεξα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ΑΤ-ΒΦ απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ δνκνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Τ εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηνπ «δνκηθνχ ππνινγηζκνχ» (structural computing) 

[Nürnberg 1997, Nürnberg 1999, Reich et al. 2001], ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νπζία ζηα ΑΤ-ΒΦ 

βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπκε, νξγαλψλνπκε θαη ζέηνπκε ζπκπεξηθνξέο ζηηο ειάρηζηεο δνκηθέο 

αθαηξέζεηο, έηζη ψζηε, ε ζχλζεζε θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο λα παξάγεη ππεξθείκελν ζε φπνην πεδίν 

επηζπκνχκε. 

3.7 Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΔΓΗΑΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ. 

Υσξίο ακθηβνιία, ε εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ, 

νδήγεζε ζε πην «αλνηθηά» κνληέια, ηφζν σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, φζν θαη σο πξνο 

επέθηαζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηά ή νινθιήξσζή ηνπο κε άιια ζπζηήκαηα ηνπο. Δίλαη επίζεο γεγνλφο 

πσο, ε εμέιημε απηή έγηλε παξάιιεια κε ηε γεληθφηεξε εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ εθαξκνγψλ θάζε 

είδνπο, νη νπνίεο μεθηλψληαο απφ απηφλνκεο εθαξκνγέο ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο εμειίρζεθαλ ζε 

θαηαλεκεκέλεο δηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα επξεία ρξήζε. Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη φκσο ζηελ πνξεία 

πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ είλαη, αλ ε αξρηηεθηνληθή ησλ ΑΤ θαη ΑΤ-ΒΦ είλαη ηθαλή λα θαιχςεη 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ ζρεδηαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ππεξθεηκέλνπ ζηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα εξγαζίαο. 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ, έγηλε, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κία αμηνιφγεζε 

ελδεηθηηθψλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ [Tsirakis et al. 2005] πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά πξφζθαηα θαη 

βαζίζηεθαλ ζε δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ή αξρηηεθηνληθέο. Ζ αμηνιφγεζε είρε σο ζηφρν λα 

θαηαγξάςεη ην βαζκφ ρξεζηηθφηεηαο αιιά θαη επρξεζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ζεσξψληαο φκσο, σο 

ρξήζηεο ηνπο πξνγξακκαηηζηέο άιισλ εθαξκνγψλ πνπ αλαδεηνχλ ππεξεζίεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 
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ζπζηήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαγξάθεθε ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ππεπζχλσλ 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πνπ δεηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη δεηθηψλ γηα θάζε έλα ζχζηεκα δελ πξνέθπςε απφ θάπνηα πεηξακαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή εθαξκνγή ελφο εηθνληθνχ ζελαξίνπ ρξήζεο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε 

βαζίζηεθε ζε απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξθεηκέλνπ, πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην (βιέπε πίλαθα 3.7). Οη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο επρξεζηίαο 

(usability) – φπσο απηνί αλαδείρζεθαλ απφ ηνλ Nielsen [Nielsen 1993] – πνπ είλαη ε απνδνηηθφηεηα 

(efficiency), ε κάζεζε (learnability), ε απνκλεκφλεπζε (memorability), ε αληηκεηψπηζε ιαζψλ θαη ηέινο 

ε γεληθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε: 

Q1: Δίλαη δπλαηφλ κία μέλε εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηήζεη κία ππεξεζία απφ ην ζχζηεκα; 

Q2: Τπάξρεη εγγελήο ππνζηήξημε γηα ηεθκεξίσζε (documentation) ηνπ ζπζηήκαηνο; 

Q3: Δίλαη δπλαηφλ θάζε παξερφκελε ππεξεζία λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηνλ εαπηφ ηεο; 

Q4: Τπάξρεη θάπνην API γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο; Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο 

ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο 

Q5: Δπηηξέπεηαη απφ ην ζχζηεκα ε επέθηαζε ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπ απφ έλαλ μέλν πξνγξακκαηηζηή; 

Q6: Πνηνο είλαη ν βαζκφο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο;  

Q7: Πεξηνξίδεηαη θαζφινπ ν εμσηεξηθφο πξνγξακκαηηζηήο φζν αθνξά ζηελ ηερλνινγία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 

κεξηά ηνπ πειάηε; 

Q8: Πνηα είλαη ε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο (scaling) ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηη εμαξηάηαη (ρξήζηεο, αξηζκφο 

εμππεξεηεηψλ θ.α.); 

Q9: Δίλαη δηαζέζηκν ην ζχζηεκα ζε πνιιέο πιαηθφξκεο; Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγίαο κε μέλα ζπζηήκαηα; 

Q10: Δίλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ απφ έλα μέλν πξνγξακκαηηζηή ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα; 

Q11: Τπάξρνπλ επηπιένλ εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ηε δνπιεηά ηνπ μέλνπ πξνγξακκαηηζηή (π.ρ. IDE, παξαδείγκαηα, ζελάξηα 

ρξήζεο θιπ); 

Q12: Τπάξρεη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο; 

Q13: Δίλαη ην ζχζηεκα έηνηκν λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε θαζαξά επαγγεικαηηθφ επίπεδν (εκπνξηθή ρξήζε); 

Πίλαθαο 3.7: Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο 

Σα ζπζηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

Linky (Millard, D.) [Michaelides et al. 2002]: Σν Auld Linky είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ππεξθεηκέλνπ 

ζρεδηαζκέλνο ζαλ απηφλνκε δηεξγαζία πνπ ρεηξίδεηαη κία βάζε δεδνκέλσλ απφ ζπλδέζκνπο (ζε κνξθή 

XML) φπσο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Fundamental Open Hypermedia Model (FOHM) 

[Millard et al. 2000a]. Παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ πξσηφθνιινπ HTTP, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο βαζηθφ εξγαιείν δφκεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζπλδέζκσλ ελφο Τ. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΑΤ. 

Babylon: Σν Babylon πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο (θαη πνπ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζε 
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επφκελα θεθάιαηα) απνηειεί έλα ζχζηεκα ηνπ ηαμηλνκηθνχ πεδίνπ ππεξθεηκέλνπ ην νπνίν κπνξεί λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ σο ΑΤ ή θαη σο ηκήκα - ςεθίδα ελφο ΑΤ-ΒΦ. 

IUHM (Nanard, M.) [Nanard et al. 2003]: Σν Information Unit Hypermedia Model - IUHM 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάθεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ νληνηήησλ φπσο (ππεξεζίεο, 

δεδνκέλα θαη κεηαδηδφκελα). Απνηειείηαη απφ έλαλ κεραληζκφ ππεξθεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηππνπνηεκέλνπο ζπλδέζκνπο (Information Unitο - IU). Σo IUHM παξέρεη δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο ή θαη 

ζχλζεζεο εηεξνγελψλ ππεξεζηψλ θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΑΤ. 

Wilddocs (Atzenbeck, C.) [Atzenbeck et al. 2005]: Σν Wilddocs είλαη έλα ρσξηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο 

γλψζεο ην νπνίν ππνζηεξίδεη πινχζηα ιεηηνπξγηθφηεηα φπσο δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη δηαζχλδεζεο 

αληηθεηκέλσλ, δπλαηφηεηα εζηίαζεο (zoom) θαη πνιχ θηιηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο. Όκσο ην Wilddocs 

απνηειεί έλα κνλνιηζηθφ ζχζηεκα θαη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφλνκε ππεξεζία πέξα απφ ην 

ελζσκαησκέλν ηνπ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο. 

Construct (Wiil, U.) [Wiil et al. 2000]: Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ Construct 

(αλαιχεηαη θαη ζε επφκελν θεθάιαην) ζηνρεχεη ζηε δφκεζε δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ησλ ΑΤ-ΒΦ, Παξάγεη απηφκαηα ηνλ θχξην θψδηθα – ζθειεηφ γηα θάζε ππεξεζία 

θαη αθήλεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηεί ηελ εηζαγσγή ηεο ινγηθήο ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

ππεξεζίαο. 

Callimachus: Ο Callimachus (αλαιχεηαη δηεμνδηθά παξαθάησ) απνηειεί έλα ΑΤ-ΒΦ ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε δηαθνξεηηθά πεδία πξνβιεκάησλ κε ρξήζε πνιιψλ δνκηθψλ 

εμππεξεηεηψλ κέζα ζην ίδην πιαίζην ιεηηνπξγίαο. 

Οη απαληήζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ (πίλαθαο 3.8) νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ηα αθνξνχλ ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο επηιεγκέλεο ζρεδηαζηηθήο πξνζέγγηζεο θάζε ζπζηήκαηνο 

κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απφ μέλεο εθαξκνγέο ή θαη ζπζηήκαηα: αλ θαη 

ε παξνρή ιεηηνπξγηψλ ππεξθεηκέλνπ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θάζε ζπζηήκαηνο θαίλεηαη πσο δελ 

επεξεάδεηαη ηφζν πνιχ απφ ηελ επηιεγκέλε αξρηηεθηνληθή (π.ρ. ην κνλνιηζηθφ ζχζηεκα wildDocs είλαη 

αξθεηά θηιηθφ πξνο ηνπο ηειηθνχο ηνπ ρξήζηεο), ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε μέλα ζπζηήκαηα 

απμάλεηαη φζν πξνρσξνχκε ζε ζπζηήκαηα λεφηεξεο αξρηηεθηνληθήο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο ε 

ηειεπηαία αξρηηεθηνληθή ησλ ΑΤ-ΒΦ θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ μέλσλ 

ζπζηεκάησλ. Αληίζεηα ζηε παξνχζα κειέηε έγηλε εκθαλέο φηη ηφζν ζηα ΑΤ φζν θαη ζηα ΑΤ-ΒΦ 

ππάξρνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο ζε μέλεο εθαξκνγέο αιιά θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκαηηζηώλ κε ζηφρν ηελ εχθνιε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε 

ηξίηα ζπζηήκαηα. 
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Πίλαθαο 3.8: Οη απαληήζεηο ησλ ζρεδηαζηώλ (ζε θιίκαθα από 0 έσο 100) γηα θάζε εξώηεκα 

Πνην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε έδεημε πσο ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπζηεκάησλ, απνθπγήο ησλ 

ιαζψλ αιιά θαη ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ δελ έρεη θηάζεη ζε επηζπκεηά επίπεδα. 

Έηζη νη πξνγξακκαηηζηέο θαίλεηαη πσο έρνπλ δπζθνιίεο ζην λα θαηαιάβνπλ πσο δνπιεχεη έλα ζχζηεκα 

αθνχ δελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαζψο επίζεο δεκηνπξγνχληαη ηζρπξέο 

απαηηήζεηο γηα γλψζε θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζε κεραληζκνχο αλαδήηεζεο 

ππεξεζηψλ. Ζ κε χπαξμε εξγαιείσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απνηέιεζε κία επίζεο ζεκαληηθή παξαηήξεζε. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ, ε πξνζπάζεηα ηεο ρξήζεο ηνπο γίλεηαη κε πάξα πνιιά ιάζε ελψ ε απνγνήηεπζε 

αξθεηέο θνξέο εκθαλίδεηαη ζχληνκα. Σέινο, σο γεληθή παξαηήξεζε, θαηαγξάθεθε πσο ζρεδφλ φια ηα 

ζπζηήκαηα δελ είραλ ζπκπεξηιάβεη (αλ φρη θαζφινπ, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ απαξαίηεηε βαξχηεηα) ζηελ 

αξρηθή ηνπο ζρεδίαζε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ιεηηνπξγηψλ ζε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ ηειηθή πξφηαζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε, έθαλε μεθάζαξε ηελ αλάγθε γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Τ θάησ φκσο απφ κία λέα βάζε: απηήλ ηεο ππνζηήξημεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε ηξίηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έζημε ηξεηο ζεκαληηθνχο άμνλεο ζηνπο 
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νπνίνπο πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα θαηά ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ: 

 Ζ δπλαηφηεηα λα παξέρεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ κέζα απφ απηφλνκεο, 

δηαιεηηνπξγηθέο θαη νινθιεξψζηκεο ππεξεζίεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδνληαη Τ παξέρνληαο φκσο API γηα απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία 

κε ρξήζε θνηλά απνδεθηψλ standards. 

 Ζ αλάγθε γηα παξνρή επηπιένλ εξγαιείσλ θαη εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο πνπ ζα βνεζνχλ ζηε 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

3.8 ΔΞΔΛΗΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ: ΝΔΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΑ 

ΘΔΜΑΣΑ. 

Όπσο ζεκεηψζεθε θαη ζηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε ε εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Τ κπνξεί λα 

εζηηαζηεί ζηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ ππεξεζηώλ θαη κεραληζκώλ ππνβνήζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Μία 

ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη Τ ζηα νπνία ζα αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο 

ππεξεζίαο αθνχ θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα κπνξνχζε λα αληηζηνηρεζεί κε κία ζπγθεθξηκέλε θαη 

απηφλνκε κνλάδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Τ.  

Ζ ζπλερήο ηερλνινγηθή πξφνδνο αιιά θαη ε επηθξάηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ (standards) πνπ αθνξνχλ 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν, είλαη βέβαην πσο ζπληειεί θαη απηή 

ζηελ αλάγθε ηεο ζρεδηαζηηθήο αλαζεψξεζεο αθνχ δεκηνπξγεί λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη ηφζν 

απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ φζν θαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ 

θηινδνμνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηά.  

Γηα παξάδεηγκα, ε επξεία απνδνρή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ έθαλε επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ κέζα απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ. Όκσο, ε πινπνίεζε 

απηήο ηεο «έλσζεο» ησλ δχν ζπζηεκάησλ (ΑΤ θαη παγθφζκηνπ ηζηνχ) πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν 

δηαθαλή, έηζη ψζηε, νη ζρεδηαζηέο μέλσλ ζπζηεκάησλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

κεραληζκνχο δφκεζεο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. Έηζη, ζα είλαη δπλαηή ε πξνβνιή 

ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ αιιά θαη ε παξνρή ησλ δηαζέζηκσλ 

ππεξεζηψλ ζε άιινπο θαηαζθεπαζηέο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, λέεο αξρηηεθηνληθέο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ χπαξμε δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

φπσο ε Αξρηηεθηνληθή Πξνζαλαηνιηδφκελε ζε Τπεξεζίεο (ΑΠΤ), έξρνληαη λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα 

επρξεζηίαο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ παγθνζκίνπ 
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ηζηνχ θαη φρη κφλν. Εεηήκαηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ, ρακειήο εμάξηεζεο κνλάδσλ ησλ Τ 

αιιά θαη πεξηγξαθήο θαη απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

πξνζεγγηζηεί ζηηο ππάξρνπζεο αξρηηεθηνληθέο, κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ θάησ απφ 

λέεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο. 

Με αθνξκή ηηο λέεο αλάγθεο ηεο επνρήο καο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιά θαη κεηά 

ηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ (αλάγθεο, απαηηήζεηο, κεηνλεθηήκαηα θιπ), ε παξνχζα 

δηαηξηβή εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ Αλνηθηψλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ Πξνζαλαηνιηδφκελσλ ζε Τπεξεζίεο 

(ΑΤ-ΠΤ), ηα νπνία ππφζρνληαη ζεκαληηθέο ιχζεηο ζηα παξαπάλσ ζέκαηα. Σα ΑΤ-ΠΤ αλαιχνληαη 

ιεπηνκεξεηαθψο ζην επφκελν θεθάιαην. 

3.9 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 

πζηεκάησλ Τπεξθεηκέλνπ κε αθνξκή πάληα ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο θάζε επνρήο. Έηζη, απφ ηα 

κνλνιηζηθά ζπζηήκαηα πεξάζακε ζηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ πειάηε – εμππεξεηεηή θαη θαηφπηλ ζηα 

αλνηθηά ζπζηήκαηα ππεξβάζεσλ θαη ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ. Καηφπηλ, ηα ΑΤ-ΒΦ 

απνηέιεζαλ κία πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε πξνο ηελ επίιπζε δεηεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη 

ηαπηφρξνλεο ππνζηήξημεο πνιιψλ πεδίσλ ππεξθεηκέλνπ. 

Όκσο, ε εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ έιαβε ρψξα, δελ ηθαλνπνίεζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεπζχλσλ αλάπηπμεο μέλσλ ζπζηεκάησλ. Απηφ δηφηη ζε γεληθέο γξακκέο, ν ζρεδηαζκφο ησλ Τ έδσζε 

βάζε πεξηζζφηεξν ζηηο ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπο παξά ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, 

δηαιεηηνπξγεθφηεηαο ή θαη νινθιήξσζήο ηνπο κε μέλα ζπζηήκαηα. Απηφ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

πξνδηαγξαθψλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ Τ ζην επξχ θνηλφ. 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηηο επνρήο καο θαζψο θαη ε πηνζέηεζε λέσλ αξρηηεθηνληθψλ κε θχξην άμνλα ηηο 

ππεξεζίεο, δείρλεη αξθεηά ππνζρφκελε γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ απαηηήζεσλ ζην ρψξν ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ. Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην, ηα Αλνηθηά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ Πξνζαλαηνιηδφκελα ζε 

Τπεξεζίεο (ΑΤ-ΠΤ) απνηεινχλ ηελ πξφηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο θαη ηεθκεξηψλνληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην. 
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4 ΣA ΑΝΟΗΚΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΔΡΜΔΧΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΕΟΜΔΝΑ Δ 

ΤΠΖΡΔΗΔ (ΑΤ-ΠΤ) 

Τα ΑΣΥ-ΠΥ, αλ θαη δελ έρνπλ νξηζηεί σο μερσξηζηή θαηεγνξία ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξθεηκέλνπ, έρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαηαηάζζνπλ ηερλνινγηθά σο κνληέξλα ζπζηήκαηα 

ππεξθεηκέλνπ πνπ έξρνληαη ζε αξκνλία κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ αξρηηεθηνληθώλ ινγηζκηθνύ αιιά 

θαη ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. Απνηεινύλ νπζηαζηηθά ηελ πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε 

ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, θαη ηεθκεξηώλνληαη ηόζν σο πξνο ην ηερλνινγηθό ηνπο κέξνο όζν θαη σο πξνο 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ρξεζηηθόηεηά ηνπο. Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ησλ αηηηώλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο, ζην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο ρξήζεο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ππάξρνληα ΣΥ, ζηε ζεκαζία ηνπ παγθόζκηνπ Ιζηνύ γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ θαη ζηηο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο πξνζαλαηνιηδόκελεο ζε ππεξεζίεο. Τέινο, πεξηγξάθεηαη 

ε πξνηεηλόκελε αξρηηεθηνληθή θαη αλαιύνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο. 
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4.1 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Παξφιν πνπ νη ππάξρνπζεο αξρηηεθηνληθέο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ πξνζπάζεζαλ – κέζσ ηεο 

εμέιημήο ηνπο - λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, ε 

γεληθφηεξε εηθφλα φζν αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ΑΤ αιιά θαη ησλ ΑΤ-ΒΦ δελ είλαη ελζαξξπληηθή: ε 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα θαη δελ άγγημε κηα θξίζηκε κάδα ησλ 

αλζξψπσλ [Nürnberg et al. 2002]. Αηηίεο γηα απηή ηελ θαηάζηαζε κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ, ηφζν ζε 

ηερληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο ησλ ζρεδηαζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

Όζν αθνξά ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο, αλ θαη ην ππεξθείκελν έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ έλα 

αμηφινγν ηκήκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο κέξεο καο, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα 

ιάκβαλε ρψξα ζε έλα θιεηζηφ θχθιν, κε απνηέιεζκα ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα λα κελ έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε δεκνζηφηεηα θαη έηζη λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. ε αληίζεζε, ινηπφλ, 

κε άιιεο εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο φπσο ηελ World Wide Web Consortium (W3C) [W3C], ηελ Internet 

Engineering Task Force (IETF) [IETF] θ.α., ε θνηλφηεηα ηνπ hypertext (Open Hypermedia Systems 

Working Group - OHSWG) [OHSWG] δελ έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε νχηε ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ 

νχηε θαη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξνβνιή ζηνηρείσλ γηα πηζαλνχο λένπο εξεπλεηέο ή θαη ζρεδηαζηέο 

άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ, ζνβαξφ ζέκα γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ππήξμε ην πξφβιεκα ηεο 

θνζηνιφγεζήο ηνπο θαη ηεο αδπλακίαο ρξήζεο κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε 

επέιηθηε πνιηηηθή θνζηνιφγεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ εθηίκεζε 

ηηκήο γηα φιν ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε έλα ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, γηα θάπνηνλ πνπ πηζαλφ λα ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα 

κελ έρεη κία ηέηνηα δπλαηφηεηα. Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο Τ Shackelford ηφληδε πσο: “…θάζε ππεξεζία 

έρεη έλα θόζηνο ζπλδεδεκέλν κε απηήλ …ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, έλαο ζα έπξεπε λα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κία ππεξεζία όηαλ ηε ρξεηαζηεί, ρσξίο όκσο λα ρξεηάδεηαη λα πιεξώλεη γη’ απηήλ όηαλ δελ 

ηε ρξεηάδεηαη” [Shackelford et al. 1993]. 

Αθφκα θαη ν ηξφπνο δηακνίξαζεο ηνπ API ησλ Τ ήηαλ αξθεηά πξνβιεκαηηθφο, αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο θάζε ΑΤ παξείρε ζην API ηνπ ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ πξάμεσλ, πξάγκα πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζρεηηθά ειιηπή ηεθκεξίσζή ηνπο, 

έθαλε πνιχ δχζθνιε ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο κε μέλα ζπζηήκαηα πνπ απιά ρξεηάδνληαη έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΑΤ. Δίλαη, ινηπφλ, γεγνλφο πσο νη ζρεδηαζηέο δελ 

είραλ εζηηάζεη ζηηο πηζαλέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, θαη νχηε είραλ ηε δπλαηφηεηα κία επέιηθηεο θαη 
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ηκεκαηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

Πξνζεγγίδνληαο ηα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ απφ ηερλνινγηθή άπνςε [karousos et al. 2004], ην πξψην 

κεγάιν πξφβιεκα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε είλαη ε κε χπαξμε θνηλά απνδεθηψλ κεζνδνινγηψλ θαη 

πξσηφθνιισλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία εμσηεξηθψλ εθαξκνγψλ ή ππεξεζηψλ κε ηα 

ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ [karousos et al. 2003b]. Αθφκα θαη νη πξνζπάζεηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

πξσηφθνιινπ ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ (Open Hypermedia Protocol – OHP) [Davis et al. 

1996] ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο ηνπ ππεξθεηκέλνπ, δελ είραλ επηηπρή απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο πνιππινθφηεηάο ηνπ θαη ηεο αδπλακίαο εχθνιεο θαηαλφεζήο ηνπ. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν 

πξσηφθνιιν δελ θάιππηε φια ηα γλσζηά πεδία πξνβιεκάησλ ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

κε ρξήζεο θνηλψλ «θαλφλσλ» επηθνηλσλίαο ήηαλ ε χπαξμε μερσξηζηψλ θαη ad-hoc πξσηνθφιισλ γηα 

θάζε έλα Τ πνπ θαηαζθεπαδφηαλ. Μία ηέηνηα θαηάζηαζε απνζάξξπλε νπνηνδήπνηε «ηξίην» 

πξνγξακκαηηζηή λα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο πνπ ζα δηαιεηηνπξγνχλ κε απηά ηα Τ. 

Παξαηεξψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε απφ ηελ κεξηά ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, γίλεηαη ζαθέο πσο, 

νπζηαζηηθά, αλ θαη ηα Τ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζε άιιεο εθαξκνγέο, ζηελ 

νπζία, ε κε χπαξμε ελφο πιαηζίνπ ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ησλ μέλσλ εθαξκνγψλ [karousos 

et al. 2003a] γηα ηελ αλαθάιπςε, επηινγή, θαηαλφεζε θαη, θαηφπηλ, νινθιήξσζε ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ, εκπφδηζε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ βαζηζκέλεο ζε ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. Αλη‘ απηνχ, 

φιεο νη πξνζπάζεηεο νινθιήξσζεο ή ζπλεξγαζίαο γίλνληαλ κε εμεηδηθεπκέλε πξνζπάζεηα 

πξνγξακκαηηζηψλ αλά πεξίπησζε, ε νπνία δελ κπνξνχζε λα εγγπεζεί ηελ επαλαρξεζηκφηεηα, νχηε ηεο 

ππεξεζίαο ππεξθεηκέλνπ αιιά νχηε θαλ ηεο κεζνδνινγίαο ελνπνίεζεο. Απηφ, δηφηη, θάζε δεπγάξη 

Δθαξκνγήο-Τ απνηεινχζε κνλαδηθή πεξίπησζε [karousos et al. 2003b]. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε 

ζεκαζία απηήο ηεο έιιεηςεο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε κηα πεξίπησζε ελφο ζρεδηαζηή-πξνγξακκαηηζηή 

θάπνηαο δηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα εζηηάζνπκε ζηηο ηξεηο θχξηεο απαηηήζεηο ηνπ, 

θαζψο ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε ή δηαζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κε θάπνηα ππεξεζία ππεξθεηκέλνπ: 

 Όηαλ ν πξνγξακκαηηζηήο απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κία μέλε (πξνο απηφλ) ππεξεζία 

ππεξθεηκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, ην πξψην πξάγκα πνπ ζα θάλεη είλαη λα ςάμεη λα 

βξεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππάξρεη θαη είλαη δηαζέζηκε. Απηφ φκσο ζην θάζκα ησλ Τ 

είλαη αδχλαην, αθνχ πνηέ δελ ππήξμε κέρξη ζήκεξα θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο ππάξρνπζεο 

δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ θαη ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα πνπ ηηο δηαζέηνπλ. Φπζηθά, 

είλαη πξνθαλέο, πσο δελ ππάξρεη νχηε θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο ηέηνηνπ ζθνπνχ. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο παξαηήξεζεο είλαη πσο, ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ κφλν λα 

πξνρσξήζνπλ εθφζνλ είλαη απφ πξηλ γλσζηά ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηα πηζαλά ζπζηήκαηα πξνο 

ελνπνίεζε. 
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 ηε θάζε ηεο επηινγήο θάπνηνπ Τ είλαη ζεκαληηθφ γηα ην πξνγξακκαηηζηή φρη κφλν λα 

γλσξίζεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο απφ ην Τ, αιιά θαη λα ελεκεξσζεί 

ηφζν γηα ηνλ ηξφπν (ηερλνινγία, πξσηφθνιιν θιπ) αιιά φζν θαη γηα ηελ εξκελεία θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ ζπλεξγαζία εθαξκνγήο – Τ. 

Δπηπιένλ, ε αλάγθε ηεο ππνβνήζεζεο ηεο παξαγσγήο ελφο βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο πειάηε γηα 

κία ππεξεζία ππεξθεηκέλνπ κε ζρεηηθά απηφκαην ηξφπν – θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο - 

πξνδηαγξάθεη κία απαίηεζε χπαξμεο κίαο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο θαηαλνεηή ηφζν 

ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζηε κεραλή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρεη ε απαίηεζε απφ ηα Τ, λα 

«γλσξίδνπλ» ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζην ηί θάλνπλ θαη πψο κνηξάδνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ φπσο απηέο ησλ Web Services [Web Service 2002] κε ηελ χπαξμε γιψζζαο πεξηγξαθήο 

ππεξεζηψλ (Web Service Description Language - WSDL) [WSDL] αιιά θαη ηελ γεληθεπκέλε 

γιψζζα πεξηγξαθήο εθαξκνγψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ [Web Application Description Language - 

WADL]. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα ζηα ππάξρνληα Τ δελ είρε πξνβιεθζεί. 

 Σέινο, θαηά ηε θάζε ησλ εξγαζηψλ νινθιήξσζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θνηλά απνδεθηψλ πξσηφθνιισλ, ηελ ππνβνήζεζε απφ ηα Τ κε νδεγνχο δηαζχλδεζεο θαη 

παξαδείγκαηα, αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τ κε εχθνιν θαη ζχληνκν ηξφπν. 

Κιαζηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαο ππνβνήζεζεο απνηεινχλ δηάθνξεο εθαξκνγέο – νδεγνί ή κάγνη 

(wizards) ή αθφκα θαη εθαξκνγέο επίδεημεο δηαζχλδεζεο (demo – clients) νη νπνίεο δείρλνπλ 

εκπξάθησο, ηφζν ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο φζν θαη ησλ ηξφπν 

ζπλδπαζκνχ, θιήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνζθεξκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

Γπζηπρψο φκσο, ηα Τ δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο θαιχπηνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαηαιήγνπλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο αξρηθήο αλαθνξάο ζην ρακειφ αξηζκφ 

ρξεζηψλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, εζηηάδνληαο φκσο ζηελ αδπλακία παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε 

άιιεο εθαξκνγέο, θαη θαηά ζπλέπεηα, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαδεηγκάησλ εθαξκνζκέλσλ ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ. Έηζη, ε εμεηδηθεπκέλε νινθιήξσζε εθαξκνγψλ κε Τ εθηηκάηαη σο κία δηαδηθαζία 

επίπνλε θαη πςεινχ θφζηνπο πξάγκα πνπ ηελ θάλεη κε επηιέμηκε. 

Όκσο, ε απνδνρή θαη ε ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζρεδφλ απφ φιε ηελ αλζξσπφηεηα έδεημε πσο έζησ 

θαη έλα πεδίν ππεξθεηκέλνπ – απηφ ηεο πινήγεζεο – ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ζρεδφλ φιν 

ηνλ θφζκν. Ζ επηξξνή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ζηα άιια πεδία ππεξθεηκέλνπ αιιά θαη ν ξφινο ηνπ 

ζηελ πξνζπάζεηα δηάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ ΑΤ-ΠΤ. Ζ ζρέζε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ 
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πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

4.2 TO ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ O ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΗΣΟ 

O παγθφζκηνο ηζηφο απνηέιεζε καθξάλ ηελ πην ζεκαληηθή πιαηθφξκα, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ παξνρή 

ππεξκέζσλ θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ (interactive multimedia). Ζ ξαγδαία εμάπισζή ηνπ αιιά 

θαη ε θαζνιηθή ηνπ ρξήζε πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ ζρεδηαζηψλ ζπζηεκάησλ, νη νπνίνη εθηφο 

απφ έλα επηηπρεκέλν ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ πινήγεζεο ην αληηκεηψπηζαλ θαη σο έλα απνηειεζκαηηθφ 

κέζν πξνψζεζεο θαη παξνρήο ησλ δηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ. 

Με ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηερλνινγίεο Web 

2.0, ηα ActiveX, ηα JavaAplets, νη δπλακηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηζηνζειίδσλ client θαη Server 

side) θαη κε ηελ εμέιημε ησλ θπινκεηξεηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ απφ απινχο πειάηεο εγγξάθσλ 

ππεξθεηκέλνπ πινήγεζεο ζε ηζρπξνχο κεηαθξαζηέο ή δηεξκελεπηέο ζε πξψην ρξφλν (Just In Time 

Compilers ή Interpreters), ην ππεξζχζηεκα πιένλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ έζεζε φιεο ηηο βάζεηο γηα λα 

ππνζηεξίμεη θάζε είδνπο εθαξκνγέο νη νπνίεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη κε ηε ρξήζε δηεζλψλ 

πξνηχπσλ νινθιεξψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζηνχ  θαη παξέρνπλ έηζη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζα απφ απηφλ. 

Όπσο ήηαλ θπζηθφ, ηέηνηα θαηλφκελα δελ άθεζαλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ Τ. ηνρεχνληαο 

άκεζα ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ Τ, νη ζρεδηαζηέο εξγάζζεθαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ φισλ ησλ πεδίσλ ζην παγθφζκην ηζηφ. Έηζη, θχξην αληηθείκελν ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ 

ήηαλ ε δεκηνπξγία ή ν επαλαζρεδηαζκφο ινγηζκηθψλ ηκεκάησλ πνπ ζα έθαλαλ ζπλαηή ηελ νινθιήξσζε 

ησλ Τ κε ηνλ παγθφζκηνπ ηζηφ4 (web integration). Ζ δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε 

ηνλ παγθφζκην ηζηφ αιιά θαη γεληθφηεξα ε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε άιια 

ζπζηήκαηα, κέρξη ζήκεξα, δελ γίλεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ή κηα θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία. 

Αληίζεηα, θάζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο απνηέιεζε μερσξηζηή πεξίπησζε θαη δελ κπφξεζε λα γεληθεπζεί 

έηζη ψζηε λα γίλεη νδεγφο γηα άιια Τ. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Microcosm (Microcosm Group) [Hall et al. 1996] δξαζηεξηνπνηήζεθε 

αξθεηά ζε απηφ ηνλ ηνκέα κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ «θαηαλεκεκέλε ππεξεζία ζπλδέζκνπ» 

                                                 

4
 Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νινθιήξσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο πνιινί ζρεδηαζηέο πξνζπάζεζαλ λα πξνσζήζνπλ ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ 

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ απφ απηφ ηεο πινήγεζεο κέζα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ν νπνίνο παξέρεη θαηά βάζε πινήγεζε. 

Έηζη παξαηεξείηαη ε πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πινήγεζεο κε ζηφρν λα θαηαθεξζεί λα 

αληηζηνηρεζεί κε ζπκπεξηθνξέο δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ ππεξθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα έλα ηαμηλνκηθφ ππεξθείκελν 

κέζα ζην ηζηφ ρξεηζεκνπνηεί ηα links απιά γηα λα αλνίμεη θαη λα εμεξεπλήζεη θαηεγνξίεο. Ζ δε ππνζηήξημε λέσλ 

ηερλνινγηψλ φπσο ε AJAX θαη ε αλαβάζκηζε ησλ Web Browsers παξείρε λέεο δπλαηφηεηεο γηα ππνζηήξημε 

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ. 
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(Distributed Link Service - DLS) [Carr et al. 1995]. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο 

εμππεξεηεηή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web server) επεθηάζεθε κε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο 

ππεξθεηκέλνπ, φπσο ηελ ππνζηήξημε ππνινγηδφκελσλ ζπλδέζκσλ (computational links). Κάζε θνξά πνπ 

νη πειάηεο αηηνχληαλ κία πινήγεζε κέζσ θάπνηνπ ζπλδέζκνπ, ν πξννξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ 

ππνινγίδνληαλ, ελνπνηφληαλ θαη κεηαθξαδφηαλ δπλακηθά ζε HTML έγγξαθν ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή. 

ην DEVISE Hypermedia Project (DHM) [Halasz et el. 1990, 1994], παξνπζηάζηεθε έλα πιαίζην 

αλεμάξηεην πιαηθφξκαο, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε σο κηα πξνέθηαζε ησλ θπινκεηξεηψλ (DHM/WWW 

[Grønbæk et al. 1997b]). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java, κε ηελ 

νπνία θαηαζθεπάζζεθε κία γεληθεπκέλε εθαξκνγή (Java Applet), ππεχζπλε γηα ηελ νινθιήξσζε κε ηνλ 

θπιινκεηξεηή, αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία ππεξθεηκέλνπ. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηερληθή ησλ CGI scripts γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θπιινκεηξεηή θαη ηνπ δνκηθνχ 

εμππεξεηεηή ππεξθεηκέλνπ. 

Σν Τ Chimera [Anderson et al. 1994] πξνζέγγηζε ην παγθφζκην ηζηφ κε κία επέθηαζε ελφο εμππεξεηεηή 

ηζηνχ πξνγξακκαηίδνληαο ζε Java έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί φιν ην Chimera Java API 

[Anderson 1997a]. ε κία άιιε πξνζπάζεηα, δεκηνπξγήζεθε έλα API κέζσ ελφο εμππεξεηεηή απφ ηε 

κεξηά ηνπ πειάηε (ή αιιηψο εμππεξεηεηήο ζπλεδξηψλ ππεξκέζσλ), ην νπνίν κπνξνχζε λα ελζπιαθψζεη 

φιε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Chimera [Anderson 2001]. 

ε έλα άιιν έξγν, ην Multiple Open Services project [Wiil et al. 2001c] παξνπζηάζηεθε κία πνιχ 

θαηλνηφκα ηδέα (ε νπνία είλαη θαη ν πξνπνκπφο ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο): έγηλε πξνζπάζεηα λα 

δηαρσξηζζνχλ νη ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ ζε ςεθίδεο. Κάζε κία απφ ηηο ςεθίδεο ζα παξείρε κία 

ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε ππεξεζία. Έηζη, ζα επαλαζρεδηάδνληαλ κηα ελαιιαθηηθή αξρηηεθηνληθή, θαηά 

ηελ νπνία ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα άιιαδε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κία επίζεο ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε [Avila-Rosas et al. 2002], κε ηελ νπνία 

πξνζπαζνχζαλ λα αληηζηνηρήζνπλ ην SoFAR Τ ζε Web Services, είρε πάξα πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Απηή ε πξνζέγγηζε απνηέιεζε θαη ηνλ εκπλεπζηή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ε νπνία θαη 

νδήγεζε ζηα ΑΤ-ΠΤ. 

Ζ είζνδνο ηεο γιψζζαο πεξηγξαθήο Extensible Markup Language (XML) [Bray et al. 1998] ζηελ 

ηερλνινγία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα XLinks [Maler et al. 1998] θαη άιια δηεζλή 

πξφηππα κπφξεζαλ λα παξέρνπλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν βαζκφ θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΑΤ (π.ρ., 

επειημία ζηνπο ζπλδέζκνπο πινήγεζεο). Έηζη, κπνξνχκε λα δνχκε παξαδείγκαηα [Andreson et al. 2001] 

ζηα νπνία ε ρξήζε ηεο XML γηα νινθιήξσζε ηεο πιεξνθνξίαο επέηξεςε ελέξγεηεο γηα δηαρείξηζε 

πνιχπινθεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη έδσζε επειημία θαη δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ζε αξθεηά πξσηφηππα 
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ινγηζκηθά. 

ηελ έξεπλα ηνπ Anderson [Anderson 1997a] αλαθέξνληαη θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ. Δθηφο φκσο ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, θάπνηεο άιιεο πξνζπάζεηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ήηαλ εμίζνπ ελδηαθέξνληεο. Γηα 

παξάδεηγκα ην WebDAV [Whitehead 1997] ππήξμε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ πιαίζην αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ 

κνληεινπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο ΑΤ κε μέλεο (ή third party) δηθηπαθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, ην Arakne 

[Bouvin 1999a] απνηέιεζε έλα παξάδεηγκα επαχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηζηνχ κε ππεξεζίεο 

ππεξθεηκέλνπ. Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε επαχμεζεο ηεθκεξηψλεηαη αλαιπηηθψο 

[Bouvin 1999b]. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην 

πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο, ε αλππαξμία ζπγθεθξηκέλεο θνηλήο κεζνδνινγίαο αιιά θαη ε κε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Παξ΄φια απηά, ε χπαξμε θαη κφλν ηνπ δεκνθηινχο παγθφζκηνπ ηζηνχ κε 

φια ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο κε Τ κε ζηφρν ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο ηερλνινγίεο φπσο απηέο ησλ Web 

Services, πνπ βαζίδνληαη ζε επίζεο αλαπηπζζφκελεο αξρηηεθηνληθέο - φπσο ηελ αξρηηεθηνληθή 

πξνζαλαηνιηδφκελε ζε ππεξεζίεο (ΑΠΤ) - δεκηνπξγψληαο κία λέα πξννπηηθή ζην ρψξν ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ. Ζ ΑΠΤ, ηεο νπνίαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

απφ ινγηζκηθά, επεξέαζε αξθεηά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο, δίλνληαο λέα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζε 

θάζε ελλνηνινγηθφ αιιά θαη θπζηθφ ηκήκα ελφο Τ. Ο ζρεδηαζκφο Τ κε αξρέο ζηεξηγκέλεο ζηελ ΑΠΤ 

φρη κφλν βνεζά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, αιιά ζπκβάιεη θαη ζηε 

ζρεδηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ Τ. 

4.3 Ζ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΕΟΜΔΝΖ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Ο φξνο «πξνζαλαηνιηζκφο ζε ππεξεζίεο» (service orientation) ππάξρεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά πιαίζηα θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Ο θνηλφο ηφπνο απηνχ ηνπ φξνπ είλαη 

φηη παξέρεη κία κνλαδηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηαρσξίζεη κεγάιεο νληφηεηεο ινγηθήο. Βαζίδεηαη δε, ζηελ 

ηδέα ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ ζε κηθξφηεξα ζρεηηδφκελα 

ππνπξνβιήκαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία, κπνξεί λα επηιπζεί κε πην απιφ ηξφπν. Αληίζηνηρα, ε έλλνηα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πξνζαλαηνιηδφκελεο ζε ππεξεζίεο αλαθέξεηαη ζε έλα κνληέιν ζην νπνίν κία ινγηθή 

κνλάδα απνζπληίζεηαη ζε κηθξφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. Ζ ζχλζεζε ηέηνησλ κνλάδσλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κία κεγάιε κνλάδα, ελψ ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ κνλάδσλ κπνξεί λα αθνινπζεί κία 

θαηαλεκεκέλε πξνζέγγηζε. Όκσο, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΑΠΤ ην νπνίν θαη ην δηαρσξίδεη απφ 
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ηα ζπζηήκαηα ςεθίδσλ αιιά θαη ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα, είλαη ε απηόλνκε ιεηηνπξγία θάζε 

κνλάδαο. Με ηνλ φξν απηνλνκία λννχκε ηελ ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία κίαο κνλάδαο απφ θάζε άιιε ζε 

έλα ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο, θάζε ηκήκα ελφο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ην ίδην ην ζχζηεκα θαη λα κελ έρεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε άιια ηκήκαηα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα άιια ηκήκαηα ζα πξέπεη λα 

παξάγνπλ φιν ην επηζπκεηφ ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαιχνληαο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΑΠΤ δηαθαίλνληαη κεξηθά θξίζηκα εξσηήκαηα, ε απάληεζε ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδεη θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ κνλάδσλ ή ππεξεζηψλ ηεο ΑΠΤ [Erl 2005]: 

Πσο ελζσκαηώλνπλ ηε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο; Κάζε ππεξεζία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θάησ 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη λα παξέρεη ιχζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ δεηνχληαη κέζα 

ζηα θιεηζηά φξηα ηνπ πιαηζίνπ. Σν κέγεζνο ηνπ πιαηζίνπ δελ είλαη θαηά αλάγθε κηθξφ, αιιά κπνξεί λα 

πνηθίιεη απφ πξφβιεκα ζε πξφβιεκα. πλήζσο, ε επηινγή ηεο θαηαζθεπήο κίαο ππεξεζίαο γίλεηαη, φηαλ 

ππάξρνπλ θαιά ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο ρσξίο εμάξηεζε απφ άιια ηκήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο. 

Πσο ζπζρεηίδνληαη; Οη ππεξεζίεο ζηα ζπζηήκαηα κε ΑΠΤ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο 

ππεξεζίεο ή απφ πξνγξάκκαηα, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, θάζε ππεξεζία πξέπεη λα 

κπνξεί λα «πεξηγξάςεη» ηνλ εαπηφ ηεο αιιά θαη λα «θαηαιαβαίλεη» ηηο άιιεο. Απηή ε «θαηαλφεζε» 

πεηπράλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ νληνηήησλ πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ. 

Πσο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο; Ζ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε κελχκαηα ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη απηά αλεμάξηεηεο κνλάδεο επηθνηλσλίαο. Απηφ δηφηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα κήλπκα θχγεη 

απφ κία ππεξεζία, ηφηε ε ππεξεζία δελ έρεη θαλέλα έιεγρν πάλσ ζηελ ηχρε ηνπ κελχκαηνο απφ εθεί θαη 

κεηά. 

Πσο ζρεδηάδνληαη ηέηνηεο ππεξεζίεο; Απιά αθνινπζψληαο έλα ζχλνιν απφ πνιχ ζεκαληηθέο βαζηθέο 

αξρέο: 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ εμαξηήζεσλ: ε θάζε ππεξεζία πξνζπαζεί πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζή ηεο 

(binding) απφ άιιεο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. ε έλα βέιηηζην επίπεδν ε ζρέζε ηεο ππεξεζίαο 

κε ηηο άιιεο πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή επίγλσζε ηεο χπαξμεο ησλ άιισλ θαη ηνπ ξφινπ ηεο 

θαζεκίαο. 

 Γεκηνπξγία κίαο «ζχκβαζεο» επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαο ξεηά έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη πεξηγξάθνληάο ηα κε πνιχ αλαιπηηθφ ηξφπν. 

 Απηνλνκία θαη πιήξεο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κίαο ππεξεζίαο απφ ηνλ εαπηφ ηεο 

(επίγλσζε δειαδή ηνπ ηί θάλεη ε ίδηα ε ππεξεζία). 
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 Αθαηξεηηθφηεηα (abstraction), κε ηελ έλλνηα πσο ηέηνηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη αθαηξέζεηο ζε 

δηαδηθαζίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ 

 Δπαλαρξεζηκφηεηα (reusability) 

 πλζεζηκφηεηα, λα είλαη δειαδή, δπλαηή ε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ππεξεζηψλ απφ ην ζπλδπαζκφ 

ησλ ππαξρφλησλ. 

 Μεδεληζκφο θαηάζηαζεο, δειαδή κεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα επαλέξρνληαη ζε 

θαηάζηαζε ηέηνηα ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Γπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ απφ πηζαλνχο ρξήζηεο 

(ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο πφξνπ ν νπνίνο πεξηγξάθεη πιήξσο ηελ θάζε ππεξεζία). 

Πσο ρηίδνληαη; Αλ θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ζπζηεκάησλ βαζηζκέλα ζε ΑΠΤ δελ είλαη κνλαδηθφο, ηα 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα έρνπλ πηνζεηήζεη ηερλνινγίεο ζπκβαηέο κε ην δηαδίθηπν θαη ηνλ παγθφζκηνπ ηζηφ, 

φπσο ην SOAP θαη ηα Web Services. 

πλήζσο, ηέηνηεο πξνδηαγξαθέο απηφλνκσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ θαηαιήγνπλ ζε θνηλέο απνδνρέο 

πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ θαζψο θαη ζηελ πηνζέηεζε παγθφζκησλ πξνηχπσλ ηφζν γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 

Μία ραξαθηεξηζηηθή απεηθφληζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ΑΠΤ 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.1 [Anne Thomas, 2003]: 

 

Σρήκα 4.1 Τα θύξηα ζπζηαηηθά ηεο ΑΠΥ [Πεγή: Anne Thomas, 2003] 

ηελ αξρηηεθηνληθή πξνζαλαηνιηδφκελε ζε ππεξεζίεο ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ βαζηθά ζπζηαηηθά, 



  Κεθάιαην 4: Τα Αλνηθηά Σπζηήκαηα Υπεξκέζσλ – Πξνζαλαηνιηδόκελα ζε Υπεξεζίεο (ΑΣΥ-ΠΥ) 

 

     54 

ξφινπο θαη ζπζρεηίζεηο πνπ βνεζνχλ κηα εθαξκνγή – πειάηε λα ζπλδεζεί κε κηα ππεξεζία. Απηά ηα 

ζπζηαηηθά αθνξνχλ κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ, λα δηαθεκίζνπλ θαη λα 

αλαθαιχςνπλ κηα ππεξεζία αιιά θαη λα επηηξέςνπλ ηε δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία 

απηή. Σα πεξηζζφηεξα πιαίζηα ππνζηήξημεο ελδηάκεζεο επηθνηλσλίαο, φπσο ηα RPC [RPC], CORBA 

[CORBA], DCOM [DCOM], θαη RMI [RMI[, ζηεξίδνληαη ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε.  

Οη ηξεηο βαζηθνί ξφινη ζηελ ΑΠΤ είλαη ν πάξνρνο ππεξεζηώλ (service provider), ν θαηαλαισηήο 

ππεξεζηψλ (service consumer), θαη ν κεζίηεο ππεξεζηώλ (service broker). Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαζέηεη 

ηελ ππεξεζία πξνο ρξήζε, ν θαηαλαισηήο ππεξεζηψλ είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία ελψ ν 

κεζίηεο ππεξεζηψλ αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο θαη αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ. Δθηφο απφ ηνπο 

ξφινπο, ππάξρνπλ θαη νη ηξεηο βαζηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη ν πειάηεο (client), ε ίδηα ε ππεξεζία 

(service), θαη ε ζχκβαζε ππεξεζηψλ (service contract). Ο πειάηεο είλαη ν θψδηθαο πνπ ν θαηαλαισηήο 

ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία ε ππεξεζία είλαη ν θψδηθαο πνπ παξέρεη 

ηελ ππεξεζία θαη ε ζχκβαζε ππεξεζηψλ πεξηγξάθεη ην API πνπ ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί γηα λα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία. Κάζε έλαο απφ ηνπο ηξεηο ξφινπο αιιά θαη νληφηεηεο ηεο ΑΠΤ δξνπλ κε 

ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο αλαδήηεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ απφ πηζαλνχο πειάηεο. 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζην πιαίζην απηφ είλαη ε θαηαρψξεζε ππεξεζίαο (register), ε αλαδήηεζή 

ηεο (search) θαη ε δέζκεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζή ηεο (bind). Όηαλ έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ θαζηζηά κηα 

ππεξεζία δηαζέζηκε, πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζία κε ηελ έθδνζε κηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ. Ο πάξνρνο 

θαηαρσξεί έπεηηα ηελ ππεξεζία ζε έλα κεζίηε ππεξεζηψλ. Ο θαηαλαισηήο ππεξεζηψλ ξσηά ην κεζίηε 

ππεξεζηψλ γηα λα βξεη κηα ζπκβαηή ππεξεζία. Ο κεζίηεο ππεξεζηψλ δίλεη ζηνλ θαηαλαισηή ηηο 

θαηεπζχλζεηο ζην πψο λα βξεη ηελ ππεξεζία θαη ηε ζχκβαζε ππεξεζηψλ ηνπ. Ο θαηαλαισηήο ππεξεζηψλ 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζχκβαζε γηα λα νινθιεξψζεη ηνλ πειάηε κε ηελ ππεξεζία θαη έηζη, ν πειάηεο κπνξεί 

πιένλ λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη  ηελ ππεξεζία απηή. 

ήκεξα, ζην πιαίζην ηεο ΑΠΤ – ηεο ιεγφκελεο θαη σο «ζχγρξνλε ΑΠΤ» – έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί έλα 

ζχλνιν απφ δηεζλή πξφηππα (standards), έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη λα έρνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηηο εληάμεη ζε ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ΑΠΤ. Ζ πην θνηλά 

απνδερηή πξνζέγγηζε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ βαζηζκέλα ζε ΑΠΤ, είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ (Web-Services ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη κε ηνλ Αγγιηθφ φξν απφ εδψ θαη ζην 

εμήο). Παξαθάησ αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ Web-Services, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην κέζν 

κε ην νπνίν πινπνηήζεθαλ νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ δηδαθηνξηθνχ. 
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4.3.1 Σα Web Services 

Ζ ηερλνινγία ησλ Web Services απνηειεί κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ησλ ΑΠΤ κε 

ζηφρν ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ινγηζκηθνχ σο ππεξεζία πάλσ απφ ην δηαδίθηπν, 

πεξηθιείνληαο ππνινγηζηηθά (ή ινγηθά) κνληέια κε XML [Aoyama 2002]. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ W3C σο Web Service αλαθέξεηαη: ― κία εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ε νπνία είλαη 

δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί απφ έλα URI [IETF RFC 2396], θαη ηφζν ην δηαπξνζσπείν ηνπ φζν θαη νη 

δεζκνί ηνπ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζζνχλ, πεξηγξαθνχλ θαη αλαθαιπθζνχλ κέζσ θεηκέλσλ XML. 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη άκεζεο δηαδξάζεηο κε άιιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ κε ρξήζε κελπκάησλ 

βαζηζκέλα ζε XML θαη πξσηφθνιια ηνπ δηαδηθηχνπ ‖ [Web Service]. 

Έλα ηππηθφ κνληέιν Web Service απνηειείηαη απφ έλαλ εμππεξεηεηή SOAP (Simple Object Access 

Protocol) [SOAP], ν νπνίνο αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, κέζσ ελφο ζπλφινπ απφ πξάμεηο 

πξνζβάζηκεο απφ δίθηπν κε ρξήζε κελπκάησλ (ζχκθσλα κε απνδεθηά πξφηππα – standards) βαζηζκέλα 

ζε XML. Γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ελφο Web Service ρξεζηκνπνηείηαη κία εηδηθή γιψζζα πεξηγξαθήο 

Web Service: ε WSDL (Web Service Description Language) [WSDL]. 

SOAP Client

Web Service

Requester

Web Services

Repository

UDDI

Registry

Web Service

Communication

(SOAP Request /

SOAP Response)

WSDL of Result Service

Search for a web service

Registration /

Publication

SOAP

Server

Web Service
WSDL

 

Σρήκα 4.2 Σρέδην ρξήζεο ησλ Web Services [Πεγή: Karousos et al. 2003b] 

Ζ απνδνρή ελφο ζπλφινπ απφ δηεζλή πξφηππα φζν αθνξά ζηα Web Services, νδήγεζε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ Web Services κε έλα πνιχ θνηλφ ηξφπν. 

Απηά ηα πξφηππα έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο θαηαζθεπαζηέο εθαξκνγψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα Web 

http://www.w3.org/TR/ws-desc-reqs/#URIRef
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Services κε επθνιία θαη ρσξίο κεγάιν θφπν. ην ζρήκα 4.2 παξνπζηάδεηαη έλα βαζηθφ ζρέδην ηεο ρξήζεο 

ησλ Web Services. 

Σν πξσηφθνιιν SOAP (Simple Object Access Protocol) απνηειεί έλα δηεζλέο πξφηππν απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ W3C. Σν SOAP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ απνζηνιήο θαη ιήςεο 

αληηθεηκέλσλ δνκεκέλα ζε κνξθή XML. Έηζη, θάζε ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί κε SOAP κπνξεί λα 

ιακβάλεη θιήζεηο γηα κεζφδνπο, πεξλψληαο ζε απηή αληίζηνηρα αληηθείκελα ζε XML. To πην 

ζπλεζηζκέλν πξσηφθνιιν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ζε SOAP είλαη ην 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Παξφια απηά, ην SOAP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια, φπσο ην File Transfer Protocol (FTP) θαη ην Simple Mail Transfer Protocol 

(SMTP). 

Ζ γιψζζα WSDL (Web Service Description Language) είλαη κία γιψζζα βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηηο 

XML, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη θαη λα πεξηγξάςεη πιήξσο ην δηαπξνζσπείν πνπ 

παξέρεηαη απφ έλα Web Service. Μεηά ηνλ νξηζκφ ηεο γιψζζαο απηήο σο δηεζλέο πξφηππν απφ ην W3C 

[WSDL], είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ WSDL αξρείσλ πεξηγξαθήο 

Web Services, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ ζην δηαδίθηπν, θαη νη ζχλδεζκνη πξνο απηά λα 

νδεγνχλ έλαλ άλζξσπν ή έλα πξφγξακκα ζηελ θαηαλφεζε ηεο ππεξεζίαο θαη, ελδερνκέλσο, ηελ 

απηφκαηε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ-πειάηε γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο. 

Σν UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) [UDDI] είλαη έλα πξσηφθνιιν 

θαηαρψξεζεο ησλ Web Services. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα Web Services θαη 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηελ θαηαρψξεζε δεκφζησλ, ηδησηηθψλ ή θαη πβξηδηθψλ ηχπσλ πιεξνθνξίαο. Ζ 

θαηαρψξεζε ζην UDDI ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην Web Service. Αξρηθά, 

ζα πξέπεη λα έρεη αλαθνξά ζην αξρείν WSDL πνπ ζα πεξηγξάθεη ην Web Service, αιιά θαη ζηελ 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην Web Service. Δπηπξφζζεηα, κία θαηαρψξεζε ζα πξέπεη λα έρεη θαη 

άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο (αθφκα θαη κε ηερληθέο) γηα ην Web Service θαη ηνλ πάξνρφ ηνπ, φπσο ην 

θφζηνο ηνπ, ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ θαη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζίαο. 

Οη θαηαρσξεηέο ζηνπ νπνίνπο θαηαρσξείηαη ε χπαξμε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε πιήξεο 

πεξηγξαθή ηνπο κπνξεί λα είλαη δεκφζηνη, ηδησηηθνί ή θαη πβξηδηθνί. Έλαο δεκφζηνο θαηαρσξεηήο παξέρεη 

ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζνπλ θαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα θάλνπλ γλσζηά ηα 

Web Services ηνπο. Καηφπηλ, νη θαηαρσξεηέο απηνί, είλαη δηαζέζηκνη ζην θνηλφ γηα αλαδήηεζε θαη 

κεηαθφξησζε πιεξνθνξίαο γηα ηα δηαζέζηκα Web Services. Έλαο ηδησηηθφο θαηαρσξεηήο δελ παξέρεη 

ππεξεζίεο ζην επξχ θνηλφ. Αληίζεηα, είλαη αθηεξσκέλνο ζε έλα κηθξφ θχθιν ελδηαθεξνκέλσλ – ζπλήζσο 

εηαηξηψλ – θαη παξέρεη δπλαηφηεηα δηακνίξαζεο ησλ Web Services κφλν κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
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πειαηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ θχθιν. Σέινο, έλαο πβξηδηθφο θαηαρσξεηήο 

ιεηηνπξγεί κε επειημία: παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην επξχ θνηλφ, αιιά κε αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ηίζεληαη αλά πεξίπησζε. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ Web Services 

[Fremantle et al. 2002]: 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα: Έλα Web Service παξέρεη αλεμαξηεζία πιαηθφξκαο πιηθνχ αιιά θαη 

ινγηζκηθνχ. Όπνηνο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηα δηεζλή πξφηππα (standards) ηεο ηερλνινγίαο απηήο, 

κπνξεί πνιχ εχθνια λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε έλα Web Service. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα αξρεία WSDL είλαη δπλαηή ε απηφκαηε δεκηνπξγία ελφο πειάηε SOAP. 

 Οινθιήξσζε: Έλα Web Service κπνξεί εχθνια λα νινθιεξσζεί κε νπνηαδήπνηε δηθηπαθή 

εθαξκνγή, αλεμάξηεηα απφ ηηο εζσηεξηθέο πξνγξακκαηηζηεθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο. 

 Γηαζεζηκόηεηα: Ο θαηαζθεπαζηήο ελφο Web Service παξέρεη ηθαλή πιεξνθφξεζε, έηζη ψζηε 

θάζε έλαο θαηαζθεπαζηήο λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Web Service απηφ θηηάρλνληαο 

πξψηα έλαλ πειάηε. 

 Σπλζεζηκόηεηα: Σα Web Services κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηκήκα ελφο πην ζχλζεηνπ Web 

Service. 

 Απηό-πεξηγξαθή: Σα Web Services έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα αλαθαιπθζνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ. Έηζη, ην 

δηαπξνζσπείν, ε ηνπνζεζία θαη νη πιεξνθνξίεο πξνζπέιαζεο ηνπ Web Service είλαη 

αλαγλσξίζηκεο απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. 

 Γεκνζηόηεηα: Ζ παξνρή ησλ πεξηγξαθψλ ησλ Web Services ζε δεκφζηoπο θαηαρσξεηέο ηα θάλεη 

εχθνια αλαδεηήζεκα θαη ρξεζηκνπνηήζηκα απφ νπνηνδήπνηε ρξήζηε. 

Οινθιεξψλνληαο, ζε αληίζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ HTTP πξσηνθφιινπ, ζην νπνίν ε επηζπλάπηεηαη φιε ε 

επηπιένλ επηζπκεηή ζεκαζηνινγία, ε έλλνηα ησλ Web Services επηηξέπεη ζηε ζεκαζηνινγία λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλε γηα θάζε δηαζέζηκε κέζνδν πνπ παξέρεηαη θαη, έηζη, είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηεο απφ 

νπνηαδήπνηε ινγηζκηθά ζπζηήκαηα κε απηφκαην ηξφπν. ε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ηεο ελαιιαγήο 

ηνπ βαζηθνχ πξσηνθφιινπ κεηαθνξάο (HTTP, FTP θ.α.) θαη ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ Web 

Services, ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ 

δηαδηθηχνπ πςειήο πνηφηεηαο. 
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4.4 Ζ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΤ-ΠΤ 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνινγίαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πξνζαλαηνιηδφκελε ζε ππεξεζίεο, κε ηελ ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή ησλ Τ νδεγεί ζε 

έλαλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Τ θαη ηαπηφρξνλα εηζάγεη ηα Αλνηθηά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ Πξνζαλαηνιηδφκελα ζε Τπεξεζίεο (ΑΤ-ΠΤ). Σα ΑΤ-ΠΤ ζρεδηάδνληαη βαζηζκέλα ζηηο 

αξρέο ηεο ΑΠΤ κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζα θάλνπλ δπλαηή ηε 

δηεχξπλζε ηεο παξνρήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζε εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

Αλ θαη απηφ είλαη ην βαζηθφ ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή, είλαη βέβαην πσο, δελ 

απνηειεί κία θαηλνηφκα πξφηαζε, αιιά κία θπζηθή εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Τ, φπσο απηή 

πξνέθπςε απφ ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ηεο επνρήο καο θαη ηηο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ ζηνλ θφζκν.  

4.4.1 Πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο – ζε ζρέζε 

κε απηά ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ΑΤ θαη ΑΤ-ΒΦ, είλαη φηη, πξψηνλ, δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

ησλ ελλνηνινγηθψλ επηπέδσλ ππεξθεηκέλνπ θαη, δεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία θάζε ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

βαζίδεηαη, φρη ζε θξηηήξηα ινγηθνχ ή θπζηθνχ δηαρσξηζκνχ δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγηψλ ή επηπέδσλ, αιιά ζε 

θξηηήξηα φπσο, ε ηθαλφηεηα απηφλνκεο δξάζεο, ε παξνρή θαηαλνεηνχ ζπλφινπ ιεηηνπξγηψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

Έηζη, ζηα ΑΤ-ΠΤ δελ πξέπεη λα ςάρλνπκε λα βξνχκε πνηφ ηκήκα ηνπ απνηειεί ηε βάζε, πνηφ ην 

ελδηάκεζν επίπεδν ή ην επίπεδν ππεξεζίαο ππεξθεηκέλνπ θαη πνηφ ηνλ πειάηε. Αλ θαη ζπλήζσο ν 

ελλνηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ή ησλ ςεθίδσλ ελφο Τ κπνξεί λα ηαπηηζηεί 

κε ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαη‘αληηζηνίρεζε, ζε έλα ΑΤ-ΠΤ ε ίδηα ε ππεξεζία 

απνζήθεπζεο ππεξθεηκέλνπ κπνξεί λα είλαη έλαο απιφο πειάηεο ζε έλα άιιν ζχζηεκα φπσο θαη ν ηειηθφο 

πειάηεο ηνπ ΑΤ-ΠΤ κπνξεί λα παίξλεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία απφ ην ζχζηεκα κε ηε κεζνιάβεζε 

παξαπάλσ απφ ελφο Services. Ο θαηαιιειφηεξνο, ινηπφλ, ηξφπνο λα απεηθνλίζνπκε έλα ηέηνην ζχζηεκα 

ζα ήηαλ ν παξαιιειηζκφο ηνπ κε έλα γξάθν φπνπ φινη νη θφκβνη ηνπ απνηεινχλ απηφλνκεο ππεξεζίεο, 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο εθηειεί κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε θαη απζηεξψο θαζνξηζκέλε (θαη πεξηγξαθφκελε) 

ιεηηνπξγία. Οη, δε, αθκέο ηνπ παξνπζηάδνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. Οιφθιεξνο ν 

γξάθνο απνηειεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή-πειάηε ε νπνία ζα απεηθνλίζεη 

ην ππεξθείκελν ζην ρξήζηε, ζα απαηηεζεί ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην λέν απηφ ζρεδηαζκφ δελ αληηζηνηρνχλ ππνρξεσηηθά ζηα γλψξηκα 

ππνζπζηήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ αξρηηεθηνληθψλ. Απηφ δηφηη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα 

ηέηνηα δεκηνπξγία ππεξεζηψλ έρνπλ λα θάλνπλ πιένλ θαη κε εμσγελήο παξάγνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κία ππεξεζία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί δηφηη απιά ηαηξηάδεη ζηηο απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ-πειαηψλ θαη ζα 

απινχζηεπε ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο καδί ηνπο. Μία άιιε ππεξεζία ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ηνπ Τ αλεμάξηεηα αλ δηαρψξηδε ή φρη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα δφκεζεο κε απηήλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ απφθαζε απηή ζα κπνξνχζε λα παξζεί κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ ΑΠΤ θαη φρη κε 

βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΑΤ ή θαη ζηα ΑΤ-ΒΦ. 

 

Σρήκα 4.3 Παξάδεηγκα ΣΥ πξνζαλαηνιηδόκελν ζε ππεξεζίεο 

Γηα παξάδεηγκα, ζην ζρήκα 4.3 βιέπνπκε ηε κεηαηξνπή ησλ ηκεκάησλ, θαη‘αληηζηνίρηζε απηήλ ηε θνξά, 

ησλ ΑΤ-ΒΦ ζε απηφλνκεο ππεξεζίεο. Παξ‘φιν πνπ ηα δχν ζρήκαηα θαίλεηαη λα έρνπλ αξθεηέο 

νκνηφηεηεο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο έγθεηηαη ηφζν ζην φηη ην ζρήκα απηφ δελ 

απνηειεί κνλαδηθή πξνζέγγηζε ηεο ΟΑ, φζν θαη ζην φηη πιένλ ε έλλνηα ησλ επηπέδσλ έρεη ραζεί. Έηζη, 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε έλα ζρήκα ζην νπνίν θάπνηεο 

απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζε κία, ή αθφκα θαη λα είλαη δηαρσξηζκέλεο ζε 

πνιιέο. Ζ κεγάιε, ινηπφλ, δηαθνξά κε ηα ζρήκαηα ησλ ππαξρφλησλ αξρηηεθηνληθψλ είλαη πσο, πιένλ, ζε 

ηέηνηνπο ζρεδηαζκνχο δελ ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ινγηθνχ απφ ην θπζηθφ ηκήκα, αιιά, αληίζεηα, 

θάζε θφκβνο-ππεξεζία ηνπ ζρήκαηνο απνηειεί θαη έλα πξαγκαηηθφ δηθηπαθφ ινγηζκηθφ πνπ παξέρεη απηή 

ηελ ππεξεζία. 

Τπεξεζία 

Απνζήθεπζεο 

Πεξηερνκέλνπ 

Δθαξκνγή 

Τπεξεζία 

Απνζήθεπζεο 

Γνκήο 

Τπεξεζία 

Γόκεζεο 

Τπεξεζία 

πκπεξηθνξάο 
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Ζ κειέηε ησλ Τ θαη ηελ ΑΠΤ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

θάζε έλα ζχζηεκα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ΑΤ-ΠΤ πξέπεη, θαη‘αξράο, λα ππνζηεξίδεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΑΠΤ (πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην). Ηδηαίηεξα δε γηα ηε κεηάβαζε 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο αξρηηεθηνληθέο ησλ Τ ζηελ πξνηεηλφκελε, ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ ΑΤ-ΠΤ: 

 Λεηηνπξγία κε αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ΑΤ-ΠΤ είλαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ θπζηθψλ ηκεκάησλ ησλ ΑΤ-ΠΤ σο αλεμάξηεηεο 

ππεξεζίεο ζην δηαδίθηπν. Με ηνλ φξν αλεμαξηεζία ελλνείηαη α) ε ηάζε γηα ραιάξσζε ησλ 

πνιχπινθσλ – θαη πνιιέο θνξέο κε πεξηγξαθφκελσλ - δεζκψλ θάζε ππεξεζίαο κε άιιεο ςεθίδεο 

ινγηζκηθνχ β) ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζε 

νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ πειάηε πνπ ζπκβαδίδεη κε ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο θαη γ) ε 

ελζσκάησζε ζπγγεληθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ σο ζχλνιν παξέρνπλ κηα δηαθξηηή ππεξεζία ζηνπο 

πειάηεο. Σέηνηεο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο γεληθφηεξεο γξακκέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ ΑΤ ή θαη ησλ ΑΤ-ΒΦ, αιιά θπζηθά κπνξεί θαη λα παξεθθιίλνπλ φζν 

αθνξά ζηα επίπεδα θαη ζηα δηαρσξηζκέλα ηκήκαηα. 

 Φξήζε θνηλνύ πξσηόθνιινπ επηθνηλσλίαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ΑΤ-

ΠΤ δελ είλαη κφλν ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ 

πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο. Έηζη, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξερφκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θάζε ππεξεζίαο, ν ηξφπνο ζχλαςεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ππεξεζία απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο γηα θάζε ππεξεζία. Σν πξσηφθνιιν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη θνηλφ κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη λα απνηειεί πξφηππν επξείαο απνδνρήο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ρξήζε ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κε ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο 

έμσ απφ ην Τ. Ζ αλάγθε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ πεξηνξίδεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηηο επηινγέο ηνπ πξσηνθφιινπ αθνχ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη πηνζεηεκέλν θαη απφ 

ηελ θνηλφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ πξσηφθνιιν πνπ θαιχπηεη ηέηνηεο 

πξνδηαγξαθέο είλαη ην SOAP. 

 Πεξηγξαθή ππεξεζίαο. Κάζε ππεξεζία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα 

πεξηγξάθεηαη κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν θαη θνηλά απνδεθηφ ηξφπν. Ζ πεξηγξαθή κίαο ππεξεζίαο 

ηνπ ΑΤ-ΠΤ ζα πξέπεη λα έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θάλνπλ ηελ ππεξεζία 

απηή θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζπειάζηκε. Έηζη κία ηέηνηα πεξηγξαθή ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

o Σν δεκηνπξγφ ηεο ππεξεζίαο: ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ. 
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o Λεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο: θπζηθή ηνπνζεζία ηεο ππεξεζίαο, 

ππνζηεξηδφκελν πξσηφθνιιν, ππνζηεξηδφκελεο πξάμεηο, δεδνκέλα εηζφδνπ – εμφδνπ 

θιπ. 

o Με ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο: αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πνιηηηθή ρξήζεο ππεξεζίαο, 

θφζηνο, ηνπνζεζίεο δηαθφξσλ παξαδεηγκάησλ ή νδεγηψλ ρξήζεο θιπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ν πξνθαζνξηζκέλνο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο, ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε θάπνηα θνηλά απνδεθηή γιψζζα πεξηγξαθήο ππεξεζίαο φπσο ε WSDL, WADL. Ζ δε 

πεξηγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλψζηκε ηφζν απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα φζν θαη απφ ηνλ 

άλζξσπν. 

 Αλαδήηεζε ππεξεζηώλ. Κάζε ππεξεζία πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο 

ππεξθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε πηζαλφ ρξήζηε ηεο. Χο 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα νξηζηεί κία άιιε ππεξεζία ή γεληθφηεξα έλα δηθηπαθφ 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν λα ζέιεη λα εθκεηαιιεπηεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θάησ απφ ην πιαίζην ηνπ 

δηθνχ ηνπ πεδίνπ δξάζεο. Αλ θαη ν ηξφπνο αλαδήηεζεο ηεο ππεξεζίαο δελ πξνθαζνξίδεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο, είλαη δεδνκέλν πσο ε ίδηα ε πεξηγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαρσξείηαη ή λα πξνζπειαχλεηαη ζε/απφ εηδηθνχ ζθνπνχ 

θαηαρσξεηέο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ζε βάζεηο κε θαηαρσξήζεηο. Δπηπιένλ, ε 

ηήξεζε ηππνπνηεκέλνπ ηξφπνπ πεξηγξαθήο αιιά θαη πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο γηα θάζε 

ππεξεζία ζε θάζε ζχζηεκα, ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο ελζσκάησζήο-δηαιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηα ζπζηήκαηα αθνχ ην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο – πειάηε ππεχζπλν γηα 

ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία ζα απνηειεί εχθνιν θνκκάηη πξνο πινπνίεζε απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο θαη ζα ππνζηεξίδεηαη, αλ φρη κε απηφκαην, ηνπιάρηζηνλ κε εκηαπηφκαην ηξφπν. 

Παξαδείγκαηα πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ βαζηζκέλα ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή δελ ππάξρνπλ 

θάησ απφ ην απζηεξφ πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζην παξειζφλ θαη 

πνπ ζηελ νπζία απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηε ζεψξεζε ηεο λέαο ηάζεο ζρεδίαζεο: 

 Tν Multiple Open Services project [Wiil et al. 2001c] απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ. 

 Καηφπηλ, ην ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ SoFar [Avila-Rosas et al. 2002] ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

ηερλνινγία ησλ Web Services σο έλα θνηλά απνδεθηφ ηξφπν παξνρήο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ 

ζην δηαδίθηπν. 
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 Οκνίσο, ε πξνζπάζεηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ηαμηλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

Babylon ζε απηφλνκν Web Service, ε νπνία έγηλε ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, έδσζε 

πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο ΑΠΤ απφ ηα Τ. 

 Σέινο, ην ζχζηεκα CoPe_it! απνηέιεζε έλα παξάδεηγκα ηεο εθ λένπ πινπνίεζεο ελφο Τ 

βαζηζκέλε ζε ΑΠΤ. Οη δπλαηφηεηεο παξνρήο ιεηηνπξγηψλ ππεξκέζσλ απφ ην ζχζηεκα ήηαλ 

ηεξάζηηεο θαζψο φιν ζρεδφλ ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ππεξεζίεο έηνηκεο λα εμππεξεηήζνπλ 

αηηήζεηο απφ νπνηνδήπνηε πηζαλφ πειάηε. 

4.4.2 Γπλαηόηεηεο, πξννπηηθέο θαη δπζθνιίεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ΑΤ-ΠΤ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΑΠΤ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Τ αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνπκε ηηο 

αλακελφκελεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ησλ ΑΤ-ΠΤ, αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε κίαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο. Σφζν ηα ζεηηθά ζεκεία, φζν θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ ηίζεληαη παξαθάησ, πξνέθπςαλ θαη επηβεβαηψλνληαη απφ ηα πξαγκαηηθά ζελάξηα 

πινπνίεζεο ΑΤ-ΠΤ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη αλαθέξνληαη 

ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Ζ αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ – πιενλεθηεκάησλ ησλ ΑΤ-ΠΤ κπνξεί λα δηαρσξηζζεί ζε δχν δηαθξηηά 

κέξε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ: απηφ ηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαη απηφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ: 

4.4.2.1 Γπλαηόηεηεο θαηά ηε ζρεδίαζε – πινπνίεζεε 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζπζηεκάησλ βαζηδφκελσλ ζε ΑΠΤ είλαη ε δπλαηόηεηα δηάζπαζεο κίαο 

ππεξεζίαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ππεξεζίεο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζθνπνύ ραξαθηεξηδφκελεο απφ κία πην θαηαλνεηή γθάκα ιεηηνπξγηψλ. Πέξαλ ηνχηνπ, απηφ δίλεη θαη ην 

πιενλέθηεκα ηεο επηιεθηηθήο παξνρήο ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπλφινπ ιεηηνπξγηψλ απφ έλα κεγάιν ζχλνιν 

ζε πηζαλνχο πειάηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε έλα πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζύλζεησλ ππεξεζηώλ (composite services), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηαιεηηνπξγία ή νινθιήξσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο αλεμάξηεηεο 

ππεξεζίαο, ε νπνία κπνξεί λα θαιχςεη έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη δπλαηή 

ε δεκηνπξγία κίαο ππεξεζίαο δηαζχλδεζεο (link service), ε νπνία λα αιιειεπηδξά κε ηελ ππεξεζία 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ππεξεζία δφκεζεο, έηζη ψζηε λα παξάγεη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο δφκεζεο θαη 

πινήγεζεο ππεξθεηκέλνπ, θξχβνληαο απφ ηνλ πειάηε ηεο ηελ χπαξμε ησλ δχν κηθξφηεξσλ ππεξεζηψλ. 
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Απηή είλαη θαη ε βαζηθή αηηία ηεο κε χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ ζην αξρηηεθηνληθφ ζρήκα απηήο 

ηεο ηάζεο. 

Ζ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ έλα ζχζηεκα ή ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα πνπ δηέπεη ηηο 

ππεξεζίεο απηέο ζπληεινχλ ζηελ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε μέλα ζπζηήκαηα, ή 

αθφκα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ρψξν ηνπ ππεξθεηκέλνπ ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηα γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ, δηφηη δελ 

ήηαλ δπλαηφ απφ φια ηα Τ λα παξέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν ιεηηνπξγηψλ ζε ηξίηνπο θαη, 

δεχηεξν, δηφηη απηά πνπ είραλ δηαζέζηκεο θάπνηεο ιεηηνπξγίεο κέζα απφ ινγηζκηθέο ςεθίδεο απαηηνχζαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν θαη θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ πειάηε 

ρσξίο θακία βνήζεηα. ε αληίζεζε, νη ππεξεζίεο ππεξκέζσλ θαηαζθεπαζκέλεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο 

πξνδηαγξαθέο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ άιια ινγηζκηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο θαλφλεο επηθνηλσλίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο βαζηζκέλνπο ζε δηεζλή πξφηππα. 

Φπζηθά, ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζην πιαίζην ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ππάξρνπλ – εθηφο ηνπ πξσηνθφιινπ 

– θαη άιινη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε 

νλνκαηνινγία θαη ν ηξφπνο αλαθνξάο ζε θφκβνπο-ζπλδέζκνπο-ππεξεζίεο [Tzagarakis et al. 2000], ε 

πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πεδίνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ε θαηαλφεζε φισλ ησλ δηαδνρηθψλ πξάμεσλ πνπ πξέπεη 

λα θιεζνχλ, ε χπαξμε ή φρη βνήζεηαο πξνο ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζε κνξθή νδεγψλ, παξαδεηγκάησλ θ.α. 

Ζ δεκηνπξγία πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάζε ππεξεζία μερσξηζηά αιιά θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλαδήηεζή ηνπο απφ άιια ζπζηήκαηα, δε δίλεη 

κφλν έλα κεγάιν ζεσξεηηθφ πιενλέθηεκα ζηα ζπζηήκαηα απηά, αιιά παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

ζρεδηαζηέο - πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ λα ςάμνπλ γηα κία ππεξεζία, λα ηελ εληνπίζνπλ, λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γη‘απηήλ θαη, ηέινο, λα δεκηνπξγήζνπλ κε κεγάιε επθνιία ηελ απαξαίηεηε 

ππνδνκή γηα λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηεο. Αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο κέρξη ζήκεξα ζηα Τ δελ ππάξρνπλ 

νχηε ζην επξχ θνηλφ αιιά νχηε θαλ ζηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ θαη ζρεδηαζηψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ επαλάζηαζε πνπ έθεξε απηή ε αξρηηεθηνληθή δελ είλαη κφλν ζε επίπεδν κνληέινπ, αιιά θζάλεη θαη ζε 

ρακειφ επίπεδν, εθεί δειαδή πνπ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί θψδηθαο. Πιένλ ζρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγψλ φζν θαη ζηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα εθαξκνγέο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ απηφκαηε παξαγσγή θψδηθα 

ππεχζπλνπ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κε θάπνηα Web Service γλσξίδνληαο κφλν ην 

αξρείν πεξηγξαθήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζην Microsoft Visual Studio, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

– γελλήηξηα θψδηθα – ε νπνία δέρεηαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αξρείνπ πεξηγξαθήο κίαο ππεξεζίαο ζην 

δηαδίθηπν θαη δεκηνπξγεί απηφκαηα κία βηβιηνζήθε κε φιεο ηηο εληνιέο θιήζεο ηεο ππεξεζίαο πνπ 
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επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζαλ λα ήηαλ εληνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, 

είλαη θαλεξφ, πσο ε νινθιήξσζε ή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηέηνηνπ ηχπνπ ππεξεζίεο έρνπλ αξθεηά 

ρακειό επίπεδν θόζηνπο. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζε AΠΤ ππνζηεξίδνπλ φρη κφλν 

ηελ «θιαζηθή» αλαδήηεζε ππεξεζηψλ κέζσ ησλ θαηαρσξεηψλ ή ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ππεξεζηώλ βαζηζκέλε ζε κεηα-πεξηγξαθέο ππεξεζηψλ [Pandis et 

al. 2005] θαη εκπλεπζκέλε απφ ηελ ηδέα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ [Berners-Lee 1999]. Καηά ζπλέπεηα, 

είλαη δπλαηή – γηα παξάδεηγκα - ε αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

εθαξκνγήο (π.ρ. ππεξεζίεο ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ) πνπ δίλνληαη δσξεάλ γηα ρξήζε ζε γεσγξαθηθά 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο παξφιν πνπ ηα Τ-ΒΦ είλαη πνιχ ιίγα ζήκεξα, θαη απηφ δηφηη, ππάξρεη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπζηεκάησλ ήδε πινπνηεκέλνο ζε αξρηηεθηνληθέο παιαηφηεξσλ εηψλ, ε πηνζέηεζε 

ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο δελ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ αξρή. Αλ 

θαη πνιιά απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα δελ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΑΤ-ΒΦ, 

ππάξρνπλ κεξηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή απηή σο έλα κέζν 

πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ πνπ δηαζέηνπλ ή θάπνηνλ κνλαδηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί 

λα είλαη ρξήζηκεο ζε ηξίηνπο. Δίλαη ινηπφλ δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζε 

ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε ππεξεζίεο ή αθφκα θαη λα επεθηαζνχλ ζρεδηαζηηθά, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ 

επηπιένλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα κεηαηξνπήο παξνπζηάδεηαη ζην 

επφκελν θεθάιαην. 

4.4.2.2 Γπλαηόηεηεο θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή 

Δμεηάδνληαο ηα ΑΤ-ΠΤ απφ κία άιιε πξννπηηθή, απηή ηεο ρξήζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο, κπνξεί 

εχθνια θαλείο λα δηαπηζηψζεη πσο απηή ε επειημία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη πηζαλφ λα έρεη ζεηηθέο επηξξνέο ηφζν ζηελ πνιηηηθή πξνώζεζεο φζν θαη θνζηνιόγεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. πγθεθξηκέλα, θάπνηνη απφ ηνπο γλσζηνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ 

Shackelford [Shackelford et al. 1993] πιένλ ιχλνληαη αθνχ ν δεκηνπξγφο ή ν ηδηνθηήηεο ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πνηεο αθξηβψο ιεηηνπξγίεο λα παξέρεη θαη λα θνζηνινγεί 

πξνο ηξίηνπο, πνηα πνιηηηθή δηάζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ λα πηνζεηήζεη θαη ηη βαζκφ επειημίαο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ επηζπκεί λα έρεη. Έηζη ζε έλα ΑΤ-ΠΤ είλαη δπλαηφ θάπνηεο 

ππεξεζίεο λα κελ παξέρνληαη πξνο άιινπο, θάπνηεο λα παξέρνληαη έλαληη ακνηβήο ή κφλν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ρξεζηψλ, ελψ θάπνηεο άιιεο λα είλαη δσξεάλ γηα ρξήζε απφ φινπο. 
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Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο νινθιήξσζεο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηέηνηεο 

ππεξεζίεο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα αύμεζε ηεο δεκνζηόηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο απνδνρήο 

ηνπο απφ ην επξχ θνηλφ. Ηδηαίηεξα αλ ε επηινγή ησλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γίλεη κε 

γλψκνλα ηε ζπκβαηφηεηα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (π.ρ. Web Services, REST [Fielding 2000] θιπ), νη 

ππεξεζίεο ππεξκέζσλ ζα κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζηψλ εθαξκνγψλ 

ηζηνχ. Δπηρεηξεκαηηθά, ινηπφλ, ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα πεξηζζφηεξα έζνδα απφ πσιήζεηο 

ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ θαη, άξα, δπλαηφηεηεο εηζρψξεζεο ζε κία κεγάιε αγνξά. 

Σέινο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο (ησλ πξαγκαηηθψλ ρξήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ) είλαη δπλαηή ε 

εμεηδίθεπζε αιιά θαη ε παξακεηξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ (personalization). Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κε ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ 

ζχλζεησλ ππεξεζηψλ, πνπ απιά βαζίδνληαη επάλσ ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ελφο ΑΤ-ΠΤ θαη πνπ 

πξνσζνχλ ηηο ίδηεο ή έλα ππνζχλνιν απφ ηηο πξάμεηο ηεο ππεξεζίαο κε ηξφπν πνπ «δέλεη» θαιχηεξα ζηηο 

αλάγθεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ή κίαο θαηεγνξίαο ρξήζεσλ [karousos et al. 2006a]. Γηα παξάδεηγκα, 

κία ππεξεζία ηαμηλφκεζεο πνπ πξνζθέξεη γεληθέο πξάμεηο ηαμηλφκεζεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

εμεηδηθεπζεί ζε κία ππεξεζία θαηαιφγνπ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web Directory) ή ζε κία ππεξεζία 

δεκηνπξγίαο ηεξαξρηθψλ δνκψλ θιπ. 

4.4.2.3 Γπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο 

‗Όπσο είλαη θπζηθφ, ζε θάζε πξνηεηλφκελε ζρεδηαζηηθή αιιαγή ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή. Έηζη θαη ζηα Τ, ε πηνζέηεζε ηεο λέαο ζρεδηαζηηθήο αξρήο, παξφιν 

πνπ θαίλεηαη γεκάηε πιενλεθηήκαηα, δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία θαη εκπεξηέρεη πνιινχο θηλδχλνπο 

απνηπρίαο. Ζ επηβεβαίσζε ηνχηνπ θαίλεηαη ζην γεγνλφο φηη, παξφηη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηείλεη λα 

θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ππεξεζηψλ, κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ πιεξνχλ φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ΑΤ-ΠΤ. Αληίζεηα, αξθεηέο πξνζπάζεηεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε – αλ θαη 

ελζαξξπληηθέο – δελ θαίλεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε κία νινθιεξσηηθή ζρεδίαζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζε 

ππεξεζίεο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο αηηίεο. 

Σν πην ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα ζε πεξηπηψζεηο ΑΠΤ, είλαη ε δπζθνιία ηεο θάζεο ηεο αξρηθήο 

δηαδηθαζίαο δηαρσξηζκνχ αλεμάξηεησλ ηκεκάησλ πξνο δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Αθφκα 

θαη αλ ηα θξηηήξηα απηήο ηεο δηάζπαζεο είλαη πνιχ θαζνξηζκέλα, πνιιέο θνξέο ε πνιππινθόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ εχθνιε ηκεκαηνπνίεζε θαη δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ είλαη κία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απμεκέλεο 

πνιππινθφηεηαο, ε νπνία πνιιέο θνξέο απαηηεί απφ θάζε κέξνο, ςεθίδα, ηκήκα ή θαη επίπεδν ηνπ 
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ζπζηήκαηνο λα «γλσξίδεη» πιήξσο ηφζν ην κνληέιν δεδνκέλσλ φζν θαη ηε ινγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε φια ηα άιια ηκήκαηα. Καηά ζπλέπεηα, έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο ζε ππεξεζίεο θαζίζηαηαη, αλ φρη 

αδχλαηνο, ζίγνπξα πνιχ δχζθνινο. Αθφκα θαη ζηα ΑΤ ή θαη ζηα ΑΤ-ΒΦ, πνπ εθεί ε κνληεινπνίεζε 

είλαη αξθεηά πην δηαθξηηή, ε πνιππινθφηεηα είλαη ηφζν πςειή πνπ θάλεη απηέο ηηο ινγηθέο κνλάδεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα κελ αληηζηνηρνχλ ζε κία πξνο κία ζε θπζηθέο κνλάδεο, δειαδή ινγηζκηθέο ςεθίδεο. 

Παξφια απηά, αθφκα θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα ιίγα ινγηζκηθά ηκήκαηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο είλαη 

δπλαηφλ λα ζρεδηαζηνχλ σο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο. 

Ζ κεηάβαζε απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο πνπ είραλ πηνζεηεζεί απφ ην OHSWG ή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάζε έλα ζχζηεκα θαηά πεξίπησζε ζε θνηλά πξσηφθνιια γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο 

απνηειεί θαη απηή έλα δχζθνιν έξγν θαη πνιιέο θνξέο, κε ρακειφηεξα πνηνηηθά απνηειέζκαηα. Απηφ, 

δηφηη ζε ζχγθξηζε κε ηα πνιχ εμεηδηθεπκέλα πξσηφθνιια, φπσο ην OHP-Nav [Millard et al. 1998, Reich 

et al. 1999] θαη OHP-Wf [Wang et al. 1999b], πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, ε ρξήζε ησλ γεληθεπκέλσλ πξσηφθνιισλ επηθνηλσλίαο φπσο ην SOAP 

θαη ην HTTP αλαγθάδεη ηνπο ζρεδηαζηέο λα αθπξψζνπλ ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπο. Δπηπιένλ, σο 

γλσζηφλ ην πξσηφθνιιν SOAP θαη ηα αληίζηνηρά ηνπ απαηηνχλ κεγάιε πνζφηεηα ζπλνδεπηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζηελ θεθαιή (header) θάζε κελχκαηνο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη έλα νιφθιεξν 

ζχζηεκα αξθεηά πην αξγφ θαη πην θνξηηζκέλν ζε ζρέζε κε ην λα ρξεζηκνπνηνχζε έλα εμεηδηθεπκέλν 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Όκσο, απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο παγθφζκηα απνδεθηνχ 

πξσηνθφιινπ γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο Τ, αλνίγεη δηάπιαηα ηελ πφξηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

δεκνζηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο πξφβιεκα ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ αιιά 

θαη απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ θνηλφηεηα ησλ Τ είλαη ην νηθνλνκηθό θόζηνο. Απηφ κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζε δχν πεξηπηψζεηο: α) ην θφζηνο αλάπηπμεο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζε απηέο ηηο 

αξρέο, θαη β) ην θφζηνο κεηάβαζεο ελφο ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζηελ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία. Ζ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ ήηαλ αλέθαζελ δηαδηθαζία πςεινχ ηηκήκαηνο αλεμάξηεηα απφ 

ηελ επηινγή ηεο αξρηηεθηνληθήο. Αλ θαη ζηα ΑΤ αιιά θαη ζηα ΑΤ-ΒΦ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη 

ην πςειφ θφζηνο αλάπηπμεο κπνξεί λα «καιαθψζεη», αλ ζθεθηνχκε ην θφζηνο επέθηαζεο – 

νινθιήξσζεο ή θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αθφκα θαη εθεί, ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη αξθεηά πςειφ. Με 

ην ίδην ινηπφλ ζθεπηηθφ, ηα ΑΤ-ΠΤ ζπλερίδνπλ θαη έρνπλ πςειφ θφζηνο αλάπηπμεο, αθφκα θαη αλ κέζα 

ζηελ αξρηηεθηνληθή απηή, είλαη πην εχθνιε ε νινθιήξσζε μέλσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. ππεξεζία 

απνζήθεπζεο, ππεξεζίαο ειέγρνπ εθδφζεσλ θιπ) θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ή, θαη θαηφπηλ, ε 

νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ απφ ηξίηεο εθαξκνγέο. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο κεηάβαζεο ήδε 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ, ην θφζηνο κεηάβαζεο, φπσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην, κπνξεί λα είλαη 
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ειεγρφκελν. 

4.5 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάζηεθε κία λέα ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε, απηή ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξθεηκέλνπ πξνζαλαηνιηδφκελα ζε ππεξεζίεο. Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζή ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζρεδίαζεο, ην θεθάιαην απηφ πξνζπάζεζε λα ηεθκεξηψζεη πξψηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ θαη θαηφπηλ λα επεμεγήζεη ηηο ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο. 

Έηζη, έγηλε αξρηθά κία αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ θαη 

δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απνδνρήο ηνπο απφ ην επξχ 

θνηλφ. Παξάιιεια, κειεηήζεθε θαη αλαθέξζεθε ε ζεκαζία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ν ξφινο πνπ 

κπνξεί λα παίμεη σο κέζν πξνβνιήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ κέζα απφ ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα. ην πιαίζην απηφ, έγηλε κία θαηαγξαθή ησλ πξνζπαζεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο Τ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε πξνζπάζεηα απνηεινχζε κία 

εμεηδηθεπκέλε ιχζε, ε νπνία δχζθνια ζα κπνξνχζε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη ζαλ κεζνδνινγία 

πξνζέγγηζεο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθε ε αξρηηεθηνληθή πξνζαλαηνιηδφκελε ζε ππεξεζίεο ΑΠΤ, ε νπνία, αλ θαη 

έρεη αξθεηά κεγάιν παξειζφλ, ζηηο εκέξεο καο εμειίζζεηαη ζε κία πνιχ θαιή ιχζε πάλσ ζε ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο ινγηζκηθνχ θαη εχθνιεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Χο έλα 

ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα βαζηζκέλν ζε ΑΠΤ πνπ ιεηηνπξγεί πάλσ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, παξνπζηάζηεθε 

ε ηερλνινγία ησλ Web Services, ηα νπνία απνηεινχλ δηεζλέο πξφηππν. 

Αθνχ θαηαγξάθεθε θαη παξνπζηάζηεθε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν σξίκαζε ε ζθέςε ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξνζέγγηζεο, ζην θεθάιαην απηφ επηρεηξήζεθε θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ΑΤ-ΠΤ. 

Αλαθέξζεθαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο απηήο, θαζψο θαη νη λέεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη 

νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ απηνχ ηξφπνπ ζρεδίαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Τ. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν 

θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ Τ, φζν θαη σο νδεγφο γηα ηελ κεηαηξνπή ελφο ππάξρνλ Τ κε ζηφρν ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ ζην επξχ θνηλφ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, θαη ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα παξνπζηαζηνχλ 

δχν μερσξηζηά πξαγκαηηθά ζελάξηα: ην πξψην ζα αθνξά ζηε κεηαηξνπή ελφο Τ κε ζηφρν ηελ παξνρή 
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ππεξεζηψλ, ελψ ην δεχηεξν, ηε δεκηνπξγία εθ λένπ ελφο ΑΤ-ΠΤ. ε θάζε έλα απφ ηα δχν απηά ζελάξηα 

παξνπζηάδεηαη φιν ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ, αλαιχεηαη ε 

πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο θαη δηεμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε κεζφδνπ.  
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5 ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ ΑΡΥΔ ΣΖ ΑΠΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

Δίλαη γεγνλόο όηη ππάξρεη έλα κεγάιν ζύλνιν ΣΥ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην εξεπλεηηθώλ 

πξνζπαζεηώλ. Μάιηζηα, πνιιά από απηά έρνπλ εμειηρζεί ζε εκπνξηθά ινγηζκηθά πξντόληα. Τν θόζηνο 

αλάπηπμεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη αξθεηά πςειό αλεμαξηήησο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ πηνζεηείηαη, θαη 

έηζη αληίζεηα κε ηελ επθνιία δεκηνπξγίαο πάξα πνιιώλ εθαξκνγώλ, ε απόθαζε γηα εθ λένπ αλάπηπμε 

ελόο ΣΥ είλαη κία πνιύ δύζθνιε απόθαζε γηα νπνηνλδήπνηε εξεπλεηή ή επελδπηή. Δίλαη ινηπόλ 

ζεκαληηθό γηα ηελ παξνύζα έξεπλα όρη κόλν λα πξνηαζεί έλα λέν αξρηηεθηνληθό ζρέδην αλάπηπμεο ΣΥ, 

αιιά λα κειεηεζεί πσο είλαη δπλαηόλ ηα ππάξρνληα ΣΥ λα κπνξέζνπλ λα πηνζεηήζνπλ θάπνηεο από ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο κε ζηόρν ηελ εμέιημή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ζηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ θαη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεα θαη νινθιήξσζε κε μέλεο εθαξκνγέο. Τν πην ελδηαθέξνλ 

ζελάξην γηα κία ηέηνηα εμέιημε είλαη απηό ηεο πξνβνιήο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ ζε 

εθαξκνγέο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη κία πξνζέγγηζε βήκα πξνο βήκα, 

βαζηζκέλε ζηα ΑΠΥ κε ζηόρν ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ παγθόζκην ηζηό από 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ [Karousos et al. 2003b]. Η παξνπζίαζε ηεο ζηνρεύεη ζηελ 

ηεθκεξίσζή ηεο σο γεληθεπκέλν ηξόπν κεηαθνξάο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ΣΥ ζηνλ παγθόζκην ηζηό κε 

ρξήζε ηερλνινγηώλ ηεο ΑΠΥ. Η εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα γίλεη από ηνπο ππέπζπλνπο 

αλάπηπμεο θάζε ΣΥ. 
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5.1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Βήκα 1: Καζνξηζκόο ησλ ππεξεζηώλ. Σν αξρηθφ ζηάδην ηεο πξνζέγγηζεο απηήο αθνξά ζηελ επηινγή θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Web Services πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν 

ζθνπφο ηνπ Web Service (δειαδή ηη αθξηβψο ζα εμππεξεηεί), νη πηζαλνί ρξήζηεο ηνπ Web Service θαη ην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πξάμεσλ πνπ ζα ππνζηεξίδεη. Γηα λα είλαη απηφ εθηθηφ, ζα πξέπεη πξψηα απφ 

φια λα ππάξρεη βαζηά γλψζε ηνπ Τ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ηίζεληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ησλ εμαξηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ απφ επίπεδν ζε επίπεδν ή απφ 

ςεθίδα ζε ςεθίδα (ζε πεξηπηψζεηο ΑΤ-ΒΦ). Σέηνηνη πεξηνξηζκνί είλαη δπλαηφ λα κελ επηηξέςνπλ ηε 

δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ Web Service κε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

ε ηερληθφ επίπεδν, ν θαζνξηζκφο ηνπ Web Service ζεκαίλεη - εθηφο ησλ παξαπάλσ - θαη αληηζηνίρεζε 

ησλ παξερφκελσλ πξάμεσλ ηνπ Web Service κε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθξηηέο πξάμεηο ηνπ Τ. Πξέπεη 

φκσο λα αλαθεξζεί φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο αληηζηνίρηζεο φισλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 

πξάμεσλ ηνπ Τ κε απηέο πνπ ζα δηαζέηεη ην(α) ππφ θαηαζθεπή Web Service(s). Αληίζεηα, νη ππεξεζίεο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πξάμεσλ ελφο νιφθιεξνπ εμππεξεηεηή ππεξκέζσλ ή 

απφ έλα ππνζχλνιν ησλ ππνζηεξηδφκελσλ πξάμεσλ απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

πινήγεζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί κέζσ ελφο Web Service κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν 

δηθαησκάησλ πξφζβαζεο – ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην Τ απφ ην νπνίν παξάρζεθε ε 

ππεξεζία. Δπηπιένλ, ε θξάηεζε εθδφζεσλ, ε απνζήθεπζε πεξηερνκέλνπ, ε θξάηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

ηνλ εμππεξεηεηή θαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κπνξνχλ - αλ απηφ είλαη επηζπκεηφ - λα δεκνζηεπζνχλ σο 

μερσξηζηέο απιέο ππεξεζίεο. 

Σέινο, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζχλζεηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ 

ή/θαη ηελ ελνξρήζηξσζε άιισλ απιψλ ή ζχλζεησλ ππεξεζηψλ ή/θαη πξάμεσλ ζηνλ εμππεξεηεηή 

ππεξθεηκέλνπ. Σέηνηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ αξθεηά πην εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ππεξθεηκέλνπ, αθνχ ζα ελζσκαηψλνπλ επηπιένλ ινγηθή ή θαη αθαηξεηηθφηεηα ζηηο ζπλδπαζκέλεο πξάμεηο 

πνπ ζα δηαζέηνπλ. Χο απιή ππεξεζία ζεσξείηαη απηή πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απιψλ (κε 

ζχλζεησλ) πξάμεσλ. Γηα θάζε πξάμε, πξέπεη λα νξίδεηαη ην φλνκά ηεο, κία πεξηγξαθή, ν ηχπνο ηεο, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα θαιείηαη απφ έλαλ πειάηε θαη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ δέρεηαη θαη 

επηζηξέθεη. Κάζε πξάμε είλαη δπλαηφ λα αληηζηνηρεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλαξηήζεηο ηνπ εμππεξεηεηή 

ππεξθεηκέλνπ ή δφκεζεο. 

Βήκα 2: Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο. Δθφζνλ ε επηζπκεηή ππεξεζία ή ππεξεζίεο έρνπλ θαζνξηζηεί 

πιήξσο, ην επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ πεξηγξαθήο γηα θάζε κία απφ ηηο ππεξεζίεο, 
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ηνπ αξρείνπ WSDL. Έλα αξρείν WSDL βαζίδεηαη ζηε γιψζζα πεξηγξαθήο XML θαη πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο νξίδνληαη απφ ηα δηεζλή πξφηππα [WSDL]. Απηέο νη πιεξνθνξίεο 

πεξηιακβάλνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, έλαλ «νδεγφ» γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππεξεζίαο, αιιά θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ πειαηψλ πνπ ζα επηθνηλσλνχλ βαζηζκέλνη ζην πξσηφθνιιν SOAP. 

Παξφιν πνπ ην WSDL αξρείν πεξηγξάθεη φιν ην API ηεο ππεξεζίαο κε έλα πνιχ θαιά θαζνξηζκέλν 

ηξφπν, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θαη επηπιένλ ηεθκεξίσζε ηεο ππεξεζίαο ζε κνξθή θαηαλνεηή ζηνλ 

άλζξσπν. Απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ 

ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ θάζε θιήζε πξάμεο θαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ ηεο 

ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κία βαζηθή πξάμε ππεξθεηκέλνπ. Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Τ θαη επνκέλσο πην εχθνιε ε ελζσκάησζε κίαο ηέηνηαο ππεξεζίαο ζε 

εμσηεξηθά ινγηζκηθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ πινήγεζεο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηελ έλαξμε (δηαζχλδεζε) πνιιαπιψλ ζπλδέζκσλ απφ κία κφλν άγθπξα, ε απιή πξάμε 

«πινεγήζνπ απφ ην ζεκείν Υ» κπνξεί λα ρξεηάδεηαη δχν θιήζεηο ζηελ ππεξεζία: ε κία γηα λα βξεη φινπο 

ηνπο ζπλδέζκνπο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη ε δεχηεξε γηα λα πινεγεζεί ζηνλ πξψην απφ απηνχο 

ζχλδεζκν. ε κία άιιε εθαξκνγή, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ππεξεζία, ε ινγηθή ησλ θιήζεσλ κπνξεί λα 

ήηαλ δηαθνξεηηθή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε επεμήγεζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο 

ππεξεζίαο ππεξθεηκέλνπ πέξα απφ ηηο δηαζέζηκεο πξάμεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηφζν ηνπ αξρείνπ πεξηγξαθήο ηεο (WSDL), φζν θαη 

ηελ πιήξε γλψζε ηνπ API πνπ παξέρεη ν εμππεξεηεηήο δφκεζεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο 

ππεξθεηκέλνπ. Ο δε ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ίδην ην API δηαηίζεηαη δελ επεξεάδεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ππεξεζίαο πέξα απφ ην ηκήκα εθείλν ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ εμππεξεηεηή. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη πξνθαλέο πσο δελ αιιάδεη θαζφινπ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Τ αιιά, 

αληίζεηα, επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ κε έλα πνιχ απιφ θαη δηαθαλή ηξφπν. 

Βήκα 3: Γεκηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή SOAP. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα δξα σο εμππεξεηεηήο SOAP θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην Τ ή θάπνηα 

ιεηηνπξγηθφηεηα απφ έλα εμππεξεηεηή δφκεζεο κέζσ ηνπ API ηνπ. Απηή ε πινπνίεζε ζπλήζσο είλαη κία 

απιή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ SOAP, δηφηη ζρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα ππνζηεξίδνπλ ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία πειαηψλ ή θαη εμππεξεηεηψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην πξσηφθνιιν απηφ (Microsoft .net, Delphi Studio 7, etc). 

Έηζη, ν εμππεξεηεηήο SOAP ζα πξέπεη λα παξέρεη ην ζχλνιν ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξάμεσλ πνπ 

δειψζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Γηα θάζε κία πξάμε, θαηφπηλ, πινπνηείηαη κία αληίζηνηρε 

εζσηεξηθή ζπλάξηεζε ζηελ ππεξεζία. Απηή ε ζπλάξηεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνδνρή ησλ 
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παξακέηξσλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ θάζε θιήζε ηεο, ηελ εθηέιεζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ θιήζεσλ πξνο ην Τ κέζσ ηνπ API ηνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

επηζηξεθφκελσλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ επηζηξνθή ηνπ απνηειέζκαηνο πίζσ ζηνλ πειάηε ηεο 

ππεξεζίαο ν νπνίνο εθηέιεζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ Τ 

απαηηεί πνιιέο θνξέο κεηαηξνπή ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ απφ απηή πνπ ππνζηεξίδεη ην Τ ζε XML, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζην WSDL αξρείν. 

Οη εζσηεξηθέο ζπλαξηήζεηο ηεο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα δηαρσξηζζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: απιέο 

ζπλαξηήζεηο αληηζηνίρηζεο θαη ζχλζεηεο ζπλαξηήζεηο. Οη απιέο ζπλαξηήζεηο απνηεινχλ απιά ηελ 

«εηθφλα» κίαο ζπλάξηεζεο ηνπ Τ ή ηνπ εμππεξεηεηή δφκεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζχλζεηεο 

ζπλαξηήζεηο κπνξεί λα θαινχλ πνιιέο ζπλαξηήζεηο απφ ην Τ ή ηνλ εμππεξεηεηή δφκεζεο θαη λα 

επεμεξγάδνληαη, λα θηιηξάξνπλ ή λα ζπλδπάδνπλ ηα επηζηξεθφκελα απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε λα 

παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε θαη, ίζσο, πην «θηιηθή» πιεξνθνξία πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ππεξεζίαο. Έηζη, 

θάζε ζχλζεηε ζπλάξηεζε εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη αθνινπζεί ην δηθφ ηεο αιγφξηζκν 

εθηέιεζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη κε θάπνην δηάγξακκα ξνήο δηεξγαζηψλ. 
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Σρήκα 5.1 Η θιαζηθή (a) θαη ε πξνηεηλόκελε (b) αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππεξκέζσλ από ππάξρνληα 

ΣΥ ζε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο [Πεγή: Karousos et al. 2003b] 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ηδεψλ είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο κε ηελ 

ελλνηνινγηθή αξρηηεθηνληθή ησλ AΤ-ΒΦ, ζηελ νπνία δηαθαίλνληαη ηα επίπεδά ηεο θαη ηα API ηεο 
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[Nürnberg et al. 1998b]. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 5.1, ε ππεξεζία πνπ πινπνηείηαη παίδεη ην ξφιν 

ελφο πειάηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμππεξεηεηή ππεξθεηκέλνπ κέζσ ηνπ API ηνπ, 

φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Όκσο, ην API πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε αληηθαζίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν απφ ζπλαξηήζεηο ζε πξσηφθνιιν SOAP, νη νπνίεο 

ζπλζέηνπλ ην API ηεο ππεξεζίαο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην WSDL αξρείν. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν δξα σο πειάηεο γηα ηνλ 

εμππεξεηεηή δφκεζεο θαη σο εμππεξεηεηήο γηα νπνηαδήπνηε εθαξκνγή-πειάηε
5
 ηνπ Τ. 

Βήκα 4: Γεκηνπξγία ελόο δνθηκαζηηθνύ πειάηε SOAP. Γηα ιφγνπο ειέγρνπ, επαιήζεπζεο νξζφηεηαο 

θαη επίδεημεο θξίλεηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ελφο δνθηκαζηηθνχ πειάηε SOAP γηα θάζε κία απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα, 

αθνχ ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα δνζέληνο ηεο ηνπνζεζίαο πνπ βξίζθεηαη 

ην αξρείν πεξηγξαθήο ηεο θάζε ππεξεζίαο. Φπζηθά, εθηφο ηνπ πειάηε, είλαη απαξαίηεηε θαη ε δεκηνπξγία 

ελφο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε, έηζη ψζηε λα γίλεη θαη ν έιεγρνο απφ ηε κεξηά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

Βήκα 5: Γεκνζίεπζε ππεξεζηώλ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία νινθιεξψλεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 

θάζε ππεξεζίαο. Μία ππεξεζία ζεσξείηαη δεκνζηεπκέλε, εθφζνλ θαηαρσξεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

κεραληζκφ UDDI θαη επηιέγνληαο ην κνληέιν δηαζεζηκφηεηαο πξνο ην θνηλφ (public, private, hybrid). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ησλ ππεξεζηψλ απφ πηζαλνχο ρξήζηεο – 

πξνγξακκαηηζηέο. Δπηπιένλ, φζν αθνξά ζηελ αλαδήηεζε, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν απφ λέεο 

γιψζζεο πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο ή κεηα-

δεδνκέλα, φπσο ε DAML-S [Ankolenkar 2002], θάλνληαο δπλαηή ηελ αλαδήηεζε κε ζεκαζηνινγηθά 

θξηηήξηα. 

Σέινο, παξά ην γεγνλφο πσο ε θάζε ηεο δεκνζίεπζεο νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

ππεξεζίαο, ε θνηλή πξαθηηθή ζηα Web Services έρεη δείμεη πσο ε χπαξμε ελφο ινγηζκηθνχ επίδεημεο 

νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Google Web Service API [Google API] ην νπνίν 

δηαζέηεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ επίδεημεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Google. 

5.1.1 Πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλόκελεο δηαδηθαζίαο 

Ζ πξνηελφκελε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα αμηνζεκείσηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

                                                 

5
 ε απηή ηελ πεξίπησζε θάζε εθαξκνγή-πειάηεο ηνπ Τ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε SOAP 
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ήδε ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ησλ Τ ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα πην ζεκαληηθά απφ απηά: 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ βαζηζκέλν ζε Web Service ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηνπ εμππεξεηεηή 

δφκεζεο, θαη ε ίδηα ε ππεξεζία δξα σο πειάηεο ζε ζρέζε κε ηνλ εμππεξεηεηή. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δελ απαηηείηαη θακία αιιαγή ζηνλ εμππεξεηεηή 

θαη ζην πξσηφθνιιν, αιιά νχηε ζηηο δηαζέζηκεο ζπλαξηήζεηο ηνπ εμππεξεηεηή. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Web Services κε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο έηζη έλα κηθξφ θαη επηιεγκέλν ππνζχλνιν 

δπλαηνηήησλ νιφθιεξνπ ηνπ Τ. 

 Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ κεηψλεηαη δξαζηηθά. Απηφ, δηφηη, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ ρξεηάδεηαη πξνζζήθε επηπιένλ ινγηθήο ζηηο ππεξεζίεο ελψ ζε 

επίπεδν θψδηθα αξθεί ε απιή «κεηαθνξά» ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ εμππεξεηεηή ζε πξάμεηο SOAP. 

Δπηπιένλ, ζρεδφλ φια ηα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ ππνζηεξίδνπλ εγγελψο ηελ απηφκαηε 

δεκηνπξγία ινγηζκηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε SOAP. 

 Ζ ιεηηνπξγία ελφο Web Service δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηε ιεηηνπξγία άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Τ 

– εθηφο απφ απηά κε ηα νπνία επηθνηλσλεί – ελψ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα αιιειεπηδξά κε 

νπνηεζδήπνηε ςεθίδεο ή θαη πειάηεο ελφο ΑΤ. 

 Δίλαη πνιχ εχθνιν λα επεθηαζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, αθνχ πξνζζέηνληαο θάπνηεο επηπιένλ 

πξάμεηο, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ πεξηγξαθήο θάζε Web Service. 

5.1.2 Γπζθνιίεο ηεο πξνηεηλόκελεο δηαδηθαζίαο 

Σν θχξην πξφβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δπζθνιία ηνπ νξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ Web Services, αθνχ ζα πξέπεη λα ζηαζκίζνπκε ηελ παξνρή απιψλ ζηε ρξήζε πξάμεσλ κε ην γεγνλφο 

φηη απηέο νη πξάμεηο ζα πξέπεη λα εμαρζνχλ απφ έλα αξθεηά πνιχπινθν - απφ άπνςε ινγηθήο αιιά θαη 

ιεηηνπξγίαο - ζχζηεκα. 

Δθηφο απηνχ, ζε ηπρφλ αιιαγέο ζην API ελφο Τ ή, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ηχπνη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αιιάδνπλ δπλακηθά θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε κία εληαία 

κνξθή κπνξεί λα είλαη αδχλαηε ε ελεκέξσζε ηνπ Web Service αιιά θαη ν δπλακηθφο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηνπ Web Service. Απηφ δηφηη ην WSDL αξρείν πεξηγξαθήο 

πεξηέρεη πάληα ζηαζεξέο πεξηγξαθέο θαη δελ είλαη δπλαηή ε δπλακηθή (απηφκαηε) αιιαγή φπνηε απηφ 

απαηηείηαη. 
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Σέινο, θάπνηα επηπιένλ ζέκαηα φπσο ε εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, θαηαγξαθή 

αιιειεπηδξάζεσλ, ζέκαηα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη εκπηζηνζχλεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηεξεχλεζε ζε 

φηη αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηνπο κε ρξήζε ηερλνινγίαο Web Services. 

5.2 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΠΑΡΟΥΖ ΣΑΞΗΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΒABYLON ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΗΣΟ ΜΔ ΥΡΖΖ WEB SERVICES 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα ηαμηλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ Babylon [Karousos et al. 2002], ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο σο κία ππεξεζία εληαγκέλε ζην ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ βαζηζκέλν ζε ςεθίδεο 

Callimachus [Tzagarakis et al. 1999]. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο έγηλε κε ζηφρν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία Web Service 

ζηεξηγκέλν πάλσ ζην ζχζηεκα Babylon. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη  

 κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ βαζηζκέλν ζε ςεθίδεο Callimachus κε 

έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, 

 κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ππνζπζηήκαηνο Babylon, 

 ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο πάλσ ζην Babylon θαη 

 ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

5.2.1 Σν ύζηεκα ππεξθεηκέλνπ βαζηζκέλν ζε ςεθίδεο (ΑΤ-ΒΦ) Callimachus 

Σν ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ βαζηζκέλν ζε ςεθίδεο Callimachus είλαη ην απνηέιεζκα κίαο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ δνκηθνχ ππνινγηζκνχ [Nürnberg 1997, 1999, Reich et al. 

2000]. Τπνζηεξίδεη αξθεηά δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγήο ηνπ ππεξθεηκέλνπ ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο απεηθφληζεο, επεμεξγαζίαο θαη επηινγήο ζπκπεξηθνξάο αληηθεηκέλσλ πνπ 

δνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο αθεξεκέλεο δνκηθήο κνλάδαο. Απηή, απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα 

θαηαγξαθήο αληηθεηκέλσλ ππεξθεηκέλνπ πνπ θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα ππνζχζηεκα ηνπ 

Callimachus ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κνλάδα πιεξνθνξίαο ή 

δηαζχλδεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εθάζηνηε πεδίνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Callimachus παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θνηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ππεξθεηκέλνπ αλεμαξηεηνπνηψληαο ηεο απφ ην θάζε 
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ππνζχζηεκα θαη πεδίν εθαξκνγήο. 

 

ρήκα 5.2: Δλλνηνινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ΑΣΥ-ΒΨ Callimachus [Πεγή: Τδαγθαξάθεο 2003] 

Ο Callimachus παξέρεη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη εμππεξεηεηέο δφκεζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

αθαηξέζεηο θαη ππεξεζίεο ππεξκέζσλ γηα ηα ππάξρνληα πεδία ππεξθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ην πιαίζην απηφ 

ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ εμππεξεηεηψλ ππεξθεηκέλνπ κε ηελ ελζσκάησζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ. Μέζα ζην Callimachus απηά ηα εξγαιεία είλαη κέξνο κηαο κεζνδνινγίαο δει. κηαο 

ζπζηεκαηηθήο, πεηζαξρεκέλεο θαη πνζνηηθά πξνζδηνξίζηκεο πξνζέγγηζεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

εμππεξεηεηψλ. 

Παξαθάησ, επεμεγνχκε ελ ζπληνκία ηα δηάθνξα κέξε ηεο αξρηηεθηνληθήο (ζρήκα 5.2):  

 Δμππεξεηεηήο δόκεζεο: Απνηειείηαη απφ έλα πξφηππν δνκήο, ηελ ιαλζάλνπζα κλήκε δνκήο 

θαη απφ έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαδψζνπλ ππεξεζίεο θαη 

αθαηξέζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο ζηνπο πειάηεο. 

o Πξφηππν δνκήο. Ζ επίζεκε πξνδηαγξαθή ησλ αθαηξέζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ έλα πεδίν ή 

ππν-πεδίν ή θαη κηα εθαξκνγή ππεξκέζσλ. 

o Λαλζάλνπζα κλήκε δνκήο. Παξέρεη έλα ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηηο εμαξηψκελεο απφ ην 

πεδίν αθαηξέζεηο γηα ηνπο εμππεξεηεηέο δφκεζεο.  

o Τπεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλσλ API θαη ελφο πξσηνθφιινπ (π.ρ. openNode, followLink, θ.ιπ.) 

 Υπνδνκή: Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ππεξκέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε 

φιεο ηηο άιιεο νληφηεηεο. Οη ιεηηνπξγίεο, φπσο ε νλνκαηνινγία, ε θαηαρψξεζε ππεξεζηψλ θαη ε 

κνλάδα απνζήθεπζεο απνηεινχλ θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πειάηεο: Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ δεηά ηε ιεηηνπξγία ππεξθεηκέλνπ. Οη πειάηεο δεηνχλ ηηο 
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ιεηηνπξγίεο ππεξθεηκέλνπ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 

API. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα είλαη εθαξκνγέο κε ηελ εγγελή ππνζηήξημε γηα ηελ επηθνηλσλία ην 

API ηνπ εμππεξεηεηή, ηξίηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ API πειάηε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, θαη, 

γεληθά, εθαξκνγέο πνπ ζπγθεθξηκέλν API απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε. 

ήκεξα ν Callimachus ππνζηεξίδεη πεηξακαηηθά ιεηηνπξγίεο ππεξκέζσλ ζην πεδίν θαηεγνξηνπνίεζεο, 

ζην ρσξηθφ πεδίν θαη ζην πεδίν πινήγεζεο. Έηζη, δηαθξίλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί εμππεξεηεηέο δφκεζεο 

πνπ δξνπλ ζε έλα θνηλφ πεξηβάιινλ. 

5.2.2 Σν ππνζύζηεκα Babylon 

Σν ζχζηεκα Callimachus παξέρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε λέσλ 

ππνζπζηεκάησλ – ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγήο κέζα 

ζην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ δε απειεπζέξσζε ηφζν ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ηνπ εμππεξεηεηή 

δφκεζεο κε ηνπο πειάηεο φζν θαη ηεο επηινγήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο 

ηεο ππεξεζίαο, παξέρεη ηδηαίηεξε επθνιία ζε κειινληηθνχο θαηαζθεπαζηέο. 

ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγήζεθε ην ππνζχζηεκα Babylon ην νπνίν ζεσξήζεθε σο ην απνηέιεζκα ελφο 

έξγνπ δεκηνπξγίαο ηαμηλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν Babylon – ηνπ νπνίνπ ην φλνκα είλαη εκπλεπζκέλν απφ 

ηνπο θξεκαζηνχο θήπνπο ηεο Βαβπισλίαο – θαηαζθεπάζηεθε κε αθνξκή ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο on-line αγαπεκέλσλ δηεπζχλζεσλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (bookmark 

management system) κε εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, ν αξρηθφο ζθνπφο ηνπ Babylon ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα θχξηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηαρείξηζεο αγαπεκέλσλ δηεπζχλζεσλ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην [Karousos et al. 

2002]. Καηφπηλ, γεληθεχνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε, ην Babylon αλαζεψξεζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θαη έγηλε έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη γεληθέο ππεξεζίεο ηαμηλφκεζεο πεξηερφκελνπ κε αθαηξέζεηο θαη 

ζεσξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ηαμηλνκηθφ ππεξθείκελν,. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα παξέρεη ζε 

πξνγξακκαηηζηέο έλαλ εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν λα θαηαζθεπάδνπλ ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Κάησ απφ απηήλ ηελ πξννπηηθή, ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ. 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ, πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε πινπνίεζε, είρε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Ζ 

θχξηα νληφηεηα ηνπ κνληέινπ είλαη ην αληηθείκελν (item), πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαπείζνληαη 

αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. Κάζε αληηθείκελν κπνξεί λα εηζαρζεί ζε κία θαηεγνξία. Κάζε 

θαηεγνξία αλαγλσξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν απφ ραξαθηεξηζηηθά, θαη κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή 
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πεξηζζφηεξα αληηθείκελα αιιά θαη θαηεγνξίεο, ζρεκαηίδνληαο έηζη κία δεληξηθή δνκή. Σν ζχζηεκα 

ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ηχπνπ αλαθνξψλ ζε θαηεγνξίεο, σο ζπληνκεχζεηο, ππνζηεξίδνληαο 

έηζη ηελ έλλνηα ηεο ζρεηηθήο θαηεγνξίαο. Σέινο, ζην ζχζηεκα ππνζηεξίδεηαη θαη ε ξεηή δηαζχλδεζε 

θαηεγνξηψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο δεληξηθέο ή ηεξαξρηθέο δνκέο (δειαδή θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά 

ππεξθείκελα). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηερληθψλ γηα ηελ απηφκαηε κεηαθνξά ή 

δηακνίξαζε αληηθεηκέλσλ κεηαμχ θαηεγνξηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δχν 

ζεκαληηθά ζεκεία: α) ζηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ρξεζηψλ πάλσ ζηελ 

εηζαγσγή, αλαδήηεζε, πξφζβαζε θαη δηακνίξαζε αληηθεηκέλσλ θαη β) ζηε ξεηή δηαζχλδεζε θαηεγνξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ηαμηλνκηψλ, ζηνρεχνληαο έηζη ζηελ απηφκαηε ελεκέξσζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο. Απηή ε δπλαηφηεηα, επηηξέπεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα βιέπνπλ, φρη 

κφλν ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία πνπ νη ίδηνη έρνπλ νξίζεη, αιιά θαη ηα 

αληηθείκελα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άιιεο ζρεηηθέο κε απηήλ θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, θάζε θνξά πνπ 

έλα αληηθείκελν εηζάγεηαη ζε κία θαηεγνξία άιιεο ηαμηλνκίαο, πνπ φκσο δειψλεηαη σο ζρεηηθή κε απηήλ 

ελφο ρξήζηε, ηφηε ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη θαη απνθαζίδεη αλ ζέιεη λα ηελ εληάμεη θαη ζηε δηθηά ηνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή, γηα παξάδεηγκα, ε παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ελφο ζεκαληηθνχ 

εξεπλεηή απφ θνηηεηέο ηνπ, εθφζνλ φινη ρξεζηκνπνηνχλ ηεξαξρηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο κέζα απφ ην Babylon. 
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Σρήκα 5.3 Η ελλνηνινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ Babylon σο αλεμάξηεην ΣΥ. (Σην πιαίζην ηνπ Callimachus, ηα ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ Babylon αληηζηνηρνύλ ζηα ηξία επίπεδα ηνπ Callimachus. Έηζη, ε ππεξεζία ηνπ Babylon 

απνηειεί  έλαλ εμππεξεηεηή δόκεζεο ζηνλ Callimachus) [Πεγή: Karousos et al. 2003b] 

Σν Babylon, απφ ζρεδηαζηηθή άπνςε απνηειεί κία ςεθίδα ζην ελδηάκεζν επίπεδν ηνπ Callimachus. Απφ 

κία γεληθεπκέλε πξνζέγγηζή ηνπ φκσο σο έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα (ζεσξψληαο βέβαηα πσο θάπνηα 
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ηκήκαηα απηήο αλήθνπλ ζηνλ Καιιίκαρν), ην Babylon δηαρσξίδεηαη αξρηηεθηνληθά ζε ηξία επίπεδα: ην 

επίπεδν απνζήθεπζεο, ην επίπεδν ηαμηλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ην επίπεδν πειάηε (ζρήκα 5.3). 

Τν επίπεδν απνζήθεπζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζήθεπζε ηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ δφκεζεο φζν θαη 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ. Βαζίδεηαη ζην ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ ηνπ Callimachus θαη, σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ππνζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, 

νλνκαηνινγίαο, ελεκέξσζεο θαη πξφηππσλ δνκήο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηεί θαη έλα ππνζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ζην ππεξθείκελν. πλνςίδνληαο, 

αλαθεξφκελνη ζην κνληέιν δεδνκέλσλ, ην επίπεδν απνζήθεπζεο δηαρεηξίδεηαη ηηο βαζηθέο νληφηεηεο ηνπ 

Babylon πνπ είλαη: νη ρξήζηεο θαη νη ινγαξηαζκνί, νη θαηεγνξίεο θαη ηα αληηθείκελα, ηα δέληξα θαη νη 

ζπζρεηίζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ρξεζηκνπνίεζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θπζηθή 

απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, δηφηη έηζη εθκεηαιιεχηεθε θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαρείξηζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη θξάηεζεο logs θαη απνδνηηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Τν επίπεδν ηαμηλνκηθήο ππεξεζίαο παξέρεη φιεο ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηαμηλφκεζεο αληηθεηκέλσλ θαη 

δεκηνπξγίαο ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ (πίλαθαο 5.4). Έηζη εθηφο απφ ηηο δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο θαη 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ζε κία ηαμηλνκία, ππνζηεξίδεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο δηακνίξαζεο, ζχγθξηζεο 

θαη αλαδφκεζεο ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Σν ππνζχζηεκα απηφ ζπλεξγάδεηαη κε έλα ζχλνιν απφ ςεθίδεο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ φπσο, κεραλέο αλαδήηεζεο, κεραληζκνχο θξάηεζεο εθδφζεσλ θ.α. κε ζηφρν ηελ 

πιεξέζηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ κε ην επίπεδν απνζήθεπζεο βαζίδεηαη ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πάλσ ζην πξσηφθνιιν ηνπ δηαδηθηχνπ TCP/IP, ζχκθσλα πάληα 

κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ Callimachus. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί θαη ηα απαξαίηεηα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Ζ επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο πειάηεο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

πξσηνθφιινπ HTTP ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν θιήζεο ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

κεηαθέξνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζε κνξθή XML. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηνχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

είλαη ε επειημία θαη ε αλνηθηφηεηά ηνπο: επειημία, δηφηη ν ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά εχθνια 

επεθηάζηκνο (ζεσξείηαη αξθεηά επαλάγλσζηνο θαη εχθνινο ζηελ θαηαλφεζε απφ πξνγξακκαηηζηέο) θαη 

αλνηθηφηεηα, δηφηη παξφιν πνπ ην ζχζηεκα δελ πιεξνί δηεζλή πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο γηα επξεία 

ρξήζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, εληνχηνηο ζηεξίδεηαη ζε ζπλεζηζκέλα πξσηφθνιια θαη έηζη θάλεη δπλαηή ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ινγηζκηθψλ πειάηε. 

Σην επίπεδν πειάηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ινγηζκηθά ηκήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαζέζηκεο 

ζπλαξηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ θαη παξάγνπλ εθαξκνγέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ή 

ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ηαμηλφκεζεο. Σν επίπεδν απηφ είλαη ππεχζπλν, ηφζν γηα ηελ επηθνηλσλία θαη 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, φζν θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε, 

φζν αθνξά ζηελ πινήγεζε αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ. Δλδεηθηηθέο εθαξκνγέο 
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ρξήζεο είλαη – φπσο πξναλαθέξζεθε – νη ππεξεζίεο θαηαιφγνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ζπζηήκαηα θαηαρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο κηθξψλ αγγειηψλ [παξάξηεκα Η] θιπ. 

Function Description 

General Functions  

ShowProtocol / ShowInfo Shows interface protocol / Shows server info 

Acounts Functions  

Create(/Get/Modify/Delete)NewAccount Creates(/Gets/modifies/Deletes) administrator account 

Create(/Get/Modify/Delete)User Creates(/Gets/Modifies/Deletes) user account 

Pattern Functions  

Create(/Get/Modify/Delete)Pattern Creates(/Gets/Modifies/Deletes) an item declaration 

pattern 

ListPatterns Gets list of available patterns 

Tree Functions  

GetTreeList Gets list of trees 

Create(/Get/Modify/Delete)Tree Creates(/Gets/Modifies/Deletes) a tree 

Category Functions  

Create(/Modify/Delete)Category Creates(/Modifies/Deletes) a category 

Copy(/Move)Category Copies(/Moves) a category (including subcategories) 

from a source category to a destination category (source 

and destination category could belong to different trees) 

CopyShortcut Copies a shortcut from a source category to a 

destination category (source and destination category 

cannot belong to different trees) 

GetChildrenList Gets children categories of a category 

GetParentPath Gets path from root to current category 

SetCategoryRank Sets category rank 

ShareCategory Shares a category to a specific set of users 

Create(/Modify/Delete)Association Creates(/Modifies/Deletes) an association between a 

category from a tree and a shared category in another 

tree. 

Items Functions  

GetCategoryItems Gets items list of a category 

Insert(/Modify/Delete)Item Inserts(/Modifies/Deletes) an item from a category 

Insert(/Modify/Delete)SuggestedItem Inserts(/Modifies/Deletes) a suggested item from a 

category 

AcceptSugestedItem Confirm to add a suggested item into a category 

SetItemRank Sets item rank 

Copy(/Move)ItemList Copy(/Move) list of from a source Category  to a 

destination Category (source and destination Category 

cannot belong to different trees) 

Searching Functions  

SearchCategories(/Items) Searches categories(/items) 

Generate Web Pages Wizard  

GenerateWebTreeView Generates a set of dynamic php web pages into a 

directory with tree management capabilities 

Πίλαθαο 5.4 Δλδεηθηηθέο δηαζέζηκεο ζπλαξηήζεηο πνπ ππνζηεξίδεη ην ππνζύζηεκα ηαμηλνκηθήο ππεξεζίαο 

5.2.3 Ζ πξνζέγγηζε 

Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο ησλ Web Services, ζην παξψλ 

ζχζηεκα παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο πάλσ ζην 

ππνζχζηεκα Babylon κε άκεζν ζηφρν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ ηελ 
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ρξήζε ΑΠΤ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία παξέρεη αλεμαξηεζία απφ ηελ ππάξρνπζα αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ θαη, γη‘ απηφ, ζεσξείηαη ηδαληθή ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο αληίζηνηρεο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη. Καηά ζπλέπεηα, φπσο εκθαλίδεηαη θαη ζην ζρήκα 5.5, δελ ρξεηάδεηαη λα 

αιιάμεη νχηε ε δνκή ησλ εθάζηνηε ςεθίδσλ ηνπ Τ, αιιά νχηε θαη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ηνπ 

εμππεξεηεηή ππεξθεηκέλνπ. 

 

Babylon 

Client

Wrapper

Babylon 

Server

Any SOAP 

aware 

application

Babylon 

Server

SOAP Babylon 

Client

SOAP Babylon 

Server

Wrapper

(a) (b)

Client 

Side

Client 

Side

Server 

Side

Server 

Side

XML Messages

SOAP over 

HTTP

XML Messages

 

Σρήκα 5.5 H θιαζηθή (a) θαη ε πξνηεηλόκελε (b) αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Babylon [Πεγή: 

Karousos et al. 2003b] 

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία δε ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ππαξρφλησλ Τ 

κε θάπνηνπο θπιινκεηξεηέο ή άιιεο εθαξκνγέο. Αληίζεηα, ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο 

έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηζηνίρεζε ησλ δνκηθψλ εμππεξεηεηψλ ζε Web Services, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν κε έλα γλσζηφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηξφπν. 

Απηέο κάιηζηα νη Web Services ζα ζπκπεξηθέξνληαη σο πειάηεο γηα ηα Τ αιιά θαη σο εμππεξεηεηέο γηα 

φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε SOAP. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε θνηλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ ησλ Τ είραλ θπξίσο εζηηάζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ κε έλα ζχλνιν δεκνθηιψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο 

εθαξκνγψλ. Απηέο νη πξνζπάζεηεο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνην πνιχ ζπγθεθξηκέλν ελδηάκεζν 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ή εθαξκνγέο ή, αθφκα, επηρεηξνχζαλ δηάθνξεο κεηαβνιέο ζηηο ηειηθέο εθαξκνγέο 

γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ ηελ νινθιήξσζε. Οη πην ηππηθέο πξνζπάζεηεο ήηαλ άθξσο εμεηδηθεπκέλεο 
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πινπνηήζεηο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, θάζε θνξά πνπ θξηλφηαλ αλαγθαία κία 

λέα νινθιήξσζε κε θάπνηα άιιε εθαξκνγή, ηφηε ζα έπξεπε λα αλαδεκηνπξγεζεί έλα λέν εμεηδηθεπκέλν 

ελδηάκεζν ινγηζκηθφ αλάκεζα ζην Τ θαη ηελ εθαξκνγή. ε αληίζεζε, ε πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίαο δεκηνπξγεί κφλν έλα ελδηάκεζν γηα θάζε είδνπο ρξήζε, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ην 

θφζηνο νινθιήξσζεο γηα θάζε επηζπκεηή εθαξκνγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα γίλεη ε νινθιήξσζε κε 

έλα Τ, ρξεηάδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε δεκηνπξγία ελφο SOAP εμππεξεηεηή πνπ ζα «κεηαθέξεη» ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Τ ζην δηαδίθηπν. Απηή ε έλλνηα ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ επηθνηλσλίαο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ζην [Whitehead 1997]. Παξφια απηά, ζηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, απηφ ην ινγηζκηθφ 

επηθνηλσλίαο παξακέλεη ζηε κεξηά ηνπ εμππεξεηεηή θαη δεκηνπξγείηαη κφλν κία θνξά γηα θάζε 

επηιεγκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηνλ εμππεξεηεηή δφκεζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζθεξζεί.  

Έηζη, θάζε θνξά πνπ κία εθαξκνγή ρξεηάδεηαη θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ην Τ, ηα βήκαηα ηεο 

νινθιήξσζεο παξακέλνπλ αξθεηά απιά. Ζ δεκηνπξγία ηνπ πειάηε – SOAP, κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα 

(βαζηζκέλε ζην δηαζέζηκν αξρείν πεξηγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Web Service, WSDL file) θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ν πξνγξακκαηηζηήο ηεο εθαξκνγήο ρξεηάδεηαη απιά λα ελζσκαηψζεη ηηο δηαζέζηκεο πξάμεηο 

ηνπ Web Service ζηελ εθαξκνγή ηνπ σο ζπλαξηήζεηο, πνπ θαινχληαη απφ ην πξφγξακκά ηνπ. 

5.2.3.1 Βήκαηα πινπνίεζεο 

Σα βήκαηα πινπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, είραλ σο ζηφρν ηελ 

επέθηαζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Babylon ζην δηαδίθηπν κε ηε κνξθή ησλ Web Services. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πινπνηήζεθε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, θαηά ην νπνίν έγηλε δηαζέζηκε ζην 

δηαδίθηπν κία ππεξεζία δηαρείξηζεο αγαπεκέλσλ ζπλδέζκσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ βαζηζκέλε ζην 

Babylon. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα: 

Καζνξηζκόο ηνπ Service: Σν Babylon δηαρεηξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ ηαμηλνκηθέο δνκέο ππεξθεηκέλνπ, 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Μία απφ απηέο ηηο δνκέο πνπ ην Babylon κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, είλαη ε δνκή 

θαηαγξαθήο URLs παγθφζκηνπ ηζηνχ. Με ηε ρξήζε κίαο ηέηνηαο ππεξεζίαο νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα 

πινεγνχληαη αιιά θαη λα θαηαγξάθνπλ URLs ζε κία ηεξαξρηθή κνξθή ελφο θαηαιφγνπ ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ. Έηζη, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κίαο απιήο ππεξεζίαο – βαζηζκέλεο ζην Babylon – 

νλνκαδφκελε Babylon_WebDirectoryService, ε νπνία παξέρεη δσξεάλ δπλαηφηεηεο πινήγεζεο ζε 

ηαμηλνκίεο γεκάηεο κε URLs. Ζ ππεξεζία πνπ ζα παξέρεηαη ζην θνηλφ δελ ζα επηηξέπεη ηε αιιαγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ, δειαδή δελ ζα επηηξέπεη ηελ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαηαιφγνπ. 
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 Σν WebDirectoryService επηθνηλσλεί ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν SOAP πάλσ απφ HTTP. Οη 

δηαζέζηκεο πξάμεηο πνπ απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζνχλ είλαη: 

o DoOpenCategory: SOAP Πξάμε Αίηεζεο – Απφθξηζεο Action – Ζ πξάμε αλνίγεη κία θαηεγνξία 

θαη επηζηξέθεη φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο θαη φια ηα URLs πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή. 

o DoGetCategoryPath. SOAP Πξάμε Αίηεζεο – Απφθξηζεο – Ζ πξάμε επηζηξέθεη ην απφιπην 

κνλνπάηη ησλ θαηεγνξηψλ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα βξεη κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

o DoGetUrlCategory. SOAP Πξάμε Αίηεζεο – Απφθξηζεο – Δπηζηξέθεη ηελ θαηεγνξία κέζα ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν URL. 

o DoSearchUrl. SOAP Πξάμε Αίηεζεο – Απφθξηζεο – Δπηζηξέθεη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα URLs πνπ 

έρνπλ βξεζεί κε βάζε έλαλ ηίηιν σο θιεηδί αλαδήηεζεο. 

Γεκηνπξγία ελόο αξρείνπ πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο WSDL file: Γηα θάζε πξάμε θαζνξίζηεθαλ νη 

παξάκεηξνη εηζφδνπ-εμφδνπ. Δλδεηθηηθφ WSDL αξρείν βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

Γεκηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή SOAP: Αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ νδεγίεο δεκηνπξγήζεθε έλαο 

εμππεξεηεηήο SOAP ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ PHP, ρξεζηκνπνηψληαο κία 

θαηάιιειε βηβιηνζήθε PHP-SOAP [PHP-SOAP], ζηελ νπνία θαζνξίζακε σο είζνδν ηε δηεχζπλζε URL 

ηνπ αξρείνπ πεξηγξαθήο. 

Καηφπηλ, γηα θάζε θαζνξηζκέλε πξάμε, δεκηνπξγήζεθε κία ζπλάξηεζε, ε νπνία δέρεηαη θαη επηζηξέθεη 

ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο αλάκεζα ζηνλ Τ θαη ην SOAP εμππεξεηεηή. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπλάξηεζε DoOpenCategory απιά δέρεηαη ην id ηεο θαηεγνξίαο θαη, θαηφπηλ, θαιεί ηηο δχν δηαδηθαζίεο 

ηνπ Babylon GetChildren(idcategory) θαη GetNodeItems(idcategory). Μεηά, κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα 

(ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζα πεξηγξαθήο κεηαζρεκαηηζκψλ XML - XSL θαη δηαβάδνληαο απιά XML) ζε 

δεδνκέλα πξνζαλαηνιηζκέλα ζε SOAP. Απηή ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη αξθεηά πνιχπινθε. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο πξάμεηο (DoGetCategoryPath, 

DoGetUrlCategory, DoSearchUrl) είλαη κία πξνο κία αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ Babylon. Έηζη, θαινχλ ηηο 

δεχηεξεο θαη επηζηξέθνπλ ηα δεδνκέλα ζε κνξθή SOAP. 

Γεκηνπξγία ηνπ πειάηε SOAP Client: Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε ζε PHP-SOAP θαη έλαο πειάηεο 

ειέγρνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία βαζηζκέλνο ζην αληίζηνηρν αξρείν πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο 

θαη επηβεβαηψζεθε ε ζσζηή επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ην Web Service, θαη θαηά ζπλέπεηα, κε ην 

Babylon. Σέινο, δεκηνπξγήζεθε έλα απιφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ Web Directory. 

Γεκνζίεπζε: Σν ηειεπηαίν ζεκαληηθφ πξάγκα ζε απηή ηε κεζνδνινγία είλαη ε δεκνζίεπζε ηεο 
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παξαγφκελεο ππεξεζίαο έηζη ψζηε λα είλαη αλαδεηήζηκε θαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν. Ζ δεκνζίεπζε 

έγηλε ζην UDDI.org κε ηελ θαηάιιειε θαηαρψξεζε. 

5.2.3.2 Ζ λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ Babylon 

Μεηά ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Babylon απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 5.6. 
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Σρήκα 5.6 Η δεκηνπξγία ελόο Web Service από ην Babylon. To λέν Web Service δξα σο πειάηεο γηα ην Babylon αιιά 

θαη σο εμππεξεηεηήο γηα πειάηεο πνπ ζα ζειήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Babylon κέζσ ηνπ 

πξσηνθόιινπ SOAP [Πεγή: Karousos et al. 2003b] 

Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο βαζηθφο νδεγφο (ή πξνζέγγηζε ηξίηεο θιάζεο [Engelbart 

1998] - ‗C-class‘ approach) έηζη ψζηε λα θαηαζθεπάδνληαη ή θαη λα παξακεηξνπνηνχληαη Web Services 

βαζηζκέλα ζε Τ. ε απηή ηελ αξρηηεθηνληθή, θάζε λέν Web Service πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ηφζν ην Τ φζν θαη ηπρφλ ππάξρνληα Web Services πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, γίλεηαη ζαθέο πσο ε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή πξνζεγγίδεη απηήλ ησλ AΤ-

ΠΤ, αθνχ ε έλλνηα ησλ επηπέδσλ ράλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ θφκβνπο δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ. 
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Σρήκα 5.7 Μία πιήξεο αληηζηνίρηζε όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Babylon ζε κεζόδνπο γηα έλα Web Service, ζα 

δεκηνπξγνύζε έλα λέν εμππεξεηεηή ζηε κνξθή Web Service κε όιε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξώηνπ [Πεγή: Karousos et 

al. 2003b] 

Μία επίζεο αξθεηά ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε είλαη απηή θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη έλα Web Service 

ην νπνίν θαιχπηεη πιήξσο φιν ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πξάμεσλ ηνπ Τ δεκηνπξγψληαο έηζη έλα 

«θχξην» Web Service ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην Τ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θεληξηθφ service 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα ζχλνιν απφ λέα πξνο δεκηνπξγία services παξέρνληαο έηζη 

δπλαηφηεηεο εμεηδίθεπζεο ππεξεζηψλ αιιά θαη δεκηνπξγίαο, ελφο κεγάινπ ζπλφινπ ππεξεζηψλ 

βαζηζκέλα ζε απηφ. Σν ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πσο, πινχζηα ζε πξάμεηο 

services κπνξεί λα απμήζνπλ ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, κπνξεί λα απνηεινχλ θαη κία απιή ιχζε απεηθφληζεο νιφθιεξεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

Τ κε ειάρηζηε πξνζζήθε ινγηθήο, φζν πνιχπινθν θαη λα είλαη ην ζχζηεκα. Ζ παξαγφκελε 

αξρηηεθηνληθή απηήο ηεο πεξίπησζεο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 5.7. 

5.2.4 Παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα έξεπλα 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πάξζεθαλ απφ ην παξαπάλσ εγρείξεκα δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ Web Services. Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία απνδείρζεθε ηδαληθή γηα ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΑΠΤ 

θαη φρη κφλν απφ ην κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα ηεο REST, ζα κπνξνχζε λα έδηλε ηα ίδηα ζρεδφλ πιενλεθηήκαηα κε απηήλ ησλ Web Services. 

Σν θξίζηκν ζεκείν, δειαδή, είλαη ν ζρεδηαζκφο ζχκθσλα κε ηελ ΑΠΤ θαη ε ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ 

ηφζν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ηνπο. Παξφια απηά, 

είλαη θνηλά απνδεθηφ, πσο ζηηο κέξεο καο νη δχν απηέο ηερλνινγίεο (Web Services θαη REST) απνηεινχλ 

κνλφδξνκν γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη εμππεξεηνχλ πειάηεο ζην πιαίζην ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

Δπίζεο, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαηξνπή ηνπ Babylon ζε Web Service έγηλε κε ζρεηηθά εχθνιν ηξφπν, 

είλαη βέβαην πσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα είλαη ηφζν απιή. Ζ αηηία βξίζθεηαη 

ζηελ πνιππινθφηεηα πνπ δηέπεη ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη πνπ πνιιέο θνξέο δπζθνιεχεη αθφκα θαη ηνπο 

εγγελήο πειάηεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην API ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη, πσο ε 

επηινγή θαη δεκηνπξγία απιψλ θαη θαηαλνεηψλ κεζφδσλ γηα έλα Web Service κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν 

απιή φζν ήηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, αθνχ είλαη πηζαλφ θάζε πξάμε ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη 

ηζρπξέο εμαξηήζεηο απφ άιιεο πξάμεηο θαη λα δέρεηαη ή λα κεηαθέξεη κελχκαηα κε ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο 

πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη δπλακηθά θαζνξηδφκελεο. 

ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα ε πινπνίεζε εξγαιείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απηφκαηα 

Web Services, απνηειεί εξεπλεηηθή πξφθιεζε. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ηθαλφ λα παξάγεη ηνλ βαζηθφ θψδηθα (ζθειεηφ) ελφο 

Web Service, ην νπνίν κπνξεί λα παξέρεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πξάμεσλ ηνπ εμππεξεηεηή δφκεζεο 

ελφο Τ. Απηφ ην πιαίζην ζα κπνξεί, επίζεο, λα δεκηνπξγεί απηφκαηα ην ζθειεηφ γηα ηνπο πειάηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Web Service. Τπάξρεη κία πνηθηιία απφ δηαζέζηκα εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ απηφκαηα αξρεία WSDL απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ δηαπξνζσπίνπ 

(interface) κίαο ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πεξηγξαθήο δηαπξνζσπίσλ (Interface Description 

Language – IDL [David 1983]). Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηνλ θψδηθα γηα έλαλ εμππεξεηεηή ή πειάηε SOAP ή αθφκα θαη γηα κία απιή 

εθαξκνγή ρξήζεο Web Services γλσξίδνληαο κφλν ην αξρείν πεξηγξαθήο WSDL.  

Μία εθαξκνγή απηνχ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ 

Construct [Wiil et al. 2000], ην νπνίν παξέρεη θαηαζθεπαζηηθά εξγαιεία ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο Τ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχλνιν απφ βαζηθέο ππεξεζίεο ελφο Τ. Σν Construct ζα 

κπνξνχζε λα επεθηαζεί, έηζη ψζηε (α) λα ππνζηεξίδεη εξγαιεία κεηαηξνπήο απφ IDL ζε WSDL θαη (β) λα 

μαλαρηηζηεί ν κεηαγισηηηζηήο ηνπ (Construct Service Compiler - CSC) έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξάγεη 

έλα αληίζηνηρν Web Service βαζηζκέλν ζε έλα εμππεξεηεηή δφκεζεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.8. 
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Σρήκα 5.8. Η ππάξρνπζα (a) θαη ε πξνηεηλόκελε (b) δηαδηθαζία παξαγσγήο κέζα από ην εξγαιείν Construct (ην 

CWSC απνηειεί ηνλ Construct Web Service Compiler) [Πεγή: Karousos et al. 2003b] 

5.3 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία νινθιήξσζεο ησλ Τ κε ην 

δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο θαη βαζηθέο αξρέο ηηο ΑΠΤ. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ήηαλ 

λα ηεθκεξηψζεη πσο ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ησλ ΑΤ-ΠΤ δελ απαηηεί ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο κία επηπξφζζεηε 

ηερληθή πάλσ ζηα ππάξρνληα Τ. 

Γηα λα γίλεη απηφ θαηαλνεηφ, ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξζεθαλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ ππαξρφλησλ ηερληθψλ νινθιήξσζεο Τ κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. Καηφπηλ, νξίζηεθε κία αξθεηά αλαιπηηθή θαη ζαθήο κεζνδνινγία 

νινθιήξσζεο Τ κε ρξήζε Web Services, θαη παξνπζηάζζεθαλ ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο. 

Χο απφδεημε ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, παξνπζηάζηεθε κία κειέηε 

πεξίπησζεο, θαηά ηελ νπνία έγηλε κία επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

Babylon ηνπ Callimachus κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ. Αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα βήκαηα είλαη δπλαηή ε 

ρξήζε ηερλνινγίαο βαζηζκέλε ζε ΑΠΤ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαβιεζεί θαζφινπ νχηε ε δνκή αιιά 

νχηε ε παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Τ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, παξνπζηάζηεθε 

πξψηα ην ΑΤ-ΒΦ Callimachus κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ αθνινπζεί. 

Καηφπηλ, επεμεγήζεθε ην ππνζχζηεκα Babylon σο έλα ζχζηεκα ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί σο ςεθίδα ηνπ Callimachus. Σέινο, επηιέρζεθε ε επηζπκεηή ππεξεζία πνπ ζα εθκεηαιιεπφηαλ 
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ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Babylon θαη έγηλε κία επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο. 

Σν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα εζηηάζηεθε ζηελ παξαγφκελε αξρηηεθηνληθή ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία πιένλ μέθπγε απφ ην ζηελφ πιαίζην ησλ επηπέδσλ ησλ Τ αθνχ κε ηε ρξήζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ Web Services νη έλλνηεο επίπεδν πειάηε θαη επίπεδν εμππεξεηεηή ράλνπλ ηελ ζεκαζία 

ηνπο. ηε λέα απηή αξρηηεθηνληθή είλαη δπλαηή ε δξάζε ελφο Web Service σο πειάηε γηα ην Τ ή γηα έλα 

άιιν Web Service αιιά θαη σο εμππεξεηεηή γηα έλα ηειηθφ πειάηε (κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε) ή 

γηα έλα άιιν Web Service. 

Σέινο, γεληθεχνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ηέζεθαλ θάπνηα ζεκαληηθά ζέκαηα γηα δηεξεχλεζε 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θψδηθα ινγηζκηθνχ SOAP (πειάηε 

ή θαη εμππεξεηεηή) θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππεξεζηψλ 

Τ, φπσο ζπκβαίλεη κε ην ζχζηεκα Construct. 
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6 ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΝΣΑ ΔΝΑ ΤΣΖΜΑ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΟ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ: H ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ 

COPE_IT! 

Η εθ λένπ δεκηνπξγία ελόο ΑΣΥ-ΠΥ είλαη έλα από ηα θύξηα ζεκεία ηεο παξνύζαο έξεπλαο, αθνύ, κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν, κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ηόζν ην εθηθηό ηεο πξνηεηλόκελεο αξρηηεθηνληθήο όζν θαη ε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο. Δπηπξόζζεηα, νη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα από απηήλ ηελ πινπνίεζε 

κπνξνύλ λα δώζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκό ΑΣΥ-ΠΥ αιιά θαη ζηηο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρεδηαζκνύ. Σηνηρεία 

όπσο ην θόζηνο πινπνίεζεο αιιά θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε άιιεο εθαξκνγέο ζα 

απνηειέζνπλ θαη απηά αληηθείκελν κειέηεο. Σην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ 

θαη πινπνίεζεο ελόο ζπζηήκαηνο ππεξθεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο, ην νπνίν όκσο ζηεξίδεηαη θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ ρσξηθνύ ππεξθεηκέλνπ. Τν ζύζηεκα απηό νλνκάδεηαη CoPe_it! 
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6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν CoPe_it! δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ επξσπατθνχ έξγνπ Palette6 απφ έλα ζχλνιν 

εξεπλεηψλ. Ζ ζρεδηαζηηθή ηνπ πξνζέγγηζε βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο ΑΠΤ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα ππεξθεηκέλνπ πξνζαλαηνιηδφκελν ζε ππεξεζίεο. 

Ζ παξνπζίαζε ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηεο ζρεδηαζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπ 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ζεκαληηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα CoPe_it!, ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 Πεξηγξαθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εζηηάδνληαο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ηελ ελλνηνινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη, ηέινο, ηε θπζηθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ CoPe_it! 

 Αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηε κεξηά 

ηνπ δεκηνπξγνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνπ πηζαλνχ πξνγξακκαηηζηή πνπ επηζπκεί ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ κε άιιε εθαξκνγή ή ζχζηεκα. 

6.2 ΣΟ ΤΣΖΜΑ COPE_IT! 

6.2.1 Γεληθά 

Σν CoPe_it! (http://copeit.cti.gr) [Karacapilidis et al. 2007] είλαη έλα εξγαιείν ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλζξψπσλ 

νξγαλσκέλσλ ζε θνηλφηεηεο ή θνηλφηεηεο πξαθηηθήο (ΚΠ) (Communities of Practice – CoPs [Lave et al. 

1991]). Παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ελζαξξχλεη ηελ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ απεηθφληζεο (κε απφςεηο θαη 

πξνβνιέο) ησλ ζπδεηήζεσλ κε επηρεηξήκαηα, θαη ζηε ρξήζε κεραληζκψλ επηρεηξεκαηνινγηθνχ ινγηζκνχ 

ζε έλα απζηεξά ηππηθφ επίπεδν. Οη ρξήζηεο ηνπ CoPe_it! κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ 

λέεο θνηλφηεηεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε δηάθνξνπο (δεκφζηνπο ή θαη ηδησηηθνχο) ρψξνπο εξγαζίαο 

(workspaces). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νξγαλψλνπλ θαη λα απεηθνλίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

                                                 

6
 Σν Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ έξγν Palette (Pedagogically Sustained Adaptive Learning through the Exploitation of 

Tacit and Explicit Knowledge) ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IST 

(IST FP6-2004, Contract No. 028038). 
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πξνζεγγίζεηο ζε ελδηαθέξνληα ζέκαηα ζε κία δηαξθψο εμειιηζφκελε δηαδηθαζία αληαιιαγήο θαη 

δεκηνπξγίαο γλψζεο. Σα κέιε ηνπ CoPe_it! κπνξνχλ επίζεο λα ζηεξίδνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηππνπνίεζεο
7
: νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ζε έλα 

πνιχ «αλεπίζεκν» θαη κε απζηεξφ ηξφπν έθθξαζεο (ν νπνίνο είλαη θαηεμνρήλ θαηαλνεηφο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο) ζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ, ελψ κπνξνχλ επηπιένλ λα 

αλαδηακνξθψζνπλ ηηο ίδηεο ηηο απφςεηο ηνπο, λα ηηο αλαδνκήζνπλ ζπλδένληάο ηεο κε άιιεο απφςεηο 

(δηθέο ηνπο ή θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ), ρξεζηκνπνηψληαο κία ζεκαζηνινγία ε νπνία θαηφπηλ ζα είλαη 

θαηαλνεηή θαη απφ ην ζχζηεκα. Απηή αθξηβψο ε ηδηφηεηα επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Αλ επηρεηξήζεη θαλείο λα εληάμεη ην CoPe_it! ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ππεξθεηκέλνπ, ζα παξαηεξήζεη 

φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ έλα κφλν πεδίν αιιά απφ δχν: ην πεδίν 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ην πεδίν ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ. Παξφιν πνπ ε επηρεηξεκαηνινγία ζην CoPe_it! 

είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο, ε θχξηα εξγαζία ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ζε 

δηζδηάζηαηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ γλσζηαθά αληηθείκελα θαη επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία ρσξηθνχ ππεξθεηκέλνπ βαζηδφκελνη ζε αξθεηέο απφ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ απηφ ην πεδίν. 

Έηζη, ην CoPe_it! εληάζζεηαη ζην πεδίν ππεξθεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο, αιιά ρξεζηκνπνηεί θαηά βάζε 

ρψξνπο εξγαζίαο ζηεξηγκέλνπο ζην ρσξηθφ ππεξθείκελν. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο θαη ησλ δχν απηψλ 

πεδίσλ ππεξθεηκέλνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ, ε νπνία – φπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ – 

δεκηνχξγεζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επεξέαζε ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

6.2.2 Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κνληέιν 

δεδνκέλσλ 

Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζε ζπλεξγαηηθφ επίπεδν δελ 

είλαη πξσηφηππε. Αληίζεηα, ε ζπλεξγαηηθή επηρεηξεκαηνινγία έρεη απνδεηρζεί απφ εξεπλεηέο σο αξθεηά 

επηηπρεκέλε κέζνδνο [Moor et al. 2006]. Οη ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο (πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο) – ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο απιψλνληαη ζε έλα κεγάιν εχξνο απφ ηελ αξρηθή εχξεζε θαη 

ζπιινγή πιεξνθνξίαο, ζηε δφκεζή ηεο, ζην θηιηξάξηζκα επηιεγκέλσλ πεγψλ θαη, ηέινο, ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο θαη ηε ιήςε θάπνηαο(σλ) απφθαζεο(εσλ). Έηζη, ηα ζπζηήκαηα θαη νη ππνδνκέο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήκαηα είλαη αλαγθαίν λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ φιεο ηηο 

                                                 

7
 Με ηελ ιέμε ηππνπνίεζε ελλννχκε ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ επηηξέπεηαη κέζα ζε έλα 

ζχζηεκα θαη ην θαηά πφζν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη φιεο νη 

ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο ή αθφκα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ εηζέξρνληαη ή παξάγνληαη απφ ην ζχζηεκα. 
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πξαθηηθέο θαη ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο [Andriessen et al. 2003]. Απφ ηελ άιιε, φκσο, ε δηαθνξεηηθή 

ηππνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε θάζε δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο 

απνηειεί έλαλ θξίζηκν παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Γηα παξάδεηγκα, ην επίπεδν θνξκαιηζκνχ ή ηππνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηε ιήςε απφθαζεο είλαη πςειφ θαη ηαπηφρξνλα ζηαζεξφ (κε 

κεηαβαιιφκελν). Σν ζηαζεξφ επίπεδν ηεο ηππνπνίεζεο ζηα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα φρη κφλν εκπνδίδεη 

ηελ επειημία ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ ΚΠ, αιιά απνηειεί 

θαη αηηία χπαξμεο ιαζψλ θαη ειιείςεσλ ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο ειέγρνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηππνπνίεζε πνπ αθνινπζείηαη [Marshall et al. 1997; Shipman 

et. 1993]. 

 

Σρήκα 6.1 Βαζκηαία ηππνπνίεζε ζην CoPe_it!: Μία πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θελνύ αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο «ραιαξήο» θαη «απζηεξήο» ζπλεξγαζίαο. 

Σν CoPe_it! επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη απηφ ην δήηεκα ππνζηεξίδνληαο έλα επέιηθην ηξφπν ηππνπνίεζεο 

έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο φπνηεο απαηηήζεηο ησλ ΚΠ. Ζ πνηθηιία ηππνπνίεζεο πνπ δηαζέηεη 

ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηε ζπλεξγαηηθή δξάζε πνπ ιακβάλεη ρψξα (π.ρ. ιήςε 

απφθαζεο, δηεμαγσγή «ραιαξήο ζπδήηεζεο, επηρεηξεκαηνινγία, ζπιινγή), αιιά θαη κε ηελ επηινγή ησλ 

ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία ζπλεξγαζία. Απηφο ν επέιηθηνο ηξφπνο ηππνπνίεζεο πινπνηείηαη απφ ην 

ζχζηεκα πηνζεηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηεο βαζκηαίαο ηππνπνίεζεο (incremental formalization), ε νπνία 

έρεη πξνηαζεί παιαηφηεξα απφ εξεπλεηέο ηνπ ππεξθεηκέλνπ [Shipman et al. 1994]. Ζ βαζκηαία 

ηππνπνίεζε ζην CoPe_it!, ππνζηεξίδεηαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πξνβνιψλ πάλσ ζηνλ ίδην ρψξν 
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εξγαζίαο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ ηππνπνίεζεο (ζρήκα 6.1). Οη 

δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο απεηθφληζεο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο εκπιέθνπλ έλα ζχλνιν απφ αθαηξεηηθά 

αληηθείκελα πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν (δνκνχλ δειαδή έλα ππεξθείκελν), ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εχξεζε ιχζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σα αθαηξεηηθά αληηθείκελα 

κπνξεί λα είλαη θφκβνη γλψζεο, ζπζρεηίζεηο θαη δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνβνιή. ην CoPe_it! είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή πξνβνιψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Έηζη ζε θάζε ελαιιαγή εθηεινχληαη έλα ζχλνιν απφ κεηαζρεκαηηζκνί ηθαλνί λα 

απεηθνλίζνπλ ην ζχλνιν (ή έλα ππνζχλνιν) ηεο δνκήο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο ρψξνπ εξγαζίαο ζε 

κνξθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε πξνβνιή. Απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί βαζίδνληαη ζε θαλφλεο. 

νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ρξήζεο. 

 

 

Σρήκα 6.2 Η εμέιημε ηεο ηππνπνίεζεο ζην CoPe_it! κε ρξήζε πξνβνιώλ δηαθνξεηηθώλ ζθνπώλ [Πεγή: Karacapilidis 

et al. 2009b]. 

Κάζε κία απφ ηηο πξνβνιέο γηα έλα ρψξν εξγαζίαο παξέρεη έλα κεραληζκφ ππνζηήξημεο ζπγθεθξηκέλνπ 

επηπέδνπ ηππνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα (ζρήκα 6.2) ε 1ε πξνβνιή κπνξεί λα θαιχπηεη αλάγθεο γηα ηε 

ζπιινγή θαη δηακνίξαζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ ε πξνβνιή n κπνξεί λα θαιχπηεη έλα ζχλνιν απφ 

ιεηηνπξγίεο ηθαλέο γηα ππνζηήξημε ιήςεο απφθαζεο. Όζν πην ρακειφ επίπεδν ηππνπνίεζεο 

ππνζηεξίδεηαη απφ κία πξνβνιή ηφζν πην εχθνιν ζηε ρξήζε αιιά θαη πην θαηαλνεηφ πξνο ηνλ άλζξσπν 

γίλεηαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε κία πξνβνιή κε ρακειφ επίπεδν ηππνπνίεζεο ε ζπγθεληξσκέλε γλψζε 

ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα επεμεξγαζζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε 

ιήςεο απφθαζεο αθνχ ηα ππνζηεξηδφκελα αληηθείκελα θαη ζπζρεηίζεηο παίξλνπλ πνιχ γεληθή κνξθή 

ρσξίο θακία ζεκαζηνινγία. Tα απζηεξά επίπεδα ηππνπνίεζεο δπζθνιεχνπλ ηνλ άλζξσπν λα εθθξαζηεί 
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ειεχζεξα θαη πεξηνξίδνπλ αξθεηά ηε δξάζε ηνπ, αιιά φκσο επηηξέπνπλ ζηνλ ππνινγηζηή λα θαηαλνεί 

νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο αθνχ θάζε αληηθείκελν έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγία θαηαλνεηή 

απφ ηνλ άλζξσπν αιιά θπξίσο απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ην CoPe_it! εζηηάζηεθε ζηε δεκηνπξγία αξθεηψλ πξνβνιψλ (βιέπε 

ζρήκαηα 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε ζπλεξγαζίαο ησλ ΚΠ κε θάζε 

δπλαηφ επίπεδν ηππνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ραιαξή (chat, mail, 

ζπιινγή θαη ηνπνζέηεζε πιεξνθνξίαο, θαηαγξαθή άπνςεο) φζν θαη απζηεξή (θαηαγξαθή 

επηρεηξεκάησλ, ξεηή ζχλδεζε πιεξνθνξηψλ θαη απζηεξή ζεκαζηνινγία) ηππνπνίεζε. 

 

Σρήκα 6.3 Βαζηθή πξνβνιή ρώξνπ εξγαζίαο: ραιαξή ηππνπνίεζε, εξγαζία ζε ρώξν, ζύγρξνλε ζπλεξγαζία, 

δπλαηόηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο [Πεγή: http://copeit.cti.gr]. 
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Σρήκα 6.4 Πξνβνιή απζηεξήο ηππνπνίεζεο: ππνζηήξημε ιήςεο απόθαζεο, αζύγρξνλε ζπλεξγαζία, δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ ζθνπώλ [Πεγή: Karacapilidis et al. 2009b]. 

 

Σρήκα 6.5 Πξνβνιή Λίζηαο: Γπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο θαη επνπηηθήο απεηθόληζεο πεξηερνκέλνπ ζθνπώλ [Πεγή: 

Karacapilidis et al. 2009b]. 
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Σρήκα 6.6 Πξνβνιή θόξνπκ: Γπλαηόηεηα αζύγρξνλεο εξγαζίαο ζε κνξθή θόξνπκ ζθνπώλ [Πεγή: Karacapilidis et al. 

2009b]. 

 

Σρήκα 6.7 Πξνβνιή tag-cloud: Γπλαηόηεηα άκεζεο απεηθόληζεο ησλ ιέμεσλ θιεηδηώλ ζην πεξηερόκελν ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζθνπώλ [Πεγή: Karacapilidis et al. 2009b]. 

6.2.3 Υαξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

Σν CoPe_it!, αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, 

ππνζηεξίδεη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε: ρψξνπο ζπλεξγαζίαο, δηαθνξεηηθέο 

απεηθνλίζεηο πιεξνθνξηψλ, πξσηφηππεο ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ, κεραληζκνχο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα, 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο, πηζηνπνίεζε, εμνπζηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε 
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ρξεζηψλ θαη θνηλνηήησλ, δηαρείξηζε ξφισλ θ.α. [Karacapilidis et al. 2009a]. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη 

ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη‘ αληηζηνίρηζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ: 

Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ρώξσλ ζπλεξγαζίαο (collaboration spaces), ζηνπο νπνίνπο κπνξεί 

θαλείο λα απνζεθεχζεη ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο, λα θαηαγξάςεη ζπδεηήζεηο θαη πξνζσπηθέο ζθέςεηο, αιιά 

θαη λα ζπζρεηίζεη ηηο πιεξνθνξίεο δηακνξθψλνληαο έηζη κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε ρξήζηκε γηα ηελ 

θαηαλφεζε φινπ ηνπ ρψξνπ θαη γηα ηε δηεμαγσγή απνθάζεσλ. Οη ρψξνη απηνί κπνξεί λα είλαη είηε γηα 

πξνζσπηθή είηε γηα δεκφζηα ρξήζε κεηαμχ κειψλ κίαο θνηλφηεηαο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη φζνπο ρψξνπο επηζπκεί, αιιά θαη λα κνηξαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζην ρψξν κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα. 

Σα αληηθείκελα, ηα νπνία εηζάγνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κπνξνχλ εχθνια λα κεηαβιεζνχλ θαη σο 

πξνο ηνλ ηχπν ηνπο θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ αθαηξεηηθή ηνπο ηδηφηεηα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάινγα, κε ηελ πξνβνιή εξγαζίαο πνπ έρεη επηιέμεη θάζε ρξήζηεο, λα κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη 

(γηα παξάδεηγκα απφ κία απιή πιεξνθνξία ζε κία ηδέα θαη θαηφπηλ ζε έλα ηζρπξφ επηρείξεκα), λα 

κεηαθηλνχληαη ζην ρψξν, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζρεηίζεηο, λα νκαδνπνηνχληαη ζε ζχλζεηα αληηθείκελα 

θιπ. 

Αλεμάξηεηα κε ηε επηινγή ηεο πξνβνιήο ή αθφκα θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ην ζχζηεκα παξέρεη κία 

βαζηθή κνλάδα απνζήθεπζεο φισλ ησλ. Σα πεξηερφκελα ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο δνκνχληαη ζχκθσλα 

κε κία ζπγθεθξηκέλε δνκηθή αθαίξεζε, έηζη ψζηε, αλεμάξηεηα ηνπ ηχπνπ πιεξνθνξίαο πνπ 

απνζεθεχεηαη, ε κνλάδα απνζήθεπζεο λα ρξεζηκνπνηεί πάληα ηνλ ίδην κεραληζκφ απνζήθεπζεο θαη 

πξνζπέιαζεο ζηα δεδνκέλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κνλάδα απνζήθεπζεο αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ην 

ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη, θάλνληαο έηζη δπλαηή ηε δπλακηθή 

πξνζζήθε λέσλ ηχπσλ πιεξνθνξίαο ζην ζχζηεκα ρσξίο θακία αιιαγή ζηελ απνζεθεπηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίδεηαη ηφζν ζε επίπεδν ρψξνπ ζπλεξγαζίαο φζν θαη ζε ζθαηξηθφ 

επίπεδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο απφ νπνηνδήπνηε δεκφζην ρψξν 

ζπλεξγαζίαο ζην CoPe_it! 

Αλάινγα κε ηελ επηιεγκέλε πξνβνιή θαη ηα επηιεγκέλα εξγαιεία γηα ζπλεξγαζία, ην ζχζηεκα 

ππνζηεξίδεη ηε βαζκηαία ηππνπνίεζε θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλεξγάδνληαη είηε θάησ απφ 

απζηεξνχο θαλφλεο είηε φρη. Έλα ζπλεζηζκέλν ζελάξην εξγαζίαο είλαη απηφ θαηά ην νπνίν νη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρσξηθή πξνβνιή γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ ζχγρξνλα ή θαη 

αζχγρξνλα ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ηππνπνίεζεο θαη θαηφπηλ λα θηιηξάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

ζπζρεηίζνπλ. Ύζηεξα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζηελ πξνβνιή επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ιήςεο απφθαζεο, 

έηζη ψζηε λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε πνιχ απζηεξή κνξθή (εηζάγνληαο κφλν επηρεηξήκαηα 
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θαη ιχζεηο) θαη, ηέινο, λα ιάβνπλ κία απφθαζε. 

Ζ δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ιήςεο απόθαζεο δηεμάγεηαη ζηελ πξνβνιή απζηεξήο ηππνπνίεζεο γηα 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ππνζηεξίδεηαη πιήξσο απφ αληίζηνηρν κεραληζκφ, ν νπνίνο κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλνπο αιγνξίζκνπο κπνξεί λα απνθαλζεί γηα ηελ πην «ζσζηή» ιχζε κέρξη ζηηγκήο γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Οη αιγφξηζκνη απηνί κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ ή θαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνβιεκάησλ (π.ρ. ηαηξηθά ζέκαηα, ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θιπ). 

Σν ζχζηεκα παξέρεη επηπιένλ κεραληζκό ελεκέξσζεο ρξεζηώλ θαη δηαρεηξηζηώλ γηα ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξν ζην ίδην ην ζχζηεκα, κεραληζκό παξακεηξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο 

(personalization) αιιά θαη έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ. Όια 

απηά γίλνληαη θάησ απφ έλα πξσηφηππν κεραληζκφ κνληεινπνίεζεο ρξήζηε [Evangelou et al. 2006] ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη ην ππνζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο αιιά θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

πςεινχ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. Δπηπιένλ ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη 

ΚΠ παξέρεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο κίαο ΚΠ απφ έλα ρξήζηε εληζρχνληαο έηζη ηελ 

ειεχζεξε δεκηνπξγία νκάδσλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Web 2.0 

6.2.4 ηνηρεία ιεηηνπξγίαο 

Ζ θαηλνηνκία ηνπ CoPe_it! ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήκαηα έγθεηηαη 

ζηα εμήο ζεκαληηθά ζηνηρεία: ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ ππνζηήξημε ηεο βαζκηαίαο ηππνπνίεζεο κε 

ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία, θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ππεξθεηκέλνπ απφ δχν δηαθνξεηηθά πεδία. Οη 

πξσηνηππίεο απηέο θαηαηάζζνπλ ην CoPe_it! σο ζχγρξνλν εξγαιείν ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

Σν CoPe_it! είλαη κία εθαξκνγή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη ρξήζηεο ηνπ 

ρξεηάδνληαη κφλν έλα ζπλεζηζκέλν θπιινκεηξεηή γηα λα κπνξέζνπλ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μάιηζηα, ην 

CoPe_it! έρεη βαζηζηεί ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ Web 2.0 θαη γη‘απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη εθαξκνγή 

web 2.0: θαη‘ αξράο, ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο πνπ αλήθνπλ ζην Web 2.0, ελψ ε ρξήζε ηνπ απνβιέπεη 

ζηε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Έηζη, επηηξέπεη ηφζν ηε ζχγρξνλε φζν θαη ηελ 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ρξεζηκνπνηεί πιεζψξα ηξφπσλ επηθνηλσλίαο φπσο: ην chat, 

ε δηαδηθαζία νκηιίαο θαη εξγαζίαο ζε ζηάδηα κε ηαθηηθέο δήηεζεο θαη παξαρψξεζεο ιφγνπ, ε απνζηνιή 

αζχγρξνλσλ posts ζε πξνβνιέο (φπσο ζηα forums) θαη ε ππνζηήξημε ηεο απζηεξήο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Παξάιιεια, ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηφ θαη ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ΚΠ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο έρεη δψζεη ηδηαίηεξε ψζεζε ζηε ρξήζε ηνπ. 
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Ζ βαζκηαία ηππνπνίεζε αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ δχν δηαθνξεηηθά πεδία 

ππεξθεηκέλνπ, ην ρσξηθφ θαη ην πεδίν επηρεηξεκαηνινγίαο, εθηφο ηνπ φηη παξέρεη κεγάιε επειημία ζηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζηζηά ην CoPe_it! σο κία εθαξκνγή γεληθήο ρξήζεο ζηνλ ηνκέα ζπλεξγαζίαο 

κε επηρεηξήκαηα, ελψ, παξάιιεια, αλνίγεη έλα κεγάιν θάζκα δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ ηηο νπνίεο κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη: σο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ CoPe_it! απφ ΚΠ παηδαγσγψλ, ελψ ην 

ππνζχζηεκα επηρεηξεκαηνινγίαο έρεη θαλεί ρξήζηκν ηφζν γηα ηαηξηθά ζέκαηα φζν θαη γηα ζέκαηα 

δηπισκαηίαο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ρξήζε ηνπ CoPe_it! σο εξγαιείν αληαιιαγήο θαη απνζήθεπζεο 

αξρείσλ θάζε ηχπνπ αιιά, θαη σο ζχζηεκα θξάηεζεο θαη απεηθφληζεο πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ πέξα απφ ηα ζπλεξγαηηθά πιαίζηα. 

ε δχν πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ζην CoPe_it! έρνπλ δεκηνπξγεζεί 74 θνηλφηεηεο ρξεζηψλ κε 

ζπλνιηθά 595 ρξήζηεο θαη 923 ρψξνη εξγαζίαο. 

6.3 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ COPE_IT! ΒΑΗΜΔΝΖ Δ ΑΠΤ 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ CoPe_it! έγηλε εμ‘νινθιήξνπ απφ κεδεληθή βάζε, αθνχ δελ ππήξρε 

αληίζηνηρν εξγαιείν ή έζησ άιιεο αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηε θαηαζθεπή ηέηνηνπ ηχπνπ 

εξγαιείσλ. Όπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ, ην CoPe_it! ζρεδηάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθέο αξρέο ησλ 

ΑΤ θαη ΑΤ-ΒΦ, αιιά ε γεληθή πξνζέγγηζε ηεο ζρεδίαζεο αθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

πνπ πεγάδεη απφ ηηο αξρέο ησλ AΤ-ΠΤ. Απηφ, δηφηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηεο αξρηηεθηνληθήο, 

ην ζχζηεκα κε βάζε ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ησλ επηζπκεηψλ πξνδηαγξαθψλ έπξεπε λα είρε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, ηε δεκηνπξγία θαη 

παξνρή επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ ζε άιιεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ηε δπλαηφηεηα γηα εχθνιε 

νινθιήξσζε ή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα. 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρεδηαζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ CoPe_it! θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ νη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην ζρεδηαζκφ. Καηφπηλ, παξνπζηάδνληαη ε βεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ CoPe_it!, ε ελλνηνινγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλε ζε 

βαζηθέο κνλάδεο ιεηηνπξγίαο θαη, ηέινο, ε πξαγκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ CoPe_it! κε ξεηή αληηζηνίρηζε 

θάζε κνλάδαο κε κηα ππεξεζία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξάιιεια, γίλεηαη αλαθνξά ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάρζεθαλ ζε δεχηεξν ζηάδην βαζηδφκελεο ζηηο 

αξρηθά δηαζέζηκεο ππεξεζίεο (πξάγκα πνπ επηβεβαίσζε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ΑΠΤ) αιιά θαη ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 
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6.3.1 Κξίζηκα ζεκεία θαηά ηε ζρεδίαζε 

Βαζηθή πξνδηαγξαθή πνπ είρε ηεζεί απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

παγθόζκην ηζηό. Παξφιν πνπ ν παγθφζκηνο ηζηφο παξέρεη πιεηάδα ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζχλζεην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη σο κία παξαδνζηαθή ζηαηηθή ή 

αθφκα θαη δπλακηθή ηζηνζειίδα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο επηβάινπλ έλα πεξηβάιινλ ρξήζεο 

κε άκεζεο απνθξίζεηο ζηηο επηινγέο θαη πξάμεηο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο θαζπζηέξεζε – φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηηο αλαλεψζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιώλ πξνβνιώλ πάλσ ζηα ίδηα δεδνκέλα, ηδίσο φηαλ απηέο νη 

πξνβνιέο αθνξνχλ ην ρσξηθφ ππεξθείκελν θαη ην ππεξθείκελν επηρεηξεκαηνινγίαο, έζεζαλ ηελ απαίηεζε 

γηα ηελ εχξεζε κίαο αθαηξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ηχπνπ ησλ απνζεθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ππεξθεηκέλνπ απφ έλα πεδίν εθαξκνγήο ζε άιιν ή 

αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθή πξνβνιή αλεμάξηεηε απφ πεδίν. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε απαίηεζε γηα έλα απνδνηηθφ 

κεραληζκό εηδνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ρξεζηώλ θαη θνηλνηήησλ γηα επηιεγκέλα ζπκβάληα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζχζηεκα. Απηή ε απαίηεζε ζα έδηλε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ CoPe_it! επηπιένλ ψζεζε 

ζηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά, θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο κηα πιήξε εηθφλα γηα θάζε 

θνηλφηεηα θαη ηηο δξάζεηο ηεο. Δθηφο απηνχ, ηέηνηνπ ηχπνπ πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα ζπκβάληα ηνπ 

CoPe_it! κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαη πεγή επηιεθηηθήο κάζεζε. 

Δπηπξφζζεηα, απφ ιεηηνπξγηθήο, άπνςεο δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ απνδνηηθή θαη επέιηθηε 

δηαρείξηζε ρξεζηώλ θαη θνηλνηήησλ αιιά θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. ε κία εθαξκνγή ππεξθεηκέλνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Web 2.0 κία ηέηνηα πξνδηαγξαθή ζεσξείηαη αλαγθαία, αθνχ, εθηφο 

ηνπ φηη εμαζθαιίδεη ηελ ειεγρφκελε πξφζβαζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζην CoPe_it!, εθκεηαιιεχεηαη θαη 

ην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ή/θαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ επηπιένλ δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΠΤ φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη αθνξνχλ ην 

πσο ζρεδηάδνληαη ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζε ΑΠΤ: 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ εμαξηήζεσλ: νη εμαξηήζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ην CoPe_it! πξέπεη λα είλαη αξθεηά μεθάζαξεο θαη φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξεο. Παξφια απηά, απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζε επίπεδν πξνδηαγξαθψλ θάλεθε πσο 

ππήξραλ θάπνηεο ηζρπξέο εμαξηήζεηο κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πξάγκα 
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πνπ ζεκαίλεη πσο ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ππεξεζίεο δελ ζα 

είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. 

 Γεκηνπξγία κίαο «ζύκβαζεο» επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ: ε πηνζέηεζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαγφκελεο ππεξεζίεο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηελ νκαιή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ CoPe_it!, φζν θαη 

γηα ηελ επηθνηλσλία, δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη νινθιήξσζή ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα. 

 Απηνλνκία θαη πιήξεο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο κίαο ππεξεζίαο από ηνλ εαπηό ηεο: είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ειέγρνπ ιεηηνπξγηψλ ν νπνίνο ζα 

πηνζεηεζεί απφ θάζε ππεξεζία έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαιπθζεί απηή ε πξνδηαγξαθή 

 Αθαηξεηηθόηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη ηέηνηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη αθαηξέζεηο ζε δηαδηθαζίεο 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ: θάζε ππεξεζία, θαη ηδίσο νη ππεξεζίεο δεκηνπξγίαο θαη απεηθφληζεο 

ζπδήηεζεο σο ππεξθείκελν πξέπεη λα παξέρνπλ πξνο ηα έμσ πξάμεηο ησλ νπνίσλ ην φλνκα αιιά 

θαη ην απνηέιεζκα λα έρεη ηελ ίδηα ζεκαζηνινγία κε απηή πνπ δίλεη ν ρξήζηεο ηελ ψξα πνπ 

δεκηνπξγεί, αλαδεηά ή πινεγείηαη ζην ππεξθείκελν – ζπδήηεζε. 

 Δπαλαρξεζηκόηεηα: θάζε ππεξεζία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ιχζεη αληίζηνηρα πξνβιήκαηα κε εχθνιν ηξφπν. 

 Σπλζεζηκόηεηα: ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα παξάγεη ην αλακελφκελν ιεηηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα σο έλα ζψκα κε απφδνζε ζπγθξίζηκε κε απηά ησλ εληαίσλ ζπζηεκάησλ άιισλ 

αξρηηεθηνληθψλ. 

 Μεδεληζκόο θαηάζηαζεο, κεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ππεξεζίαο λα επαλέξρεηαη ζε 

θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί: απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε ππεξεζία πξέπεη λα 

αξρίδεη θαη λα ηειεηψλεη κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν session θαη κεηά ην ηέινο ηνπ session λα 

κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζαλ λα ήηαλ πξψηε θνξά. 

 Γπλαηόηεηα λα κπνξνύλ λα αλαθαιπθζνύλ από πηζαλνύο ρξήζηεο: νη ππεξεζίεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα είλαη αλαδεηήζηκεο. Ζ αλαδήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ νπζηαζηηθή πεξηγξαθή ηνπο θαη ηε θαηαρψξεζε ησλ πεξηγξαθψλ ηνπο ζε 

θάπνην/νπο θαηαρσξεηή/έο ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πηζαλνχο ρξήζηεο πνπ 

αλαδεηνχλ παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα. 

6.3.2 ρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηα ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ CoPe_it! βαζηζκέλν ζηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο αιιά θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Καηφπηλ, θαζνξίζηεθαλ νη παξαγφκελεο ππεξεζίεο θαη ζρεδηάζηεθε ε ηειηθή αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα Τ, έηζη θαη εδψ, ν ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο δελ πεξηιακβάλεη πάληα ξεηή αληηζηνίρηζε ζην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηειηθά δεκηνπξγνχληαη. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ελλνηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη αξθεηά ζπρλά ζε αηηίεο φπσο, ε ηζρπξή εμάξηεζε ησλ κνλάδσλ, ε 

αλάγθε βειηίσζεο ηεο ηαρχηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ε αλάγθε χπαξμεο εληαίνπ 

κεραληζκνχ απνζήθεπζεο γηα ιφγνπο απιφηεηαο, θεληξηθνπνίεζεο αιιά θαη απφδνζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν – φπσο ζα δεηρζεί - 

αθνινπζεί ηηο γξακκέο ησλ ΑΠΤ θαη, έηζη, ζεσξείηαη έλα AΤ-ΠΤ. 

6.3.2.1 Αλάιπζε θαη επηινγή ιεηηνπξγηθώλ κνλάδσλ 

Λακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ην ζχζηεκα δηαρσξίζηεθε ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 6.8 θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Content Repository

• Storage/retrieval of object instances and type definition

• Referencing mechanisms

• Searching

• Transactions

User & Role Modeling

• Authentication/Authorization

• Profiling

• Personalization

• Adaptation

Notification & Awareness

• Subscription to events

• Monitoring of system events

Custom Application

DBMS

Collaboration Space

• Collaboration paradigms

• Visualization of Collaboration

• Reasoning support

• ‘KM’ and ‘I’ functionality

Web Browser
3rd party services

CoPe_it!

Content Repository

• Storage/retrieval of object instances and type definition

• Referencing mechanisms

• Searching

• Transactions

User & Role Modeling

• Authentication/Authorization

• Profiling

• Personalization

• Adaptation

Notification & Awareness

• Subscription to events

• Monitoring of system events

Custom Application

DBMS

Collaboration Space

• Collaboration paradigms

• Visualization of Collaboration

• Reasoning support

• ‘KM’ and ‘I’ functionality

Web Browser
3rd party services

CoPe_it!  

Σρήκα 6.8 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηνπ CoPe_it!: Μνλάδα απνζήθεπζεο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ (Content 

Repository), Μνλάδα δηαρείξηζεο ρξεζηώλ θαη ξόισλ (User & Role Management), Μνλάδα εηδνπνίεζεο θαη 

ελεκέξσζεο (Notification & Awareness), Μνλάδα δεκηνπξγίαο θαη απεηθόληζεο ππεξθεηκέλνπ – ζπλεξγαζίαο 

(Collaboration Space) θαη Πειάηεο ζπζηήκαηνο 

Μνλάδα απνζήθεπζεο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ: Ζ κνλάδα απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε θαη 
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ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, παξέρεη 

δπλαηφηεηεο θξάηεζεο φισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηηο άιιεο κνλάδεο. Σν ελδηαθέξνλ ζεκείν ζε 

απηήλ ηε κνλάδα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο γεληθνχ (ή αθαηξεηηθνχ) αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν 

αλαπαξηζηά θάζε ηχπν πιεξνθνξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα «γλσξίδεη» πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα 

απηήλ ηελ πιεξνθνξία. Γαλεηδφκελν απηήλ ηελ ηερληθή απφ ηα ΑΤ-ΒΦ, ην ζχζηεκα εμαζθαιίδεη πσο 

θάζε δνκηθφο εμππεξεηεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί απηά ηα αληηθείκελα θαη κεηαζρεκαηίδνληάο ηα αλάινγα ζα 

δεκηνπξγεί θαη ζα απεηθνλίδεη ην αληίζηνηρν ππεξθείκελν γηα ηελ επηιεγκέλε πξνβνιή. Έηζη, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή επέθηαζε ησλ ηχπσλ πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζην 

ζχζηεκα ρσξίο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο. 

Μνλάδα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη ξφισλ: Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη 

θνηλνηήησλ, δηθαησκάησλ γηα θάζε δπλαηή ελέξγεηα θαζψο θαη ξφισλ. Δπίζεο, ζηε κνλάδα απηή γίλεηαη 

ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε θάζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ζε 

ρξήζηεο ή θαη νκάδεο ρξεζηψλ θαη ν έιεγρνο «λνκηκφηεηαο» νπνηαζδήπνηε πξάμεο γίλεηαη ζην ζχζηεκα. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε θξάηεζε ηεο εγγξαθήο θάζε ρξήζηε αιιά ζηε 

δηαρείξηζε ελφο δπλακηθνχ πξνθίι ηνπ ρξήζηε (κε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ), πνπ 

ζηφρν έρεη ηε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Απηή ε δπλαηφηεηα παξέρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ππνκνλάδεο, ππεχζπλεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Μνλάδα εηδνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο: Ζ κνλάδα απηή ζπγθεληξψλεη θαη απνζηέιιεη πιεξνθνξίεο 

ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε  δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην CoPe_it!. 

Ο έκκεζνο ζηφρνο ηεο κνλάδαο είλαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πνξεία ησλ ζπδεηήζεσλ 

πνπ ηνλ αθνξνχλ αιιά θαη επαγξχπλεζή ηνπ γηα ηπρφλ ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σέινο, είλαη δπλαηή 

θαη ε καδηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θάπνηαο θνηλφηεηαο ή θαη νιφθιεξνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ CoPe_it!. 

Μνλάδα δεκηνπξγίαο θαη απεηθόληζεο ππεξθεηκέλνπ – ζπδήηεζεο: Αλάινγα κε ηελ πξνβνιή ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο, ε κνλάδα απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηε κνλάδα 

απνζήθεπζεο, ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπ κε λέα 

αληηθείκελα θαηά ηελ εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο. Αλ θαη ε κνλάδα απηή θαίλεηαη ζαλ κία νληφηεηα, ζηελ 

νπζία, απνηειείηαη απφ μερσξηζηέο ππνκνλάδεο, ππεχζπλεο ε θάζε κία γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε πξνβνιή αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα ζχλνιν απφ εμππεξεηεηέο δφκεζεο 
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ππεξθεηκέλνπ δηαθνξεηηθνχ πεδίνπ ν θαζέλαο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηελ ίδηα ππνδνκή. Ζ αηηία 

πνπ δελ θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ ην δηαρσξηζκφ απηψλ ησλ ππνκνλάδσλ είλαη φηη ζρεδφλ φιεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ίδηα κέζα θαη ηερλνινγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη, σο εθ‘ηνχηνπ, αθφκα θαη ν 

ελλνηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο ζα ήηαλ αξθεηά πνιχπινθνο. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ππνκνλάδεο ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ππεξθεηκέλνπ απφ εμσηεξηθέο πεγέο 

(αξρεία θαη άιια πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο), πξάμεηο φπσο αληηγξαθή ή θαη δηακνίξαζε ρψξνπ θ.α. 

Πειάηεο ζπζηήκαηνο: Απνηειείηαη ζεσξεηηθά απφ κία γθάκα εθαξκνγψλ ή ππεξεζηψλ – πειάηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζα ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε εθαξκνγή παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ, επί ηεο νπζίαο, απνηειεί ηνλ 

κεραληζκφ επηθνηλσλίαο ζπζηήκαηνο – αλζξψπνπ. 

6.3.2.2 Καζνξηζκόο ππεξεζηώλ θαη’ αληηζηνηρία κε ηηο κνλάδεο θαη δηεξεύλεζε 

αλεμαξηεζίαο 

Ζ επηινγή ησλ πξνο αλάπηπμε ππεξεζηψλ βαζίζηεθε ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

κνλάδεο. Παξφια απηά, ε πςειή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ε απαίηεζε γηα 

απμεκέλε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, νδήγεζαλ ζηε ζπγρψλεπζε θάπνηνλ ππεξεζηψλ, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κίαο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ CoPe_it! ε νπνία παξέρεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ηξηψλ ελδηάκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο. Έηζη, ζε επίπεδν θπζηθψλ 

κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαβιήζεθε θαη θαηέιεμε ζε έλα πην 

θεληξηθνπνηεκέλν ζρήκα ζε ζρέζε κε ην ελλνηνινγηθφ, πνπ φκσο εμαθνινπζεί λα είλαη νξγαλσκέλν κε 

έκθαζε ζε ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ην λέν ζρήκα έρεη αξθεηά θαζαξή εζσηεξηθή νξγάλσζε αθνχ νη 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο παξακέλνπλ αηφθηεο, θαζψο ε κφλε αιιαγή πνπ ππάξρεη είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

θάησ απφ έλα θνηλφ πεξηβάιινλ (ζρήκα 6.9). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ειαρηζηνπνηνχληαη νη ρξφλνη αίηεζεο 

θαη απφθξηζεο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ, αθνχ δελ κεζνιαβεί θαλέλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο - φπσο 

γίλεηαη ζηα Web Services (π.ρ. SOAP ή HTTP) ελψ, αληίζεηα, νη δηαζέζηκεο κέζνδνη θαινχληαη σο 

ηνπηθέο κέζνδνη ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο. 

Έηζη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ππάξρνπλ ηξεηο αλεμάξηεηεο κνλάδεο ιεηηνπξγίαο: 

 Τπεξεζία απνζήθεπζεο πεξηερνκέλνπ: ε κνλάδα απηή ζα είλαη ππεχζπλε πιένλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ δφκεζεο αιιά θαη πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη γηα φια ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ θξαηνχληαη απφ ηε κνλάδα ρξήζηε θαη ξφισλ αιιά θαη ηε κνλάδα 

εηδνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο. Σερληθά, απνηειείηαη απφ έλα ζρεζηαθφ ΓΒΓ, ην νπνίν φκσο 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε XML, έηζη ψζηε λα κπνξεί 

λα δερζεί εχθνια θάζε ηχπν πεξηγξαθήο αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, ε κνλάδα απηή εκπεξηέρεη 
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θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ινγηθήο έηζη ψζηε λα παξέρεη έλα αθαηξεηηθφ API κε έλλνηεο 

θαηαλνεηέο γηα ηνπο πειάηεο θαη λα απνθξχβεη ηηο θιαζηθέο πξάμεηο ησλ ΓΒΓ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηε κνλάδα πινπνηνχληαη πξάμεηο φπσο εηζαγσγή αληηθεηκέλνπ, δεκηνπξγία θνηλφηεηαο, 

εηζαγσγή ρξήζηε ζε θνηλφηεηα θ.α. νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη εζσηεξηθά ζε εξσηήκαηα SQL θαη 

XQueries. Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ AΤ-ΠΤ, παξφιν πνπ ε κνλάδα απνζήθεπζεο είλαη 

έλα ΓΒΓ, ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη 

σο Web Service. Έηζη ε κνλάδα απνζήθεπζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιιεο κνλάδεο, ηφζν κε ηα θιαζηθά πξσηφθνιια δηαζχλδεζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ φζν θαη κέζσ πξσηνθφιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Web Services 

Content Repository

• Storage/retrieval of object instances and type definition

• Referencing mechanisms

• Searching

• Transactions

User & Role Modeling

• Authentication/Authorization

• Profiling

• Personalization

• Adaptation

Notification & Awareness

• Subscription to events

• Monitoring of system events

Custom Application

DBMS

Collaboration Space

• Collaboration paradigms

• Visualization of Collaboration

• Reasoning support

• ‘KM’ and ‘I’ functionality

Web Browser
3rd party services

CoPe_it!

Content Repository

• Storage/retrieval of object instances and type definition

• Referencing mechanisms

• Searching

• Transactions

User & Role Modeling

• Authentication/Authorization

• Profiling

• Personalization

• Adaptation

Notification & Awareness

• Subscription to events

• Monitoring of system events

Custom Application

DBMS

Collaboration Space

• Collaboration paradigms

• Visualization of Collaboration

• Reasoning support

• ‘KM’ and ‘I’ functionality

Web Browser
3rd party services

CoPe_it!  

ρήκα 6.9: (Γεμηά) Οη ηξεηο αλεμάξηεηεο κνλάδεο ιεηηνπξγίαο 

 Κεληξηθή Υπεξεζία CoPe_it!: πξφθεηηαη γηα ηε ζχλζεζε ησλ ηξηψλ ελλνηνινγηθψλ κνλάδσλ, ε 

νπνία παξέρεη ηα ηξία ζχλνια ιεηηνπξγηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία 

απνζήθεπζεο γηα ηε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Ζ ππεξεζία δξα σο αλεμάξηεηε 

ππεξεζία ζην πιαίζην ησλ ΑΠΤ θαη ρξεζηκνπνηεί σο κέζν επηθνηλσλίαο ηελ πξνζέγγηζε REST. 

Ζ επηινγή ηεο REST αληί ησλ Web Services έγηλε γηα ιφγνπο απφδνζεο θαηά ηελ θιήζε θαη 

απφθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, αθνχ, φπσο είλαη γλσζηφ, ην πξσηφθνιιν SOAP εκπεξηέρεη 

πνιιέο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε θάζε κήλπκα, πξάγκα πνπ απνηειεί παξάγνληα 

επηβάξπλζεο ηεο ηαρχηεηαο κεηαθνξάο κελπκάησλ. 

 Δθαξκνγή πειάηεο: Γπλεηηθά, νη εθαξκνγέο-πειάηεο ηνπ CoPe_it! απνηεινχλ έλα αλνηθηφ 

ζχλνιν αθνχ ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζα απφ θαζνξηζκέλα 

Τπεξεζία 
Απνζήθεπζεο 

Γνκήο - 
Πεξηερνκέλνπ 

Πειάηεο πζηήκαηνο 

Κεληξηθή 

Τπεξεζία 

CoPe_it! 
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πξσηφθνιια θαη APIs. ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ CoPe_it! δεκηνπξγήζεθε κία εθαξκνγή 

πειάηεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κε ρξήζε δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη θηινμελήζεθε ζε έλαλ 

εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ (web server).  

Δθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ππήξμε ε αλάγθε θαζνξηζκνχ ελφο ζπλφινπ απφ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ ζα 

βαζίδνληαλ ζην CoPe_it! θαη πνπ νη ζρεδηαζηέο ηνπ απνθάζηζαλ λα παξέρνπλ πξνο ηξίηεο ππεξεζίεο. 

Απηφ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο λα δνθηκαζζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

βαζηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθή ζην πιαίζην ηεο ΑΠΤ, θαη ζην 

θαηά πφζν εχθνια κπνξνχλ νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα δεκηνπξγήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο γηα ρξήζε πξνο ηξίηνπο. 

6.3.2.3 Καζνξηζκόο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ πάλσ ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζρεδηαζκόο ηεο ηειηθήο αξρηηεθηνληθήο 

ε απηφ ην βήκα ιακβάλεη ρψξα ν θαζνξηζκφο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

παξαρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο πξάμεηο απφ ηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ CoPe_it!. Ζ αηηία 

δεκηνπξγίαο ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πξνο ηνλ παγθφζκην ηζηφ απνθεχγνληαο έηζη ηε ρξήζε (θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ θαηαλφεζε) νιφθιεξεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ CoPe_it!. Ο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

αθνινπζεί πηζηά ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πεξηνξίδνληαο έηζη ην 

θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμήο ηνπο.  

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη επηιεγκέλεο ππεξεζίεο θαη ηέινο, παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ 

αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ πξνθχπηεη κε ηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ: 

 Υπεξεζία απνζήθεπζεο: Ζ ππεξεζία απηή βαζίδεηαη πάλσ ζηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ππεξεζίαο απνζήθεπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ CoPe_it! θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο 

θάζε είδνπο πφξσλ πνπ κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ κία πεξηγξαθηθή εγγξαθή, θάπνην αξρείν ή 

θαη ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Με ηελ απνζήθεπζε ηνπ πφξνπ, ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ θαη επηζηξέθεη ζηνλ πειάηε έλα URL κε ην νπνίν κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζηνλ πφξν απηφ. Ζ απνζήθεπζε ησλ πφξσλ κπνξεί λα γίλεη ζε αλεμάξηεηε απνζήθε απφ ην 

CoPe_it! (εθφζνλ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απηφλνκνο κεραληζκφο) ή λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ίδηα ηελ απνζήθε ηνπ CoPe_it! έηζη ψζηε νη πφξνη λα είλαη αλαδεηήζηκνη κέζα απφ ην ίδην ην 

ζχζηεκα. 

 Υπεξεζία αλαδήηεζεο: Ζ αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ απνζήθε ηνπ 
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CoPe_it! ή ζε άιιε αλεμάξηεηε απνζήθε απφ ηελ πξνεγνχκελε ππεξεζία, παξέρεηαη σο 

μερσξηζηή ππεξεζία. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο 

αλαδήηεζεο ζε άιιεο ,κεηα-κεραλέο αλαδήηεζεο θαη μέλεο εθαξκνγέο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε εχξεζε γλψζεο πνπ ππάξρεη ζην CoPe_it! απφ μέλα ζπζηήκαηα. 

 Υπεξεζία δηαρείξηζεο ρξεζηώλ: Με ζηφρν ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εγγξαθήο ρξεζηψλ θαη 

δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ απφ άιια ζπζηήκαηα επηιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο απφ ην 

κεραληζκφ ρξεζηψλ θαη ξφισλ ηνπ CoPe_it! θαη δεκηνπξγήζεθε ε ππεξεζία απνκαθξπζκέλεο 

θαηαρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζε ΚΠ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο κε 

μέλα ζπζηήκαηα, είλαη δπλαηή ε απηφκαηε θαηαρψξεζε ελφο ρξήζηε ζην CoPe_it! ηελ ψξα πνπ 

θαηαρσξείηαη ζε έλα άιιν ζχζηεκα. Απηφ δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ θξάηεζε θνηλνχ πξνθίι 

ρξεζηψλ αλάκεζα ζην CoPe_it! θαη ζε άιια ζπζηήκαηα, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ νινθιήξσζε 

ηνπ CoPe_it!, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ελζσκαηψζεη ηερλνινγίεο, φπσο ην Single Sign On θ.α. 

 Υπεξεζία επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ιήςεο απόθαζεο: Υξεζηκνπνηψληαο ην κεραληζκφ δφκεζεο 

θαη απεηθφληζεο ππεξθεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο, ε ππεξεζία απηή ρξεζηκνπνηεί ηηο 

αληίζηνηρεο δηαζέζηκεο πξάμεηο απφ ηε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ CoPe_it! θαη παξέρεη δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο θαη αλάιπζεο ελφο ππεξθεηκέλνπ ζπδήηεζεο κε επηρεηξήκαηα. Καηφπηλ, κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλνπο αιγφξηζκνπο (πνπ κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα παξακεηξνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε), ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ηε ζπδήηεζε φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην 

CoPe_it!, εκθαλίδνληαο επηπιένλ θαη ηελ/ηηο ελαιιαθηηθή/θέο ιχζε/εηο πνπ «θεξδίδεη/νπλ». 

 Υπεξεζία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο νιόθιεξσλ ζπδεηήζεσλ: Υξεζηκνπνηψληαο ην κεραληζκφ 

ηεο ρσξηθήο πξνβνιήο κίαο ζπδήηεζεο, ε ππεξεζία απηή κεηαηξέπεη θαη εηζάγεη ππεξθείκελα 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ δφκεζεο ζην CoPe_it! σο λένπο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο. Αληίζηνηρα 

είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί λα εμαρζεί έλαο νιφθιεξνο ρψξνο εξγαζίαο ηνπ CoPe_it! είηε ζε κνξθή 

XML είηε ζε άιιεο κνξθέο ζχκθσλα κε πξφηππα αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ ζπλεξγαζίαο. Χο 

παξάδεηγκα αλαθέξεηαη, ε εηζαγσγή ζην CoPe_it! ελφο ράξηε απφ ην ινγηζκηθφ Compendium ή 

ελφο ζέκαηνο ζε θφξνπκ ή θαη ην αληίζεην. Παξφιν πνπ ε ππεξεζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

CoPe_it!, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ελδηάκεζνο ειεγθηηθφο κεραληζκφο ή θαη 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ράξηεο ή ζπλεξγαηηθνχο ρψξνπο άιισλ εθαξκνγψλ. 

 Υπεξεζία ελεκέξσζεο ζπκβάλησλ: Πξφθεηηαη γηα κία ππεξεζία πνπ παξέρεη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ην πιήζνο ησλ online ρξεζηψλ, ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ άιιαμαλ 

πξνζθάησο, ηηο λέεο θνηλφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θιπ. Ζ ππεξεζία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα δξψκελα κέζα ζην CoPe_it!, 
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ελζαξξχλνληαο έηζη ηνπο ρξήζηεο γηα ζπκκεηνρηθή ζπλεξγαζία ζην ζχζηεκα. 

Δθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ θαζνξίζηεθαλ, είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ επηπιένλ 

ππεξεζίεο αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ νη ζρεδηαζηέο λα παξέρνπλ πξνο ηνπο ηξίηνπο. 

Έηζη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ε ηειηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.10. 

 

ρήκα 6.10: Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία 

CoPe_it! 

6.3.3 Αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κε παξάιιειεο εξγαζίεο, αθνχ θάζε ππννκάδα αλάπηπμεο αλέιαβε 

αξρηθά ηελ πινπνίεζε θάπνησλ απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο, μεθηλψληαο απφ ηε κνλάδα απνζήθεπζεο θαη 

ηελ θεληξηθή κνλάδα ιεηηνπξγίαο ηνπ CoPe_it!. Μάιηζηα, ε αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ απηψλ έγηλε 

ζηαδηαθά πινπνηψληαο κία-κία ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο ελλνηνινγηθέο κνλάδεο γηα θάζε ππεξεζία. Όιεο 

νη ππεξεζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ, πιελ ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο, απνθαζίζηεθε λα αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε μέλα ζπζηήκαηα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο REST ζε αληίζεζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

Web Services θαη ην πξσηφθνιιν SOAP. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίζηεθε ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη αλά αίηεζε θαη απφθξηζε ππεξεζίαο, κίαο θαη ε αλακελφκελε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ήηαλ αξθεηά πςειή. Καη‘ αληηζηνίρεζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ Web Services νη ππεξεζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κπνξνχλ λα πεξηγξάθνληαη πιήξσο κε ηε ρξήζε ηεο πην γεληθήο γιψζζαο πεξηγξαθήο 

εθαξκνγψλ παγθφζκηνπ ηζηνχ: ηελ WADL. Σέινο, θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία πνπ ρξεηάζηεθε λα 

είλαη αλαδεηήζηκε θαηαρσξήζεθε ζε έλα εηδηθφ θαηαρσξεηή ππεξεζηψλ (Palette Registry – PR) [PR] ζην 

πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο επηιέρζεθε ην ζρεζηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Τπεξεζία 

Απνζήθεπζεο Γνκήο 

- Πεξηερνκέλνπ 

 

Πειάηεο πζηήκαηνο 

 

Κεληξηθή 

Τπεξεζία 

CoPe_it! 

 

Τπεξεζία 

Δηζαγσγήο/Δμαγσγήο 

πδεηήζεσλ 

 

Τπεξεζία 

Δλεκέξσζεο 

πκβάλησλ 

Τπεξεζία 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη ιήςεο απφθαζεο 

Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο 

Υξεζηψλ 

Τπεξεζία 

Αλαδήηεζεο 

Τπεξεζία 

Απνζήθεπζεο 
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βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Microsoft: Microsoft SQL Server 2005. Απηφ δηφηη: (α) ππνζηεξίδεη θπζηθή 

απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία εγγξάθσλ XML – πξάγκα πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο αληηθεηκέλσλ γεληθνχ ηχπνπ, (β) παξέρεη έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ, κε ην νπνίν 

είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ινγηθήο ζηε κνλάδα απνζήθεπζεο αιιά θαη απφθξπςεο ησλ εζσηεξηθψλ ηεο 

δηαδηθαζηψλ, (γ) παξέρεη επηπιένλ ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο φπσο θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, 

θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε πξάμεσλ θιπ  θαη (δ) κπνξεί ην ίδην ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο 

αλεμάξηεηε ππεξεζία ζην πιαίζην ηεο πξνηεηλφκελεο ΑΠΤ. 

Ζ πινπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ, κε εμαίξεζε ην πεξηβάιινλ ρξήζηε, έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

Microsoft Visual Studio, θπξίσο κε θψδηθα γιψζζαο C# αιιά θαη VB πάλσ ζηελ πιαηθφξκα Microsoft 

.NET Framework 2.0, ελψ γηα ην ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ δξα σο δηαδηθηπαθή ππεξεζία, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ASPX κε C# θαη ε θηινμελία ηνπο έγηλε απφ ηνλ Internet Information Server (IIS). 

Σν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε απνηέιεζε κία πνιχ ηδηαίηεξε πεξίπησζε πινπνίεζεο αθνχ, 

εθηφο απφ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ κίαο εθαξκνγήο 

παγθνζκίνπ ηζηνχ, ππήξμαλ επηπιένλ πξνδηαγξαθέο εκθάληζεο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθέο 

πξνβνιέο. Δθηφο απηνχ, απαηηήζεηο γηα ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαη ηελ ππνβνιή HTTP 

αηηεκάησλ ρσξίο αλαλέσζε ησλ ζειίδσλ νδήγεζαλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηψλ ηνπ Web 2.0 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε ηερλνινγίεο AJAX [Garrett 2005], φπσο ε πιαηθφξκα TIBCO [TIBCO] σο βαζηθή 

ππνδνκή ηεο εθαξκνγήο θαη νη βηβιηνζήθεο Open-jACOB Draw2D [DRAW2D] θαη Script.aculo.us 

[Script.aculo.us] σο βάζε ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ θαη ηεο ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, γηα ηελ θξάηεζε εθδφζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξάιιειεο αλάπηπμεο θψδηθα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα αλνηθηνχ θψδηθα Concurrent Versions System – CVS [CVS]. 

6.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Ζ ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε έδσζε ζην CoPe_it! έλα ζχλνιν απφ πιενλεθηήκαηα (ζε 

ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ), ηα νπνία 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ είλαη ε δηεχξπλζε ησλ 

ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζπζηεκάησλ κε ππεξεζίεο 

ππεξθεηκέλνπ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη ηα ηέζζεξα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά: 

 Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ππεξεζηώλ κε πνιύ κηθξό θόζηνο. Με ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε είλαη δπλαηφ λα «ρηηζηνχλ» λέεο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο πνπ ήδε αλαπηχρζεθαλ. Αθφκα θαη ε δηαδηθαζία πξνζζήθεο λέαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε 
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ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κία αξθεηά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζεζεί εχθνια θαη λα νινθιεξσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθνχο ρξφλνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

εθηηκήζεηο ηεθκεξηψζεθαλ ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ζην ζχλνιφ 

ηνπο νη ππεξεζίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνέθπςαλ κία πξνο κία σο αλάγθε ή σο απαίηεζε απφ 

πηζαλνχο ρξήζηεο ηεο. Δπηπιένλ, ππήξμαλ αξθεηά ζεκεία ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξεηάζζεθε λα επεθηαζεί ε παξερφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα θάπνηαο/σλ ππεξεζίαο/σλ, αίηεκα πνπ 

ηθαλνπνηήζεθε ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ινγηθφ θφζηνο. Σέινο, ε δπλακηθή 

αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη κε ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο επέθηαζεο 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ CoPe_it! νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ππεξεζίαο παξνρήο 

ιεηηνπξγηψλ επηρεηξεκαηνινγίαο ζε θηλεηά ηειέθσλα αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε λέσλ πξνβνιψλ 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

 Γπλαηόηεηα εύθνιεο νινθιήξσζεο κε «μέλεο» εθαξκνγέο. Οη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο ηνπ 

CoPe_it! ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλψο απνδεθηά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (REST θαη Web Services – SOAP), απνηεινχλ θαηαιχηε ζηελ εχθνιε 

νινθιήξσζε ηνπο κε άιια ζπζηήκαηα, ή θαη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο. Ζ ηππνπνηεκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ CoPe_it! κε ρξήζε WADL, WSDL, ή αθφκα θαη κε ρξήζε ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ εγγξάθνπ πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, 

παξέρεη ηδηαίηεξε βνήζεηα ζε πηζαλνχο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο παξάδεηγκα νινθιήξσζεο 

ππεξεζηψλ ηνπ CoPe_it! κε μέλα ζπζηήκαηα αλαθέξεηαη ε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο 

ηνπ CoPe_it! κε ην ινγηζκηθφ eLogBook [eLogBook], θαηά ηελ νπνία ρξήζηεο ηνπ ελφο 

ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο απφ ην άιιν. 

 Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο θαη αλαδήηεζεο ππεξεζηώλ ηνπ CoPe_it!. Όπσο πξναλαθέξζεθε, 

φιεο νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθνληαη κε πνιχ ηππνπνηεκέλν ηξφπν είηε 

κε ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ (standards) είηε αθφκα θαη κε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ εγγξάθσλ 

πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, πνπ είλαη αλαγλψζηκα θαη θαηαλνεηά ηφζν απφ ηνλ άλζξσπν φζν θαη 

απφ ηε κεραλή. Καηά ζπλέπεηα, είλαη δπλαηή ε θαηαρψξεζε θάζε κίαο ππεξεζίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο μερσξηζηά ζε θαηαρσξεηέο ππεξεζηψλ δηαζέζηκνπο ζην δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα 

είλαη θαη αλαδεηήζηκεο απφ πηζαλνχο ρξήζηεο πνπ αλαδεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο απφ ην 

ζχζηεκα. Μία ηέηνηα θαηαρψξεζε έιαβε ρψξα ζηνλ εμεηδηθεπκέλν θαηαρσξεηή ππεξεζηψλ 

Palette Registry πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ έξγνπ Palette θαη έηζη 

φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ CoPe_it! θαηαγξάθεθαλ θαη ήηαλ δηαζέζηκεο πξνο αλαδήηεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απφ πηζαλνχο ρξήζηεο. 

 Γπλαηόηεηα πηνζέηεζεο επέιηθηεο πνιηηηθήο δηάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο απνηέιεζκα ηεο 
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ζρεδηαζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, ε πξνο δηάζεζε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ 

δελ πεξηνξίζηεθε ζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα φξηα. Γεκηνπξγήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο 

κε κηθξφ ή κεγάιν ζχλνιν απφ δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο αιιά – φπσο αλαθέξζεθε – κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λέεο ή λα κεηαβιεζνχλ νη ππάξρνπζεο κε ζρεηηθά εχθνιν ηξφπν. Αλ θαη ε 

πνιηηηθή δηάζεζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ βαζίδεηαη ζηε δσξεάλ παξνρή ηνπο, είλαη αξθεηά 

μεθάζαξν πσο ε ζπγθεθξηκέλε παξαγφκελε αξρηηεθηνληθή παξέρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο 

επειημίαο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα: α) ε δηαζέζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα θάζε ππεξεζίαο 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο – ελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί λέα ππεξεζία θαη β) νη 

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξνχλ λα ηεζνχλ μερσξηζηά απφ ηε ρξήζε θάζε κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο ή 

θαη ελφο ζπλφινπ απφ απηέο. Ζ δεκηνπξγία (ή ε ρξεζηκνπνίεζε) κίαο απηφλνκεο ππεξεζίαο 

παξαθνινχζεζεο θαη ρξέσζεο (monitoring θαη billing) ησλ άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Ζ ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξαπάλσ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο. Όκσο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ CoPe_it! 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑΠΤ είρε νξηζκέλα θξίζηκα ζεκεία θαζψο επίζεο θαη θάπνηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο κε πςειφ θφζηνο (ζε αλζξσπνψξεο) θαη δπζθνιίεο ζηελ πεξαίσζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ήηαλ θαλεξφ πσο ε αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε επηινγή ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάπηπμε ελφο 

πξνγξακκαηηζηηθνχ πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απνηέιεζαλ θξίζηκα αιιά θαη δχζθνια ζεκεία 

ζηελ φιε πξνζπάζεηα. Παξαηεξήζεθε έηζη κία βαζκηαία απνθιηκάθσζε ηεο δπζθνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμεο, ε νπνία μεθίλεζε κε αξθεηά δχζθνια πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε θαη θαηέιεμε ζηελ 

εχθνιε ηειηθά δεκηνπξγία ππεξεζηψλ ζην CoPe_it! 

Ο πην ζεκαληηθφο ιφγνο απηήο ηεο δπζθνιίαο είλαη ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

ηζρπξνί δεζκνί πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα ελλνηνινγηθά επίπεδα ησλ Τ πνιιέο θνξέο δπζθνιεχνπλ 

πάξα πνιχ ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ ππεξεζηψλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νη ζπλζήθεο ήηαλ αθφκα 

πην δχζθνιεο αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ, ην ζχζηεκα έπξεπε λα ππνζηεξίμεη ηαπηφρξνλα αξρέο απφ δχν 

ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά πεδία ππεξθεηκέλνπ πάλσ ζε ίδηεο δνκέο θαη πεξηερφκελα. Δπηπιένλ, ε χπαξμε 

ελφο ζπλφινπ απφ κεραληζκνχο άκεζεο παξαθνινχζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ (monitoring) ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο απαηηήζεηο απμεκέλεο ηαρχηεηαο πξφζζεζε έλαλ αθφκα βαζκφ δπζθνιίαο. Σέινο, ζεκαληηθφ βάξνο 

ζηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο δφζεθε ζηε δεκηνπξγία γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο ζην δηαδίθηπν 

ην νπνίν ζεσξείηαη έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα αθνχ αθφκα θαη κε ηηο ηερλνινγίεο ηνπ web 2.0 ε 

ζπγθεθξηκέλε επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα δελ ήηαλ δπλαηφ λα ππνζηεξηρζεί κε εχθνιν ηξφπν κε ηηο 

ππάξρνπζεο γλσζηέο ηερληθέο. 
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6.5 ΑΝΟΗΚΣΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο CoPe_it!, παξάιιεια κε ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηα Τ θαη ηελ ΑΠΤ, δεκηνχξγεζε έλα ζχλνιν απφ αλνηθηά πξνο εμεξεχλεζε ζέκαηα. Απηά ηα ζέκαηα 

δηαθξίλνληαη κε βάζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ΑΤ-ΠΤ 

θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο σο Τ θαη ζηε ζεκαζία 

ηνπο ζε δηάθνξα ζελάξηα ρξήζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΤ-ΠΤ, παξαηεξήζεθε φηη νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηνπ CoPe_it! ζα 

κπνξνχζαλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, έηζη ψζηε φρη κφλν λα είλαη αλαδεηήζηκεο, αιιά θαη λα δηεπθνιπλζεί ε έμππλε 

αλαθάιπςή ηνπο απφ ελδηαθεξφκελνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα. 

Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε εχξεζε ελφο εληαίνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο απμεκέλεο 

πνιππινθφηεηαο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ, ε νπνία εκπνδίδεη – ζε επίπεδν πινπνίεζεο - ην 

δηαρσξηζκφ ζε αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο. Μία πξνζέγγηζε ζε απηφ ην πξφβιεκα ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο 

πιαηθφξκαο αλάπηπμεο Τ, πάλσ ζηελ νπνία νη πξνγξακκαηηζηέο ζα θαζφξηδαλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο, πξνγξακκαηίδνληαο ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ελψ, 

ηαπηφρξνλα, ε εζσηεξηθή νξγάλσζε φινπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη βαζηθέο ππνδνκέο ππνζηήξημεο 

ιεηηνπξγηψλ, ζα ήηαλ απφ πξηλ πινπνηεκέλεο. Μία ηέηνηα πξνζπάζεηα ζπλαληά θαλείο ζην εξγαιείν 

Construct, ην νπνίν απνηειεί ηνλ νδεγφ – ή έλα θψδηθα ζθειεηφ – γηα ηελ αλάπηπμε ΑΤ. 

Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο, ηέινο, ησλ ΑΤ γηα πνιιαπιέο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ππάξρνληα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

ιφγσ κεησκέλεο απφδνζεο. Έρεη παξαηεξεζεί πσο νη ππεξεζίεο πνπ επηθνηλσλνχλ αληαιιάζζνληαο 

κελχκαηα δνκεκέλα ζε XML κεηαθέξνπλ πεξηηηή πιεξνθνξία πνπ επηβαξχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα πνιχ ζπρλή αιιειεπίδξαζε ππεξεζηψλ. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε δηεξεχλεζε κίαο παξάιιειεο ππνζηήξημεο ελαιιαθηηθψλ κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο 

(ρσξίο φκσο ηε θαηάξγεζε ησλ ππαξρφλησλ) απνηειεί αλνηθηφ δήηεκα. 

Όπσο πξναλαθέξακε, ην ίδην ην ζχζηεκα CoPe_it! απνηέιεζε αληηθείκελν δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ 

αλαδεηήζεσλ κε απνηέιεζκα ηε ζπγγξαθή θαη δεκνζίεπζε ελφο ζπλφινπ ζπγγξακκάησλ, ηα νπνία 

ζπλήζσο πξαγκαηεχνληαλ ηηο σθέιεηεο αιιά θαη θξίζηκα ζέκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 Ζ ζεκαζία ηεο πξνζσπνπνίεζεο (personalization) ζηε ρξεζηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο [Evangelou et al. 2006]. Πνηεο ππεξεζίεο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

personalization θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηψλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
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θπιάζζνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη. 

 Τπεξεζίεο εηδνπνίεζεο ζε ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ επηρεηξεκαηνινγίαο [Tzagarakis et al. 

2008]. Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ θαη ηχπνη εηδνπνίεζεο. Ο ξφινο ηεο εηδνπνίεζεο ζε 

ζπζηήκαηα κεγάινπ φγθνπ θαη εηζξνήο δεδνκέλσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ επηρεηξεκαηνινγίαο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ [Tzagarakis et al. 2009] 

 Ζ ζπλεξγαζία κε επηρεηξήκαηα σο κέζνδνο κάζεζεο [Karacapilidis et al. 2009b]. 

 Ζ βαζκηαία ηππνπνίεζε ζε ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηνινγίαο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ιήςεο 

απφθαζεο [Tzagarakis et al. 2007]. 

6.6 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε κία κέζνδνο αλάπηπμεο λέσλ ΑΤ βαζηζκέλα ζε ΑΠΤ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εθκεηαιιεχεηαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΑΠΤ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ΑΤ 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεί έλα ΑΤ ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο, επεθηάζηκεο, θαη νινθιεξψζηκεο κε άιια ζπζηήκαηα. Ο 

ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα παξαζέζεη ηα βήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

θαη λα ηεθκεξηψζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην απηφ, παξνπζηάζηεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο 

ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήκαηα CoPe_it!, ην νπνίν απνηέιεζε παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξνζέγγηζεο.  

Αθνχ αλαιχζεθαλ νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ζην 

νπνίν απηέο ζηεξίρζεθαλ, έγηλε κία εθηίκεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ βαζηζκέλν ζηηο 

αξρέο ηεο ΑΠΤ – ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ ππεξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθε έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

ιεηηνπξγηψλ ζην CoPe_it! θαη έγηλε πξνζπάζεηα κεηαπήδεζεο απφ ην κνληέιν απηφ ζε έλα ζρήκα 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Έηζη, παξαηεξήζεθε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα γίλεηαη απιή αληηζηνίρηζε 

ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ κε ππεξεζίεο ελψ ζε θάπνηεο άιιεο λα γίλεηαη ζχλζεζε ελφο ζπλφινπ κνλάδσλ 

θαη αληηζηνίρηζε κε κία αλεμάξηεηε ππεξεζία. 

Αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην αξρηθφ ζρήκα ηνπ CoPe_it! κε ηηο βαζηθέο ηνπ ππεξεζίεο, ζρεδηάζζεθαλ 

επηπιένλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο πξνζεγγίδνπλ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη, κε ηε κέζνδν απηή, δεκηνπξγήζεθε έλα αλνηθηφ ζχλνιν ππεξεζηψλ νη νπνίεο πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΠΤ. Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε απέθηεζε πιενλεθηήκαηα πνπ 
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πεγάδνπλ απφ ηνλ ρψξν ηεο ΑΠΤ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ππεξεζηψλ κε 

πνιχ κηθξφ θφζηνο, ε δπλαηφηεηα εχθνιεο νινθιήξσζεο κε «μέλεο» εθαξκνγέο, ε δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο θαη αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ ηνπ CoPe_it!, ε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο επέιηθηεο πνιηηηθήο 

δηάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θ.α. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηεθκεξηψζεθε πσο ε ΑΠΤ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ρξήζηκε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ Τ θαη πσο ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ηέηνηα πνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζπλζήθεο ζηελ παξνρή θαη αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ. Σέινο, θαηαγξάθεθε έλα ζχλνιν απφ παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληήζεθαλ αιιά θαη απφ αλνηθηά ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 
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7 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Τν κεγαιύηεξν πιενλέθηεκά ησλ ΑΣΥ-ΠΥ ζπλνςίδεηαη ζηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαη παξνρήο 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ θαη ζηελ πηνζέηεζε πξόηππσλ (standards) πξσηόθνιισλ 

επηθνηλσλίαο. Αλ θαη απηό αθξηβώο ην γεγνλόο απνηειεί από κόλν ηνπ κηα αηηία αύμεζεο ηεο ρξήζεο 

ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ από μέλεο εθαξκνγέο ή από άιιεο ππεξεζίεο, ε παξνύζα δηαηξηβή επηρεηξεί λα 

δεη από κηα ζθαηξηθή άπνςε ην δήηεκα ηεο ππνζηήξημεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ κε ππεξεζίεο 

ππεξθεηκέλνπ. Σε έλα ηέηνην πιαίζην, ε θύξηα εζηίαζε δίλεηαη ζηνλ ίδην ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή/θαηαζθεπαζηή εθαξκνγώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ νη ηπρόλ 

απαηηήζεηο ηνπ γηα ηε ρξήζε ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ θαη λα κειεηεζεί ν ζρεδηαζκόο ελόο γεληθόηεξνπ 

πιαηζίνπ ππνζηήξημεο πξνγξακκαηηζηώλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ιεηηνπξγίεο ππεξθεηκέλνπ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί, πσο ε πξνηεηλόκελε κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ δελ πξέπεη λα 

ζεσξήζεη σο δεδνκέλε ηε ρξήζε ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ παξαγόκελσλ κόλν από ΑΣΥ-ΠΥ. Αληίζεηα, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε ύπαξμε ελόο ζπλόινπ από ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο 

ζην δηαδίθηπν κεηά από ad-hoc πξνζπάζεηεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο ππεξεζηώλ εηεξνγελώλ ηερλνινγηώλ, πνπ απιά έρνπλ 

σο θνηλή βάζε ην TCP/IP πξσηόθνιιν. Τν παξόλ θεθάιαην αξρηθά αλαθέξεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πξνγξακκαηηζηώλ εθαξκνγώλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ [Karousos 

et al. 2006b]. Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη αλάγθεο κπνξνύλ λα 

θαιπθζνύλ θαη πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο κεραληζκνύ αλαθάιπςεο ππεξεζηώλ ππεξθεηκέλνπ. Καηόπηλ, 

παξνπζηάδεη κία ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ απηνύ θαη ηεθκεξηώλεη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ. 
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7.1 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ: ΒΑΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Ο παγθφζκηνο ηζηφο απνηειεί κηα ηεξάζηηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Ζ αλάγθε γηα εξγαιεία θαη κεζφδνπο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά, ζπιιέγνπλ θαη νξγαλψλνπλ απηφ ην ηεξάζηην φγθν ησλ 

πιεξνθνξηψλ απμάλεηαη ζπλερψο. Εεηήκαηα φπσο ε νξγάλσζε, ε έξεπλα, ε ζχγθξηζε, ν ζρνιηαζκφο θαη 

ε πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ, έρνπλ θεξδίζεη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηα πξνεγνχκελα έηε. Με ηελ 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηζηνχ, ε αλάγθε γηα ηα απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ 

εληείλεηαη αλάινγα. Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ δεκηνπξγνχλ εθαξκνγέο ζηνλ ηζηφ θαη απαηηνχλ ηελ 

νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ, ηε δεκηνπξγία, ην ζρνιηαζκφ θαη ηελ αλαδφκεζε πιεξνθνξηψλ, κπνξνχλ λα 

βνεζεζνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ. Ζ πηνζέηεζε ησλ ΑΤ θαη ησλ Τ λέαο γεληάο ζην 

ρψξν ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ επηζηήκε, ηηο εθαξκνγέο ηζηνχ 

θαη ηηο πξνζσπηθέο εθαξκνγέο κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ [Chiu et al. 2002]. 

Σα ΑΤ, ΑΤ-ΒΦ θαη ΑΤ-ΠΤ απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ππεξκέζσλ ζε μέλεο εθαξκνγέο πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηάθνξα Τ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε δεηήκαηα φπσο ε δφκεζε, ε πινήγεζε, ε ηαμηλνκία θαη ε ρσξηθή νξγάλσζε, ε 

έξεπλα, ν ζρνιηαζκφο θ.ιπ. Οη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζκέλεο άγθπξεο, νη ζπλδέζεηο, νη θφκβνη, νη 

ακθίδξνκεο ζπλδέζεηο, ε θξάηεζε εθδφζεσλ ησλ δνκεκέλσλ εγγξάθσλ, ε απηφκαηε δηάδνζε ελφο 

ζπλδέζκνπ, ε θξάηεζε ηνπ ίρλνπο ζηελ πινήγεζε θαη άιια πνιιά είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί 

θαλείο λα εθκεηαιιεπηεί απφ ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. Ο Hicks [Hicks 2002] πξνζέγγηζε ηελ 

πηζαλή ζπκβνιή ησλ Τ κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Engelbart γηα ηα «B-class» θαη «C-class» εξγαιεία 

[Engelbart 1998]. Έηζη, ππνζηεξίδεη φηη απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζε άιια ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε άηνκα πνπ ρηίδνπλ εθαξκνγέο ή άιια εξγαιεία. 

Μηα εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Μηα εθαξκνγή Ηζηνχ 

ρεηξίδεηαη ηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δπλακηθψλ ζειίδσλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

εμππεξεηεηή θαη ελφο ζρήκαηνο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Μηα αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ απαηηεί απφ 

ηελ εθαξκνγή λα αλαδηνξγαλσζεί ν θαηάινγνο ησλ πειαηψλ κε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν απφ ηνλ 

θιαζηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεηείηαη απφ ην πξφγξακκα λα είλαη ζε ζέζε λα απεηθνλίζεη ηνπο πειάηεο 

πάλσ ζην ράξηε ηεο ρψξαο θαη λα ζπζρεηίζεη ηνπο πειάηεο κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε 

ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηζηνχ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ππεξεζία ρσξηθνχ 

ππεξθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη κηα ηεξαξρηθή παξνπζίαζε ησλ 

πειαηψλ, βαζηζκέλε ζε δηάθνξα θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ππεξεζίαο 

ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ. 
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Απηέο νη απαηηήζεηο (πνπ νινέλα παξαηεξνχληαη ζηηο εκέξεο καο) επηβάινπλ ζηνπο ππεχζπλνπο 

αλάπηπμεο λα εκπινπηίζνπλ ηηο εθαξκνγέο Ηζηνχ κε πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ρσξίο φκσο 

ηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαζεί 

απηφ πηζαλφ, ηα Τ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θνηλνχο κεραληζκνχο αλαδήηεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

ππεξκέζσλ ζηνλ Ηζηφ. Αλ θαη νη κεραληθνί ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ έρνπλ δψζεη ήδε κεγάιε πξνζνρή ζηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηζηνχ [Christodoulou et al. 2001] θαη ζηελ ΑΠΤ, ε θνηλφηεηα ησλ 

ππεξκέζσλ δελ έρεη πξνζεγγίζεη αθφκα, ηελ ηππνπνίεζε θάπνηαο κεζνδνινγίαο ή ηελ αλάπηπμε 

εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηζηνχ ζε γξήγνξε θαη 

απιή ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ππεξθεηκέλνπ. Αληίζεηα, παξέρνπλ δχζρξεζηα API θαη ηξφπνπο 

δηαζχλδεζεο ελψ ειάρηζηα απφ απηά δηαζέηνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ή νδεγνχο γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο κε μέλα ζπζηήκαηα [Tsirakis et al. 2005]. Δπηπιένλ, ηα ΑΤ δελ έρνπλ θζάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν δεκνζηφηεηαο, θαη ην δήηεκα αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ παξακέλεη αθφκα αλνηθηφ. 

πλεπψο, ε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ Τ είλαη αθφκα ζε κηα αξρηθή θάζε ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ World Wide Web. 

Οη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ παγθφζκηνπ Ηζηνχ απαηηνχλ ππεξεζίεο ρακεινχ θφζηνπο, 

νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εθαξκνγέο 

ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ρξεηάδεηαη έλα πιαίζην ην νπνίν ζα ηνπο παξέρεη ππεξεζίεο εχθνια αλαδεηήζηκεο, 

θαηαλνεηέο, αιιά θαη εχρξεζηεο. Έηζη, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε κειέηε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

εχθνιε αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηψλ. Έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ είλαη ν κεραληζκφο 

θαζνιηθήο πεξηγξαθήο, αλαθάιπςεο θαη νινθιήξσζεο ππεξεζηψλ Ηζηνχ - (Universal Description, 

Discovery and Integration of Web Services - UDDI) [UDDI]. Μέζσ ηνπ UDDI ν ππεχζπλνο αλάπηπμεο 

κπνξεί λα ςάμεη ζε θαηεγνξίεο ή λα πεξηγξάςεη έλα εξψηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο ππεξεζίαο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηα-αλαδήηεζε θαη νη ε αλάγθεο γηα θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

θαη κε ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη επηηαθηηθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεγκέλεο ηερληθέο 

αλαθάιπςεο [Cotroneo et al. 2003]. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ν πξνγξακκαηηζηήο βξίζθεη ηελ επηζπκεηή ππεξεζία, ηφηε απηφο πξνζπαζεί λα 

απνθηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί θαη γηα ηε δηεπαθή ηεο (API). Απηφ 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε χπαξμεο κίαο πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο θαηαλνεηή ηφζν απφ ηνλ άλζξσπν φζν 

θαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε πσο ρξεηάδεηαη έλα ζχλνιν απφ πξνδηαγεγξακκέλεο κεηα-

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο θάζε ππεξεζία.  

Μηα άιιε απαίηεζε πνπ δεηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν αλάπηπμεο, είλαη ε χπαξμε ελφο νδεγνχ πνπ θάλεη ηε 

ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ εθαξκνγή, φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξε. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ 

εξγαιείνπ είλαη νη εθαξκνγέο – πειάηεο επίδεημεο πνπ ζηέιλνληαη ζπλήζσο καδί κε ην API, θαζψο επίζεο 
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θαη ε γελλήηξηα θψδηθα (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζπκβαίλεη ζηηο πιαηθφξκεο RMI [RMI], CORBA 

[CORBA] θ.ιπ.), ε νπνία δεκηνπξγεί απηφκαηα ηελ επηθνηλσλία πειάηε/θεληξηθνχ εμππεξεηεηή.  

Σέινο, κεξηθά επξέσο απνδεθηά δεηήκαηα φπσο ε εκπηζηνζχλε, ε αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία απνηεινχλ 

επίζεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο.  

7.2 ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΜΗΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ 

ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κία πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ηφζν γηα έλα κεραληζκφ αλαθάιπςεο 

ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ εξγαιείσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ κε ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηo εθηθηφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, είλαη ε πηνζέηεζε ελφο λένπ θαη πνιχ ζεκαληηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ 

ΑΤ, ΑΤ-ΒΦ θαη ΑΤ-ΠΤA: νη ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πεξηγξάθνπλ ηνλ εαπηό ηνπο [Karousos et al. 2003c]. Με άιια ιφγηα, απηέο νη ππεξεζίεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο χπαξμεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

7.2.1 Μεραληζκόο αλαθάιπςεο ππεξεζηώλ 

Αξρηηεθηνληθή. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο 

κεραληζκνχ αλαθάιπςεο: ε θεληξηθνπνηεκέλε θαη ε θαηαλεκεκέλε. 

ηε θεληξηθνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή, φηαλ έλαο εμππεξεηεηήο πνπ παξέρεη κία ππεξεζία μεθηλά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ηφηε θαηαρσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή – θαηαρσξεηή ππεξεζηψλ 

ππεξκέζσλ. Όηαλ έλαο δπλεηηθφο ρξήζηεο ζέιεη λα βξεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππεξκέζσλ, 

πξαγκαηνπνηεί κηα εξψηεζε ζηνλ θαηαρσξεηή ππεξεζηψλ θαη πεξηκέλεη έσο φηνπ απηφο απνθξηζεί κε 

έλαλ θαηάινγν ππεξεζηψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηελ επηζπκεηή ππεξεζία. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αξρηηεθηνληθή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα αλαπηπρζεί αξθεηά εχθνια θαη φηη ε ιεηηνπξγία θαη ε 

ζπληήξεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κία αξθεηά ειεγρφκελε δηαδηθαζία ελψ αληίζηνηρα 

παξαδείγκαηα θεληξηθνπνηεκέλσλ θαηαρσξεηψλ απφ γλσζηέο εηαηξείεο φπσο νη Microsoft, IBM, SUN 

θ.α. έρνπλ επηδείμεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηελ άιιε, ην κεγάιν πξφβιεκα κίαο ηέηνηαο 

αξρηηεθηνληθήο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ δπζιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο φιν ην ζχζηεκα, αθνχ δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί δηαζέζηκνη θαηαρσξεηέο. 

Αληίζεηα, ζηελ θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή ππάξρνπλ δηάζπαξηνη αξθεηνί θαηάινγνη εμππεξεηεηψλ κε 

ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 
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εμππεξεηεηέο κε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα θάζε κεκνλσκέλνο θαηαρσξεηήο επηθνηλσλεί κε άιινπο 

δηαβηβάδνληαο ην ίδην εξψηεκα. Ζ δηαζπνξά ηεο πιεξνθνξίαο επηηπγράλεηαη αθφκα θαιχηεξα κε ηηο 

ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο peer-to-peer (P2P). Έηζη επηηπγράλνληαη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηαρχηεηαο 

αλαθάιπςεο, θαηαλνκήο πιεξνθνξίαο, αχμεζεο φγθνπ πιεξνθνξίαο θαη αληηκεηψπηζεο κεκνλσκέλσλ 

δπζιεηηνπξγηψλ. Όκσο, ε πνιππινθφηεηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ηδίσο φηαλ ε πιεξνθνξία πνπ 

θαηαλέκεηαη είλαη κηθξή, πξνβιεκαηίδεη έληνλα ζε θαηαζηάζεηο θαηαρσξεηψλ κηθξνχ ή κεζαίνπ 

κεγέζνπο. 

Πνηα αξρηηεθηνληθή ζα πξέπεη λα επηιερζεί; Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κεραληζκφο αλαθάιπςεο 

ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ 

φηη θαλέλαο κεραληζκφο αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα, έλαο απιφο 

κεραληζκφο θαίλεηαη λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο. ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ησλ Τ, ηφζν ε 

θεληξηθνπνηεκέλε φζν θαη ε θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε ελφο πβξηδηθνχ θαηαλεκεκέλνπ πξνηχπνπ, πνπ 

ιεηηνπξγεί αξρηθά σο ζπγθεληξσκέλνο θεληξηθφο ππνινγηζηήο θαη κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί ζε έλα 

πιήξσο P2P θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα αλαθάιπςεο, θαίλεηαη σο ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε. 

Γπλαηόηεηα απηνεπίγλσζεο ησλ ΑΣΥ. Ζ απηνεπίγλσζε ησλ ΑΤ πξνζδηνξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα ηνπ 

λα γλσξίδεη έλα ηέηνην ζχζηεκα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζχλδεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Έηζη, ην ζχζηεκα γλσξίδεη ην ίδην ηνπ ην 

API αιιά θαη ηε ζεκαζηνινγία ησλ παξερφκελσλ πξάμεσλ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, έλα ζχζηεκα 

κε απηνεπίγλσζε κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο φπσο ―Πνηφο είζαη; Ση ππεξεζίεο κπνξείο λα 

παξέρεηο; Καη πσο κπνξψ λα έρσ πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαζέζηκε πξάμε;‖. 

Πξνθεηκέλνπ ηα ΑΤ λα εμνπιηζηνχλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

θαζνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ. Απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο γιψζζαο πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ (Hypermedia Service Description Language 

- HSDL) ή ζηελ επέθηαζε ησλ ζχγρξνλσλ γισζζψλ πεξηγξαθήο (mark-up languages), φπσο ε γιψζζα 

πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ Ηζηνχ (WSDL). H XML απνηειεί ηελ πιένλ θαηάιιειε κνξθή γηα ηηο πεξηγξαθέο 

ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ δεδνκέλνπ φηη ε αλαπαξάζηαζε ζηνηρείσλ είλαη αλαγλψζηκε ηφζν απφ ηε κεραλή 

φζν θαη απφ ηνλ άλζξσπν. Δπίζεο, κηα εμίζνπ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε είλαη απηή ηνπ πεξηγξαθέα ησλ 

πφξσλ ππεξκέζσλ (Hypermedia Resource Descriptor - HRD) [Tzagarakis et al. 2000]. Με ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ HRD, ηα ζπζηαηηθά ελφο ΑΤ-ΒΦ κπνξνχλ λα απην-πεξηγξαθνχλ ζε κηα γιψζζα 

βαζηζκέλε ζε XML. 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πεξηγξαθή ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηνπο, θαη 

παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ζέινπλ λα 
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επηιέμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο. Μηα ζεκειηψδεο δνκή απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο ππεξκέζσλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην φλνκα ηεο ππεξεζίαο, 

ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο, ην πεδίν δξάζεο θαη δνκηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ην πεδίν 

πξνβιεκάησλ ζην νπνίν αλήθεη θ.α.  

 Τνπνζεζία θαη πιεξνθνξίεο πξόζβαζεο. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο 

(host θαη port), αιιά θαη γηα ην απαξαίηεην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

εμππεξεηεηή.  

 Γηεπαθή ππεξεζηώλ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Απηέο νη δηαδηθαζίεο νξίδνληαη σο νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξνχλ λα θιεζνχλ απνκαθξπζκέλα απφ έλαλ πειάηε θαη κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ έλα 

απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ησλ εληνιψλ θαη 

νη ηχπνη δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληαιιάζζνληαη.  

 Σπκπεξηθνξά ππεξεζηώλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εμππεξεηεηή ππεξκέζσλ, κεηά απφ θάζε αίηεκα, θαη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 

πξάμεσλ ηνπ εμππεξεηεηή.  

 Σρόιηα ππεξεζηώλ. Απνηεινχλ αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη ζεκεηψζεηο γηα ηνλ αθξηβή ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη θιήζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη πεξηγξαθέο απηέο απεπζχλνληαη ζηνπο ππεχζπλνπο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη είλαη εχθνια θαηαλνεηέο. 

Σέινο, κηα ζεκαληηθή πξνδηαγξαθή είλαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο δνκήο ηεο πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, 

έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη λέεο πξνδηαγξαθέο εμππεξεηεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ λέεο πεξηνρέο ππεξκέζσλ. Δπηπιένλ, ε πεξηγξαθή ηεο νλνκαηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάζε 

Τ πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεηαη. 

Δγγξαθή Καηαρσξεηή Υπεξεζίαο Υπεξκέζσλ (Hypermedia Service Registry Record). Όηαλ κηα 

ππεξεζία ππεξκέζσλ είλαη έηνηκε λα ιεηηνπξγήζεη, ηφηε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ην ίδην ην 

ΑΤ:  

ζπκπιεξψλεη κία εγγξαθή ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη πιήξσο ε ππεξεζία θαη  

θαηαρσξεί ηελ ππεξεζία απνζηέιινληαο έλα αίηεκα θαηαρψξεζεο ζηνλ θαηαρσξεηή θαη δηαβηβάδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηε ζπκπιεξσκέλε εγγξαθή. 

Μία εγγξαθή κίαο ππεξεζίαο ππεξκέζσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πεδίσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

πεξηγξάςνπλ πιήξσο ηελ ππεξεζία θαη πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσζζνχλ απφ ζπζηήκαηα ή θαη αλζξψπνπο 
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ζην πιαίζην θάπνηαο αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ. ηνλ πίλαθα 7.1 παξνπζηάδεηαη κία ιίζηα κε ηα πην 

ζεκαληηθά πεδία πνπ απαξηίδνπλ ηελ εγγξαθή. 

Πεδία θαηαρψξεζεο 

Πιεξνθνξίεο Ηδηνθηήηε 

Όλνκα, Γηεχζπλζε, URL, θιπ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην Τ 

Όλνκα Τ, Πεξηγξαθή Τ 

εκείν πξφζβαζεο Τ 

Πιεξνθνξίεο πεδίνπ εθαξκνγήο 

Σχπνο Πεδίνπ 

Πιεξνθνξίεο Τπεξεζίαο 

Όλνκα, Πεξηγξαθή 

Απαηηνχκελν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 

Καηάζηαζε ππεξεζίαο 

Σνπνζεζία ππεξεζίαο 

Σνπνζεζία εγγξάθνπ πεξηγξαθήο 

ππεξεζίαο 

Πιεξνθνξίεο Καηαρψξεζεο 

Κσδηθφο Καηαρψξεζεο 

Ζκεξνκελία Καηαρψξεζεο, Γηάξθεηα, 

Πεξηγξαθή θ.α. 

Πίλαθαο 7.1 Καηάινγνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεδίσλ ζηελ εγγξαθή θαηαρψξεζεο ππεξεζίαο ππεξκέζσλ 

Δθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεδίσλ πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ, ππάξρνπλ θάπνηα κεηα-δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πεξηνξηζκέλεο ή θαη ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία, πνιηηηθήο ρξήζεο 

ηεο ππεξεζίαο θ.α. ηα νπνία ζα πξέπεη θαη απηά λα αλαθεξζνχλ. Απηά ηα κεηα-δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζεκαζηνινγηθά, π.ρ. κεηα-δεδνκέλα ηεο ππεξεζίαο γηα ηα ηερληθά δεηήκαηα, γηα ηα 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα, γηα ηε ρξήζε ή γηα ηα ζεκαζηνινγηθά δεηήκαηα. 

Γιώζζα δηαηύπσζεο εξσηεκάησλ θαηαρσξεηή ππεξεζηώλ ππεξκέζσλ (Hypermedia Service Registry 

Query Language). Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θαηαρσξεηή θαη ησλ εθαξκνγψλ-πειαηψλ ηνπ βαζίδεηαη 

ζην API ηνπ θαηαρσξεηή. Μηα θξίζηκε πξνδηαγξαθή γηα απηήλ ηελ επηθνηλσλία είλαη ε χπαξμε κίαο 

θνηλήο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ε νπνία ζα είλαη θαηαλνεηή ηφζν απφ 

ηνπο ππνινγηζηέο φζν θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ζ πηνζέηεζε ίδησλ APIs θαη πξσηνθφιισλ απφ 

δηάθνξνπο θαηαρσξεηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνδνρή κίαο θνηλή γιψζζα δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ 

ζε θαηαρσξεηή ππεξεζηψλ κε ηελ νπνία, έλαο ππεχζπλνο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Ηζηνχ ζα κπνξεί λα 

αλαδεηά ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ.  

Γπλαηόηεηα αλαθάιπςεο ππεξεζηώλ ππεξκέζσλ. Έλα εξγαιείν αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Ηζηνχ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξσηήκαηα θαη 

λα πινεγεζνχλ κέζσ γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Σέηνηα εξγαιεία κπνξνχλ επίζεο λα ππνζηεξίδνπλ 
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ηαμηλνκηθή απεηθφληζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηε κνξθή δέληξσλ αιιά θαη κε δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο. 

7.2.2 Αλαδεηώληαο Τπεξεζίεο Τπεξκέζσλ. Έλα παξάδεηγκα βήκα πξνο βήκα 

ην παξάδεηγκα απηφ ζα αλαθεξζεί βήκα πξνο βήκα ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο πξνγξακκαηηζηήο 

αθνινπζεί φηαλ αλαδεηά κία θαηάιιειε ππεξεζία ππεξκέζσλ (ζρήκα 7.2): 

Client or Web 

Developer
Hypermedia Service

Hypermedia Registry Server

                                           4
                                          3

 

Hypermedia Registry Server 2

1. Request

2. Search

2. Search

(Distributed 

Mode)

3. Result List

4. Response 

Results

5. Establish 

Communication

Registration

Local 

Query 

Engine

Local 

Query 

Engine

 (a)

 (b)

 (c)

 

ρήκα 7.2 Ο κεραληζκφο αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ [Πεγή: Karousos et al. 2006] 

 Ο πξνγξακκαηηζηήο (a) ςάρλεη γηα ηελ ππεξεζία ππεξκέζσλ ζπκπιεξψλνληαο ηα απαηηνχκελα 

πεδία θαη εξσηψληαο ηνλ ππεχζπλν θαηαρσξεηή ππεξεζηψλ (b), είηε κέζσ ελφο γξαθηθνχ 

εξγαιείνπ είηε θαη κέζσ κίαο πην ρακεινχ επηπέδνπ πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

θαηαρσξεηή. 

 Ο θαηαρσξεηήο (b) αλαδεηά ππεξεζίεο κε ζηνηρεία πνπ ηαπηίδνληαη κε απηά πνπ έδσζε ν 

πειάηεο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ εθηέιεζεο εξσηεκάησλ ή απνζηέιινληαο ην εξψηεκα 

ζε άιινπο αληίζηνηρνπο θαηαρσξεηέο (ζε πεξίπησζε θαηαλεκεκέλεο αξρηηεθηνληθήο) θαη ηειηθά 

δεκηνπξγεί κία ιίζηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Ζ ιίζηα απηή κε ηηο ππεξεζίεο 

ππεξκέζσλ κνξθνπνηείηαη ζχκθσλα κε πξνδηαγεγξακκέλεο κνξθέο θαη επηζηξέθεηαη πίζσ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή σο κήλπκα-απάληεζε. 

 Ο πξνγξακκαηηζηήο επηιέγεη κία ππεξεζία θαη ελεκεξψλεηαη κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Δθφζνλ επηβεβαηψλεη πσο ε ππεξεζία είλαη 

πξαγκαηηθά ηαηξηαζηή πξνρσξά ζηα επφκελα βήκαηα. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, εθηειεί πάιη ηελ 

αλαδήηεζε ή επηιέγεη άιιε ππεξεζία απφ ηε ιίζηα.  

 Ο πξνγξακκαηηζηήο, ηειηθά, επηθνηλσλεί κε ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία θαη ιακβάλεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο (c). 
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7.2.3 Δπηπξόζζεηα εξγαιεία, κεζνδνινγίεο θαη πνιηηηθέο 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ/εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έκκεζα ή 

άκεζα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη βέβαην πσο ζα πξνζζέζνπλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά επρξεζηίαο 

ζηνλ πξνηεηλφκελν κεραληζκφ. Απηά ηα εξγαιεία αθνξνχλ ηφζν ζηε ρξεζηηθφηεηα φζν θαη ζηελ 

επρξεζηία ηνπ κεραληζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

Δξγαιεία εμεξεύλεζεο ππεξεζηώλ ππεξκέζσλ (Hypermedia Service Exploring Tools). Σέηνηνπ είδνπο 

εξγαιεία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζπειαχλνπλ δηάθνξα Τ, λα εμεξεπλνχλ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ θάζε Τ θαη λα πινεγεζνχλ απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία αμηνινγψληαο έηζη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηηο θάζε κίαο. Ο γξαθηθφο δε ηξφπνο απεηθφληζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο ζα 

δψζεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηε δπλαηφηεηα επνπηηθήο αληηκεηψπηζεο νιφθιεξσλ Τ θαη ζα ζέζεη ηηο 

βάζεηο γηα άκεζε θαηαλφεζε ηεο θάζε ππεξεζίαο κε εχθνιν ηξφπν. 

Δξγαιεία απηόκαηεο δεκηνπξγίαο θώδηθα-ζθειεηνύ πειάηε θάπνηαο ππεξεζίαο. Μηα ζεκαληηθή πηπρή 

ζηελ φιε πξνζέγγηζε είλαη ε πηνζέηεζε θαη απνδνρή, απφ ηνλ ππεχζπλν αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηζηνχ, 

ηνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ππεξκέζσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επξέσο 

απνδεθηέο ππνδνκέο επηθνηλσλίαο, φπσο ην SOAP ή ε δπλαηφηεηα ηνπ δπλακηθνχ εληνπηζκνχ θαη 

κεηαθφξησζεο πξσηνθφιισλ - ζην ρξφλν εθηέιεζεο - είλαη ζνβαξά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ. 

Σέηνηα δπλακηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη ήδε ζε εθαξκνγέο, φπσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηα 

video πνπ κεηαθνξηψλνπλ απηφκαηα ηα θαηάιιεια plug-ins. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ επηζηξέθεη ν 

κεραληζκφο αλαθάιπςεο έλαλ θαηάινγν κε εγγξαθέο απφ ππεξεζίεο, γηα θάζε επηιεγκέλε ππεξεζία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έλα γλσζηφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, ζα πξνζθέξνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πξφζβαζεο 

πξσηνθφιινπ. πλεπψο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ εξγαιεία γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία ηνπ 

επηπέδνπ επηθνηλσλίαο. Απηά ηα εξγαιεία είλαη βαζηζκέλα ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξερφκελσλ 

πεξηγξαθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε δπλακηθή δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ επηθνηλσλίαο πειάηε-ππεξεζίαο. 

Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζηή γηα θάζε ππεξεζία κε παξαδείγκαηα θαη νδεγίεο. Σέηνηα 

βνεζήκαηα ζα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ζα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο κε κία μέλε εθαξκνγή.  

Σηαζεξή πνιηηηθή δηάζεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εθδόζεσλ ηεο ππεξεζίαο γηα εκπνξηθή ρξήζε. ε 

πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ, νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζα θιεζνχλ λα 

πιεξψζνπλ γηα ηε ρξήζε θάπνηαο ππεξεζίαο, ζα πξέπεη λα ληψζνπλ ζίγνπξνη θαη αζθαιείο φηη ε 

ππεξεζία ζα αλαβαζκίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη πσο ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δελ ζα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ηφζν 
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ηη πιεξψλεη ν πξνγξακκαηηζηήο φζν θαη πνηα δηθαηψκαηα ρξήζεο έρεη ν πξνγξακκαηηζηήο απφ κία 

ππεξεζία. πζηήκαηα κε αζαθείο ή θαη αθαζφξηζηεο πνιηηηθέο δηάζεζεο δε ζα κπνξέζνπλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. 

7.2.4 Μειέηε Πεξίπησζεο: Έλα πξσηόηππν αλαθάιπςεο ππεξεζηώλ βαζηζκέλν 

ζην ζύζηεκα Callimachus 

ην πιαίζην ηεο παξνχζεο έξεπλαο αλαπηχρζεθε, δνθηκάζηεθε θαη θαηφπηλ αμηνινγήζεθε έλα πξσηφηππν 

ινγηζκηθφ θαηαρψξεζεο θαη αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζηεξίρζεθε ζηελ 

ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ ΑΤ-ΒΦ Callimachus, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη κία 

θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή. Αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο αλαθάιπςεο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ πεξηγξαθέα πφξσλ ππεξκέζσλ (Hypermedia 

Resource Descriptors - HRD) σο κία δνκή θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ γηα θάζε κία ππεξεζία ππεξκέζσλ 

πνπ ζα θαηαρσξείην. Μειινληηθά, ην HRD κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ησλ παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθψλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ππάξρνληεο ππεξεζίεο απφ έλα επξχ 

ζχλνιν Τ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο ζηεξίρζεθε ζηελ θαηαλεκεκέλε P2P αξρηηεθηνληθή. Οη αηηίεο πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε είλαη: 

 Γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα ελφο ζθάικαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθφκα θαη αλ ην ζθάικα νθείιεηαη ζε έλα απιφ 

ιάζνο ιεηηνπξγίαο. 

 Γηα λα απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο ππεξθφξησζεο θαη αθηλεηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο αηηήζεηο αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ ζηνλ ίδην 

εμππεξεηεηή. 

 Γηα λα απνθεπρζεί ε θαζπζηέξεζε ρξφλνπ θαηά ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γηα λα ππνζηεξηρζεί ε επεθηαζηκφηεηα κέζσ ηεο πξφζζεζεο λέσλ θφκβσλ εμππεξεηεηψλ 

αλαθάιπςεο. 

Ζ ππεξεζία αλαθάιπςεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Callimachus ζεσξείηαη κία εγγελήο δηαδηθαζία ζην πιαίζην 

ηεο βαζηθήο ππνδνκήο ηνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 7.3, ην ππνζχζηεκα ηνπ Καηαρσξεηή 

Τπεξεζηψλ (ΚΤ) είλαη αξκφδην γηα ηελ αλαθάιπςε ππεξεζηψλ θαη βξίζθεηαη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ ζηηγκηνηχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Callimachus, ν θαηαρσξεηήο 

ππεξεζηψλ ελεξγεί σο κέινο ελφο θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
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αλαθάιπςε ππεξεζηψλ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο ηφζν ηνπηθά φζν θαη θαηά ηξφπν θαηαλεκεκέλν. 
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ρήκα 7.3 Ο θαηαρσξεηήο ππεξεζηψλ Callimachus σο ζεκειηψδε νληφηεηα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Callimachus Architecture [Πεγή: Karousos et al. 2006] 

Ο ΚΤ ιεηηνπξγεί ζαλ κηα θαηαλεκεκέλε ππεξεζία αλαθάιπςεο θαη δξα σο ζπλεξγαηηθή ππεξεζία 

[Banaei-Kashani et al. 2003]. Έηζη, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ αλαδήηεζεο θαη θαηαρψξεζεο 

,πνπ γίλνληαη απφ θάζε κνλάδα (peer), ππάξρεη κία ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ελφο δηθηχνπ απφ ΚΤ. ην 

ζρήκα 7.4 παξνπζηάδεηαη έλα κε δνκεκέλν P2P δίθηπν απφ ΚΤ. Κάζε ΚΤ απνηειείηαη απφ δχν 

κεραληζκνχο: ην κεραληζκφ επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηνπηθφ κεραληζκφ εξσηεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ 

ησλ δχν κεραληζκψλ επηηξέπεη ζην ΚΤ:  

 Να επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη: Ο κεραληζκφο επηθνηλσλίαο παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη αληηπξνζσπεχεη ην ΚΤ ζην P2P δίθηπν. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

o (Σχπνο COM - 1) δέρεηαη ηα εξσηήκαηα γηα ππεξεζίεο απφ ηνπο πειάηεο. Σα επηιχεη 

ηνπηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηνπηθήο κεραλήο εξψηεζεο ή ζπλνιηθά κέζσ ηεο 

πξνψζεζήο ηνπο ζην πην θνληηλφ ΚΤ, θαη απνθξίλεηαη ζηνλ πειάηε κε ηελ απνζηνιή 

ελφο θαηαιφγνπ απαληήζεσλ κε πηζαλέο ππεξεζίεο. 

o (Σχπνο COM - 2) δέρεηαη ηα εξσηήκαηα γηα ππεξεζίεο απφ ηνπο πην ζηελνχο ΚΤ, ηηο 

επηιχεη ηνπηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηνπηθήο κεραλήο εξψηεζεο ή ζπλνιηθά κέζσ 

ηεο πξνψζεζήο ηνπο ζην πην θνληηλφ ΚΤ (εάλ ν ρξφλνο δσήο ηεο εξψηεζεο είλαη αθφκα 

ζεηηθφο), θαη απνθξίλεηαη ζηνλ πειάηε κε ηελ απνζηνιή ελφο θαηαιφγνπ απαληήζεσλ κε 

πηζαλέο ππεξεζίεο. 

 Να εθηειεί ηνπηθά εξσηήκαηα: Ο κεραληζκφο ηνπηθψλ εξσηεκάησλ δέρεηαη εξσηήκαηα απφ ην 

κεραληζκφ επηθνηλσλίαο, εθηειεί ηηο εξσηήζεηο ζηελ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ηειηθά, 
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δηαβηβάδεη ηηο απαληήζεηο ζην κεραληζκφ επηθνηλσλίαο. 

Σν δίθηπν απφ ΚΤ πνπ ππνζηεξίδεηαη είλαη έλα κε δνκεκέλν P2P δίθηπν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Gnutella [Lessig 2001]. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη κεξηθά απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ζπζηαηηθά θαη δηαδηθαζίεο ηεο ππεξεζίαο αλαθάιπςεο. 

`  

 

ρήκα 7.4 Ζ ππεξεζία αλαθάιπςεο ζην ζχζηεκα Callimachus: Αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαρσξεηή 

ππεξεζηψλ ζε δίθηπν P2P απφ ΚΤ [Πεγή: Karousos et al. 2006] 

Μεραληζκόο επηθνηλσλίαο. Ο κεραληζκφο επηθνηλσλίαο ηνπ ΚΤ αληαιιάζζεη κελχκαηα ζε κνξθή XML, 

ηφζν κε ηειηθνχο πειάηεο φζν θαη κε άιινπ KY. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ επηθνηλσληψλ 

απνηππψλεηαη ζε έλα επηπιένλ πεδίν πνπ νλνκάδεηαη TTL, θαη πνπ αθνξά ζηε δηάξθεηα δσήο ελφο 

εξσηήκαηνο. Απηφ ην πεδίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κήλπκα φηαλ ζηέιλεηαη απφ έλαλ ΚΤ ζε έλαλ άιιν. 

Πξνθαλψο, απηφ ην πεδίν δελ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν πειάηεο επηθνηλσλεί κε έλαλ κφλν ΚΤ 

(ηχπνο COM - 1). Ο κεραληζκφο επηθνηλσλίαο εθηειεί ηηο παξαθάησ πξάμεηο: αξρηθνπνηεί θαη ζπληεξεί ην 

P2P δίθηπν απφ ηνπο KY, θαη εθηειεί ηελ αηηνχκελε θαηαλεκεκέλε εξψηεζε αλαθάιπςεο. Καη νη δχν 

απφ ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνδηαγξαθέο P2P δηθηχσλ Gnutella. 

Μεραληζκόο ηνπηθώλ εξσηεκάησλ. Όηαλ ν κεραληζκφο ηνπηθψλ εξσηεκάησλ ιακβάλεη έλα εξψηεκα 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απφ ην κεραληζκφ επηθνηλσλίαο, ην αλαιχεη θαη δεκηνπξγεί ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπηθέο εξσηήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε εθηειείηαη απφ έλαλ αλαιπηή XML. Σν 

XML κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα δέληξν DOM κεηά απφ έλαλ δνκηθφ έιεγρν θαη επηθχξσζε κε ην 

αληίζηνηρν DTD. ην XML ππάξρεη επίζεο έλα πεδίν Boolean πνπ νλνκάδεηαη «QTYPE», ην νπνίν 
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θαζνξίδεη ηελ ηνπηθφηεηα ή ηελ ζθαηξηθφηεηα ηεο αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ (σο έλδεημε γηα ηελ πξνψζεζε 

ή φρη ηνπ εξσηήκαηνο). Καηφπηλ, ν ηνπηθφο κεραληζκφο εξσηεκάησλ ζπλδέεηαη θαη ξσηά ηε ζρεζηαθή 

ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζπιιέγνληαη θαη ζηέιλνληαη ζην KY. 

Αξρηθνπνίεζε δηθηύνπ. Κάζε ΚΤ θξαηά έλαλ θαηάινγν κε ηνπο πην πξφζθαηνπο ΚΤ ηνπ δηθηχνπ. Απηφο 

ν θαηάινγνο νλνκάδεηαη πξνζσξηλφο θαηάινγνο ΚΤ (cache). Κάζε θνξά πνπ ελεξγνπνηείηαη έλαο ΚΤ, 

εμεηάδεη ηνλ πξνζσξηλφ θαηάινγν πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ νη ελεξγνί θφκβνη «Κ» - νη απνθαινχκελνη 

θαη σο θνληηλνί θφκβνη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλαο λένο ΚΤ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην P2P δίθηπν ρσξίο 

ηελ αλάγθε γηα χπαξμε κηαο θεληξηθνπνηεκέλεο εγγξαθήο θαηαρψξεζεο. Κάζε θνξά πνπ έλαο ΚΤ 

ελεξγνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά, ν πξνζσξηλφο θαηάινγνο ΚΤ πεξηέρεη θάπνηα ΚΤ πνπ είλαη ζπλήζσο 

ελεξγνί. Κάζε θνξά πνπ ζπλδέεηαη έλαο ΚΤ κε ην δίθηπν, ρξεζηκνπνηεί κηα κέζνδν αληηζθαίξηζεο (ping-

pong method) - παξφκνηα κε ηεο Gnutella - γηα λα βξεη άιιν ελεξγφ ΚΤ θαη γηα λα ελεκεξψζεη ηνλ 

πξνζσξηλφ θαηάινγφ ηνπ. 

 

ρήκα 7.5 Ζ αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ζε έλα P2P δίθηπν απφ 5 ζηηγκηφηππα ηνπ Callimachus [Πεγή: Karousos et al. 

2006]. 

 

ρήκα 7.6 Παξάδεηγκα εξσηήκαηνο ζε έλαλ ΚΤ [Πεγή: Karousos et al. 2006]. 

Μεραληζκόο αλαθάιπςεο. ηνρεχνληαο ζηελ αλαθάιπςε κηαο απαηηνχκελεο ππεξεζίαο απφ ηνλ πειάηε, 

ν ΚΤ δεκηνπξγεί έλα εξψηεκα (ζρήκα 7.6) ζην δίθηπν ΚΤ (ζρήκα 7.5). Οη ΚΤ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην εξψηεκα. Ζ δηαλνκή γίλεηαη βάζε ηνπ «κεραληζκνχ ηπθιήο 

δηαλνκήο» (blind flooding mechanism) θαη θαζνξίδεηαη απφ ην πεδίν TTL. Όηαλ έλαο ΚΤ ιακβάλεη έλα 
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αληίγξαθν ηεο εξψηεζεο, κεηψλεη ην TTL θαηά έλα (εάλ TTL> 0) θαη ην δηαβηβάδεη ζηνλ πην θνληηλφ ΚΤ. 

Σαπηφρξνλα, ην εξψηεκα δηαβηβάδεηαη ζηνλ ίδην ηνλ ΚΤ. Δάλ ε ηνπηθή αλαδήηεζε βξεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα ηαηξηαζηά απνηειέζκαηα, ν ΚΤ πξνεηνηκάδεη ηελ απάληεζε θαη ηελ ζηέιλεη πίζσ ζηνλ ΚΤ 

απφ ηνλ νπνίν πήξε ην εξψηεκα (ζρήκα 7.7). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε απάληεζε αθνινπζεί ηελ 

αληίζηξνθε πνξεία ησλ θφκβσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο ηεο εξψηεζεο ζηνπο ΚΤ, είλαη δπλαηφ 

λα γίλνπλ νη θχθινη κεηαμχ ησλ ίδησλ θφκβσλ. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν νη ΚΤ ρξεζηκνπνηνχλ έλα επηπιένλ 

πεδίν κε ηίηιν («QUERYUNIQUEID») πνπ θξαηά κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα εξσηήκαηνο, θαη έηζη, 

απνθεχγεηαη ε εθηέιεζε ηνπ ίδηνπ εξσηήκαηνο ζηνλ ίδην ΚΤ. 

 

ρήκα 7.7 Ζ απάληεζε ελφο ΚΤ: Μεηά ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ν ΚΤ ζηέιλεη πίζσ ηα HRDs ησλ πην 

ηαηξηαζηψλ ππεξεζηψλ πνπ βξέζεθαλ. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν ΚΤ βξήθε κφλν κία ππεξεζία [Πεγή: 

Karousos et al. 2006]. 

Δπηινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε κίαο ππεξεζίαο ππεξκέζσλ. Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ηαηξηαζηψλ ππεξεζηψλ 
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πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ΚΤ, ν ππεχζπλνο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ κπνξεί λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε 

ππεξεζία γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη. Όηαλ κηα ππεξεζία επηιέγεηαη, ην HRD ηεο είλαη δηαζέζηκν ζην 

ρξήζηε. Σν HRD πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε 

κία ηέηνηα πεξίπησζε, ην ηκήκα ηνπ HRD πνπ αθνξά ηε ζέζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηεο. Ζ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κία 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην URL ελφο αξρείνπ WSDL 

ζε κηα ππεξεζία ηζηνχ) είλαη επίζεο δηαζέζηκε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαζεί ε θαηαλφεζε νιφθιεξνπ ηνπ 

API ηεο ππεξεζίαο. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ θάζε εμππεξεηεηήο ππεξκέζσλ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζηνλ ηζηφ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θαη 

ηνπ εμππεξεηεηή ππεξκέζσλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηππνπνηεκέλσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο ηα Web Services, ε αλσηέξσ δηαδηθαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γξήγνξα 

θαη εκη-απηφκαηα. 

7.2.5 Τινπνίεζε ηνπ πξσηόηππνπ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ αλαθάιπςεο ηνπ Callimachus πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ κηαο 

ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγή ηνπ ηκήκαηνο αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγήο ελφο εξγαιείνπ γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ απνζεθεχεη ην HRDs, ελψ ν θαηαρσξεηήο ππεξεζηψλ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

HRDs ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ ηνπηθή θαη θαηαλεκεκέλε αλαδήηεζή ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζζήθε λέσλ πεδίσλ πάλσ ζην ζρήκα XML ηνπ 

HRD. 

Ο ΚΤ (πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο HTTP) έρεη αλαπηπρζεί κε ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java. ε απηφλ, γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο XML, ε δηαζχλδεζε θαη ε επηθνηλσλία κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ κεραληζκφ P2P. 

Σν εξγαιείν αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ βνεζά ηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο ζηε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα 

αλαθάιπςεο θαη ζηελ έξεπλα γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο κε γξαθηθφ ηξφπν (θηιηθφ γηα ην ρξήζηε). 

Γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξία ζηηγκηφηππα ΚΤ. Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθάιπςεο έδσζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα 7.8, ην εξγαιείν παξνπζηάδεη έλαλ θαηάινγν ησλ ηαηξηαζκέλσλ ππεξεζηψλ ζην δίθηπν γηα φια ηα 

ζηηγκηφηππα ηνπ Callimachus. Με ηελ επηινγή ηνπ εμππεξεηεηή Babylon, ην εξγαιείν παξνπζηάδεη ηηο 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ, θαη ν ππεχζπλνο αλάπηπμεο κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο ζπλδέζεηο κε ην(α) URL(s) κε ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 
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εμππεξεηεηή. Ο εμππεξεηεηήο Babylon κπνξεί λα παξέρεη ηηο ηαμηλνκηθέο ππεξεζίεο θαη λα επηηξέςεη ηελ 

πξφζβαζε ζηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ πξφηππνπ SOAP. Καηά ζπλέπεηα, νη ππεχζπλνη αλάπηπμεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία κε ηνλ ίδην εχθνιν ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα Web Services 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

 

ρήκα 7.8 Σν εξγαιείν γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ Callimachus. Ο 

ρξήζηεο επηιέγεη λα ελεκεξσζεί γηα ην ζχζηεκα ηαμηλνκηθνχ ππεξθεηκέλνπ Babylon [Πεγή: Karousos et al. 2006]. 

7.3 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Οη παξαηεξήζεηο απφ ηε κειέηε ηνπ αλσηέξσ πξσηφηππνπ αθνξνχλ, ηφζν ζην κεραληζκφ αλαθάιπςεο 

ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ, φζν θαη ζηελ ππνζηήξημε ππεχζπλσλ αλάπηπμεο, ζηελ πξννπηηθή ηεο ρξήζεο 

ππεξεζηψλ ή ηεο νινθιήξσζεο ππεξεζηψλ κε εθαξκνγέο ηνπ παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξσηφηππνπ επηηξέπεη ζηνπο ΚΤ λα έρνπλ ηφζν ηνπηθή φζν θαη θαηαλεκεκέλε 

δηάηαμε. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εθηφο απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Callimachus, έλαο κεραληζκφο αλαθάιπςεο 

βαζηζκέλνο ζε P2P ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεπξπλζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε λέσλ θαηαλεκεκέλσλ ΚΤ θαη κε 

ηελ πξνζζήθε λέσλ θαηαρσξήζεσλ απφ πεξηγξαθείο δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ. Δπηπιένλ, ε κε 

δνκεκέλε θχζε ηεο P2P αξρηηεθηνληθήο, ζα επηηξέςεη ζηα λέα ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ λα εγγξάθνληαη 

θαη λα θαηαρσξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε έλαλ απνθεληξσκέλν ηξφπν ρσξίο νπνηαδήπνηε θεληξηθή 

ειεγθηηθή αξρή. 

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε εγγελήο ππνζηήξημε ηεο πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ κέζα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο. Αληί ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πξνθαζνξηζκέλσλ εγγξαθψλ θαηαρψξεζεο, ν ΚΤ 

ρεηξίδεηαη HRDs πνπ είλαη αλνηθηέο ζε πξνζζήθεο λέσλ πεδίσλ. Έηζη, είλαη αξθεηά εχθνιν λα 

ελεκεξσζεί ην HRD κε λέα πεδία ζηνρεχνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ απφ λέεο ππεξεζίεο 
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ππεξκέζσλ. 

Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε κίαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο παξνρήο, δεκνζίεπζεο, 

πξφζβαζεο θαη νινθιήξσζεο ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια Τ, αθφκα θαη αλ 

απηά δελ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα δηεζλή πξφηππα φζν αθνξά ζηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο, επηθνηλσλίαο 

θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα ΑΤ, ΑΤ-ΒΦ θαη ΑΤ-ΠΤ ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ 

ηχπνπ P2P δίθηπα αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ σο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα 

ππεξκέζσλ επφκελεο γελεάο, ηα P2P Τ [Bouvin 2002], ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

αλαθάιπςε ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο χπαξμεο θνηλήο βαζηθήο δνκήο ζηα P2P δίθηπά ηνπο. 

Παξά ηηο αλσηέξσ δπλαηφηεηεο, ππάξρνπλ κεξηθά ελδηαθέξνληα δεηήκαηα πνπ πξνηείλεηαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζην κέιινλ: 

o Γνθηκή ηνπ πξσηφηππνπ αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα. ηελ αξρηηεθηνληθή 

Gnutella είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ νη επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηε δηάρπζε ησλ 

εξσηεκάησλ ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε πξνψζεζε ησλ εξσηεκάησλ, πνιιέο 

θνξέο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα φηαλ γίλεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη ελαιαθηηθνί επθπείο κέζνδνη αλαδήηεζεο επξείαο θιίκαθαο. 

o Ζ αξρηηεθηνληθή Gnutella είλαη βαζηζκέλε ζε έλα θαζαξφ P2P πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Σα λέα 

πξσηφθνιια φπσο ην JXTA ηεο SUN θαη ην P2P SDK ηεο Microsoft έρνπλ βειηηψζεη ηφζν ηελ 

πνηφηεηα φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ζηα 

δίθηπα απηά. 

o Ζ ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ πεξαηηέξσ δηάζεζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ. Ζ ρξήζε αλνηθηνχ ζπλφινπ κεηα-δεδνκέλσλ 

πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ε πηνζέηεζε γλσζηψλ ηερληθψλ ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο 

απνηειεί θαη απηή έλα αλνηθηφ δήηεκα. ην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο έγηλε κία αξρηθή κειέηε θαη 

αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ε νπνία παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο [Pandis et al. 2005]. 

7.4 ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ηνρεχνληαο ζηελ απνδνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ, ε αλάγθε γηα ζηξνθή ζε ΑΠΤ είλαη 

επηηαθηηθή. ε απηφ ην πιαίζην, ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ ππνζηήξημεο ππεχζπλσλ αλάπηπμεο, πνπ 

βνεζά ζηελ αλαδήηεζε θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ, είλαη θξίζηκε. Ηδηφηεηεο φπσο ε 

απηνεπίγλσζε ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ είλαη ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εθείλν ην 

πιαίζην. Σέινο, ε επαλεμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 
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ππεχζπλνπ γηα ηελ αλάπηπμε κπνξεί λα βνεζήζεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο Ηζηνχ θαη 

λα απμήζεη ηε ρξήζε OHS. 

Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε φηη ζηελ ΑΠΤ, παξφιν πνπ κπνξνχκε λα επσθειεζνχκε απφ ην ρακειφ 

θφζηνο νινθιήξσζεο κε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο, ηα ζεκεξηλά εξγαιεία δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 

πιήξσο ηηο αλάγθεο γηα γξήγνξε αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε πξσηφηππσλ επηθνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

αλάπηπμε απνδεηθλχεηαη δχζθνιε θαη επηξξεπήο ζε ιάζε, απαηηψληαο κεγάιεο πξνζπάζεηεο ζπληήξεζεο. 

Γη‘ απηφλ ην ιφγν, ζηνρεχνληαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ππεξκέζσλ, παξνπζηάζηεθε 

έλα πιαίζην πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ρηηζηνχλ ζχγρξνλα εξγαιεία. Έλα απφ απηά ηα εξγαιεία είλαη νη 

κεραληζκνί αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ. Απνηεινχλ ην πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νινθιήξσζεο 

εθαξκνγήο κε ππεξεζία ππεξκέζσλ, θαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζχληνκσλ 

θχθισλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ππεξεζηψλ, ηεο θαηαλφεζήο ηνπο θαη ηεο 

ππνβνήζεζεο δεκηνπξγίαο θψδηθα-ζθειεηνχ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία ππεξθεηκέλνπ. 
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8 ΎΝΟΦΖ  

Τν παξόλ θεθάιαην ζπλνςίδεη ηε δηαηξηβή θαη θαηαιήγεη ζε έλα ζύλνιν από ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπιένλ ηνλίδεη θάπνηεο εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο όπσο απηέο πξνέθπςαλ κεηά από κειέηε πάλσ ζε 

αλνηθηά ζέκαηα γηα επέθηαζε ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 
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8.1 ΤΝΟΦΖ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ ζε μέλα 

ζπζηήκαηα αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ βαζηζκέλεο ζε ππεξεζίεο 

ππεξκέζσλ. Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΑΠΤ κε ζηφρν ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ησλ Τ θάησ απφ κία λέα πξννπηηθή, απηή ηεο δεκηνπξγίαο απηφλνκσλ ππεξεζηψλ 

ππεξθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππεξθεηκέλνπ βαζηζκέλα ζε αξρέο ηεο ΑΠΤ αιιά θαη 

ε παξνρή ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ ζην δηαδίθηπν κε ρξήζε παγθνζκίσλ πξνηχπσλ (standards) 

ηεθκεξηψζεθε πσο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Τ απφ 

ρξήζηεο θαη απφ άιια ζπζηήκαηα. ην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάζζεθε ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ηφζν ζε ππάξρνληα Τ φζν θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη 

δεκηνπξγία λέσλ Τ θαη αλαδείρζεθαλ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Σέινο, 

κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο θαη αλαδήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ππεξκέζσλ κέζα απφ έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην ππνζηήξημεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. 

8.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν πιήζνο ησλ πεδίσλ πξνβιεκάησλ ππεξθεηκέλνπ θαλεξψλεη πσο ην ππεξθείκελν σο κέζν δφκεζεο 

πιεξνθνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ δεκηνπξγίαο, δηαρείξηζεο 

θαη παξνρήο γλψζεο. Αλ θαη ε εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Τ αιιά θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο είραλ κία ζπλερή πξφνδν κε βάζε ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ ηα ζχγρξνλα 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο, παξφια απηά, ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ – κε εμαίξεζε ηνλ παγθφζκην 

ηζηφ – δελ έθηαζε πνηέ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Έλαο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο παξάγνληεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ πσο νη ζπλερφκελεο πξνζπάζεηεο 

αλαζεψξεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ έιαβαλ ρψξα, δελ ηθαλνπνίεζαλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεπζχλσλ αλάπηπμεο μέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελζσκάησζε ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ απφ 

ηα Τ. Απηφ δηφηη ζε γεληθέο γξακκέο, ν ζρεδηαζκφο ησλ Τ έδσζε πεξηζζφηεξν βάζε ζην πιήζνο θαη 

ζηελ πνηφηεηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο παξά ζηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ή θαη νινθιήξσζήο ηνπο κε μέλα ζπζηήκαηα. Απηφ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

πξνδηαγξαθψλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ Τ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

πξνψζεζεο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

Ζ Αξρηηεθηνληθή Πξνζαλαηνιηδφκελε ζε Τπεξεζίεο (ΑΠΤ) έρεη απνηειέζεη έλα ψξηκν πιαίζην 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο αλνηθηψλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηπγράλεη κεγάιεο απνδνρήο ζε 
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πεξηνρέο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γεληθφηεξα. Ζ ρξήζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο θαηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ Τ είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη κία λέα 

γεληά Τ, απηή ησλ Αλνηθηψλ πζηεκάησλ Τπεξθεηκέλνπ – Πξνζαλαηνιηζκέλα ζε Τπεξεζίεο (ΑΤ-

ΠΤ) ε νπνία ζα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπζεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΑΠΤ θαη λα πξνζθέξεη απηφλνκεο 

ππεξεζίεο ππεξθεηκέλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ΑΤ-ΠΤ ζα απνθηήζνπλ έλα ζχλνιν απφ σθέιηκα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο: 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηιεγκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ή θαη ζχλζεησλ αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 Δχθνιε νινθιήξσζε, δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ. 

 Γπλαηφηεηα πεξηγξαθήο, θαηαρψξεζε θαη αλαδήηεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ. 

 Υακειφ θφζηνο νινθιήξσζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 Δπέιηθηε πνιηηηθή πξνψζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Τ κε ηελ επηιεθηηθή δεκηνπξγία 

ππεξεζηψλ 

 Αχμεζε δεκνζηφηεηαο ηνπ Τ 

 Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη πξνζσπνπνίεζεο ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΑΠΤ δελ αθνξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ Τ. Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ 

βαζηζκέλσλ ζε ΑΠΤ φπσο είλαη ε ηερλνινγίεο ησλ Web Services θαη REST κπνξεί λα βνεζήζεη ηα 

ππάξρνληα Τ (πνπ δξνπλ ζην δηαδίθηπν) λα παξέρνπλ επηιεγκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

κέζα απφ κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Ζ παξνχζα δηαηξηβή έδεημε πσο ε δεκηνπξγία Web 

Services απφ εμππεξεηεηέο ππεξθεηκέλνπ κπνξεί λα δηεπξχλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Τ κέζα απφ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ κε ηε ρξήζε πξσηνθφιισλ βαζηζκέλσλ ζε δηεζλή πξφηππα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή θαηά ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ κε ηελ ππεξεζία ππεξθεηκέλνπ. 

Όζν αθνξά ζε πεξηπηψζεηο λέσλ Τ ε εθαξκνγή ηεο ΑΠΤ ηεθκεξηψζεθε κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ CoPe_it! ην νπνίν δξα σο έλαο κεραληζκφο αιιειεπίδξαζεο απηφλνκσλ ππεξεζηψλ θαη 

πνπ πξνζθέξεη απνδνηηθά δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήκαηα κε ρσξηθή 

αλαπαξάζηαζε. Ζ ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε δεκηνχξγεζε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν 

κεηαμχ άιισλ είλαη δπλαηή ε εχθνιε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ κε αξθεηά ρακειφ θφζηνο, ε εχθνιε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ απφ μέλα ζπζηήκαηα, ε αλαδήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ απφ 

κεραλέο αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαζψο θαη ε επηινγή επέιηθηεο πνιηηηθήο 

πξνψζεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δπηπιένλ, απφ ηελ έξεπλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα Τ ζα πξέπεη λα 

εμειηρζνχλ φρη κφλν σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο αιιά θαη σο πξνο ηελ παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ 
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πιαηζίνπ ππνζηήξημεο πξνψζεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ μέλα ζπζηήκαηα. Καηά 

ζπλέπεηα ηα Τ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Απηνπεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ. Κάζε ππεξεζία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε κία πεξηγξαθή πνπ ζα 

πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ θαη κε πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζή ηεο. 

 Αλαδήηεζε. Ζ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη αλαδεηίζηκεο απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

 Δξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ππνβνήζεζε πξνγξακκαηηζηψλ φπσο ινγηζκηθά επίδεημεο, νδεγνί 

δηαζχλδεζεο, βνεζεηηθά θείκελα θ.α. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ πξνηφηππνπ πιαηζίνπ γηα ηε δεκηνπξγία, πεξηγξαθή, θαηαρψξεζε θαη 

αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ηεθκεξίσζε ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε θαη έδσζε σθέιηκα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα, φκσο, απφ ην ζχλνιν ηεο δηαηξηβήο αθνξά ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ησλ 

ζρεδηαζηψλ ησλ Τ: Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε Τ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη σο βαζηθφ 

παξάγνληα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ θαηαζθεπή απηφλνκσλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ, ηελ 

πξνψζεζή ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ μέλα ζπζηήκαηα. 

8.3 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ  

Παξφιν πνπ νη εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα (5,6 θαη 7) 

απαξηίδνπλ έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν απφ αλνηθηά ζέκαηα, ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθνί άμνλεο ζηνπο 

νπνίνπο ε πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή ελαζρφιεζε ζεσξείηαη ηφζν αλαγθαία φζν θαη θξίζηκε: 

 Αξρηθά, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλάιπζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ ιφγν ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πςειήο 

εμάξηεζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα Τ. Όπσο θάλεθε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ CoPe_it! (είρε επίζεο αλαθεξζεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ Babylon) ζε πνιιά Τ 

απαηηείηαη απφ θάζε κέξνο, ςεθίδα, ηκήκα ή θαη επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο λα «γλσξίδεη» πιήξσο 

ηφζν ην κνληέιν δεδνκέλσλ φζν θαη ηε ινγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα άιια ηκήκαηα. 

Καηά ζπλέπεηα, έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο ζε ππεξεζίεο θαζίζηαηαη, αλ φρη αδχλαηνο, ζίγνπξα 

πνιχ δχζθνινο. Αθφκα θαη ζηα ΑΤ ή θαη ζηα ΑΤ-ΒΦ, πνπ εθεί ε κνληεινπνίεζε είλαη 

αξθεηά πην δηαθξηηή, ε πνιππινθφηεηα είλαη ηφζν πςειή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ κία πξνο κία 

αληηζηνίρηζε ησλ ινγηθψλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θπζηθέο κνλάδεο, δειαδή ινγηζκηθέο 
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ςεθίδεο. Παξφια απηά, αθφκα θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφλ λα ζρεηηζζεί θαη λα 

πινπνηεζεί έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο. 

 Ζ ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ππεξθεηκέλνπ απνηειεί κηα λέα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή 

γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηάζεζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ. Ζ ρξήζε κεηα-δεδνκέλσλ 

πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ αιιά θαη ε πηνζέηεζε γλσζηψλ ηερληθψλ ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο 

απνηειεί έλα αλνηθηφ δήηεκα. Μία αξρηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο παξνπζηάζηεθε ήδε 

ζην πιαίζην ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο [Pandis et al. 

2005]. 

 Έλα άιιν επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα, αθνξά ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα 

ζχγρξνλα γξαθηθά πεξηβάιινληα γηα πνιιαπιέο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ππεξθεηκέλνπ πνπ 

πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ππάξρνληα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ. Απηή ε αληίζεζε έγθεηηαη ζηε ηαρχηεηα επηθνηλσλίαο θαη ηε γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ 

Τ. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη αληαιιάζζνληαο κελχκαηα δνκεκέλα ζε XML 

θαη έηζη κεηαθέξεηαη πεξηηηή πιεξνθνξία πνπ επηβαξχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα πνιχ ζπρλή αιιειεπίδξαζε. Ζ δηεξεχλεζε κίαο 

παξάιιειεο ππνζηήξημεο ελαιιαθηηθψλ κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο (ρσξίο φκσο ηε θαηάξγεζε 

ησλ ππαξρφλησλ) απνηειεί αλνηθηφ δήηεκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΣΟ ΤΣΖΜΑ BABYLON 

 

Δηθφλα απφ ηνλ Babylon Server πξηλ κεηαηξαπεί ζε Web Service 

 

Μία εθαξκνγή ηζηνχ – πειάηεο ηνπ Babylon γηα ρξήζε ππεξεζίαο θαηαιφγνπ 
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Δθαξκνγή δηαρείξηζεο επαγγεικαηηθνχ θαηαιφγνπ βαζηζκέλε ζε Web Service ηνπ Babylon 

 

Σα δεδνκέλα πνπ επηζηέθνληαη απφ ην Web Service κεηά απφ ηελ θιήζε κεζφδνπ γηα ηελ εχξεζε ησλ 

θχξησλ θαηεγνξηψλ επαγγεικάησλ. 
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Σν WSDL αξρείν πεξηγξαθήο ηνπ Babylon γηα έλα Web Service πνπ εκθαλίδεη αγαπεκέλεο δηεπζχλζεηο 

νη νπνίεο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Babylon Server. 

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

<definitions 

    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    name="Bookmarks" 

    targetNamespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws.wsdl" 

    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

    xmlns:tns="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws.wsdl" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:xsd1="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/schema.xsd1"> 

    <types> 

        <xsd:schema 

            targetNamespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/schema.xsd1" 

            xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

            xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

            xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

            <xsd:complexType name="treeitem"> 

                <xsd:all> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodeID" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodename" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="isleaf" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodetype" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodeshortcut" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodedate" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="rank" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sitecount" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="insitecount" type="xsd:int"/> 

                </xsd:all> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:complexType name="babylonitem"> 

                <xsd:all> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="treeID" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodeID" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="siteID" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="rank" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="title" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="url" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="memo" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="address" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="phone1" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="phone2" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sitedate" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="source" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ownername" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="email" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="showrank" type="xsd:int"/> 

                </xsd:all> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:complexType name="treeitemArray"> 

                <xsd:complexContent> 

                    <xsd:restriction base="SOAP-ENC:Array"> 

                        <xsd:attribute ref="SOAP-ENC:arrayType" wsdl:arrayType="xsd1:treeitem[]"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:complexContent> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:complexType name="babylonitemArray"> 

                <xsd:complexContent> 

                    <xsd:restriction base="SOAP-ENC:Array"> 



  Παξάξηεκα Ι 

 

     158 

                        <xsd:attribute ref="SOAP-ENC:arrayType" wsdl:arrayType="xsd1:babylonitem[]"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:complexContent> 

            </xsd:complexType> 

     <xsd:complexType name="listcategoryitems"> 

                <xsd:all> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodeID" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodename" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="isleaf" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodetype" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodeshortcut" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nodedate" type="xsd:string"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="rank" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sitecount" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="insitecount" type="xsd:int"/> 

                    <xsd:element name="itemslist" type="babylonitemArray"/> 

                </xsd:all> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:complexType name="listcategoryArray"> 

                <xsd:complexContent> 

                    <xsd:restriction base="SOAP-ENC:Array"> 

                        <xsd:sequence> 

                            <xsd:element 

                                maxOccurs="unbounded" 

                                minOccurs="0" 

                                name="site" 

                                type="listcategoryitems"/> 

                        </xsd:sequence> 

                        <xsd:attribute 

                            ref="SOAP-ENC:arrayType" 

                            wsdl:arrayType="xsd1:listcategoryitems[]"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:complexContent> 

            </xsd:complexType> 

        </xsd:schema> 

    </types> 

    <message name="doGetCategoryPathRequest"> 

        <part name="nodeID" type="xsd:int"/> 

    </message> 

    <message name="doGetCategoriesResponse"> 

        <part name="Result" type="treeitemArray"/> 

    </message> 

    <message name="doGetCategoryItemsRequest"> 

        <part name="nodeID" type="xsd:int"/> 

    </message> 

    <message name="doGetCategoriesRequest"> 

        <part name="nodeID" type="xsd:int"/> 

    </message> 

    <message name="doOpenTreeRequest"> 

        <part name="nodeID" type="xsd:int"/> 

    </message> 

    <message name="doGetCategoryItemsResponse"> 

        <part name="Result" type="babylonitemArray"/> 

    </message> 

    <message name="doGetCategoryPathResponse"> 

        <part name="Result" type="treeitemArray"/> 

    </message> 

    <message name="doOpenTreeResponse"> 

        <part name="Result" type="treeitemArray"/> 

    </message> 

    <message name="doOpenCategoryRequest"> 

        <part name="nodeID" type="xsd:int"/> 
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    </message> 

    <message name="doOpenCategoryResponse"> 

        <part name="Result" type="listcategoryArray"/> 

    </message> 

    <portType name="BookmarksPortType"> 

        <operation name="doOpenTree"> 

            <input message="tns:doOpenTreeRequest"/> 

            <output message="tns:doOpenTreeResponse"/> 

        </operation> 

        <operation name="doGetCategoryItems"> 

            <input message="tns:doGetCategoryItemsRequest"/> 

            <output message="tns:doGetCategoryItemsResponse"/> 

        </operation> 

        <operation name="doGetCategories"> 

            <input message="tns:doGetCategoriesRequest"/> 

            <output message="tns:doGetCategoriesResponse"/> 

        </operation> 

        <operation name="doGetCategoryPath"> 

            <input message="tns:doGetCategoryPathRequest"/> 

            <output message="tns:doGetCategoryPathResponse"/> 

        </operation> 

 <operation name="doOpenCategory"> 

            <input message="tns:doOpenCategoryRequest"/> 

            <output message="tns:doOpenCategoryResponse"/> 

        </operation> 

    </portType> 

    <binding name="BookmarksBinding" type="tns:BookmarksPortType"> 

        <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

        <operation name="doOpenTree"> 

            <soap:operation 

                soapAction="212.37.80.11:Bookmarks:BookmarksPortType#doDataGetTree"/> 

            <input> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </input> 

            <output> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </output> 

        </operation> 

        <operation name="doGetCategoryItems"> 

            <soap:operation 

                soapAction="212.37.80.11:Bookmarks:BookmarksPortType#doDataGetItemsBabylon"/> 

            <input> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </input> 

            <output> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </output> 

        </operation> 

        <operation name="doGetCategories"> 

            <soap:operation 
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                soapAction="212.37.80.11:Bookmarks:BookmarksPortType#doDataGetCategories"/> 

            <input> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </input> 

            <output> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </output> 

        </operation> 

        <operation name="doGetCategoryPath"> 

            <soap:operation 

                soapAction="212.37.80.11:Bookmarks:BookmarksPortType#doDataGetAbsoluteName"/> 

            <input> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </input> 

            <output> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </output> 

        </operation> 

 <operation name="doOpenCategory"> 

            <soap:operation 

                soapAction="212.37.80.11:Bookmarks:BookmarksPortType#doOpenCategory"/> 

            <input> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </input> 

            <output> 

                <soap:body 

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                    namespace="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/definitions/bookmarksws/binding" 

                    use="encoded"/> 

            </output> 

        </operation> 

    </binding> 

    <service name="Bookmarks"> 

        <port binding="tns:BookmarksBinding" name="BookmarksPort"> 

            <soap:address location="http://212.37.80.11/babylonproject/webservice/Server/bws_server.php"/> 

        </port> 

    </service> 

</definitions> 
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

Όξνο ζηα Aγγιηθά Διιεληθή απόδνζε 

  

A  

Αbstraction Αθαηξεηηθφηεηα 

Accessible Πξνζβάζηκν 

Anchor Άγθπξα 

Attribute Ηδηφηεηα 

Argumentation Δπηρεηξεκαηνινγία 

Αrtifact Αληηθείκελν 

Awareness Δπίγλσζε 

B  

Backup Αληίγξαθα Αζθαιείαο 

Bookmark Management Γηαρείξηζε Αγαπεκέλσλ ειηδνδεηθηψλ 

Behavior πκπεξηθνξά 

Billing Υξέσζε 

Binding Γέζκεπζε, Δμάξηεζε 

C  

Client-Server, Client Side 
Πειάηεο – Δμππεξεηεηήο, απφ ηε κεξηά ηνπ 

πειάηε 

Collaboration space Υψξνο ζπλεξγαζίαο 

Compiler Μεηαθξαζηήο 

Component Φεθίδα 

Composite node χλζεηνο θφκβνο 

Community of Practice Κνηλφηεηα πξαθηηθήο 

Cognitive overhead Γλσζηηθή Δπηβάξπλζε 

Contract χκβαζε 

D  

Demo client Eθαξκνγή επίδεημεο 

Domain Πεδίν 

Directory services Τπεξεζίεο Καηαιφγνπ 

Distribution Καηαλνκή 

Docu-islands Nεζίδεο πιεξνθνξίαο 

Δ  

Efficiency Απνδνηηθφηεηα 

Extensible Δπεθηάζηκνο 

H  

Heterogenity Αλνκνηνγέλεηα 

Hyperbase Τπεξβάζε 

Hypermedia Τπεξκέζα 

Hypertext Τπεξθείκελν 

I  

Incremental formalization Βαζκηαία ηππνπνίεζε 

Initialization Αξρηθνπνίεζε 
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Όξνο ζηα Aγγιηθά Διιεληθή απόδνζε 

  

Instance ηηγκηφηππν 

Integration Oινθιήξσζε 

Ηnteractive multimedia Αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα 

Interface Γηαπξνζσπείν 

Internet Γηαδίθηπν 

Interoperability Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Interpreter Γηεξκελεπηήο 

L  

Layer Δπίπεδν 

Learnability Γπλαηφηεηα κάζεζεο 

Link χλδεζκνο 

M  

Mapping Αληηζηνίρεζε 

Memorability Γπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο 

Meta-data Μεηα-δεδνκέλα 

Middleware Δλδηάκεζν ινγηζκηθφ ζχζηεκα 

Monitor Παξαθνινχζεζε 

Monolithic Μνλνιηζηθφ 

Μultiuser Πνιιαπιψλ Υξεζηψλ 

N  

Navigation Πινήγεζε 

Nested Φσιηαζκέλνο 

Node Κφκβνο 

Νotification Δλεκέξσζε δξαζηεξηφηεηαο 

O  

Object Αληηθείκελν 

Openness Αλνηρηφηεηα 

P  

Plug-in Πξφζζεην 

Process links χλδεζκνη δηαδηθαζηψλ 

Personalization 
Παξακεηξνπνίεζε ζε ζρέζε κε πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο 

Perspective Όςε, πξννπηηθή 

Q  

Query Δπεξψηεζε 

R  

Register Καηαρσξψ 

Registry Καηαρσξεηήο 

Relation ρέζε 

Reusability Δπαλαρξεζηκφηεηα 

Repository Απνζήθε 

Resource descriptor Πεξηγξαθέαο πφξνπ 

S  

Searchable Αλαδεηίζηκνο 

Service Oriented Πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε Τπεξεζία 

Service consumer Καηαλαισηήο ππεξεζίαο 

Service broker Μεζίηεο ππεξεζίαο 

Service provider Πάξνρνο ππεξεζίαο 

Skeleton code Κψδηθαο-ζθειεηφο 
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Όξνο ζηα Aγγιηθά Διιεληθή απόδνζε 

  

Spatial Υσξηθφ 

Standard Γηεζλέο πξφηππν 

Structural computing Γνκηθφο ππνινγηζκφο 

Structured hypertext Γνκεκέλν ππεξθείκελν 

Structure service Δμππεξεηεηήο δφκεζεο 

T  

Task Δξγαζία 

Taxonomic Reasoning Σαμηλνκηθφο Λνγηζκφο 

Taxon Καηεγνξία/Κιάζε/πζηάδα 

Σransaction management Γηαρείξηζε δνζνιεςηψλ 

Third-party applications Σξίηεο ή μέλεο εθαξκνγέο 

Tool Λνγηζκηθφ εξγαιείν 

U  

User interface Πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε 

Usability Δπρξεζηία 

Utility Υξεζηηθφηεηα 

V  

Versioning Γηαρείξηζε εθδφζεσλ 

W  

Web browser Φπιινκεηξεηήο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

Web Service Τπεξεζία Ηζηνχ (εθθξάδεη ηερλνινγία) 

Wizard Πξφγξακκα – νδεγφο ή Μάγνο 

Word-Wide Web Παγθφζκηνο Ηζηφο 

Workflow Ρνή Δξγαζηψλ 

Workspace Υψξνο Δξγαζίαο 

Wrapper Πεξίβιεκα 

 


