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Δςσαπιζηίερ 

 
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ 

πξνθείκελνπ λα νινθιεξώζσ ηεο ζπνπδέο κνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Αθνπκηαλάθε 

Γεκνζζέλε θαη ηνλ Γξ. Βηδάθε Νηθό πνπ κνπ έδσζαλ ηελ δπλαηόηεηα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ 

θαη ηελ πξαθηηθή κνπ ζην iSTLab, θαη ηέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Βειιή Γηώξγν, ηνλ Κόηζαιε 

Γεκήηξε, ην Γηάλλε Μεινιηδάθε θαη ηνλ Αθξίβν Αλάξγπξν γηα ηελ βνήζεηα ηνπο. 
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Abstract 

 
This thesis reviews user interface development languages and tools belonging to different 

categories. One the one hand it explores established technologies such as HTML, Flash, Applet, for 

building user interfaces for Internet-based applications. On the other hand, it aims to extend currently 

available tools, such as jQuery UI, the Google Web Toolkit and model-based approaches to address the 

issue of annotating interaction elements. To this end, the thesis reports on an approach that combines 

these technologies with a popular model-based user interface development platform called UsiXML to 

realize a variety of annotation services across different interaction components in a consistent and reliable 

manner.  
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Σύνοτη 
 

 H ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλαθνξά ησλ γισζζώλ κε ηηο όπνηεο 

κπνξεί λα γίλεη ε αλάπηπμε ησλ δηεπαθώλ ζην δηαδίθηπν, HTML, Flash, Applet, πξνζεγγίζεηο αλάπηπμεο 

δηεπαθώλ βαζηζκέλεο ζε κνληέια θ.ά.. Σηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο δηαζέζηκεο 

εξγαιεηνζήθεο(toolkits), πιαίζηα εξγαζίαο(frameworks) πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ δεκηνπξγία 

δηεπαθώλ ζην δηαδίθηπν, όπσο ην jQuery UI θαη ην Google Web Toolkit, αλαθέξνληαο θαη ηξόπνπο 

ζρνιηαζκνύ(annotation) ζε απηέο θαη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο-ζπζηήκαηα ζρνιηαζκνύ ζην δηαδίθηπν. Τέινο 

αλαπηύμακε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή όπνπ παξαγόκελεο δηεπαθέο είλαη βαζηζκέλεο ζε κνληέια θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ UsiXML, όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζρνιηάζνπλ ηα δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

δηαδηθηύνπ. 
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1. Διζαγυγή 
 

Τα ηειεπηαία ρξόληα ε αύμεζε ησλ ρξεζηώλ ζην δηαδίθηπν απμάλεηαη ζεκαληηθά, ιόγσ όηη 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηνλ αλζξώπσλ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ απηνύ, όπσο αγνξέο(e-shopping), 

ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο(web-banking), θ.α.. Δθηόο από απηέο ηηο ρξήζεηο, νη ρξήζηεο 

θνηλσληθνπνηνύληαη κέζα από ην δηαδίθηπν, όπσο θαίλεηαη άιισζηε από ηνλ ηεξάζηην αξηζκό ησλ 

ρξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο(βι. εηθόλα 1). 

 

 
Δικόνα 1: Παξαδείγκαηα ρξήζεο δεκνθηιώλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ 

Αθόκε ζην δηαδίθηπν έρνπλ αλαπηπρηεί πνιιέο ππεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα γηα ηνλ ζρνιηαζκό 

ηζηνζειίδσλ θαη εγγξάθσλ, όπνπ κε απηό ηνλ ηξόπν γίλεηε δπλαηό λα κεδελίδνληαη νη απνζηάζεηο θαη ην 

θόζηνο, γηα ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Παξάδεηγκα απηόλ είλαη Google SideWiki, Diigo, 

θ.α.. Ο θύξηνο ζηόρνο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ είλαη θπξίσο ε δεκηνπξγία ζρνιίσλ ζε ηζηνζειίδεο θαη 

έγγξαθα  

Υπάξρνπλ πνιιέο γιώζζεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηεπαθώλ ζην δηαδίθηπν, κεξηθέο από απηέο είλαη ε 

HTML κε ηελ CSS, ε JavaScript, ηα Applet ηεο Java θαη ην Flash. Όιεο απηέο νη γιώζζεο 

επηθεληξώλνληαη ζηελ πινπνίεζε. Τα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί εξεπλεηηθά ε πξνζέγγηζε ηεο 

δεκηνπξγίαο δηεπαθώλ κε βάζε κνληέισλ, όπνπ ζηελ πξνζέγγηζε απηή δελ επηθεληξώλεηαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δηεπαθώλ, αιιά ζηελ δεκηνπξγία αθεξεκέλσλ δηεπαθώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

θαζήθνληα ηνπ ρξήζηε, ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ησλ δηεπαθώλ, όπνπ ε πινπνίεζε παξάγεηαη απηόκαηα κέζα από κεραληζκνύο πνπ πεξηιακβάλνπλ απηέο 

νη πξνζεγγίζεηο. Παξάδεηγκα απηώλ ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε UsiXML, ε UIML θαη ε TERESA.    

Σπγθεθξηκέλε πηπρηαθή αζρνιείηαη κε ηελ δεκηνπξγία δηεπαθώλ θαη ηελ απόδνζε θνηλσληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ζε δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηελ ρξήζε αλάπηπμε δηεπαθώλ κε ηελ 

ρξήζε κνληέισλ, πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο UsiXML. Γηα ηνλ ζθνπό απηό δεκηνπξγήζεθε 

κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή όπνπ νη ρξήζηεο, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπλεδξία θαη όπνπ ζα 

κπνξνύλ λα απνδώζνπλ ζρνιηαζκό(tagging, rating, comments θαη voting) ζε δηεπαθέο, γηα ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. 

Τέινο, ε δνκή ηεο πηπρηαθήο είλαη ε εμήο, απνηειείηαη από 5 θεθάιαηα, όπνπ αξρηθά γίλεηαη κηα 

πεξηγξαθεί ησλ γισζζώλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε δηεπαθώλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ζπλέρεηα 
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αλαιύνπκε ηηο ππάξρνπζεο εξγαιεηνζήθεο, πιαίζηα αλάπηπμεο θαη ζπζηήκαηα-ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

απόδνζεο θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην δηαδίθηπν. Έπεηηα παξνπζηάδνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ 

αλαπηύρζεθε θαη ηέινο ζπλνςίδνπκε ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο επεθηάζεηο 

πνπ ζα κπνξνύζα λα γίλνπλ. 
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2. Γλώζζερ Ανάπηςξηρ Γιαδικηςακών Γιεπαθών 
Σε απηό ην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα εθηελήο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηηο θπξηόηεξεο, 

δεκνθηιέζηεξεο, επηθξαηέζηεξεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο δηαηίζεληαη γηα ηελ αλάπηπμε δηεπαθώλ ηθαλώλ λα 

εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ελόο πεξηεγεηή.  

2.1 HTML 

Ξεθίλεζε από ην έλα εξγαζηήξην ζην CERN ην 1989, από ηνλ Tim Berners-Lee, όπνπ ήηαλ 

εξεπλεηήο όπνπ έγξαςε γηα έλα δηαδηθηπαθό ζύζηεκα βαζηζκέλν ζε ππεξθείκελν, γηα λα ρξεζηκνπνηείηε 

σο έλα ζύζηεκα δηακνηξαζκνύ θαη ρξήζεο εγγξάθσλ κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ ηνπ CERN. Η πξώηε 

δεκνζίεπζε ηεο HTML έγηλε ζην δηαδίθηπν από ηνλ ίδην ηνλ Berners-Lee to 1991, όπνπ πεξηγξάθεη 20 

ζπζηαηηθά(elements) πνπ πεξηειάκβαλε αξρηθά, γηα ηελ απιή αξρηθή ζρεδίαζε, 13 από απηά ππάξρνπλ 

θαη ζηελ HTML4. 

Η HTML ζεκαίλεη Υπεξθείκελν Γιώζζαο Σήκαλζεο(Hypertext Markup Language) , είλαη ν 

θπξίαξρνο ησλ γισζζώλ ζήκαλζεο ζηηο ηζηνζειίδεο. Μηα γιώζζα ζήκαλζεο(markup language) είλαη έλα 

ζύλνιν από εηηθέηεο ζήκαλζεο(markup tag), θαη ε HTML ρξεζηκνπνηεί ηηο εηηθέηεο ζήκαλζεο γηα 

πεξηγξάςεη ηηο ηζηνζειίδεο. Οη HTML ζειίδεο γξάθνληαη ζε κε HTML ζηνηρεία, πνπ νλνκάδνληαη 

εηηθέηεο(tags) θαη πεξηέρνληαη ζε αγθύιεο π.ρ. <html>. Οη HTML εηηθέηεο θαλνληθά έξρνληαη ζε δεύγε, 

π.ρ. <b> θαη </b>, ππάξρνπλ θαη HTML ζηνηρεία πνπ απνηεινύληαη από κηα εηηθέηα, ε πξώηε εηηθέηα 

νλνκάδεηαη εηηθέηα αξρήο(start tag) θαη ε δεύηεξε νλνκάδεηαη εηηθέηα ηέινπο(end tag) θαη νλνκάδνληαη 

„self-closed‟ δειαδή αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ κε κηα κόλν εηηθέηα π.ρ. </br>. 

 Ο ζθνπόο ησλ πεξηεγεηώλ είλαη λα δηαβάζνπλ ηα HTML έγγξαθα θαη λα ηα εκθαλίζνπλ σο 

ηζηνζειίδεο. Ο πεξηεγεηήο δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο απηέο θαζ‟ απηέο, αιιά δηεξκελεύεη ην πεξηερόκελν 

ησλ ηζηνζειίδσλ. Τα HTML απνηεινύλ ηα δνκηθά ζηνηρεία γηα όιεο ηηο ηζηνζειίδεο. Αθόκε επηηξέπεη 

ηελ ελζσκάησζε εηθόλσλ, αληηθείκελσλ θαη scripts ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

δηαδξαζηηθόηεηαο. Τέινο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε θαη Cascading Style Sheets (CSS) όπνπ κπνξνύκε λα 

νξίζνπκε ηελ εκθάληζε θαη δηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα. Τελ 

HTML θαη ην CSS ην ζπληεξεί W3C. 

Η δνκή ηεο HTML απνηειείηαη από ην αξρηθό ζηνηρείν <html> θαη κέζα ζε απηό πεξηέρνληαη, ην 

<head> όπνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κέζα ηελ εηηθέηα <title> θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ εγγξάθνπ, ηελ 

<meta> όπνπ πεξηέρεη κεηά-πιεξνθνξία όπσο ην ζπγγξαθέα ηνπ εγγξάθνπ, θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά πνπ 

ζα βνεζήζνπκε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα βξνύλε ηελ ηζηνζειίδα καο πην εύθνια θ.α.. Αθόκε κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ εηηθέηεο <script> πνπ ζα πεξηέρνπλ JavaScript θαη <style> πνπ είλαη γηα ην CSS. 

Υπάξρνπλ κεξηθέο εηηθέηεο όπσο ην <script> θαη ην <style> πνπ κπνξνύλ λα ππάξρνπλ ζην <head> θαη 

ζην <body>, ππάξρνπλ θαη εηηθέηεο πνπ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ κόλν κέζα ζην <head> ή ζην <body>, 

παξάδεηγκα είλαη ε εηηθέηα <meta> , ε <title>, όπσο θαη γηα ην <body>, ην <p>, ην <div>, έλα απιό 

παξάδεηγκα θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Τέινο βαζηθό θνκκάηη ελόο HTML εγγξάθνπ είλαη ν θαζνξηζκόο 

ηύπνπ ηνπ εγγξάθνπ(Document Type Definition). 
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Δικόνα 2: Παπάδειγμα HTML ιζηοζελίδαρ 

 Κάζε ζηνηρείν ηεο HTML, εθηόο όηη πεξηέρεη, εηηθέηα αξρήο(start tag), εηηθέηα ηέινπο(end tag), 

πεξηερόκελν(content) αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο, πεξηέρεη αθόκα θαη ηδηόηεηεο(attributes). 

Παξάδεηγκα ηεο δνκήο ελόο ζηνηρείνπ(element) εκθαλίδεηαη παξαθάησ.(Τύπνη HTML elements):  

<tag attribute1=”value1” attribute2=”value2”>content to be rendered</tag> 

 Οη ηδηόηεηεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη θάζε tag απνηεινύληαη από έλα ην όλνκα κεηά αθνινπζεί ην 

ίζνλ “=” θαη ζε κνλά ή δηπιά εηζαγσγηθά πξνζζέηνπκε ηελ ηηκή ηεο ηδηόηεηαο. Μελ βάδνληαο εηζαγσγηθά 

ζηελ ηηκή ηεο ηδηόηεηαο ζα ππάξρνπλ παξελέξγεηεο ζηηο ηδηόηεηεο ηεο εηηθέηαο. Σύλεζεο ηδηόηεηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύκε είλαη: 

 Tν id, όπνπ ε ηηκή ηνπ πνπ απνηειεί ην αλαγλσξηζηηθό θαη είλαη κνλαδηθό ζε νιόθιεξν ην 

HTML έγγξαθν γηα ηελ εηηθέηα θαη απηό δηεπθνιύλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ εηηθεηώλ.  

 Η class ηδηόηεηα κπνξνύκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα νκαδνπνηήζνπκε ελέξγεηεο ή γηα λα 

εθαξκόζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε κε CSS ζε ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο ή έρεη 

ζεκαζηνινγηθό λόεκα γηα ηνλ δεκηνπξγό ηνπ. Μπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή πνιιέο εηηθέηεο. 

 Τν style, όπνπ νη ηηκέο ηνπ είλαη θαλόλεο CSS γηα λα δηακνξθώζνπλ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

δηάηαμε ηεο εηηθέηαο κέζα ζην HTML έγγξαθν. 

 

Παξαδείγκαηα κεξηθώλ tags:  

<abbr id="anId" class="jargon" style="color: purple;" title="Hypertext Markup 

Language">HTML</abbr> 

 

<p> paragraph </p> 

 

2.2 JavaScript  

 

Η JavaScript είλαη κηα πινπνίεζε ηεο ECMAScript language standard πνπ εθηειείηαη ζηελ πιεπξά 

ηνπ πειάηε, πινπνηείηαη σο θνκκάηη ησλ πεξηεγεηώλ(browsers) θαη πξνζζέηεη δηαδξαζηηθόηεηα ζηα user 

interfaces θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα prototype-based object-oriented 

script language. Αλαπηύρζεθε από ηελ Netscape ην 1995, εκπλεύζηεθε από πνιιέο γιώζζεο. Τν αξρηθό 

ηεο όλνκα ήηαλ LiveScript, αιιά άιιαμε ζε JavaScript, όηαλ ν Netscape Navigator πξνζέζεζε 

ππνζηήξημε γηα ηελ Java. Η θύξηα ρξήζε ηεο JavaScript είλαη λα γξάθνληαη ζπλαξηήζεηο πνπ λα είλαη 

ελζσκαησκέλεο ή λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο γηα λα αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ DOM(Document 

Object Model). Παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο JavaScript είλαη: 
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 H δεκηνπξγία ή ην άλνηγκα λέν παξαζύξσλ ζηνλ πεξηεγεηή (browser), δίλνληαο ζπγθεθξηκέλν 

κέγεζνο, ζέζε θαη ηδηόηεηεο ζην παξάζπξν απηό.  

 Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο θόξκεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο πξηλ απνζηαινύλ ζην 

server. 

 H πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε ζηνηρείσλ από ηελ ηζηνζειίδα. 

Η JavaScript κπνξεί λα αληρλεύζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θάηη ην νπνίν από κόλε ηεο ε HTML 

δελ κπνξεί λα ην θάλεη. Έλα παξάδεηγκα JavaScript ζε ηζηνζειίδα είλαη ην παξαθάησ πνπ εκθαλίδεη έλα 

θνπκπί κε εηηθέηα “POP!”, παηώληαο ην απηό ζα εκθαληζηεί έλα pop-up window κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΠΠ. 

 

Δικόνα 3: Παπάδειγμα JavaScript κώδικα 

Γηα ην ιόγν όηη ε JavaScript είλαη ε κόλε γιώζζα πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνπο πνην δεκνθηιείο 

πεξηεγεηέο(browsers), έρεη γίλεη γιώζζα <<ζηόρνο>> από πνιιά frameworks άιισλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ, δελ ην πεξίκελε θάλεηο όηη ζα ζπλέβαηλε πόηε απηό. 

2.3 jQuery 

Τν jQuery είλαη κηα βηβιηνζήθε JavaScript πνπ ππνζηεξίδεηαη από όινπο ηνπο 

πεξηεγεηέο(browsers). Γεκηνπξγήζεθε από ην John Resig ην 2006. Φξεζηκνπνηείηαη από ην 31% ην 

10,000 πην δεκνθηιέζηεξσλ ηζηνζειίδσλ, θαη είλαη ε πην δεκνθηιήο βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζήκεξα. Δίλαη ειεύζεξν, θαη αλνηρηό ινγηζκηθό θαη είλαη ππό ηηο άδεηεο MIT License θαη GNU General 

Public License, Version 2. Τν ζπληαθηηθό ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη θάλεη πην εύθνιε ηελ πινήγεζε ελόο 

εγγξάθνπ, επηιέγνληαο DOM ζηνηρεία, δεκηνπξγώληαο θίλεζε, ρεηξίδεηαη ηα γεγνλόηα θαη 

δεκηνπξγώληαο AJAX εθαξκνγέο. Τν jQuery πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηεο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

δεκηνπξγνύλ επεθηάζεηο(plugins) πάλσ ζηελ JavaScript βηβιηνζήθε. Φξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο 

δπλαηόηεηεο, νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ρακεινύ επηπέδνπ αιιειεπηδξάζεηο θαη 

θηλήζεηο, αιιά θαη πξνεγκέλα εθέ θαη πςεινύ επηπέδνπ widgets. Τν jQuery πεξηέρεη ηα αθόινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δπηινγή DOM ζηνηρείσλ κε ηελ ρξήζε ηεο αλνηρηνύ θώδηθα κεραλήο Sizzle πνπ είλαη ζπκβαηή 

κε όινπο ηνπο browsers. 

 Γηάζρηζε θαη κεηαηξνπή ηνπ DOM. 

 Γεγνλόηα(όπσο mouserover, click, θιπ) 

 Φεηξηζκόο ηνπ CSS 

 Δθέ θαη θηλήζεηο 
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 Δθέ θαη θηλήζεηο 

 Δύθνιε ρξήζε ηνπ AJAX 

 Δπεθηαζηκόηεηα κέζσ ησλ plugins. 

 Γηάθνξα εξγαιεία, όπσο ηελ έθδνζε ηνπ πεξηεγεηή. 

 Υπνζηεξίμεη από όινπο ηνπο πεξηεγεηέο.  

Γηα λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ jQuery βηβιηνζήθε πξέπεη λα ην εηζάγνπκε κε 

έλα από ηνπο παξαθάησ δύν ηξόπνπο.   

1) Να ην θαηεβάζνπκε από ηελ ηζηνζειίδα www.jquery.com θαη λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ 

ηζηνζειίδα καο: 
      <script type="text/javascript" src="jQuery.js"></script> 

 

2) Ή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο ζπλδέζκνπο από δεκόζηνπο server, όπσο ηεο Google ή ηεο 

Microsoft 

Από server ηεο Google: 

<script type="text/javascript" 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.js"></script> 

Από server ηεο Microsoft: 

<script 

type="text/javascript"src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jQuery/jquery-

1.4.4.js"></script> 

To jQuery έρεη 2 ηξόπνπο ρξήζεο: 

 Μέζσ ηεο ζπλάξηεζε $, πνπ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ αληηθεηκέλσλ jQuery. Οη ζπλαξηήζεηο 

ηνπ jQuery, ζπρλά νλνκάδνληαη εληνιέο θαη είλαη chainable, θαη επηζηξέθνπλ jQuery αληηθείκελα. 

 Καη κέζσ ηνπ $.-prefixed θαη πεξηέρεη θάπνηεο ζπλαξηήζεηο εξγαιεία πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ κε 

jQuery αληηθείκελα, όπσο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο AJAX call. 

 

Παξάδεηγκα θώδηθα jQuery είλαη ην αθόινπζν: 

 

Δικόνα 4: Παπάδειγμα κώδικα jQuery 

http://www.jquery.com/
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Σε απηό ην παξάδεηγκα κε ην θαηάιιειν CSS selector επηιέγνπκε ην p tag κε id “test” θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ην θάλεη αόξαην. Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε θνηλόηεηα είλαη αξθεηά κεγάιε, κε πνιινύο 

ελεξγνύο ρξήζηεο θαη ππάξρνπλ παξά πνιιά plugins. 

2.4 CSS 

Δίλαη κηα γιώζζα ζηπι θύιισλ, πνπ ζθνπόο ηεο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο παξνπζηάζεο θαη ηεο 

κνξθνπνίεζεο ελόο εγγξάθνπ, γξάθεηαη κέζα ζε γιώζζεο ζήκαλζεο. Δίλαη ν πην θνηλόο ηξόπνο 

κνξθνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ, γξακκέλεο ζε HTML θαη XHTML, αιιά έρεη εθαξκνγή ζε όια ηα έγγξαθα 

XML, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ SVG(Scalable Vector Graphics) θαη XUL(XML User Interface 

Language). 

 Τν CSS ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εγγξάθνπ, από ηελ παξνπζίαζε ηνπ εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ, όπσο ηελ δηάηαμε, 

ην ρξώκα θαη ηηο γξακκαηνζεηξέο. Απηόο ν δηαρσξηζκόο βνεζάεη ζηελ πξνζβαζηκόηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, παξέρεη πεξηζζόηεξε επειημία θαη δηαρείξηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

παξνπζίαζεο, παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζε πνιιέο ζειίδεο λα δηακνηξάδνληαη ηελ κνξθνπνίεζε, θαη λα 

κεηώζεη ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ επαλάιεςε ζε δνκεκέλα πεξηερόκελα. Μπνξεί αθόκα ζηελ ίδηα 

ζειίδα ζήκαλζεο λα παξνπζηαζηεί κε δηαθνξεηηθά ζηπι, κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο εκθάληζεο, π.ρ. 

νζόλεο αθήο, πεξηεγεηέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο γηα ηπθινύο(βαζηζκέλν ζε Braille ζύζηεκα). Γηα 

ηνλ ιόγν απηό ν δεκηνπξγόο ελόο εγγξάθνπ, ζπλδέεη ην έγγξαθν κε CSS, νη αλαγλώζηεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά CSS, ίζσο έλα από ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή ηνπο, γηα λα παξαθάκςνπλ 

απηό πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ζπγγξαθέαο. 

 Τν CSS νξίδεη έλα ζύζηεκα πξνηεξαηόηεηαο, γηα λα θαζνξίζεη πνηνη θαλόλεο εθαξκόδνληαη, αλ 

πεξηζζόηεξνη από έλαο θαλόλεο ηαηξηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Σε απηό ην ιεγόκελν 

«θαηαξξάθηε», νη πξνηεξαηόηεηεο θαη ε βαξύηεηα ππνινγίδεηαη θαη απνδίδεηαη ζε θαλόλεο, έηζη ώζηε ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη πξνβιέςηκα. 

 Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ CSS δηαηεξνύληαη από ην W3C (World Wide Web Consortium). Ο 

δηαδηθηπαθόο media type(MIME type) text/css θαη είλαη θαηνρπξσκέλν γηα ρξήζε κε CSS από ην 

RFC2318.  

 H δεκνηηθόηεηα ηνπ CSS σο έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνύ έρεη απμεζεί ζηαζεξά θαη ζήκεξα 

ζεσξείηαη σο ην θνξπθαίν ζύζηεκα γηα ην ζρεδηαζκό ηζηνζειίδσλ. Η ζύληαμε ηνπ είλαη απιή θαη 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά από αγγιηθέο ιέμεηο-θιεηδία γηα λα θαζνξίζεη ηα νλόκαηα ησλ ηδηνηήησλ ζηπι 

ηνπ.  

 Τν θύιιν ζηπι (style sheet) απνηειείηαη από κηα ιίζηα κε θαλόλεο, θάζε θαλόλαο-ζύλνιν 

πεξηέρεη έλα ή πεξηζζόηεξνπο selectors θαη κπινθ δήισζεο(declaration block). Έλα κπινθ δήισζεο 

πεξηέρεη κηα ιίζηα από δειώζεηο κέζα ζε αγθύιεο. Κάζε δήισζε απνηειείηαη από κηα ηδηόηεηα, άλσ-

θάησ ηειεία (:), ηελ ηηκή θαη ειιεληθό εξσηεκαηηθό (;). Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5. 

 
Δικόνα 5: Ππόηςπο δήλυζη κανόνυν ζηο CSS 

  Οη CSS selectors ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δειώζνπλ ζε πνην ζηνηρείν ζήκαλζεο ζα εθαξκνζηεί 

ην ζηπι. Ο selector κπνξεί λα εθαξκνζηή ζε όια ηα ζηνηρεία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ή κόλν ζε 
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ζηνηρεία κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο. Τα ζηνηρεία κπνξεί λα ηαηξηάδνπλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην θώδηθα ζήκαλζεο ή πώο είλαη ελζσκαησκέλα κέζα ζην κνληέιν εγγξάθσλ 

αληηθεηκέλσλ(document object model).  

 Σην CSS ππάξρνπλ θαη ςεπδό-θιάζεο, πνπ είλαη έλα άιινο ηξόπνο κπνξνύκε λα αλαγλσξίδνπκε 

ζηνηρεία ζήκαλζεο, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε πνπ εθαξκόδνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Παξαδείγκαηα είλαη ην :hover, όπνπ ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ην θέξζνξα ηνπ mouse 

πάλσ από θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, εθαξκόδεηαη έλα ζηπι.   

 
Δικόνα 6: Παπάδειγμα κανόνυν CSS 

2.5 XML - XSLT 
 

 XML ζεκαίλεη επεθηάζηκε γιώζζα ζήκαλζεο (eXtensible Markup Language) θαη ζπληζηά έλα 

ζύλνιν από θαλόλεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε εγγξάθσλ έηζη ώζηε λα είλαη θαηαλνεηά από ηνλ ππνινγηζηή. 

Σηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη λα δώζεη έκθαζε ζηελ απιόηεηα, ηελ γεληθόηεηα θαη ηελ ρξεζηηθόηεηα  

γηα ην δηαδίθηπν. Δίλαη κηα θεηκεληθή κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ κε ηζρπξή ππνζηήξημε κέζσ ηνπ Unicode 

γηα ηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ. Αλ θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ XML εζηηάδεηε ζηα έγγξαθα, ρξεζηκνπνηείηε 

επξέσο γηα αλαπαξάζηαζε απζαίξεηεο δνκέο δεδνκέλσλ, π.ρ.  δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο(web services). 

 Πνιιά application programming interface (APIs) έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα κπνξνύλ νη 

πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ λα επεμεξγάδνληαη XML δεδνκέλα ελώ ππάξρνπλ θαη κεξηθά «ζρήκαηα 

ζπζηεκάησλ» γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ γισζζώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ XML. Από ην 

2009, εθαηνληάδεο γιώζζεο βαζηζκέλεο ζηελ XML δεκηνπξγήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηελ RSS, 

Atom, SOAP, ηελ XHTML. Η XML αμηνπνηήζεθε θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο γξαθείνπ, όπσο ην 

Microsoft Office, ην OpenOffice θαη ην Apple iWork.  

 Τν πιηθό απηήο ηεο παξαγξάθνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ XML. Από ηνλ νξηζκό ηεο 

είλαη έλα ζύλνιν από ραξαθηήξεο πνπ κπνξεί λα είλαη από ην Unicode. O “επεμεξγαζηήο” ηνπ XML 

αλαιύεη ηελ ζήκαλζε θαη πεξλά δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο ζε κηα εθαξκνγή. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπνζεηνύλ 

ηηο απαηηήζεηο ζην XML επεμεξγαζηή ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη όρη. Απηόο ν 
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“επεμεξγαζηήο” νλνκάδεηαη XML parser. Οη ραξαθηήξεο πνπ απνηεινύλ ην XML έγγξαθν, 

δηαρσξίδνληαη ζε ζήκαλζε θαη πεξηερόκελν. Όινη νη ραξαθηήξεο πνπ πεξηθιείνληαη από ηα « < » θαη « > 

» ή μεθηλνύλ κε ην ραξαθηήξα «&» θαη ηειεηώλνπλ κε ην «;», απνηεινύλ ηελ ζήκαλζε κέζα ζην XML. Η 

βαζηθή δνκή ζήκαλζεο νλνκάδεηαη εηηθέηα (tag). Οπνηνδήπνηε άιινο ραξαθηήξαο απνηειεί πεξηερόκελν 

κέζα ζην XML. Οη εηηθέηεο ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, ε εηηθέηα-αξρήο (start-tag), π.ρ. <title>, ε 

εηηθέηα-ηέινπο, π.ρ. </title> θαη ηέινο ππάξρεη θαη ην «άδεην-ζηνηρείν» εηηθέηα (empty-element tag), π.ρ. 

<new-line/>. Τν XML πεξηέρεη ζηνηρεία (elements), ηα νπνία απνηεινύληαη από κηα εηηθέηα-αξρήο, ην 

πεξηερόκελν θαη κηα εηηθέηα-ηέινπο. Παξάδεηγκα ζηνηρείνπ είλαη <paragraph> This a new … 

</paragraph>. Αθόκε ζηνηρείν απνηειεί θαη ην </new-line>. Μέξνο ελόο ζηνηρείνπ είλαη νη ηδηόηεηεο 

(attributes) θαη πεξηέρνληαη ζηελ εηηθέηα-αξρήο ή ζηελ «άδεην-ζηνηρείν» εηηθέηα. Μηα πξνδηαγξαθή γηα 

ην XML είλαη ε δήισζε όπνπ δειώλεηε ε έθδνζε XML θαη ε θσδηθνπνίεζε. Παξάδεηγκα όισλ απηώλ 

πνπ πξναλαθέξακε θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 7. Τέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην ίδην XML έγγξαθν, ζηνηρεία θαη ηδηόηεηεο από δηαθνξεηηθά ιεμηθά, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ δηπιά νλόκαηα. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ηα Namespaces.  

 

Δικόνα 7: Παπάδειγμα XML εγγπάθος 

Τν XSLT είλαη κηα γιώζζα βαζηζκέλε ζηελ XML θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην κεηαζρεκαηηζκό ελόο 

XML εγγξάθνπ ζε έλα άιιν έγγξαθν. Τν αξρηθό XML έγγξαθν δελ αιιάδεη, αιιά ην αξρηθό XML θαη 

ην XSLT, κέζσ ελόο «επεμεξγαζηή» δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν. Τν λέν έγγξαθν πνπ δεκηνπξγείηαη 

κπνξεί λα είλαη HTML, απιό θείκελν, PDF, PNG θαη κπνξεί αθόκα λα είλαη έλα λεό XML. Τν XSLT 

αλαπηύρζεθε από ηελ W3C. Τν κνληέιν επεμεξγαζίαο XSLT πεξηέρεη: 

 κηα ή πεξηζζόηεξεο XSLT ελόηεηεο 

 κεραλή επεμεξγαζίαο XSLT θαη  

 έλα ή πεξηζζόηεξα έγγξαθα σο απνηέιεζκα. 

Σπλήζσο νη επεμεξγαζηέο XSLT παίξλνπλ 2 έγγξαθα ζαλ είζνδν, ην XML έγγξαθν, ην XSLT  

θαη παξάγνπλ έλα λέν έγγξαθν. Τν XSLT πεξηέρεη κηα ζπιινγή από νδεγίεο θαη θαζνδεγήζεηο γηα λα 

νδεγήζνπλ ηνλ επεμεξγαζηή γηα λα παξάγνπλ ην έγγξαθν. H XSLT γιώζζα είλαη δεισηηθή, δειαδή  όρη 

κηα ζεηξά από εληνιέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, νξίδνπλ κόλν θαλόλεο-

πξόηππα πνπ θαζνξίδνπλ πώο ζα δηαρεηξηζηεί ηνλ θόκβν πνπ ηαηξηάδεη κε ην ζπγθεθξηκέλν X-Path 

εξώηεκα(πξόηππν), ν επεμεξγαζηήο. Ο επεμεξγαζηήο αθνινπζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν αιγόξηζκν. Αθνύ 

έρεη δηαβάζεη θαη πξνεηνηκάζεη ην XSLT, δεκηνπξγεί έλα δέλδξν πεγή από ην έγγξαθν XML πνπ 

εηζάγεηε. Σηελ ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη ην δέλδξν πεγή μεθηλώληαο από ην θόκβν ξίδα, βξίζθεη κέζα ζην 

XSLT κε πνηό πξόηππν ηαηξηάδεη θαη αμηνινγεί ην πεξηερόκελν ηνπ πξνηύπνπ. Οη νδεγίεο γηα θάζε 

πξόηππν θαηεπζύλνπλ γεληθά ηνλ επεμεξγαζηή γηα λα δεκηνπξγεί θόκβνπο ζην δέλδξν ησλ 

απνηειεζκάησλ ή γηα ηελ επεμεξγαζία πεξηζζόηεξσλ θόκβσλ ζην πεγαίν δέλδξν, κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο 

θαη ζην θόκβν ξίδα. Τν δέλδξν απνηειεζκάησλ είλαη ε έμνδνο από ην επεμεξγαζηή. 
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Δικόνα 8: Παπάδειγμα σπήζηρ XSLT μεηαζσημαηιζμού 

  

Τέινο ππάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο πινπνηήζεηο επεμεξγαζηώλ XSLT, ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο πεξηεγεηέο θαη ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, όπνπ ππάξρνπλ ζε δηαθνκηζηέο θαη 

πιαίζηα εξγαζίαο(frameworks). 

 

2.6 Applet 

 

 Τν applet είλαη κηα κηθξή εθαξκνγή πνπ εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. Με ην όξν applet 

αλαθεξόκαζηε ζηα Java Applet, όπνπ είλαη ζαλ έλα frame ην νπνίν κπνξεί λα ηξέμεη κέζα ζε πεξηεγεηέο 

ρξεζηκνπνηώληαο ην Java Virtual Machine, ή κέζα ζην Sun‟s Applet Viewer, έλα εξγαιείν όπνπ κπνξνύλ 

λα δνθηκαζηνύλ ηα applets. Η πξώηε έθδνζε ησλ applets έγηλε ην 1995. Τα applet γξάθνληαη ζε Java, 

αιιά κπνξεί λα γξαθηνύλ θαη ζε άιιεο γιώζζεο όπσο ε Jython, ε JRuby ή ηελ Eiffel.  

 Τν applet κπνξεί λα δώζεη δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ πνπ δελ 

κπνξεί λα δώζεη από κόλεο ε HTML. Μπνξεί λα πηάζεη ηελ θίλεζε ηνπ mouse(όπσο πεξηζηξνθή ζε 

ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν) θαη λα έρεη ειέγρνπο όπσο θνπκπηά ή checkboxes, όια πεξίερε ην Swing θαη 

ην AWT. Σε απάληεζε ζηελ δηάδξαζε ηνπ ρξήζηε ην applet κπνξεί λα αιιάμεη ην γξαθηθό πεξηερόκελν 

ηνπ. Απηό θαηαζηεί ηα applets θαηάιιεια γηα επίδεημε, νπηηθνπνίεζε θαη δηδαζθαιία. Υπάξρνπλ πνιιά 

έηνηκα applet δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν. Αιιά έμσ από ην applet, έρεη ειάρηζηε πξόζβαζε ζηελ ππόινηπε 

ζειίδα, κπνξεί λα πάξεη νξηζκέλεο παξακέηξνπο κέζα από ηελ HTML. Γηα λα κπνξνύκε λα 

ελζσκαηώζνπκε έλα applet κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα κπνξνύκε απιά ρξεζηκνπνηήζνπκε ην HTML tag.  
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Δικόνα 9: Παπάδειγμα Applet 

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα επηπξόζζεην πξόγξακκα(plugin) ζην πεξηεγεηή. Η ρξήζε 

ησλ applet ζπλήζσο θάλνπλ ηελ ηζηνζειίδα πνην αξγή. Γηα λα ηξέμεη έλα applet πξέπεη λα είλαη 

ππνγεγξακκέλν, δηαθνξεηηθά γίλεηε εξώηεκα ζην ρξήζηε γηα ην αλ ζέιεη λα ηξέμεη ην applet. 

2.7 Flash 

 

 Δίλαη κηα πνιπκεζηθή πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γηα ηελ δεκηνπξγία θηλήζεσλ, βίληεν 

θαη δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο ηζηνζειίδεο. Σην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά γηα δηαθεκίζεηο θαη γηα 

παηρλίδηα. Πην ζπρλά αθόκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα σο εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία πινύζησλ δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ (Rich internet application). To Flash δηαρεηξίδεηαη vector θαη raster graphics γηα λα παξέρνπλ 

ηελ θίλεζε ηνπ θεηκέλνπ, δσγξαθηώλ θαη εηθόλσλ. Υπνζηεξίδεη ακθίδξνκε ξνή ήρνπ θαη βίληεν, κπνξεί 

αθόκε λα ζπιιάβεη ηηο εηζόδνπο ηνπ ρξήζηε από ην πιεθηξνιόγην, ην πνληίθη, ην κηθξόθσλν θαη ηελ 

θάκεξα. Τν Flash πεξηέρεη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα ε νπνία νλνκάδεηαη ActionScript.  
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Δικόνα 10: Παπάδειγμα Flash ενζυμαηυμένο ζε ιζηοζελίδα 

 

 Μπνξεί λα απεηθνληζηεί ζε ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ Adobe Flash Player, όπσο πεξηεγεηέο, 

θάπνηα θηλεηά θαη νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Γηα λα ελζσκαηώζνπκε έλα flash ζε κηα 

ηζηνζειίδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην html tag <Object>. Οη πεξηεγεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ρξεηάδνληαη παξαπάλσ επεμεξγαζηηθή ηζρύεη, ε ηζηνζειίδα δελ κπνξεί λα έρεη γλώζε γηα ην πεξηερόκελν 

ηνπ flash. 

 

2.8 Model-Based UI Engineering 

 

 Σπρλά ζπκβαίλεη, ε ιύζε γηα έλα πεξίπινθν πξόβιεκα, όπσο ε ζρεδίαζε ελόο δηαδξαζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, λα κπνξεί λα βαζηζηεί ζε έλα κηθξό ζύλνιν από ζαθήο βαζηθέο έλλνηεο. Πξνθείκελνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηέηνηα ζέκαηα, είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζηνύλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

έρεη ην δηαδξαζηηθό ζύζηεκα. Οη απόςεηο απηέο δηαθέξνπλ γηα ηα επίπεδα αθαίξεζεο(abstraction levels) 

θαη εζηίαζεο. Τα επίπεδα αθαίξεζεο(abstraction levels) είλαη:  

 Μνληέιν δηεξγαζίαο θαη αληηθεηκέλνπ(Task and object model), όπνπ ζε απηό ην επίπεδν 

πεξηγξάθνληαη νη ινγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηνλ ρξήζηε γηα πεηύρεη 

ηνλ ζηόρν ηνπ. Σπλήζσο αλαπαξίζηαληαη από ηεξαξρηθέο ελδείμεηο, πνπ εκθαλίδνληαη κε πνία 

ζεηξά ν ρξήζηεο ζα εθηειέζεη ηηο δηεξγαζίεο γηα λα θηάζεη ζηνλ ζηόρν ηνπ.  

 Μνληέιν αθεξεκέλεο γξαθηθήο δηεπαθήο(Abstract User Interface), ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

εζηηάδνπκε ζηελ ππνζηήξημε κε γξαθηθή δηεπαθή ηεο δηεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί από 

ηνλ ρξήζηε. Μόλν ε ινγηθή δνκή θαζνξίδεηαη ζε απηό ην επίπεδν, θαη κε απηό ηνλ ηξόπν, είλαη 

αλεμάξηεηνο ν ηξόπνο δηάδξαζεο ηνπ ρξήζηε από ηελ πιαηθόξκα. 

 Μνληέιν ζπγθεθξηκέλεο γξαθηθήο δηεπαθήο(Concrete User Interface), ε αθεξεκέλε γξαθηθή 

δηεπαθή, κεηαηξέπεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε γξαθηθή δηεπαθή, όπνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηε κε βάζε 

ηελ πιαηθόξκα, όπνπ ζα δεκηνπξγεζεί, θαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο όπνπ ζα θαζνξίζνπλ πώο 

ζα γίλεη αληηιεπηή από ηνλ ρξήζηε. 
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 Μνληέιν ηειηθήο γξαθηθήο δηεπαθήο(Final User Interface), ε ζπγθεθξηκέλε γξαθηθή δηεπαθή 

κεηαθξάδεηαη ζε κηα γξαθηθή δηεπαθή πνπ πινπνηείηαη από κηα ζπγθεθξηκέλε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

Έλα παξάδεηγκα δηεξγαζίαο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ επηπέδσλ αθαίξεζεο είλαη 

δεκηνπξγία κηαο θξάηεζεο ζε έλα μελνδνρείν. Απηή ε δηεξγαζία κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε επηινγή ηεο 

εκέξαο άθημεο θαη αλαρώξεζεο από ην μελνδνρείν θαη από άιιεο ππνδηεξγαζίεο. Τν επίπεδν αθεξεκέλεο 

γξαθηθήο δηεπαθήο ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίζνπκε πνην δηαδξαζηηθό αληηθείκελν ρξεηάδεηαη γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ δηεξγαζία. Σην παξάδεηγκα, εύθνινο πξνζδηνξηζκόο ηεο εκέξαο άθημεο θαη αλαρώξεζεο 

γίλεηε κε αληηθείκελα αιιειεπίδξαζεο επηινγήο. Όηαλ πξνρσξάκε ζην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γξαθηθή δηεπαθήο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα αιιειεπίδξαζεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη. Άξα γηα κηα desktop δηεπαθή, ε επηινγή ππνζηεξίδεηαη από έλα αληηθείκελν γξαθηθήο 

ιίζηαο, απηή ε επηινγή είλαη πην απνηειεζκαηηθή από άιιεο, επεηδή ε ιίζηα ππνζηεξίδεη κηα επηινγή, κε 

δπλαηόηεηα κεγάιεο ιίζηαο ζηνηρείσλ. Η ηειηθή γξαθηθή δηεπαθή είλαη απνηέιεζκα επηινγώλ θαη άιισλ 

εκπιεθόκελσλ ηδηνηήησλ, όπσο ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ην ρξώκα θαη ε δηαθόζκεζε ησλ εηθόλσλ, 

γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εκθαληζηεί ε ιίζηα κε ηελ κνξθή εκεξνινγίνπ. 

Πνιινί κεηαζρεκαηηζκνί είλαη δπλαηώλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε θάζε έλα από ηα 4 επίπεδα 

αθαίξεζεο γηα θάζε δηαδξαζηηθή πιαηθόξκα, όπσο από πςειόηεξα επίπεδα πεξηγξαθήο ζε πεξηζζόηεξν 

ζπγθεθξηκέλα ή ην αληίζηξνθν από ίδηα επίπεδα αθαίξεζεο, αιιά δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ πιαηθόξκεο ή 

αθόκε θαη έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα επξεία πνηθηιία θαηαζηάζεσλ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ. Γεληθόηεξα, ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο πηπρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία δηεπαθήο 

ρξήζηε ζε πεξηζζόηεξν ζεκαζηνινγηθέο πηπρέο, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηα έμππλα εξγαιεία λα 

κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκό, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ρξόλνπ-εθηέιεζεο. Σηελ 

παξαθάησ εηθόλα 13, θαίλεηαη πώο ηα κνληέια θαη ηα εξγαιεία αμηνπνηνύληαη ζηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο. Τν κνληέιν πιαηζίνπ(context model) παξέρεη νξηζκό δειώλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο πιαηθόξκαο θαη ησλ ρξεζηώλ. Υπάξρνπλ εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

κνληέισλ, άιια γηα λα βνεζήζνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη άιια γηα λα παξάγνπλ ηελ 

δηεπαθή ρξήζηε. 

 
Δικόνα 11: Μονηέλα και επγαλεία ζηην διαδικαζία ανάπηςξηρ διεπαθήρ σπήζηη 
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Σθνπό ηεο ζρεδίαζεο βαζηζκέλεο ζε κνληέια είλαη λα ραξαθηεξίζεη πςεινύ επηπέδνπ κνληέια, 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα αλαιύζνπλ δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, κε 

πεξηζζόηεξν ζεκαζηνινγηθή θαηεύζπλζε-επίπεδν, αληί λα αξρίζεη ακέζσο κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

επηπέδνπ πινπνίεζεο. Απηό καο επηηξέπεη λα ζπγθεληξσζνύκε ζε πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά ζέκαηα, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα ζπγρεόκαζηε κε ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο, θάλνληαο πςεινύ επηπέδνπ επηινγέο ηα 

εξγαιεία αλαιακβάλνπλ λα ελεκεξώζνπλ ηελ εθαξκνγή καο. Με ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ κπνξνύκε λα 

απμήζνπκε ηελ δηαδξαζηηθή πνιππινθόηεηα, θαη λα δηαρεηξηζηνύκε θαη αλαιύζνπκε ην ζύζηεκα πην 

εύθνια.  

Η πξώηε γεληά πξνζεγγίζεσλ βαζηζκέλεο ζε κνληέια, ρξεζηκνπνηνύζε ελλνηνινγηθέο πεξηγξαθέο 

κεηαμύ ηνπ αθεξεκέλνπ(abstract) θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ(concrete) επηπέδνπ δηεπαθήο ρξήζηε. Μηα από 

ηηο πξώηεο δνπιείεο ζε απηό ην πεδίν ήηαλ ε User Interface Development Environment(UIDE), όπνπ 

αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα ηνπ Jim Foley‟s ζην GVU Center ηνπ Georgia Tech. Σε απηό ην πεξηβάιινλ 

ήηαλ δπλαηόλ λα πξνζδηνξίζεηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε κεηά από ηελ δηάδξαζε γηα θάζε 

δηαδξαζηηθό αληηθείκελν ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. Humanoid ήηαλ έλα αθόκε έξγν, όπνπ παξείρε έλα 

κνληέιν δεισηηθήο γιώζζαο πνπ πεξηέρεη 5 αλεμάξηεηα κέξε: ε ζεκαζηνινγία ηεο εθαξκνγήο, ε 

παξνπζίαζε, ε ζπκπεξηθνξά, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αιιεινπρίαο ησλ δηαιόγσλ θαη ηηο παξελέξγεηεο από 

ηηο δξάζεηο ηνπ ρξήζηε. Έλα από ηνπο ζθνπνύο ήηαλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ 

παξαδνζηαθώλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηεπαθήο ρξήζηεο.  

Η δεύηεξε γεληά πξνζεγγίζεσλ βαζηζκέλεο ζε κνληέια, ππήξρε γεληθή ζπκθσλία όηη ηα κνληέια 

δηεξγαζηώλ (task models) είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ζρεδίαζε δηεπαθήο ρξήζηε θαη νη πξνηάζεηο 

πεξηειάκβαλαλ θάπνηα κνληέια δηεξγαζηώλ(task models). Μηα πξνζέγγηζε νδεγνύκελε από δηεξγαζίεο 

ήηαλ από ηελ Adept, όπνπ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπο, ππήξρε ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ δηεξγαζηώλ, κνληέιν 

αθεξεκέλεο αξρηηεθηνληθήο θαη κηα ζρεηηθή πινπνίεζε. Υπήξραλ θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο όπσο ην 

Trident θαη ην MOBI-D. 

 Υπάξρνπλ όκσο θαη άιια κνληέια πνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα δηαδξαζηηθέο 

εθαξκνγέο, αθόκε θαη αλ έρνπλ δηαθνξεηηθνύο βαζηθνύο ζηόρνπο. Από ηελ κηα ε επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζηώλ έρεη βξεη πην παξαδνζηαθέο ηερληθέο αληηθεηκελνζηξαθνύο κνληέισλ. Όπνπ ε πην 

επηηπρεκέλε είλαη ε ελνπνηεκέλε γιώζζα κνληεινπνίεζεο(UML). Μνηξάδνληαη παξόκνηεο ζθνπνύο κε 

ηηο πξνζεγγίζεηο κε θαηεύζπλζε ηηο δηεξγαζίεο. Καη ζηηο 2 πεξηπηώζεηο ππάξρεη πεξηγξαθή ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη δξάζεσλ. Η βαζηθή δηαθνξά είλαη ζηελ εζηίαζε θαη ζηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ. Οη βαζηζκέλεο ζηηο δηεξγαζίεο 

πξνζεγγίζεηο πξώηα αλαγλσξίδνπλ ηηο δξάζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνύλ. Αληηθεηκελνζηξαθήο κέζνδνη αθνινπζνύλ ηελ αλάπνδε δηαδηθαζία, όπσο θπξίσο 

εζηηάδνπλ ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζύζηεκα. Σπλεπώο, νη πξνζεγγίζεηο 

βαζηζκέλεο ζηηο δηεξγαζίεο είλαη πην θαηάιιειεο γηα ζρεδίαζε δηαδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνλ ρξήζηε, επεηδή είλαη εζηηαζκέλεο γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ ρξήζηε, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αληηθεηκελνζηξαθείο ηερληθέο έρνπλ κεγαιύηεξε επηηπρία ζην 

επίπεδν πινπνίεζεο ηεο κεραληθήο ινγηζκηθνύ. 

 Τα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη νινέλα απμαλόκελε εηζαγσγή λέσλ ηύπσλ δηαδξαζηηθώλ 

ζπζθεπώλ. Όπσο PDA, θηλεηά ηειέθσλα. Η δηαζεζηκόηεηα ηέηνην πιαηθόξκσλ αλάγθαζε ηνπο 

ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγνύλ εθαξκνγέο πνπ λα ηξέρνπλ ζε έλα εύξε θάζκα πιαηθόξκσλ, ώζηε λα 

κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε απξόζθνπηα ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, αλεμάξηεηα από ηελ 

ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αθόκε θαη αλ ην ζύζηεκα αιιάμεη πεξηβάιινλ δπλακηθά. Απηό δεκηνπξγεί 
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έλα ζεκειηώδεο ζέκα, πώο ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζρεδηαζηέο ινγηζκηθώλ θαη πξνγξακκαηηζηέο γηα λα 

αλαπηύμνπλ δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο 

δηαηεξώληαο ηελ ρξεζηηθόηεηαο ηνπο. Τν βαζηθό ζέκα ηώξα ζην ζρεδηαζκό κε βαζηζκέλν ζε κνληέια 

είλαη πώο ζα ππνζηεξίμνπλ δηεπαθέο ζε πνιιαπιέο ζπζθεπέο. 

Υινπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ UIML, ε Teresa,  ε UsiXML, ε XIML , θ.α. 

2.8.1 UIML 

Δίλαη κηα γιώζζα βαζηζκέλε ζε XML γηα ηελ πεξηγξαθή, δηεπαθώλ ζε πνιιαπιέο πιαηθόξκεο. 

Αλαπηύρζεθε από ηελ Harmonia and Virginia Tech. Γελ ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο, 

ζηνρεύεη θπξίσο ζηελ αθεξεκέλε δνκή ησλ δηεπαθώλ. Σηνρεύεη θπξίσο ζηελ αθεξεκέλε πεξηγξαθή ησλ 

δηεπαθώλ. 

2.8.2 TERESA 

Η TERESA είλαη κηα γιώζζα βαζηζκέλε ζην XML, γηα ηελ πεξηγξαθή δηεπαθώλ ζε πνιιαπιέο 

ζπζθεπέο, πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε κνληέια. Υπνζηεξίδεη κεηαζρεκαηηζκνύο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελόο 

κνληέινπ, ζε έλα άιιν. Τα κνληέια είλαη, ην κνληέιν θαζεθόλησλ, κνληέιν αθεξεκέλεο δηεπαθήο, 

κνληέιν ζπγθεθξηκέλεο δηεπαθήο. Γηα θάζε πιαηθόξκα δεκηνπξγεί μερσξηζηό κνληέιν θαζεθόλησλ, 

κνληέιν αθεξεκέλεο δηεπαθήο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηεπαθήο αληίζηνηρα. Γηα ηελ πεξηγξαθεί ηνπ 

κνληέινπ θαζεθόλησλ ρξεζηκνπνηεί ην CTT(ConcurTaskTree), γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ ρξήζηε. Η δηαθνξά ηεο είλαη κε ηελ UsiXML όηη δελ ιακβάλεη ππόςε ηα ζηεξεόηππα ηνπ ρξήζηε, ην 

πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγεί έλα μερσξηζηό task model γηα θάζε πιαηθόξκα μερσξηζηά. 

2.8.3 UsiXML 

H UsiXML είλαη ίζσο από ηηο δεκνθηιέζηεξεο αλ όρη ε πην δεκνθηιήο γιώζζα πεξηγξαθήο 

δηεπαθώλ (UIDL). Η γιώζζα ζπλνδεύεηαη από πιήζνο εξγαιείσλ πνιιαπιώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε 

δηεπζέηεζε δηαθνξεηηθώλ δεηεκάησλ θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο κηαο δηεπαθήο. Η UsiXML είλαη ε 

αλαθνξηθή πινπνίεζε (Reference Implementation) ηνπ Cameleon Reference Framework ην νπνίν 

ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηνπ plasticity κέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο. Η πξνηεηλόκελε 

κεζνδνινγία είλαη ζπλεπήο κε ηηο αξρέο MDE (compliant), κεηαθξαδόκελν ζηα αλάινγα αθαηξεηηθά 

επίπεδα ππό ηε κνξθή κνληέισλ έηζη ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε πεξηγξαθή ελόο ζπζηήκαηνο κε ηξόπν 

αλεμάξηεην ηεο ππνινγηζηηθήο πινπνίεζεο (κέζσ ηνπ Computation Independent Model), αλεμάξηεην 

πιαηθόξκαο (Platform Independent Model) θαζώο επίζεο θαη εμαξηεκέλνπ από ηελ πιαηθόξκα (κέζσ 

ηνπ Platform Dependent Model). Σην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη ηα πξνηεηλόκελα κνληέια, πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ-πινπνηνύλ ηηο αξρέο ηνπ MDE, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε UsiXML σο πινπνίεζε ηνπ Camelon 

Reference Framework.  
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Δικόνα 12: Cameleon reference framework 

 

Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνκόλσζεο, πξνζδηνξηζκνύ θαη πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηεκάησλ ζε μερσξηζηέο θάζεο ηεο αλάπηπμεο εζηηάδεηαη ζηελ πξνώζεζε ηνπ επνλνκαδόκελνπ 

„separation of concerns‟. Κάηη ηέηνην απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηελ πεξίπησζε δηεπαθώλ πνπ 

θαινύληαη λα επηδείμνπλ πιαζηηθόηεηα, αθνύ πιήζνο δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ 

θάζε θνξά γηα θάζε έλα από ηα ππνζηεξηδόκελα πεξηβάιινληα. Ωο πεξηβάιινλ νξίδνπκε ηελ ηξηπιέηα 

πιαηθόξκαο, πεξηβάιινληνο θαη ζηεξεόηππνπ ηνπ ρξήζηε(user stereotype). Με απηό ηνλ ηξόπν ε 

UsiXML δίλεη ηε δπλαηόηεηα, κέζσ ηεο δηαγξακκαηηθήο ηερληθήο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο θαζεθόλησλ 

(Concur Task Trees), ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ζπλόινπ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο από πιεπξάο 

ρξεζηώλ πνπ είλαη λα εθηειεζηνύλ αλεμαξηήησο πεξηβάιινληνο. Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί κε ηξόπν θαηάιιειν έηζη ώζηε λα πξνζδηνξίζνπκε κε πην ζπγθεθξηκέλν 

ηξόπν ηε δηεπαθή. Σπγθεθξηκέλα ζην επόκελν ζηάδην ζπγθεθξηκελνπνίεζεο (reification) δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα πεξηγξαθήο ησλ θαζεθόλησλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνύκελν ζηάδην, ππό ηε κνξθή 

σζηόζν αθεξεκέλσλ ππνδνρέσλ(containers) θαη δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ κε ηξόπν σζηόζν πνπ είλαη 

αλεμαξηήηνπ θαλαιηνύ (modality independent) θαη πιαηθόξκαο(platform independent). Παξάδεηγκα 

πεξηγξαθήο κηαο δηεπαθήο ζην επίπεδν απηό δίλεηαη παξαθάησ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε UsiXML είλαη 

κηα από ηηο ειάρηζηεο γιώζζεο πνπ δηεπζεηνύλ ηελ πιαζηηθόηεηα ππό ηε κνξθή ππνζηήξημεο 

πνιπθαλαιηθήο αιιειεπίδξαζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ελ ηέιεη ζε έλα ρξήζηε κέζσ 

κηαο ηειηθήο δηεπαθήο λα αιιειεπηδξάζεη δπλεηηθώο ρξεζηκνπνηώληαο παξάιιεια πνιιαπιά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο(multimodal interaction). 
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Δικόνα 13:Το αθηπημένο μονηέλο(AUI) ζε XML και ζε γπαθική αναπαπάζηαζη 

 

Η κεηαβάζεηο απηέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ 

κεηαζρεκαηηζκώλ(transformations) θαη κεραληζκώλ ζπζρεηίζεσλ(mappings). Υπάξρνπλ πνιιά είδε 

κεηαζρεκαηηζκώλ, νη νπνίνη θαηά βάζε βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθά κνληέια, κε ηε UsiXML λα 

ρξεζηκνπνηεί κηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή απηώλ, ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο γξάθσλ(graph transformations). 

Οη κεηαζρεκαηηζκνί απνδεηθλύνληαη πνιύ ρξήζηκνη θαζώο επηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ή εκη-

απηνκαηνπνηεκέλε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κεηάβαζε-κεηάθξαζε ησλ απαηηήζεσλ από ην έλα 

επίπεδν αθαίξεζεο ζην άιιν. Οη κεηαζρεκαηηζκνί απνηεινύλ θύξην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ MDE 

πξνζεγγίζεσλ θαη ζπληζηνύλ θύξην πιενλέθηεκά ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γεληθόηεξα ή εηδηθόηεξα 

όπσο ζηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο δηεπαθώλ(Model-based UI engineering). 

Η UsiXML πξνηείλεη σο κεζνδνινγία αλάπηπμεο δηεπαθώλ απηή πνπ πξνηείλεηαη από ην 

Camaleon Reference Framework, ελώ παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηε ιεγόκελε „πνιπκνλνπαηηθή 

αλάπηπμε‟(Multipath development). Απηό ζεκαίλεη όηη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα μεθηλήζεη 

ηελ αλάπηπμε/πεξηγξαθή/κεραληθή κηαο δηεπαθήο από νπνηνδήπνηε ππνζηεξηδόκελν επίπεδν αθαίξεζεο 

επηζπκεί. Απηό δίλεη ηδηαίηεξε επειημία ζηε γιώζζα θαη ζηνπο κεραληθνύο αλάπηπμεο ηεο δηεπαθήο. 

Όκσο ε UsiXML ππνζηεξίδεη όπσο αλαθέξζεθε θαη πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο θαηά ηξόπν αλεμάξηεην 

πιαηθόξκαο. Απηό γίλεηαη δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα πεξηγξαθήο κηαο δηεπαθήο κε κηα γθάκα βαζηθώλ 

δεκνθηιώλ δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ππνζηεξηδόκελσλ ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο όπσο θνπκπηά, ιίζηεο, 

θνθ.. Παξάδεηγκα πεξηγξαθήο κηαο δηεπαθήο ζην επίπεδν απηό απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Δικόνα 14: Το ζςγκεκπιμένο μονηέλο(CUI) ζε XML και ζε διεπαθή 

 

Ωζηόζν έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηόζν ηεο UsiXML όζν θαη ησλ γισζζώλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη όηη κέζσ ησλ παξερόκελσλ αθαηξεηηθώλ ππνζέζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε απξόζθνπηε κεηάθξαζε ελόο εληαίνπ ζεη απαηηήζεσλ ζε θάζε πεξηβάιινλ, απεκπνιείηαη ε 

δπλαηόηεηα πεξηγξαθήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο εμεηδηθεπκέλσλ δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ πέξα από 

απηώλ πνπ γεγελώο παξέρνληαη κεηαμύ ησλ πην δεκνθηιώλ πιαηθνξκώλ. 

Τέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε UsiXML θάλεη θαη ρξήζε επηπιένλ κνληέισλ, ζπκπιεξσκαηηθώλ, 

ώζηε λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα κνληεινπνίεζεο-πεξηγξαθήο ησλ ππνζηεξηδόκελσλ πεξηβαιιόλησλ, όπσο 

επίζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο νληνηήησλ πεδίνπ (domain object modeling). Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηαγξάκκαηα θιάζεσλ ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε ηε δηεπαθή αιιειεπηδξώληαο κε ην 

backend ηεο εθαξκνγήο ώζηε λα πξνζδώζνπλ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγηθή αμία ζηε δηεπαθή.  
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3 State of the Art 
 

Σε απηό ην θεθάιαην αλαιύνπκε ηα ππάξρνληα frameworks (Πιαίζηα Αλάπηπμεο) θαη εξγαιεηνζήθεο 

(toolkit), πνπ βαζίδνληαη ηηο δηαδηθηπαθέο πξνγξακκαηηζηηθέο γιώζζεο πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην 2 

κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία δηεπαθώλ.  

Παξά ην γεγνλόο όηη ζα κπνξνύζακε ζεσξεηηθά λα δεκηνπξγήζνπκε δηεπαθέο από ην κεδέλ, απηό 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξνλνβόξν, δύζθνιν, ηόζν ζε επίπεδν αλάιπζεο, όζν θαη πξνγξακκαηηζηηθό, θαζώο 

επίζεο ζα νδεγνύζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα όζν αθνξά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

εθαξκνγέο. Γηα ην ζηόρν απηό νη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη εηαηξίεο αλά ηνλ θόζκν, δεκηνύξγεζαλ ηελ 

πξαθηηθή ελζσκάησζεο κε πξνγξακκαηηζηηθό ηξόπν, ζπλήζσο γεληθό θαη επεθηάζηκν, όζνλ αθνξά 

ζπρλά εκθαληδόκελα πξνβιήκαηα. Τέηνηνπο είδνπο πξαθηηθέο ζπλνςίδνληαη ππό ηελ κνξθή 

εξγαιεηνζεθώλ θαη πιαηζίσλ αλάπηπμεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο βαζίδνληαη ζε απηά γηα ηελ αλάπηπμε 

δηεπαθώλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία. Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα βαζηθόηεξεο θαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο εξγαιεηνζήθεο θαη πιαίζηα αλάπηπμεο. Λόγσ όηη ε απόδνζε θνηλσληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ εμαξηάηαη άκεζα κε ηελ γιώζζα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ε δηεπαθή, παξαθάησ 

παξαηίζεληαη εξγαιεηνζήθεο ή πιαίζηα αλάπηπμεο, ππνζηήξημεο θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο γιώζζεο αλάπηπμεο δηεπαθώλ κε ηηο νπνίεο είλαη ζπκβαηέο. 

Σην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνπκε ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ θαη πξνζθέξνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα απόδνζεο θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην δηαδίθηπν, καδί κε παξνπζηάδνπκε έλα 

ζπγθξηηηθό πίλαθα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

3.1 Frameworks (Πλαίζια Ανάπηςξηρ) 

3.1.1 Yahoo! YUI Library 

Θεσξείηαη ν παηέξαο όισλ ησλ UI frameworks, είλαη πνιύ αμηόπηζην, πνιύ πινύζην θαη πνιύ δεκνθηιέο. 

Βξίζθεηε ζηελ ηξίηε έθδνζε, ελεκεξώλεηαη ζπλερώο θαη πεξηέρεη εξγαιεία, widgets, δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγία παθέησλ θαη plugins.  Δίλαη ε πην πιήξεο UI framework θαη είλαη πνιύ δύζθνιν γηα λα βξεηο 

θαιύηεξν από ην YUI.  
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Δικόνα 15: Yahoo UI Widgets 

 Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζζέζνπκε θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε απηό ην Yahoo UI, πξέπεη λα 

εηζάγνπκε ηα επηπξόζζεηα(plugins) γηα ηνλ ζθνπό απηό, ην επηπξόζζεην Star Rating Script with YUI1  

πνπ κνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο βαζκνιόγεζεο (rating) θαη ην gallery-tagcloud2 επηηξέπεη ηελ 

δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο tag-cloud  θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 16. 

 

 

Δικόνα 16: Τα ππόζθεηα ηος Yahoo UI, για rating και tagcloud 

                                                            
1 http://www.devseo.co.uk/blog/view/star-rating-script-with-yui 
2 http://yuilibrary.com/gallery/show/tagcloud 



 

30 

 

3.1.2 Alloy UI  

 

Δίλαη έλα πινύζην UI framework, ην νπνίν βαζίζηεθε ζην YUI3 θαη ζε θάπνην βαζκό ζην YUI2, 

πνπ πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα από ζπζηαηηθά, πνπ είλαη πεξηζζόηεξα από 60 θαη είλαη από 

βνεζεηηθά κέρξη θαη πιήξσο αλαπηπγκέλα widgets. Μεξηθά από απηά είλαη Image Gallery, Dialog, 

Treeview, Panels, AutoComplete, Button, Calendar, Toolbar θαη άιια πνιιά. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

από ην Liferay κεηά από 6 εθδόζε. 

 
Δικόνα 17: Alloy UI Widgets 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζζέζνπκε θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε απηό ην Alloy UI, πξέπεη λα 

εηζάγνπκε ηα επηπξόζζεηα (plugins) γηα ηνλ ζθνπό απηό, ππάξρεη ε βαζκνιόγεζε(rating) πνπ ηελ 

πξνζθέξεη ην Alloy - Rating3 θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 18. 

                                                            
3 http://alloy.liferay.com/demos.php?demo=ratings 
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Δικόνα 18: Alloy UI Rating Widget 

 

3.1.3 Google Web Toolkit(GWT) 

 

Δίλαη έλα ζύλνιν από εξγαιεία αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ 

δηαδηθηύνπ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα ζπληεξνύλ πεξίπινθεο JavaScript κε Java. Δθηόο από κεξηθέο γεγελήο 

βηβιηνζήθεο, όια όζα είλαη Java θώδηθαο κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ από ηελ πιαηθόξκα κε ην GWT 

Ant build files. Η άδεηα ηνπ είλαη Apache License 2.0. 

GWT δίλεη έκθαζε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, απνδνηηθή ιύζε ζε επηιακβαλόκελεο AJAX 

θιήζεηο, δειαδή αζύγρξνλε δηαδηθαζία απνκαθξπζκέλεο θιήζεο, δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνύ, 

bookmarking, ππνζηήξημε από όινπο ηνπο πεξηεγεηέο (browsers) θαη Internationalized*. Αλαθνηλώζεθε 

από ηελ Google ην 2006 ζην JavaOne ζπλέδξην.  

Μπνξεί λα ηξέμεη κε 2 ηξόπνπο  

 Πξώηνο είλαη αλάπηπμεο(Development mode). Όπνπ ε εθαξκνγή ηξέρεη ζε Java ζην Java Virtual 

Machine θαη ρξεζηκνπνηείηε γηα αλάπηπμε θαη απνζθαικάησζε. 

 Ο δεύηεξνο είλαη δηαδηθηπαθόο (web mode), όπσο ε εθαξκνγή ηξέρεη ζαλ θαζαξή JavaScript θαη 

HTML, πνπ έρεη κεηαγισηηηζηεί από Java. 

Γηα λα γίλεη ε αλάπηπμε πην εύθνιε, ππάξρνπλ αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ plugins γηα IDEs, όπσο ην 

GWT4NB γηα ην NetBeans θαη ην Cypal Studio for GWT γηα Eclipse θαη JDeveloper. 

Τα βαζηθά components πνπ πεξηέρεη είλαη: 

 GWT Java-to-JavaScript Compiler: Μεηαθξάδεη ηνλ Java θώδηθα ζε JavaScript θώδηθα. 

 GWT Development Mode: Δπηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ηξέρσ θαη λα εθηεινύλ ηηο GWT 

εθαξκνγέο ζε ιεηηνπξγία αλάπηπμεο(δειαδή νη εθαξκνγέο ηξέρνπλ ζε Java κέζα JVM ρσξίο λα 

κεηαγισηηίδνληαη ζε JavaScript). 

 GWT Web UI class library: Έλα ζύλνιν από πξνζαξκνζκέλεο δηεπαθέο θαη θιάζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία widgets. 
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Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δπλακηθά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα UI ζπζηαηηθά, πιήξεο  ππνζηήξημε 

απνζθαικάησζεο ηεο Java, ρεηξίδεηαη κεξηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο πεξηεγεηέο, ελζσκαηώλεη 

ην JUnit, ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ησλ Google APIs, ε ύπαξμε βηβιηνζεθώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο, πνπ 

επεθηείλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη από ηελ Google ή από ηξίηνπο. 

Μεξηθά από ηα δηαζέζηκα widgets είλαη, ην Button, RadioButton, Hyperlink, DatePicker, MenuBar, Tree, 

Table, θ.α.. Υπάξρνπλ θαη κεξηθά panels, όπσο  to HorizontalPanel, ην VerticalPanel, θ.α.. 

 Σην GWT δελ είλαη μεθάζαξν πώο ζα κπνξνύζακε λα απνδώζνπκε θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηηο δηεπαθέο πνπ παξάγνληαη από απηό, γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα γίλεη κε ηηο ρξήζε ησλ 

εξγαιεηνζεθώλ πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 3.2. 

  

3.1.4 Echo 

 

Echo είλαη web application framework πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ εηαηξία NextApp. Αξρηθά 

μεθίλεζε σο « αίηεζε-απάληεζε »(request-response) web application framework όπσο θπξηάξρεζε ην 

Swing object κνληέιν γηα λα βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγώλ. Μέζα από ηελ ρξήζε 

ηνπ Swing κνληέινπ, ην Echo είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλλνηεο όπσο 

ζπζηαηηθό(component) θαη πξνγξακκαηηζκό νδεγνύκελνο από γεγνλόηα(event-driven programming), πνπ 

αθαίξεζε κεγάιν κέξνο από ηνλ «πόλν» ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. 

Echo2 

Αξγόηεξα ην 2005, ε NextApp αλαθνίλσζε ηεο λέαο πιαηθόξκαο γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ βαζηζκέλε ζην AJAX, ε “Echo2”. Απηό ην framework ρηίζηεθε ζηηο έλλνηεο ηνπ 

Echo(γλσζηό API, ζπλνιηθή αθαηξεηηθόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ) θαη πξνζέθεξε ην θέξδνο ελόο AJAX 

πεξηβάιινληνο. NextApp πίζηεπε όηη απηή ε πξνζέγγηζε έθεξε ην framework πνιύ θνληά ζηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ πινύζησλ πειαηώλ (rich clients). Η NextApp επίζεο ηζρπξίζηεθε όηη ε κεηελζάξθσζε 

ηνπ Echo framework πξνζέδσζε κεγάιεο επηδόζεηο, δπλαηόηεηεο θαη βειηίσζε ζηελ εκπεηξία ηνπ 

ρξήζηε, έθαλε δπλαηή ηελ βειηίσζε κηα λέαο Ajax-based rendering engine. (Enhancements made 

possible by its new Ajax-based rendering engine.) 

Echo3 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2007, αξρίδεη ε αλάπηπμε ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ framework, Echo3, μεθίλεζε. Η 

εζηίαζε απηή ηεο εμέιημεο έθπγε από ηελ δεκηνπξγία markup ζηελ πιεπξά ηνπ server, αληί λα 

πινπνηήζνπλ ηζόηηκα ζε γεγελή JavaScript θώδηθα, κε κηα θαηάζηαζε βαζηζκέλε ζε XML 

ζπγρξνλίδνληαη ηα πξσηόθνιια ηνπ πειάηε(πεξηεγεηή) θαη ηνπ δηαθνκηζηή. Καη απηό αλαπηύρζεθε ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ ππξήλα JavaScript framework, πνπ παξείρε ηελ ηθαλόηεηα λα νξίζεη ηελ ηεξαξρία ηεο 

θιεξνλνκηθόηεηαο κε ηξόπν παξόκνην γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ αληηθεηκελνζηξαθώλ γισζζώλ. 

Αληαγσληζηέο 

Σπρλά ην ζπγθξίλεηε κε frameworks ζαο ην GWT(Google Web Toolkit) θαζώο θαη ηα δύν πξνζθέξνπλ 

έλα πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν ηειείσο αθεξεκέλν ησλ ρξεζηώλ από ην επίπεδν ηνπ web. Άιισζηε ην 

Echo δηαθέξεη νπζηαζηηθά από ην GWT κε ηνλ ηξόπν πνπ αιιειεπηδξά κε ηελ JavaScript. Τν GWT 

νπζηαζηηθά πινπνηεί έλα ππνζύλνιν ηεο Java ζε JavaScript, θαη σο εθ ηνύηνπ, ν Java θώδηθαο 

κεηαγισηηίδεηαη ζε JavaScript θαη εθηειείηαη πιήξσο ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Από ηελ άιιε πιεπξά ην 

Echo από ηελ 3 έθδνζε πξνζθέξεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηπιή ζηνίβαο. Οη εθαξκνγέο κπνξνύλ λα 

γξαθηνύλ ζε JavaScript ζηνπ πειάηε ηελ πιεπξά ή ζε Java από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή ή ζε κίμε! 
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  Σην Echo δελ είλαη μεθάζαξν πώο ζα κπνξνύζακε λα απνδώζνπκε θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηηο δηεπαθέο πνπ παξάγνληαη από απηό, γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα γίλεη κε ηηο ρξήζε ησλ 

εξγαιεηνζεθώλ πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 3.2. 

 

3.2 Δπγαλειοθήκερ 

3.2.1 Dijit 

 

Τν Dijit είλαη κηα εξγαιεηνζήθε από widgets πνπ είλαη «ρηηζκέλε» πάλσ ζην Dojo JavaScript 

Framework. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεηο θαηαπιεθηηθέο Web 2.0 GUIs, κε έρνληαο θαζόινπ εκπεηξία ή 

ιίγν, κε JavaScript. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξώηα πξέπεη λα εηζάγνπκε ην Dojo JavaScript Framework. Έρεη 

παξά πνιιά έηνηκα widgets, όπσο είλαη Button, Textbox, “ What You See Is What You Get” editor, 

Calendar, Menus θ.ά.. 

 
Δικόνα 19: Dijit Widgets 

Τξόπνο γηα λα απόδνζε θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ Dijit, είλαη κε ην 

επηπξόζζεην Dojo rating Engine4 γηα ηελ βαζκνιόγεζε , ην Tag-Cloud widget5 γηα ηελ δεκηνπξγία 

tagcloud θαη δίλεηε παξάδεηγκα ηνπο ζηελ εηθόλα 

                                                            
4 http://tobias.klpstn.com/2008/02/15/dojo-rating-engine-with-dojogfx/ 
5 http://dojoe.nexaweb.com/index.html@cid=2960.html 
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Δικόνα 20: Τα επιππόζθεηα για ηην βαθμολόγηζη και ηην δημιοςπγία tagcloud 

 

 

 

 

3.2.2 MochaUI 

 

MochaUI είλαη έλα δεκνθηιέο πξόζζεην γηα ην MooTools JavaScript Framework, γηα ηελ γξήγνξε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, Web Desktop, ηζηνζειίδεο, Widgets, Standalone Windows, Modal 

Dialogs θαη πνιιά άιια. Γηα λα κπνξέζεη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην πξέπεη λα εηζάγεη πξώην 

MooTools JavaScript Framework. Τα widgets πνπ πεξηέρεη ην Accordion, Date Picker, θ.α.. 
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Δικόνα 21: MochaUI Widgets 

Τν πξόζζεην ηνπ Rabid Ratings6 ηνπ MochaUI, γηα ηελ βαζκνιόγεζε(rating), κπνξεί λα απνδώζεη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, εκθαλίδεηαη ζηελ εηθόλα 22. 

 
Δικόνα 22: Radid Ratings επιππόζθεηο για ηην βαθμολόγηζη ηος MochaUI 

 

3.2.3 jQuery UI 

 

Δίλαη κηα βηβιηνζήθε κε widgets θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πάλσ από ην jQuery 

ππξήλα, πνπ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θίλεζεο ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, δίλνληαο εληππσζηαθέο ηειηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, όια κε ζρεηηθή επθνιία. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα «παθέην» ην νπνίν πεξηέρεη 

ζπλαξηήζεηο γηα widgets πνπ κπνξνύλ ηξνπνπνηεζνύλ, ηα εθέ, κε ηα νπνία κπνξεί λα θάλεηο απιά θαη 

                                                            
6 http://msteigerwalt.com/widgets/ratings/v1.2/ 
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γξήγνξα θηλήζεηο ζηα ζηνηρεία κηαο ηζηνζειίδαο θαη κπνξείο λα επεθηείλεηο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ 

mouse κε ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο. Παξάδεηγκα widgets πνπ πεξηέρεη είλαη DatePicker, ProgressBar, 

Accordion, mouse αιιειεπηδξάζεηο είλαη έλα ζηνηρείν λα είλαη Draggable, δειαδή λα κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί κε ην mouse κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. Τέινο γηα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα εηζάγνπκε θαη ην 

jQuery ππξήλα. 

 
Δικόνα 23: jQuery UI Widgets 

Γηα ηελ απόδνζε θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ εξγαιεηνζήθε jQuery UI, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα επηπξόζζεηα, ην raty7 γηα ηελ βαζκνιόγεζε, ην TextboxList8 γηα ηελ δεκηνπξγία 

tags, γηα ηελ δεκηνπξγία comments ην CommentsPlugin9 θαη ηέινο γηα ηελ δεκηνπξγία ςεθνθνξία κε ην 

Poll10. Τα επηπξόζζεηα απηά εκθαλίδνληαη ζηελ εηθόλα 24. 

 

                                                            
7 http://www.wbotelhos.com/raty/ 
8 http://devthought.com/projects/jquery/textboxlist/ 
9 http://tiddlywiki.mahemoff.com/CommentsPlugin.html 
10 http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/creating-a-dynamic-poll-with-jquery-and-php/ 
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Δικόνα 24: Δπιππόζθεηα για ηην βαθμολόγηζη, τηθοθοπία, tagging και ζσολιαζμό για ηο jQuery 

3.2.4 Prototype UI 

 

Τν Prototype UI είλαη κηα επεθηάζηκε θαη απιή JavaScript βηβιηνζήθε κε UI ζπζηαηηθά θαη είλαη 

βαζηζκέλε ζην Prototype θαη ζην Script.aculo.us πνπ είλαη θαη απηό βαζηζκέλν ζην Prototype. Παξέρεη 

ηα widgets όπσο ην Carousel κε εηθόλεο (gallery), Modal window, Shadow θαη κελνύ 

πεξηερνκέλσλ(Context Menu). Καη είλαη αλαγθαίν γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε λα εηζάγνπκε ην 

Prototype. Δίλαη αθόκα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε. 

 
Δικόνα 25: Prototype UI Widgets 
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Τέινο γηα ηελ απόδσζα θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ Prototype UI, 

ππάξρνπλ ηα επηπξόζζεηα, ην AJAX Poll11 γηα ηελ ςεθνθνξία, ην Starbox12 γηα ηελ βαζκνιόγεζε θαη ην 

ProtoCloud13 γηα ηελ δεκηνπξγία tagclouds, ηα επηπξόζζεηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 

 

Δικόνα 26: Δπιππόζθεηα ηος Prototype UI για τηθοθοπία, για wordcloud και για βαθμολόγηζη 

 

3.3 Σςζηήμαηα ςποζηήπιξηρ κοινυνικών ςπηπεζιών  

 

 Σηε παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνπκε κεξηθά από ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θνηλσληθώλ 

ππεξεζηώλ ζην δηαδίθηπν, πνπ ππάξρνπλ ήδε. Τα πεξηζζόηεξα από απηά ηα ζπζηήκαηα πνπ βξήθακε, 

επηθεληξώλνληαη ζην δηακνηξαζκό bookmark θαη ησλ ζρνιηαζκό πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ. 

3.3.1 Annotator 

 

Δίλαη κηα απιή JavaScript (+server side) library γηα web-annotation. Έρεη γξαθηεί ζε jQuery θαη 

είλαη open source θαη κπνξεί λα θάλεη highlight text θαη comment ζε απηό ην highlight! Μπνξεί λα 

                                                            
11 http://www.phpclasses.org/package/3212-PHP-Process-a-poll-without-reloading-the-poll-page.html 
12 http://www.nickstakenburg.com/projects/starbox/ 
13 http://www.tfluehr.com/?p=47 
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ελζσκαησζεί ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα! Δίλαη εύθνιν ζηελ ρξήζε, εηζάγνληαο κόλν 2 γξακκέο 

JavaScript. Καη είλαη εύθνιν ζηελ επέθηαζε!  

 

 
Δικόνα 27: Παπάδειγμα σπήζηρ Annotator 

3.3.2 A.nnotate  

 

Δίλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία, πνπ απνζεθεύεη θαη ζρνιηάδεη έγγξαθα. Τα έγγξαθα κπνξεί λα 

ηα αλεβάζεη ν ρξήζηεο ή λα πξνέξζνπλ από έλα δηαδηθηπαθό ηόπν όπνπ παξέρεηαη από ην ρξήζηε. 

Απνδερηέο κνξθέο εγγξάθσλ είλαη ηα PDF, Microsoft Word, office formats πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην 

OpenOffice θαη ζύλεζεο ηύπνπο αξρείσλ εηθόλαο. Όηαλ URL ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ εηζαρζεί, ε 

ππεξεζία ην απνζεθεύεη ηνπηθά ην HTML θαη ηελ κνξθνπνίεζε(Stylesheet). Τα uploaded έγγξαθα 

κεηαηξέπνληαη ζε εηθόλεο ζην server θαη νη εηθόλεο ζηέιλνληαη ζην browser ηνπ ρξήζηε γηα εκθαληζηνύλ 

θαη λα ζρνιηαζηνύλ. Σρνιηαζκόο κε πεξηνρέο θαη βειάθηα ππνζηεξίδνληαη από όια ηα έγγξαθα. 

Πξνεπηινγή είλαη όια ηα έγγξαθα θαη ν ζρνιηαζκόο λα είλαη ηδησηηθά. Καη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη 

πξόζθιεζεο κε e-mail ζε όινπο ρξήζηεο ώζηε λα κπνξνύλ λα ην δνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ην έγγξαθν. 

Γηα έγγξαθα θεηκέλνπ, ν δηαθνκηζηήο ζηέιλεη θαη ηελ ζέζε ιέμεσλ γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη 

highlight θαη αλαδήηεζε ζην θείκελν. Ο ζρνιηαζκόο εκθαλίδεηαη δεμηά πάλσ από ην θείκελν ζην 

πεξηζώξην,  κε έλα floating box. Δίλαη Commercial πξόγξακκα.  
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Δικόνα 28: Παπάδειγμα σπήζηρ A.nnotate 

3.3.3 Delicious  

 

Δίλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ κπνξείο θάλεηο bookmarking ζειίδεο ηνπ internet, κπνξείο 

λα πξνζζέζεηο tags θαη ζρόιηα καδί κε ην URL. Μπνξείο αθόκα λα ην θάλεηο θαη ηδησηηθό ην bookmark, 

δηαθνξεηηθά είλαη πξνεπηιεγκέλν λα είλαη δεκόζην. Γηα ηελ ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο, πξέπεη λα 

θάλεηο εγγξαθή θαη λα θαηεβάζεηο έλα επηπξόζζεην γηα ηνλ πεξηεγεηή ζνπ! Γηα ηα bookmark ππάξρεη θαη 

επξεηήξην. Δίλαη αζύγρξνλν. Σηελ ζειίδα ηνπ ππάξρεη θαη κηα παξνπζίαζε mobile browser!  
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Δικόνα 29: Παπάδειγμα σπήζηρ Delicious 

3.3.4 Diigo  

 

Δίλαη κηα θνηλσληθή ηζηνζειίδα γηα bookmark πνπ κπνξείο λα θάλεηο bookmarking , tagging θαη 

description ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ζε εηθόλεο, κπνξείο αθόκα λα θάλεηο επηζήκαλζε(highlight) θείκελν, 

καδί κε ζρόιηα κέζα ζε κηα ηζηνζειίδα θαη κπνξείο λα πξνζζέζεηο sticky notes. Τα metric πνπ θξαηάεη 

είλαη ην URL θαη ηα tags, ζηελ πεξίπησζε ησλ εηθόλσλ θάλεη πξώηα αλέβαζκα ηηο εηθόλαο ζην Library 

ζνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα κπνξείο λα θάλεηο tag θαη description. Καη όηαλ θάλεηο highlight ζε έλα θείκελν 

κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ή γξάςεηο έλα sticky note ηόηε θξαηώληαο ηελ ζέζε ηνπ πνπ έγηλε ην sticky note ή 

ην highlight θαη θαηαρσξώληαο έλα id ζε θάζε highlight ή sticky note θαη ην URL ζην νπνίν έγηλε! Δίλαη 

δηαζέζηκν γηα όινπο ηνπο web browser ζαλ plugin, γηα Android ζπζθεπέο, γηα iPad Safari θαη γηα ην 

iPhone κόλν γηα λα κπνξείο λα δεηο ηα bookmark ζνπ! Μπνξείο λα θάλεηο private ηα bookmark ζνπ! Δίλαη 

αζύγρξνλν. Υπάξρεη free account αιιά θαη ππάξρεη θαη ην premium account θαη basic γηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά! 
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Δικόνα 30: Παπάδειγμα σπήζηρ Diigo 

3.3.5 Google SideWiki  

 

Δίλαη έλα web annotation tool, είλαη browser extension, κπνξείο αλ έρεηο Google account κπνξείο 

λα δεηο θαη λα θάλεηο ζρνιηαζκνύο(comment) ζε ηζηνζειίδεο. Οη ζρνιηαζκνί πνπ πεξηέρνληαη, κπνξεί ηα 

ζρόιηα λα κελ αθνξνύλ κόλν ηελ ηζηνζειίδα αιιά θαη highlight θείκελν κέζα ζηελ ηζηνζειίδα! Γελ 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ηα θάλεηο private ηα ζρόιηα ζνπ. 

 

Δικόνα 31:Παπάδειγμα σπήζηρ Google SideWiki 
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3.3.6 Google Wave 

 

Δίλαη έλα framework πνπ εζηηάδεη ζην online πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο, 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Google, όπνπ γίλεηαη κέζα από ηνλ ζρνιηαζκό κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. Δίλαη 

κηα web-based ππνινγηζηηθή εθαξκνγή θαη πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο. Σρεδηάζηεθε ώζηε λα ελνπνηήζεη 

ην mail, instant messaging, ηα wikis θαη ηα social networks. Η επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ζύγρξνλε θαη 

αζύγρξνλε θαη εμαξηάηαη από ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. 

Τν Google Wave απνηειεί έλα λέν Internet Communication πιαηθόξκα. Δίλαη γξακκέλε ζε Java 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην OpenJDK θαη γηα web interface ρξεζηκνπνηήζεθε ην Google Web Toolkit. Υπάξρεη 

API γηα λα κπνξέζεηο λα ην επεθηείλεηο αιιά θαη γηα λα κπνξείο λα θηηάμεηο client applications. 

 

 
Δικόνα 32: Παπάδειγμα σπήζηρ Google Wave 

3.3.7 Marginalia Web Annotation 

 

Marginalia είλαη έλα ζύζηεκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ δηαδηθηπαθνύ ζρνιηαζκνύ ζε JavaScript πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ λα κπνξνύλ λα επηζεκάλνπλ θείκελν θαη λα 

ζρνιηάζνπλ ζεκεηώζεηο. Η ηδηαηηεξόηεηα ηνπ είλαη όηη ζρνιηαζκόο ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη επηζεκαλζεί 

εκθαλίδεηαη δεμηά από ην θείκελν, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα. Υπάξρεη ζε δηάθνξεο εθδόζεηο, ε 

Moodle είλαη γηα ηνλ ζρνιηαζκό ζπδεηήζεσλ ζε forums, ε Open Journal Systems πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

αλαγλώζηεο πεξηνδηθώλ ηνλ ζρνιηαζκό θαη ηέινο ππάξρεη θαη ε απηόλνκε έθδνζε, όπνπ παξέρεη νδεγίεο, 

γηα ηελ ελζσκάησζε ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. 
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Δικόνα 33: Παπάδειγμα σπήζηρ Marginalia 

3.3.8 Reddit 

  

Δίλαη κηα ηζηνζειίδα κε θνηλσληθέο εηδήζεηο, κπνξνύλ λα θάλνπλ bookmark νη ρξήζηεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κπνξεί λα θάλεηο ζρόιηα πάλσ ζε απηό ην link κπνξείο λα ην βάιεηο έλα tag, νη ρξήζηεο κπνξνύλ 

λα ην ςεθίζνπλ, ώζηε λα γίλεη πνην δεκνθηιέο, αθόκα κπνξείο λα ην θάλεηο hide(private) θαη 

unhide(public). Δίλαη δεκνθηιήο ππεξεζία.  Υπάξρεη γηα Αndroid θαη γηα iPhone αληίζηνηρε εθαξκνγή . 

Απαηηείηαη λα θάλεηο registration ζην ζύζηεκα ηνπο! Γελ είλαη θάπνην extension ησλ browsers.  

 

Δικόνα 34: Παπάδειγμα σπήζηρ Reddit 



 

45 

 

3.3.9 Reframeit  

 

Δίλαη κηα ζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπνπ κπνξείο λα θάλεηο bookmarks,  ζην bookmark 

κπνξείο λα ην comment, tagging θαη rating, αθόκε κπνξείο λα θάλεηο highlight θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

ζρνιηάζεηο απηό πνπ έθαλεο highlight. Αθόκε κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο group, λα θάλεηο join ζε έλα 

group λα θάλεηο public θαη private. Τα comment κπνξνύλ λα γίλνπλ share ζε facebook, twitter, blogs, 

emails θαη groups. Μπνξεί λα ην ελζσκαηώζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ζνπ, ηνπνζεηώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη θώδηθα. Γηα λα κπνξέζεηο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο πξέπεη λα εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Δίλαη 

extension ησλ browsers αιιά κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη ζε web site ηνπνζεηώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

θώδηθα.  

 

Δικόνα 35: Παπάδειγμα σπήζηρ Reframeit 

Ο πίλαθαο παξαθάησ παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ. 

Πίνακαρ 1: Σςγκπιηικόρ πίνακαρ ζςζηημάηυν ή ςπηπεζιών ζσολιαζμού 

Name API 

Open 

Sourc

e 

Platfor

m 

Commercia

l 

Extensibl

e 
Services 

Primary 

Contribution 
Language 

Annotato

r 
Yes Yes Web No Yes 

Text 

Highlighting

, Comments 

- 
JavaScript(jQuer

y) 

A.nnotate Yes No Web Yes No 

Text 

Highlighting

, Comments 

- - 
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Delicious Yes No Web Νν No 

Bookmark, 

Tags, 

Comments 

Social 

Bookmarking 
- 

Diigo 
Yes

* 
No 

Web, 

Android, 

iPhone 

Yes No 

Bookmark, 

Tags, 

Comments, 

Text 

Highlighting

, Sticky 

Notes 

Social 

Bookmarking 
- 

Google 

Side wiki 
Yes No Web Νν No 

Bookmark, 

Comment 
- - 

Google 

Wave 
Yes No 

Web, 

Mobile 
No Yes Comments - Java, Python 

Marginali

a 
No Yes Web No Yes 

Highlight, 

Comments 
- JavaScript 

Reddit Yes Yes 

Web, 

Android, 

iPhone 

Yes Yes 

Bookmark, 

Comments, 

Voting 

Social 

Bookmarking 
C/C++ 

Reframe 

it 
No No Web Yes No 

Comment, 

Rating, 

Tagging, 

Bookmark, 

Text 

Highlighting 

Interoperabilit

y with 3rd 

party social 

networks, 

Social 

Bookmark 

- 

 

* Βξίζθεηε ππό αλάπηπμε 

 

Τα ζπκπεξάζκαηα καο είλαη, πώο όια ζρεδόλ ηα ζπζηήκαηα ή ππεξεζία θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

πξνζθέξνπλ θπξίσο bookmarking, ζρνιηαζκνύ θαη ζήκαλζεο ηνπ θεηκέλνπ. Υπάξρεη έιιεηςε 

ζπζηήκαηνο πνπ λα παξέρεη εληαία  ππεξεζίεο ζρνιηαζκνύ, βαζκνιόγεζεο, tagging θαη ηελ δπλαηόηεηα 

λα κπνξείο ςεθίζεηο γηα θάπνην ζέκα. Αθόκε δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζε θαλέλα από απηά ηα 

ζπζηήκαηα λα κπνξείο ηα ζρνιηάζεηο δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ηνπ δηαδηθηύνπ. 
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4 Υλοποίηζη ηηρ εθαπμογήρ 
 

Σηα παξαπάλσ θεθάιαηα παξνπζηάζακε γιώζζεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηεπαθώλ ζηνλ δηαδίθηπν, 

εξγαιεηνζήθεο, πιαίζηα αλάπηπμεο θαη ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο ζρνιηαζκνύ ζην δηαδίθηπν. Με βάζε 

απηά δεκηνπξγήζακε έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ απόδνζε θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε 

δηαδξαζηηθά αληηθείκελα κηαο δηεπαθήο ζπλεξγαδόκελσλ εηαίξσλ. Τν εξγαιείν, αλ θαη αμηνπνηεί 

ηερλνινγίεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή δηεπαθώλ βάζε κνληέισλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη από ηελ UsiXML.  

4.1 Απσιηεκηονική 

 

Από ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εξγαιείνπ (Δηθόλα 36: Αρχιτεκτονική Εργαλείου), γίλεηαη θαηαλνεηό 

όηη ν Client, ιακβάλεη δεδνκέλα XML από ηνλ Platform Server, ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξεη ην 

XML(Cuimodel) πνπ πεξηγξάθεη ηελ δηεπαθή ζηνλ  Parser, όπνπ γίλνληαη αληηζηνηρίζεηο κε έλα άιιν 

XML(Cui2web),  όπνπ θαη παξάγνληαη ηα widgets θαη ηα Annotation Dialogs ζηνλ πεξηεγεηή(browser). 

    

 
Εικόνα 36: Αρχιτεκτονική Εργαλείου 
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 Αξρηθά ζην Client, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν API, γηα λα επηθνηλσλεί κε ηνλ Platform 

Server, όπνπ ιακβάλεη ηηο ππάξρνπζεο ζπλεδξίεο, αιιά δίλνληαο θαη ηελ δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγίαο 

θαηλνύξγησλ ζπλεδξηώλ από ηνλ ρξήζηε ζην Client. Σηελ ζπλέρεηα αθνύ ν ρξήζηεο εκπιαθεί ζε κηα 

ππάξρνπζα ζπλεδξία ή δεκηνπξγήζεη κηα λέα, ν Client δίλεη ζην Parser ην XML,ην Cui model(Δηθόλα 37: 

Παξάδεηγκα XML ηεο UsiXML), πνπ πεξηγξάθεη ηελ δηεπαθή γηα ηελ ζπλεδξία. Ο Parser, γηα λα 

κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηεπαθή πξέπεη λα δηαβάζεη έλα άιιν XML, ην cui2web(Δηθόλα 38: 

Μέξνο ηνπ cui2web XML), όπνπ γίλεηε ε αληηζηνίρηζε ην widgets πνπ ππάξρνπλ ζην cui model, κε απηά 

ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 

Δικόνα 37: Παπάδειγμα XML ηηρ UsiXML 
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Δικόνα 38: Μέπορ ηος cui2web XML 
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Υπάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο widgets πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη o Parser, ηα γεγελή(native) θαη ηα κε-

γεγελή(non-native) . Γηα λα δηαπηζησζεί απηό, απιά ν parser ειέγρεη αλ ην widget ππάξρεη ζην Mapping 

model θαη όηαλ δελ ππάξρεη, δειαδή είλαη γεγελήο, θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε κε ην widget ζην cui2web 

δεκηνπξγεί ζηνλ πεξηεγεηή(browser) ηελ δηεπαθή(Δηθόλα 39: Γηαδηθαζία δεκηνπξγία γεγελώλ widget 

κέζσ ηνπ xml).  

 

Δικόνα 39: Γιαδικαζία δημιοςπγία γηγενών widget μέζυ ηος xml 

Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε όπνπ ππάξρεη ην widget ζην Mapping model, όπνπ κέζσ απηνύ 

νδεγνύκαζηε ζην WidgetData Model, δειαδή είλαη κε-γεγελήο widget, όπνπ εθεί γίλεηαη ε αληηζηνίρηζε 

κε ην cui2web θαη παξάγεηαη ην widget ζην πεξηεγεηή(browser). Η δηαδηθαζία απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθόλα 40: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κε-γεγελώλ widget κέζσ ηνπ xml. 
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Δικόνα 40: Γιαδικαζία δημιοςπγίαρ μη-γηγενών widget μέζυ ηος xml 

Tέινο o Parser, γηα λα ειέγμεη αλ ππάξρεη ζε θάπνην widget  πνπ ζπλδέεηαη κε  έλαλ Annotation 

Dialog (δηάινγνο ζρνιηαζκνύ), αξθεί λα ειέγμνπκε αλ ην widget ππάξρεη ζηελ εηηθέηα 

«cioEnablesWithInfoPassing» όπνπ γίλεηαη  ε ζπζρέηηζε ηνπ Annotation Dialog(δηάινγν ζρνιηαζκνύ) κε 

ην widget (Δηθόλα 41: Σπζρέηηζε δηαιόγνπ ζρνιηαζκνύ κε ην widget), παξάιιεια απνθηώληαο ηελ ζέζε 

ηνπ widget, γηα λα ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια ν Annotation Dialog (δηάινγνο ζρνιηαζκνύ) .  
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Δικόνα 41: Σςζσέηιζη διαλόγος ζσολιαζμού με ηο widget 

4.2 Τεσνολογίερ ςλοποίηζηρ  

 Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγή, είλαη 

εθόζνλ είλαη γηα ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθε ε HTML, ην CSS, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη δπλακηθή ε 

εθαξκνγή ρξήζε JavaScript, όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα βηβιηνζήθε ηεο JavaScript, ε jQuery. 

Φξεζηκνπνηήζεθε αθόκε θαη ε ηερλνινγία AJAX γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ θαη XML γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηνλ δηαθνκηζηή θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δηεπαθώλ. Ο δηαθνκηζηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν Apache Tomcat.  

 

4.3 Παποςζίαζη εθαπμογήρ 

Αξρηθά, αθνύ έρεη θάλεη εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή καο, εκθαλίδνληαη ζε κηα ιίζηα «αθνξληεόλ» πνπ 

θαηαγξάθεη ηηο  δηαζέζηκεο ελεξγέο ζπλεδξίεο (Δηθόλα 42: Γηάινγνο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή).  
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Δικόνα 42: Γιάλογορ για ηην ειζαγυγή ζηην εθαπμογή 

Δπηιέγνληαο θάπνηα ζπλεδξία εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα απηήλ, νη νπνίεο είλαη, πνηνο 

είλαη ν δεκηνπξγόο ηεο ζπλεδξίαο, κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, ε πιαηθόξκα ηνπ, ε ζέζε ηνπ θαη νη ρξήζηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ αλά πιαηθόξκα, δίλνληαο θαη ηελ δπλαηόηεηα εκθάληζεο πνηνη είλαη νη ρξήζηεο θαη πνπ 

βξίζθνληαη (Δηθόλα 43: Τξέρνλ ζπλεδξίεο θαη πιεξνθνξίεο ηνπο). 
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Δικόνα 43: Τπέσον ζςνεδπίερ και πληποθοπίερ ηοςρ 

 Σην ρξήζηε δίλεηαη ε επηινγή λα ζπκκεηέρεη ζε κηα ππάξρνπζα ζπλεδξία, απιά επηιέγσληαο ηελ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα παηώληαο ην θνπκπί «Join», ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ ζπλεδξία πνπ έρεη επηιέμεη 

(Δηθόλα 44: Σπκκεηνρή ρξήζηε ζε κηα ππάξρνπζα ζπλεδξία). 
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Δικόνα 44: Σςμμεηοσή σπήζηη ζε μια ςπάπσοςζα ζςνεδπία 

 Η άιιε επηινγή ηνπ ρξήζηε είλαη ε δεκηνπξγία κηα λέαο ζπλεδξίαο. Παηώληαο ην θνπκπί 

«Create» εκθαλίδεηαη έλαο δηάινγνο όπνπ νξίδνληαη ην όλνκα θαη ε πεξηγξαθή κηαο ζπλεδξίαο. Παηώληαο 

ην θνπκπί «Create» δεκηνπξγείηαη ε λέα ζπλεδξία.(Δηθόλα 45: Γεκηνπξγία θαηλνύξγηαο ζπλεδξίαο).  

 

Δικόνα 45: Γημιοςπγία καινούπγιαρ ζςνεδπίαρ 

 Όηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλεδξία, ζηα δεμηά εκθαλίδνληαη νη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ζπλεδξία θαη ζηνλ θέληξν εκθαλίδεηαη ε δηεπαθή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από αξρείν xml.(Δηθόλα 

46: Σηνηρεία δηεπαθήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ρξήζηε ζε κηα ζπλεδξία). 
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Δικόνα 46: Σηοισεία διεπαθήρ ηος ζςμμεηέσονηορ σπήζηη ζε μια ζςνεδπία 

Τέινο, γηα ην ρξήζηε πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπλεδξία, νη ηπρόλ ζρνιηαζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα ηα 

δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ππνδειώλνληαη κε έλα ζπλλεθάθη πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ θαη δεμηά από 

θάζε αληηθείκελν, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 46: Σηοισεία διεπαθήρ ηος ζςμμεηέσονηορ σπήζηη ζε μια 

ζςνεδπία. Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ηνπο ζρνιηαζκνύο (annotations) ζε έλα δηαδξαζηηθό αληηθείκελν 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην πνληίθη από πάλσ ηνπ (Δηθόλα 47: Δμθάνιζη ηυν ζσολιαζμών ζε ένα 

διαδπαζηικό ανηικείμενο). 
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Δικόνα 47: Δμθάνιζη ηυν ζσολιαζμών ζε ένα διαδπαζηικό ανηικείμενο 

Οη ζρνιηαζκνί πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ πάλσ ζε έλα δηαδξαζηηθό αληηθείκελν είλαη ε 

βαζκνιόγεζε, ζρνιηαζκόο, ε ςεθνθνξία θαη ην tagging. Από ηελ Δηθόλα 47: Δμθάνιζη ηυν ζσολιαζμών 

ζε ένα διαδπαζηικό ανηικείμενο, παηώληαο πάλσ ζε θάπνην από ηνπο ζρνιηαζκνύο ζα  εκθαληζηεί ν 

δηάινγνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιηαζκνύ (Δηθόλα 48: Δμθάνιζη ζσολιαζμών). 
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Δικόνα 48: Δμθάνιζη ζσολιαζμών 

5 Αποηελέζμαηα 
 

Σηελ πηπρηαθή εξγαζία απηή, δεκηνπξγήζακε έλα εξγαιείν όπνπ κπνξεί λα παξάγεη δηεπαθέο 

βάζε ησλ κνληέισλ ηεο UsiXML, δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα απόδνζεο θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα 

αληηθείκελα ηεο, ζην δηαδίθηπν. Τν εξγαιείν γηα λα πινπνηεζεί ρξεζηκνπνηήζεθε κηα βηβιηνζήθε 

Javascript, ε jQuery. Γεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ εηαίξσλ. 

Οη ππάξρνληεο ππεξεζίεο-ζπζηήκαηα ζρνιηαζκνύ ζην δηαδίθηπν, πξνζθέξνπλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ηελ ζήκαλζε ζε θείκελν(highlight text), ζρνιηαζκό ηνπ θεηκέλνπ θαη tagging, βαζκνιόγεζε θαη 

ςεθνθνξία ζε URL, ην εξγαιείν αλαπηύρζεθε πξνζθέξεη ζρνιηαζκό ζε δηαδξαζηηθά αληηθείκελα, πνπ 

δελ ππάξρεη ζε θαλέλα ζπλαθέο έξγν.  

Οη επεθηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζην εξγαιείν είλαη ε δπλαηόηεηα, από ηνλ ρξήζηε λα 

κπνξεί λα εηζάγεη έλα ππεξεζία ζρνιηαζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο(run-time) ζε έλα 

δηαδξαζηηθό αληηθείκελν, ε πξνζζήθε επηπιένλ ππεξεζηώλ ζρνιηαζκώλ όπσο έλα tag cloud θαη ηέινο 

εκθάληζε ηεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεζηώλ όζσλ αθνξά ηνλ ζρνιηαζκό ησλ δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

κέζα ζε κηα ζπλεδξία. 
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