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Abstract 

With the advent of new interaction platforms, novel network-attachable devices, new 

input/output devices and mobile terminals the prevalent Graphical User Interface (GUI) design 

language for interacting with software has changed both in ontological scope and symbolic 

manifestation. Thus, more recent graphical toolkits signify some sort of departure from or 

enrichment of the original design commitments in an attempt to facilitate richer interactions with 

more complex software systems. This trend has brought about customized libraries, widgets of 

various types as well as toolkit-specific techniques for creating custom interaction elements. 

Examples of this sort of development include Google‘s Material Design, MetroUI by Microsoft 

but also earlier efforts such the CrossY system[11] which injects new affordances to traditional 

widgets so that they can be manipulated using crossing interactions instead of clicking, the 

OrthoZoom system[12] which turns a traditional scrollbar into a powerful multi-scale navigation 

tool for very large documents, and scent widgets[13]. More importantly, however, efforts such as 

the above have enabled the development of new toolkits addressing cutting edge issues in 2D 

graphical interaction. Amongst the most prominent representatives are Jazz[14] and Piccolo[15] 

and a variety of information visualization toolkits such as prefuse[16] and JGraph 

(http://www.jgraph.com/). 

Such a variety has both positive and negative implications. On the positive site, it enables 

exploitation of interaction facilities available through different toolkits so as to build creative but 

also more complex user interfaces. Such interactions are typically engineered using toolkit-based 

programming and custom techniques, which however bind the resulting user interface to a 

specific platform. As a result, portability, interoperability and scalability become harder, if at all 

possible. Another shortcoming is the difficulty associated with the integration of these toolkits 

with other user interface engineering methods such as model-based user interface engineering. 

Consequently, the benefits of the latter approach are sacrificed. 

The basic premise of this thesis is that there is benefit to be gained by appropriating the 

offerings of both perspectives. Specifically, some of the advantages of toolkit programming-

based techniques include the capability to build novel interaction facilities by combining 

radically different interaction object hierarchies. On the other hand, model-based UI engineering 
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offers powerful abstraction mechanisms to frame UI construction as model transformation rather 

than code manipulation. Therefore, it would be useful to establish bridges between toolkit-based 

offerings and abstract notations, device-independent mark-up and the mapping of abstract 

components to platform- specific toolkit libraries so as to appropriate the benefits of each for the 

benefit of both UI engineers and end users. 

In light of the above, the proposed work is motivated by some shortcomings 

characterizing all recent approaches to model-driven UI engineering. These are summarized as 

follows: 

 Model-based UI engineering assumes standard native vocabularies, thus it does not 

support novel or custom widgets built on top of native components 

 Model-based UI engineering does not support mixed interaction object hierarchies 

combining interaction components from different toolkit libraries. 

By relaxing these constraints, the current proposal aims to extend the capabilities of the 

current generation of model-driven user interface engineering methods by investigating and 

proposing: 

 Techniques for modeling the interaction affordances of a designated interaction platform 

in a manner compliant to a model-driven development framework such as usiXML[17] 

 New techniques for specifying (as opposed to programming) and modeling interactive 

behaviors so as to utilize novel interaction affordances which may be implemented 

through platform-specific custom widgets 

 New tools to enhance the capacity of existing model-based development frameworks 

such as usiXML to utilize (i.e., link to) implemented (non-native) interaction components 
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Έξγνπ ―Τπνηξνθίεο ΙΚΤ‖ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠ ―Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε‖, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) ηνπ ΔΠΑ, 2007-2013. 
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Κεθάιαην 1 – Εηζαγσγή 

Η παξνχζα εξγαζία παξαθηλείηαη απφ ηε ξαγδαία αχμεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηχπν (type), 

εχξνο (range) θαη θάζκα (scope) ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε δηαθνξεηηθέο 

ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ρξήζεο (contexts of use). Όζνλ αθνξά ηνλ ηχπν, απφ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα δηαδξαζηηθά αληηθείκελα (ησλ πξψηκσλ PC-oriented εξγαιεηνζεθψλ), 

πιένλ έρνπκε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα (customized components), αληηθείκελα ελδεδεηγκέλα 

σο πξνο ηε ζπζθεπή (device-specific objects), ζχλζεηα web widgets είηε σο απηφλνκεο 

εθαξκνγέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. Google Gadgets
1
), είηε σο πξντφληα πξνεγκέλσλ web-oriented 

εξγαιεηνζεθψλ (π.ρ. AngularJS
2
, GWT

3
, θνθ.), θ.α..  Όζνλ αθνξά ην εχξνο, απηφ ζρεηίδεηαη κε 

ηηο απμεκέλεο επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο φζν αθνξά ηελ ηερλνηξνπία 

αιιειεπίδξαζεο πνπ ζπρλά ππεξβαίλεη ηηο ζπκβαηηθέο ζπλήζεηεο ηεο θαηάδεημεο (pointing), 

επηινγήο (selecting), είζνδν θεηκέλνπ (text-entry), θνθ..  

 

Εηθόλα 1: Ελδεηθηηθά ζηηγκηόηππα δηαθόξσλ ελδεηθηηθώλ ηύπσλ δηαδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ 

Οη ρξήζηεο θεξδίδνπλ απφ απηή ηελ πνηθηιία, κηαο θαη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εθηειέζνπλ ζεηξά θαζεθφλησλ ζε εχξνο πιαηζίσλ ρξήζεο (contexts of use), δηακέζνπ ηνπ 

ρεηξηζκνχ επξείαο γθάκαο αληηθεηκέλσλ ‗ζρεηηθψλ κε ην πεδίν‘ (‗domain-specific‘), ηα νπνία 

                                                 

1
 https://developers.google.com/gadgets/  

2
 https://angularjs.org/  

3
 http://www.gwtproject.org/  

https://developers.google.com/gadgets/
https://angularjs.org/
http://www.gwtproject.org/
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κπνξεί λα έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο ή λα είλαη ζπκβαηά κε δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο πξνδηαγξαθψλ (π.ρ. Yahoo widgets spec, Google Gadgets spec., θνθ.). Δίλαη ινηπφλ 

εκθαλέο φηη εηζεξρφκαζηε ζε κηα λέα θάζε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε δηεπαθψλ, φπνπ ηα 

δηαδξαζηηθά ζηνηρεία δηαηίζεληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα (π.ρ. δσξεάλ, αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ βηβιηνζήθεο, θαηαλεκεκέλα ζε ‗απνζήθεο‘ – repositories, θνθ.), ελψ ε 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπο (θαηά ηε ζρεδίαζε δηεπαθψλ) δελ εμππεξεηείηαη απφ ηε 

ζπλαξκνιφγεζε αληηθεηκέλσλ (process of assembling components) . Ωζηφζν, ε δηαρείξηζε 

πνηθίισλ ζπιινγψλ αληηθεηκέλσλ (diverse collections of elements), επηβάιεη νπζηαζηηθέο 

πξνθιήζεηο, κηαο θαη πινπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, κπνξεί λα πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, πηζαλφηαηα δηαθνξεηηθά APIs ή αθφκα θαη πξνγξακκαηηζηηθά 

κνληέια (programming models), ελψ ηνπιάρηζηνλ θάπνηνο βαζκφο θνξεηφηεηαο (portability) 

απαηηείηαη νχησο ψζηε λα δηαλέκνληαη θαη εθηεινχληαη απξφζθνπηα θαηά κήθνο δηαθνξεηηθψλ 

θαη αλά πεξίπησζε ξηδηθά (radically different) εηεξνγελψλ κεηαμχ ηνπο, πιαηζίσλ ρξήζεο. Σα 

πξνεγνχκελα κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ησλ δηεπαθψλ, εγείξνληαο ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηε θάζε ζρεδίαζεο ε νπνία κε γνξγφ ξπζκφ απνκαθξχλεηαη απφ κηα θαηά θαλφλα 

κνλνρξεζηηθή δηαδηθαζία (single-designer mode), ζε κηα πην ζπλεξγαηηθή θαη θαηαλεκεκέλε 

δηάηαμε. Δίλαη πην ζπλεξγαηηθή ππφ ηελ έλλνηα πσο ε ζρεδίαζε θάζε δηεπαθήο δελ αληαλαθιά 

κφλν ηε θηινζνθία ηνπ επηθεθαιήο ζρεδηαζηή (chief designer), αιιά επίζεο ηε θηινζνθία ησλ 

ζρεδηαζηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ νηθείσλ (custom) αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Δίλαη πην θαηαλεκεκέλε, κηαο θαη ε ζρεδίαζε αληαλαθιά ηε ζπλεηζθνξά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ 

δηαζρίδνληαο φξηα νκάδσλ θαη θπζηθψλ νξίσλ. Ωο απνηέιεζκα, ε ζρεδίαζε ηεο δηεπαθήο λνείηαη 

σο δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο αληηθεηκέλσλ (ζηα πιαίζηα ελφο product line), θηηαγκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. Τπφ απηφ ην ζθεπηηθφ είλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα εγθαζηδξχζνπκε 

ζρεδηαζηηθέο ξνέο (processes), ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ  απνθιίζεηο (variations) ζε φιεο ηηο φςεηο 

ηνπο.  Τπφ απηφ ην πιαίζην, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ή affordances) θαη κε-ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο, αλαδεηθλχνληαη σο θξίζηκεο ζεκαζίαο ηδηφηεηεο φρη κφλν ηνπ ζρεδηαζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο (π.ρ. ηερλνπξγήκαηνο θαη δηεπαθήο), αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζήο ηνπο. 

 ηξαηεγηθέο Αλάπηπμεο Πξνεγκέλσλ Αληηθεηκέλσλ 

Γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ.domain specific), φπσο απηψλ κε ηα 

νπνία θαηαπηάλεηαη ε ελ ιφγσ εξγαζία θαη γηα ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ (affordances) ζε απηά (π.ρ. θνηλσληθήο θαη νκαδηθήο ελεκεξφηεηαο, 

θνηλσληθήο εκηδηαθάλεηαο, ελδηάκεζεο δηάδξαζεο, θνθ., βι. ), απαηηείηαη ε πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ (Platform Administration Practices)[8]. Απηά αθνξνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα: α) επαχμεζεο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ππαξρφλησλ αληηθεηκέλσλ 

(component augmentation), β) ηεο επέθηαζεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ηεξαξρίαο εξγαιεηνζεθψλ 

(toolkit expansion), γ) ηεο ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ (integration) θαη δ) ηεο αθαίξεζεο 

(abstraction) νχησο ψζηε ηα ζηνηρεία λα είλαη πιήξσο απεμαξηεκέλα απφ ηα θπζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξψληαο θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνζαξκνζηνχλ ζε πνιιαπιά πιαίζηα 

ρξήζεο. Οη ελ ιφγσ ηαθηηθέο νξίδνληαη θάησ απφ ηνλ φξν ‗Platform Administration 

Practices‘[8]. 

 Επαύξηζη Διαδπαζηικών Ανηικειμένων (Component Augmentation) 

Η ελ ιφγσ ηαθηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη βειηίσζε – 

εκπινπηηζκφο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο αληηθεηκέλσλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ζηα πιαίζηα ηθαλνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, πνπ δελ 

πξνβιέπνληαλ σο κέξνο ηεο αξρηθήο πινπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ.  

 

Εηθόλα 2: Ελδεηθηηθό ζηηγκηόηππν επαύμεζεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ δέληξνπ 

(‘RadioCheckTree’) 

ηελ Δηθφλα 2, π.ρ. παξνπζηάδεηαη κηα νηθεία επαπμεκέλε εθδνρή ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ δέληξνπ (tree) ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ java/swing, ψζηε λα ππνζηεξίμεη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα πξν-επηινγήο (pre-selection) θαη κεηά-

επηινγήο (meta-selection). Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ επαχμεζεο αληηθεηκέλσλ 

παξνπζηάδνληαη επίζεο ζηελ Δηθφλα 3. ην πάλσ κέξνο απεηθνλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ελζσκάησζεο ζηνπο δηαιφγνπο επηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ, κέξνπο πιεξνθνξίαο (βι. νκαδηθή 
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ελεκεξφηεηα) πνπ ζηφρν έρεη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ ζχγρξνλα θαη θαηαλεκεκέλα 

ζπλεξγαδφκελσλ ρξεζηψλ.  

Δλαιιαθηηθά ζηελ Δηθφλα 3, θαίλνληαη ελδεηθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο ψζηε λα άγνπλ 

ζρεηηθή κε ην ππνθείκελν πεδίν θάζε θνξά πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηινγήο ή 

πινήγεζεο αλάινγα, θαη γεληθφηεξα ηε ππνζηήξημε απηψλ πνπ νλνκάδνληαη βαζηζκέλσλ ζηελ 

πξναγσγήο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δηεπαθψλ.  

 

Εηθόλα 3: Ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πεξηπηώζεσλ επαύμεζεο αληηθεηκέλσλ 

Τπνζηήξημε γηα επαχμεζε ππνζηεξίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο  εξγαιεηνζήθεο κέζσ ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο, απνηειεί σζηφζν πνιχ απαηηεηηθφ θαζήθνλ κηαο θαη πξνυπνζέηεη άξηζηε 

γλψζε ηεο θηινζνθίαο, αξρηηεθηνληθήο θαη δνκήο ηεο εθάζηνηε εξγαιεηνζήθεο-ζηφρνπ.  

 Επέκηαζη Αλληλεπιδπαζηικήρ Ιεπαπσίαρ Επγαλειοθήκηρ (Toolkit Expansion) 

Δπέθηαζε απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ξηδηθά λέσλ δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπηδξαζηηθήο εξγαιεηνζήθεο θαη κε ηξφπν πνπ λα θαζηζηά κε νξαηφ 

φηη πξφθεηηαη πεξί ηέηνησλ δηακέζνπ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ ζηπι ηεο 
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εξγαιεηνζήθεο[9][10]. Η ηθαλφηεηα επέθηαζεο είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο λέσλ ηχπσλ ππνδνρέσλ θαη κεηαθνξψλ (π.ρ. βηβιίνπ, δσκαηίνπ, θνθ.). Γεδνκέλνπ 

φηη ε επέθηαζε ζηεξίδεηαη ζηελ επηλφεζε λέσλ ηχπσλ ππνδνρέσλ εκπιέθεη επίζεο ηε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ πνιηηηθψλ ηνπνινγίαο (topology policies - layouts).  

 Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο ππνδνρέσλ θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 4. ηελ πάλσ πιεπξά 

βιέπνπκε έλα ππνδνρέα πνπ πινπνηεί ηελ κεηαθνξά ηνπ πεληαγξάκκνπ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζηε θάησ θαη αξηζηεξή πιεπξά έλα νηθείν ππνδνρέα ηχπνπ γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ζρεηηθνχ ζελαξίνπ, θαη ζηε θάησ θαη δεμηά πιεπξά έλα 

εζηηαδφκελν (zoomable) εμεηδηθεπκέλν ππνδνρέα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξνληθήο απνηχπσζήο 

πιεξνθνξίαο (Ηκεξνιφγην) ηνπ ηχπνπ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηέρεη.  

 

   

Εηθόλα 4: Παξαδείγκαηα επέθηαζεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ swing γηα ηελ εηζαγσγή λένπ 

ηύπνπ ππνδνρέσλ 

 Ενζωμάηωζη (Integration) 

Η ελζσκάησζε αθνξά εμέρνπζαο ζεκαζίαο ηδηφηεηα ζηε ζπλαξκνιφγεζε δηεπαθψλ ππφ 

ηελ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο κίμεο αληηθεηκέλσλ κε βάζε έλα πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν a) 



6 

 

αλεμαξηήησο πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν ππαθνχεη θάζε widget, b) ηεο 

εξγαιεηνζήθεο ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη c) ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ κε βάζε ηα νπνία 

είλαη πινπνηεκέλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δπλαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο εμππεξεηεί ηελ 

αλάγθε αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ δηαδξαζηηθψλ βηβιηνζεθψλ, αλεμαξηήησο πεξηβάιινληνο 

πινπνίεζεο, κε εληαίν ηξφπν. ην πξφζθαην παξειζφλ ππήξμαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο ελζσκάησζεο κηαο βηβιηνζήθεο ζε κηα άιιε, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ 

ηαπηφρξνλα θαη ζηελ πεξίπησζε αιιεινεμαξηήζεσλ, (βιέπε γξαθηθέο εξγαιεηνζήθεο θαη 

ζπκβαηηθέο θιάζεηο αληηθεηκέλσλ), αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ γεληθεχνληαη λα θαιχςνπλ θάζε 

είδνπο δηαδξαζηηθφ αληηθεηκέλνπ θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα κε-εγγελψο ππνζηεξηδφκελα (δει. 

non-native). 

 Αθαίπεζη (Abstraction) 

Η ππνζηήξημε θαηάιιεινπ επηπέδνπ αθαίξεζεο απαηηεί εηδηθή πξφλνηα ψζηε ηα ζηνηρεία 

κηαο δηεπαθήο λα παξέρνληαη κε ηξφπν πνπ λα είλαη πιήξσο απαιιαγκέλα ησλ θπζηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο κφλν ηφηε κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ αλαιφγσο ζε ζρέζε κε 

δηαθνξεηηθά πξνθίι ρξεζηψλ θαη πιαηζίσλ ρξήζεο. Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ, εξγαιεην-

θεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε δηεπαθψλ ζπρλά δηεθδηθνχζαλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

αθαίξεζεο, σζηφζν ε πξαθηηθή ππνδεηθλχεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ππνζηήξηδαλ 

ήηαλ θάπνηαο κνξθή γελίθεπζε. 

 ύλζεζε ηερληθώλ θαη δπλαηόηεηεο 

ην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε ησλ 

αλσηέξσ ηαθηηθψλ έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηφ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ 

δηεπαθέο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηαπηφρξνλα επαχμεζε, επέθηαζε θαη ελζσκάησζε βηβιηνζεθψλ κε 

εληαίν θαη αθεξεκέλν ηξφπν. Γπζηπρψο, παξφηη ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζεγγίζεηο ε δπζθνιία 

παξακέλεη πςειή θαη απηφ κπνξεί εχθνια λα δηαπηζησζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. 

πγθεθξηκέλα, ζην πάλσ κέξνο ηεο δηεπαθήο ζηελ Δηθφλα 5, παξαηεξνχκε ην απνηέιεζκα ηεο 

εκπινθήο ησλ αλσηέξσ ηαθηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ελδεηθηηθνχ ζελαξίνπ πνπ αθνξά ην 

παίγλην ηνπ πνδνζθαίξνπ (Soccer game). Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε ελδεηθηηθή επέθηαζε 

ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ java/swing ψζηε λα ππνζηεξίμεη έλα λέν ηχπν ππνδνρέα, απηφ ηνπ 

‗Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ‘ (Soccer Field). Γεδνκέλνπ φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ νξακαηηδφκελνπ 

ζελαξίνπ ρξήζεο, ην ελ ιφγσ παίγλην πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ππφ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο: 
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α) αθνπζηηθή αιιειεπίδξαζε ζε πεξίπησζε εκπινθήο ηπθινχ ρξήζηε θαη β) απνηχπσζε κε 

ηξφπν ελδεδεηγκέλν γηα εθηέιεζε δηακέζνπ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηχπνπ android ζηελ πεξίπησζε 

θηλεηνχ ρξήζηε, ζα έπξεπε λα επεθηαζνχλ θαη επεθηάζεθαλ κε αθξηβψο ην ίδην ζθεπηηθφ θαη νη 

εξγαιεηνζήθεο ελφο νηθείνπ non-visual toolkit, αιιά θαη ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ Android.  

 

Εηθόλα 5: Ελδεηθηηθά ζελάξηα ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ δηαρείξηζεο πιαηθόξκαο 

ε θάζε πεξίπησζε, νη επεθηάζεηο δελ πξνλφεζαλ κφλν σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ππνδνρέσλ, αιιά θαηαπηάζηεθαλ επίζεο 

θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αιγνξηζκηθή πινπνίεζε ηεο ππνζηεξηδφκελεο ηνπνινγίαο. 

Δπηπιένλ, νη αλαθεξφκελνη ππνδνρείο θέξνπλ εθηφο ησλ θνηλψλ θαη ηδηαίηεξα (κεκνλσκέλα – 

πνιπκνξθηθά) ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηνπ πιαηζίνπ ρξήζεο γηα ην νπνίν 

πξννξίδνληαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ swing, ν ππνδνρέαο ππνζηεξίδεη 
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θνηλσληθή ελεκεξφηεηα (social awareness), δηακέζνπ ησλ θεξθίδσλ πνπ πινπνηεί. Όζν 

πεξηζζφηεξεο νη ελεξγέο θεξθίδεο (απνηέιεζκα επαχμεζεο θαη ελζσκάησζεο), ηφζν 

πεξηζζφηεξνη νη παξαηεξεηέο θαη ην ελδηαθέξνλ  ζηνλ αλάινγν αγψλα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Non-visual toolkit, ην γήπεδν ρσξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ λνεηψλ γξακκψλ θαη ζηειψλ 

νξίδνληαο θειία, ππνδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη άγνληαο πιεξνθνξία ζην ρξήζηε 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ παίρηε ζην γήπεδν. Απφ ηελ άιιε ζηελ πεξίπησζε ηνπ android, 

ππνζηεξίδεη κεηαμχ άιισλ ηε γξαθηθή απνηχπσζε ηεο επηιεγκέλεο ηξνρηάο θίλεζεο ηνπ παίρηε 

κε βάζε ηε ρεηξνλνκία ηνπ ρξήζηε ηνπ παηγλίνπ.  

Με ηελ ίδηα ινγηθή αλάινγα δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ησλ ζρεηηθψλ εξγαιεηνζεθψλ 

(java/swing, NVT θαη Android/UI) έρνπλ επεθηαζεί ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ην αιιειεπηδξαζηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ παίρηε πνδνζθαίξνπ (Soccer Player). ε θάζε πεξίπησζε ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελαιιαθηηθψλ πινπνηήζεσλ δηαθέξνπλ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ ρξήζεο γηα λα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε ρξήζε ηνπο. Οκνίσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελδεηθηηθνχ ζελαξίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο Δηθφλα 5. 

ε απηφ ην πιαίζην βιέπνπκε ηελ επαχμεζε θαη επέθηαζε εξγαιεηνζεθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ελαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ απεηθφληζε κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Καη 

εδψ παξαηεξνχκε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ αλά πεξίπησζε ζε ξηδηθά εηεξνγελείο 

δηεπαθέο, ηφζν ζε επίπεδν γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, εξγαιεηνζεθψλ, θπζηθψλ, ζπληαθηηθψλ, 

ιεθηηθψλ ηδηνηήησλ, θνθ.. 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πξνθχπηεη ε ηδέα κηαο κνξθήο ζπλαξκνιφγεζεο 

εθδφζεσλ δηεπαθήο πνπ παξφηη δηαθέξνπλ ζε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ θνηλφ ηχπν 

πξνγφλνπ. Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη νη επίγνλνη ηνπ ππνδνρέα δελ πξνέθπςαλ ηπραία αιιά απφ 

ηελ εθαξκνγή ηαθηηθψλ αλάπηπμεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα. Σν εξψηεκα 

είλαη θαηά πφζν απηή ε έλλνηα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο κπνξεί θαη κε πνην ηξφπν λα γεληθεπηεί θαη 

λα θαηαζηεί θαζνιηθή, αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο ή ηερλνινγηθήο γεληάο. Σν εξψηεκα απηφ 

αλαιχεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη παξαθάησ. 

 Επηζθόπεζε πξνβιήκαηνο 

Η πξφζθαηε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζπιινγψλ αληηθεηκέλσλ θαηαδεηθλχεη φηη ε 

επηζηξάηεπζε ησλ παξαπάλσ ηαθηηθψλ κε ηελ ηξέρνπζα γεληά ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ 

εξγαιεηνζεθν-θεληξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ζεηξά επηπηψζεσλ. πγθεθξηκέλα: 
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a. Δπηθέξνπλ ηδηαηηέξσο απμεκέλν βαζκφ πνιππινθφηεηαο κηαο θαη εκπιέθνπλ ηελ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε αθεξεκέλσλ πςεινχ επηπέδνπ (abstract top-

level) ππνδνρέσλ, 

b. Απαηηνχλ ηνλ νξηζκφ θαηάιιεισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δηαρεηξηζηψλ δηάηαμεο (layout 

managers), γηα ηελ πινπνίεζε θάζε θνξά ηεο επηζπκεηήο ζηξαηεγηθήο ππνδνρήο 

(containment strategy) (βι. π.ρ. κεηαθνξά δσκαηίνπ), 

c. πλεπάγνληαη ρξήζε κε-εγγελψο ππνζηεξηδφκελσλ αληηθεηκέλσλ, πεξηνξίδνληαο ηε 

θνξεηφηεηά ηνπο θαηά κήθνο δηαθνξεηηθψλ πιαηθνξκψλ, κηαο θαη ηα νηθεία 

αληηθείκελα πηζαλφηαηα δελ ππνζηεξίδνληαη ζε άιιεο πιαηθφξκεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο αλάπηπμεο δηεπαθψλ φπσο ε 

κνληεινθεληξηθή κεραληθή πξνζθέξνπλ κελ κηα αδηακθηζβήηεηα θαιχηεξε βάζε γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά πζηεξεί ζε εξγαιεία πνπ αληηκεησπίδνπλ επηηπρψο ηηο 

παξαπάλσ δπζιεηηνπξγίεο. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απνξξένπλ απφ ηελ ελαπφζεζε ζηε ρξήζε 

αθεξεκέλεο ζεκεηνινγίαο θαη γισζζψλ ζήκαλζεο, επηηξέπνληαο ηνλ νξηζκφ αθεξεκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηε κεηέπεηηα δηαζχλδεζή ηνπο κε δηαδξαζηηθά ιεμηθά ππνζηεξηδφκελα απφ ηελ 

πιαηθφξκα-ζηφρν. Σέηνηνπ είδνπο δηαζπλδέζεηο πξνυπνζέηνπλ ζρήκαηα κεηαζρεκαηηζκψλ ηα 

νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάζεζε ηεο παξνπζίαζεο ζε ζρεηηθνχο κε ηελ πιαηθφξκα 

renderers (platform-specific renderers). Ωζηφζν, έρνληαο σο απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηελ 

ππνζηήξημε θνξεηφηεηαο θαη ζηφρν ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ αθεξεκέλσλ specifications 

ηνπο, νη κνληειν-θεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηνξίδνληαη ζηελ ππνζηήξημε απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

εθείλσλ ησλ δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη εγγελψο ππνζηεξηδφκελα απφ ηηο πην δεκνθηιείο 

εξγαιεηνζήθεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ε εθθξαζηηθή ηνπο επάξθεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

ππνζηήξημε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απιψλ (form-based) δηεπαθψλ.  

 Κίλεηξα θαη πλεηζθνξά 

Η παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο. πγθεθξηκέλα ζηε βάζε πηνζέηεζεο κηαο κνληειν-θεληξηθήο νπηηθήο, ε 

νπνία ζεσξείηαη σο ην ελδεδεηγκέλν πιαίζην αλαθνξάο σο πξνο ηελ ππνζηήξημε θνξεηφηεηαο 

επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ παξαθάησ αδπλακηψλ: 
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 Η κνληειν-θεληξηθή κεραληθή δηεπαθψλ ππνζέηεη ζπκβαηηθά εγγελψο 

ππνζηεξηδφκελα ιεμηθά, σο εθ ηνχηνπ δελ ππνζηεξίδεη θαηλνθαλή ή νηθεία 

widgets πινπνηεκέλα ζηελ θνξπθή εγγελψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Η κνληειν-θεληξηθή κεραληθή δηεπαθψλ δελ ππνζηεξίδεη αλάκεηθηεο (mixed) 

αιιειεπηδξαζηηθέο ηεξαξρίεο ζπλδπάδνληαο δηαδξαζηηθά αληηθείκελα απφ 

δηαθνξεηηθέο εξγαιεηνζήθεο (π.ρ. Swing, JGraph, prefuse).  

Σα παξαπάλσ παξαθηλνχλ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, ε νπνία επεθηείλεη ηελ ηξέρνπζα γεληά 

κνληειν-θεληξηθψλ κεζφδσλ κεραληθήο δηεπαθψλ εμεηάδνληαο: 

 Σερληθέο γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ 

(affordances) θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε κνληειν-θεληξηθά πιαίζηα αλάπηπμεο 

(model-driven development framework), φπσο ε UsiXML. 

 Νέεο ηερληθέο γηα ηελ πξνδηαγξαθή (ελ αληηζέζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ) θαη 

κνληεινπνίεζε δηαδξαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ έηζη ψζηε λα  αμηνπνηνχλ 

θαηλνθαλή δηαδξαζηηθά affordances ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ πινπνηεζεί 

δηακέζνπ νηθείσλ ζρεηηθψλ-πιαηθφξκαο widgets   

 Νέα εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ κνληειν-

θεληξηθψλ πιαηζίσλ αλάπηπμεο, φπσο ε UsixML, λα ρξεζηκνπνηνχλ (δει. link-to) 

πινπνηεκέλα (non-native) δηαδξαζηηθά αληηθείκελα.  

 Δνκή θαη νξγάλσζε εξγαζίαο 

Σν ππφινηπν ηεο εξγαζίαο δνκείηαη σο εμήο: ην Κεθάιαην 2, εμεηάδνληαη νη 

δπλαηφηεηεο ησλ state of the art γισζζψλ πεξηγξαθήο αληηθεηκέλσλ (widgets) θαη κεζφδσλ 

πεξηγξαθήο δηεπαθψλ. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε θηινζνθία ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο 

θαη ζηελ αλάδεημε κεηνλεθηεκάησλ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο πινπνίεζεο 

δηεπαθψλ. ην Κεθάιαην 3, πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο κηαο 

λέαο γιψζζαο πεξηγξαθήο widgets, WSL (Widget Specification Language), ελψ αηηηνινγνχληαη 

νη ζρεδηαζηηθέο επηινγέο κε βάζε γλσζηέο αδπλακίεο ησλ γλσζηψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο θαη 

απαηηήζεηο. ην Κεθάιαην 4, παξνπζηάδνληαη εξγαιεία πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

λέαο γιψζζαο (WSL) θαη πσο απηά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνπκε 

θαη παξάγνπκε δηεπαθέο. ην Κεθάιαην 5, κέζα απφ ελδεηθηηθά θαη πνιχ απαηηεηηθά ζελάξηα 

ρξήζεο αλαδεηθλχνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαη ηα 
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εξγαιεία ηεο. Σέινο, ζην Κεθάιαην 6, γίλεηαη ζχλνςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο 

αλαδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαη πσο απηέο απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ. 
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Κεθάιαην 2 – State of the Art 

 Γιώζζεο Πεξηγξαθήο Αληηθεηκέλσλ 

Οη γιψζζεο πεξηγξαθήο αληηθεηκέλσλ αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηφλνκσλ εθαξκνγψλ κηθξήο θιίκαθαο, ελδεδεηγκέλσλ γηα ρξήζε είηε ζην 

web είηε ζηηο πην δεκνθηιείο πιαηθφξκεο PC (Windows θαη MacOS). Η πινπνηνχκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πεξηνξίδεηαη εθ θχζεσο ζηελ ππνζηήξημε απιψλ θαζεθφλησλ φπσο 

παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαηξνχ, λέσλ, ζεκεησκαηάξην, rss feeds, ξνιφη, εκεξνιφγην, θνθ. Η 

ηερλνινγίεο πεξηγξαθήο ησλ δηεπαθψλ πεξηνξίδνληαη ζην ζχλνιν ζηελ HTML, CSS θαη 

JavaScript. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππνζηεξίδεηαη θαη ε γιψζζα flash (βι. Google gadgets). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα αληηθείκελα νξίδνληαη ζηα πιαίζηα ελφο archive (ζπκπηεζκέλνπ 

αξρείνπ κε γλσζηή επέθηαζε), θαη απνηεινχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δηεπαθήο (html code) 

θαη έλα xml αξρείν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο, α) φλνκα, β) πεξηγξαθή, γ) ειάρηζηε έθδνζε runtime γηα ηελ 

εθηέιεζή ηνπο, θαη ζε θακία πεξίπησζε ε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ή θσδηθνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ 

API ηνπο. Γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη ε ρεηξνθίλεηε πξν-εγθαηάζηαζε εηδηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ εθηέιεζεο (widget servers). Απφ ζρεδίαζήο ηνπο, δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ή δηαζχλδεζεο αλακεηαμχ ηνπο.  

Οη πην γλσζηέο γιψζζεο πεξηγξαθήο widgets είλαη ηα Google Gadjets, ηα Yahoo! 

Widgets, θαη α opera widgets. Σα google gadgets ελδείθλπληαη γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ web 

δηακέζνπ ελφο plugin πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί πξψηα ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε, ηα yahoo ! 

widgets ελδείθλπληαη γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ ζηαζεξνχ ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Windows ή MacOS θαη ηα Opera widgets ηα νπνία επίζεο ελδείθλπληαη γηα ρξήζε ζε 

πεξηβάιινλ PC.  

ε θακία πεξίπησζε νη ελ ιφγσ γιψζζεο πεξηγξαθήο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαιεηνζεθψλ, φπσο ηεο java/swing, SWT, Qt, 

θνθ.. Όπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, νη ζρεηηθέο γιψζζεο ελδείθλπληαη θαη‘ 

απνθιεηζηηθφηεηα γηα: α) ηελ απιή πεξηγξαθή απηφλνκσλ εθαξκνγψλ θαη φρη 

αιιειεπηδξαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ  θιάζεσλ, β) ηελ ππνζηήξημε κφλν web πξνηχπσλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο, γ) θαη ηε ζπκπίεζε θαη δφκεζε ηεο εζσθιεηφκελεο πιεξνθνξίαο ηνπο, 

κε ηξφπν πνπ λα είλαη δηαρεηξίζηκν απφ ελδεδεηγκέλα runtime environments. 
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Εηθόλα 6: Google Gadgets 

 

   

Εηθόλα 7: Yahoo! widgets 
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 Γιώζζεο βαζηζκέλεο ζηε κνληεινθεληξηθή κεραληθή δηεπαθώλ 

Η αλάπηπμε γισζζψλ ζήκαλζεο αλεμάξηεησλ ζπζθεπήο, φπσο ε XML, επέηξεςε ηελ 

αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ πξνδηαγξαθήο δηεπαθψλ ππφ ηνλ ηχπν κνληέισλ πνπ 

αλαπαξηζηνχλ δνκέο θαη δπλαηφηεηεο πνπ παξαδνζηαθά ‗θσιηάδνληαη‘ ζε βηβιηνζήθεο 

δηαδξαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη γιψζζεο απηέο ζπρλά αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίδεηο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, γεγνλφο πνπ δξνκνιφγεζε θαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ελνπνηεκέλσλ πιαηζίσλ αλαθνξάο (π.ρ. CAMΔLEON). 

 UIML 

Η UIML
4
[24] είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο de facto 

πξνηχπσλ γισζζψλ πεξηγξαθήο δηεπαθψλ αλεμαξηήηνπ ζπζθεπήο[18]. Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο 

δηεπαθήο απαηηείηαη ε ζχληαμε ελφο εγγξάθνπ UIML ην νπνίν πεξηιακβάλεη δνκέο παξνπζίαζεο 

θαηάιιειεο γηα ηηο ζπζθεπέο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε δηεπαθή. ηε ζπλέρεηα, ην έγγξαθν 

ηεο UIML αληηζηνηρίδεηαη απηφκαηα ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή — 

γηα παξάδεηγκα ζηελ XHTML, ηε WML, ηε VoiceXML, ηε C++ (κε ηε βνήζεηα κηαο 

βηβιηνζήθεο φπσο ε MFC), ηε Java (κε κηα βηβιηνζήθε φπσο ην swing), θ.ν.θ. Σν ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο UIML είλαη φηη δηαρσξίδεη ηε δηεπαθή ζε έμη ηκήκαηα (βιέπε Δηθφλα 8), 

αληί ησλ θιαζηθψλ ηξηψλ ηνπ κνληέινπ MVC. 

Πλατφόρμα / 

Μεταφορά 

διεπαφής

Δομή

Στιλ

Σσμπεριφορά

Περιετόμενο

Εφαρμογή

Παρουσίαση

Δ
ι
ε
π
α
φ
η

Λογική

 

Εηθόλα 8: Σν κνληέιν ηεο UIML
5
 

                                                 

4
 http://www.uiml.org/ 

5
 Απφ [18]. 

http://www.uiml.org/
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πγθεθξηκέλα, κηα δηεπαθή πξνζεγγίδεηαη σο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ (elements) κε ηα 

νπνία αιιειεπηδξά ν ρξήζεο. Κάζε ζηνηρείν ηεο δηεπαθήο νλνκάδεηαη ηκήκα (part), κε ηελ ίδηα 

ινγηθή πνπ έλα κεραλνθίλεην φρεκα απνηειείηαη απφ ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα ηεο δηεπαθήο 

κπνξεί λα νξγαλψλνληαη δηαθνξεηηθά γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηειηθψλ ρξεζηψλ φπσο θαη 

γηα δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο ηειηθψλ ζπζθεπψλ. Κάζε ηκήκα ηεο δηεπαθήο έρεη πεξηερφκελν 

(π.ρ. θείκελν, ήρνπο, εηθφλεο, θνθ.), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξίαο 

πξνο ην ρξήζηε. Κάπνηα ηκήκαηα ηεο δηεπαθήο κπνξεί λα ιακβάλνπλ είζνδν απφ ην ρξήζηε. 

Απηφ επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηεο ρξήζεο ηερλνπξγεκάησλ φπσο κηαο ιίζηαο, θνπκπηψλ, θνθ. 

Μηαο θαη ηα ηερλνπξγήκαηα πνηθίινπλ απφ ζπζθεπή ζε ζπζθεπή, ε νπζηαζηηθή δηαζχλδεζε 

(mapping) κεηαμχ ελφο ηκήκαηνο ηεο δηεπαθήο θαη ηνπ ζπζρεηηδφκελνπ ηερλνπξγήκαηνο 

(widget), γίλεηαη δηακέζνπ ηε ρξήζεο άιισλ ζηνηρείσλ ηεο UIML, ηα νπνία νξίδνληαη 

αλεμάξηεηα (κέζσ ησλ <presentation> ή <propery> εηηθεηψλ). Ο πξνζδηνξηζκφο κηαο δηεπαθήο 

ζηα πιαίζηα ηεο UIML απαληά ζηα αθφινπζα έμη εξσηήκαηα: 

- Πνηα ηκήκαηα (parts) απαξηίδνπλ (Δομή) ηε δηεπαθή? 

- Ση στυλ παξνπζίαζεο πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε θάζε ηκήκα ? (κέγεζνο θφληνπ, 

ρξψκα, θνθ.) 

- Ση περιεχόμενο γηα θάζε ηκήκα? (θείκελν, ήρνη, εηθφλεο, θνθ) 

- Ση ζπκπεξηθνξά έρνπλ ηα ηκήκαηα? 

- Πσο ζπλδένληαη (connect) κε ην πεξηβάιινλ ηεο δηεπαθήο? (business logic, πεγέο 

δεδνκέλσλ, αιιειεπηδξαζηηθή εξγαιεηνζήθε) 

- Πσο δηαζπλδένληαη κε κηα εξγαιεηνζήθε ζηφρν? 

ήκεξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο δηεπαθψλ κε ηελ ρξήζε ηεο UIML. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ είηε 

πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα είηε ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία Harmonia
6
. Αλ θαη ηα 

εξγαιεία απηά δελ είλαη επξέσο δηαζέζηκα νχηε νινθιεξσκέλα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ 

γξήγνξε αλάπηπμε δηεπαθψλ.  

Δλδεηθηηθά, ζα πεξηγξάςνπκε έλα απφ ηα εξγαιεία απηά ην νπνίν δηαηίζεηαη κέζσ ηεο 

θνηλνπξαμίαο Harmonia. To uDevelop είλαη έλα εξγαιείν γξήγνξεο αλάπηπμεο δηεπαθψλ κε ηελ 

ρξήζε ηεο UIML. ηελ Δηθφλα 9, παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή δηεπαθή ηνπ εξγαιείνπ ε νπνία είλαη 

                                                 

6
 http://www.harmonia.com/  

http://www.harmonia.com/
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παξφκνηα κε δηεπαθέο άιισλ εξγαιείσλ γξήγνξεο αλάπηπμεο δηεπαθψλ. ην παξάδεηγκα ηεο  

Δηθφλα 9, ζπλνςίδεηαη κηα πξσηφηππε δηεπαθή γηα ην έξγν eKoNE[25].  

 

Εηθόλα 9: ηηγκηόηππν ηνπ εξγαιείνπ uDevelop 

ην θάησ ππν-παξάζπξν πνπ απεηθνλίδεηαη δηακέζνπ ηεο Δηθφλα 9, παξνπζηάδεηαη ηκήκα ηνπ 

αξρείνπ UIML απφ ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε ηειηθή δηεπαθή (βι. Δηθφλα 10).           

 
Εηθόλα 10: Πξσηόηππν δηεπαθήο κε ρξήζε ηεο UIML 
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Η ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή παξάγεηαη αληηζηνηρίδνληαο δνκέο ηεο UIML ζε ζπληζηψζεο 

Java/Swing. πγθεθξηκέλα ε πξνδηαγξαθή ηεο UIML γηα ην παξάζπξν ζπκπεξίιεςεο είλαη: 

<uiml> 

  <peers> 

    <presentation id="base" base="Java_1.4_Harmonia_1.3"/> 

  </peers> 

<interface> 

<structure> 

       <part id="JFrame" class="JFrame" where="last" 

export="optional" how="replace"> 

<part id="MultiLineLabel1" class="MultiLineLabel" where="last" 

export="optional" how="replace"> 

<style export="optional" how="cascade"/> 

       </part>  

  … 

</structure> 

<style> 

       <property part-name="JFrame" name="size" 

export="optional" 

how="replace">620,527</property> 

       <property part-name="JFrame" name="title" 

export="optional" 

how="replace"><[CDATA[eKoNES]></property> 

       <property part-name="JFrame" name="layout" 

export="optional" 

how="replace">null</property> 

<property part-name="JFrame" name="location"> 

63,8</property> 

… 

Η αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή γηα ηε ιίζηα ζην εζσηεξηθφ παξάζπξν κε ηνλ ηίηιν «News» είλαη: 

<part id="JList1" class="JList" where="last" export="optional" how="replace"> 

<style> 

      <property part-name="JList1" 

name="location">15,9</property> 

      <property part-name="JList1" 

name="size">138,96</property> 

<property part-name="JList1" name="content"> 

<constant model="list"> 

          <constant value="Music"/> 

          <constant value="Television"/> 

          <constant value="Cinema"/> 

          <constant value="Theatre"/> 

          <constant value="Local News"/> 

          <constant value="Pharmacy"/> 

          <constant value="Religion"/> 

        </constant> 

</property> 

<property part-name="JList1" 

name="debugGraphicsOptions">FLASH_OPTION</property> 
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<property part-name="JList1" name="layout">null</property> 

      <property part-name="JList1" 

name="doubleBuffered">true</property> 

      <property part-name="JList1" 

name="background">128,255,255</property> 

   </style> 

</part> 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο είλαη απνζπάζκαηα απφ ην UIML αξρείν πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο πνπ αλαθέξακε. Βνεζνχλ φκσο ζην λα παξαηεξήζνπκε θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ην ινγηθφ επίπεδν ζην νπνίν εθθξάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο UIML θαη ν ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ απφ ηηο πινπνηεκέλεο θιάζεηο κηαο πιαηθφξκαο. Απηφ 

επηηξέπεη ζηε UIML ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή / αληηζηνίρηζε πξνδηαγξαθψλ ζε ζπληζηψζεο 

δηαθνξεηηθήο πιαηθφξκαο γεγνλφο πνπ εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ δηεπαθψλ. 

 XIML 

Η XIML[23] είλαη κηα γιψζζα πεξηγξαθήο δηεπαθψλ ε νπνία αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ην 

εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην ‗RedWhale Software Corporation‘. Πιένλ ππνζηεξίδεηαη απφ ην XIML 

θφξνπκ (http://www.ximl.org/), έλα επηρεηξεκαηηθφ (industrial) νξγαληζκφ ν νπνίνο αζρνιείηαη 

κε ηελ έξεπλα, δηάρπζε, πηνζέηεζε θαη πξνηππνπνίεζε ηεο XIML. Η XIML, δηαηξεί ηελ 

πεξηγξαθή (definition) κηαο δηεπαθήο ζε αληηθείκελα (components) θαη πςεινχ-επηπέδνπ δνκηθά 

ζηνηρεία κηαο δηεπαθήο: 

- Καζήθνληα (Tasks): business processes 

- Πεδίν (Domain): Οξίδεη κηα ηεξαξρία αληηθεηκέλσλ (components) 

- Υξήζηε (User): Οξίδεη κηα ηεξαξρία ηειηθψ-ρξεζηψλ 

- Παξνπζίαζε (Presentation) θαη Γηάινγν (Dialogue): Οξίδεη ηηο δξάζεηο (actions) ζηα 

πιαίζηα ηεο δηεπαθήο. 

Σα αληηθείκελα (components) αληηζηνηρίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζηνηρεία (concrete 

αλαπαξαζηάζεηο φπσο widgets.), ρξεζηκνπνηψληαο: 

- πζρεηίζεηο (Relations) 

- Attributes 

- Statements 

- Definitions 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο XIML, ζπγθαηαιέγνληαη: 

http://www.ximl.org/
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 Γελ είλαη εχθνιε ε ζπιινγή δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνλ 

αθξηβή νξηζκφ ηεο γιψζζαο δηακέζνπ δσξεάλ πεγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

  Βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα θαηά ηε θάζε ηεο 

ζρεδίαζεο θαη ζηε δηεξκήλεπζε θψδηθα ελ εθηειέζεη, θαη δελ ππάξρνπλ 

ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία δηαζέζηκα. 

 Άιιν πηζαλφ πξφβιεκα αθνξά ζην φηη δελ ππνζηεξίδεη επεθηάζεηο ηξηψλ 

(3rd party extensions) ή ζπγρξνληζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηεπαθήο. 

 Δίλαη αζαθέο πσο απηά ηα αληηθείκελα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

ηελ Δηθφλα 11, βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή κηαο απιήο δηεπαθήο (‗Hello World‘) ζε XIML θαη ην 

ελ εθηειέζεη απνηέιεζκά ηεο.  

 

 

Εηθόλα 11: Ελδεηθηηθό παξάδεηγκα αληηζηνίρηζεο XIML πεξηγξαθήο θαη παξαγόκελεο 

δηεπαθήο 

 DISL
7
 

Η DISL (Dialogue and Interface Specification Language)[19] απνηειεί ππνζχλνιν ηεο UIML 

θαη ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε γεληθεπκέλσλ (generic) θαη αλεμάξηεησλ θαλαιηνχ (modality-

independent) πεξηγξαθψλ δηαιφγνπ (dialogue descriptions). Οη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηε UIML 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ πεξηγξαθή γεληθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ (generic widgets) θαη βειηηψζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαδξαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (behavioral aspects). Σα 

γεληθεπκέλα αληηθείκελα εηζήρζεζαλ έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ην ξεηφ δηαρσξηζκφ ηεο 

παξνπζίαζεο (presentation) απφ ηε δνκή (structure) θαη ηεο ζπκπεξηθνξά (behavior), δειαδή 

ηελ απνκφλσζε ησλ ηδηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην ρξήζηε θαη ηε ζπζθεπή θαη ησλ εκπιεθφκελσλ 

                                                 

7
 http://it-bleul.de/publications/wm_rs_sb_hiccs37.pdf 
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θαλαιηψλ (modality channels) απφ κηα αλεμάξηεηε-θαλαιηψλ παξνπζίαζε. Η ρξήζε ηεο 

γεληθεπκέλεο ηδηφηεηαο αληηθεηκέλνπ (generic widget attribute), επηηξέπεη ηε ζπζρέηηζε θάζε 

widget κε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ιεηηνπξγηθφηεηαο (π.ρ. εληνιή – command, πεδίν θεηκέλνπ – 

text field, θνθ.). Μεραλέο ελδεδεηγκέλεο σ πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγφκελσλ πξνδηαγξαθψλ 

(rendering engines), κπνξνχλ λα δηεξκελεχζνπλ ηελ θσδηθνπνηεκέλε  ζε απηέο πιεξνθνξία, 

ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα ηεο δηεπαθήο (interface components), πνπ λα δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ θαλαιηνχ πνπ επηβάιιεηαη απφ ην 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο.  

Η ζπλνιηθή δνκή ελφο DISL εγγξάθνπ απνηειείηαη απφ κηα πξναηξεηηθή εηηθέηα ‗Head‘, 

ε νπνία αθνξά κέηα-πιεξνθνξίεο (meta-data) θαη κηα ζπιινγή απφ πξφηππα (templates), θαη 

δηεπαθέο (interfaces), απφ ηηο νπνίεο κφλν κηα δηεπαθή κπνξεί λα θαηαζηεί ελεξγή θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή. Οη δηεπαθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην δηάινγν (Dialogue), ηε δνκή 

(structure), ζηηιηζηηθέο πιεξνθνξίεο (style) θαη ηε ζπκπεξηθνξά (behavior), ελψ ηα πξφηππα 

(templates), κφλν γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε δνκή (structure) θαη ζηηιηζηηθέο πιεξνθνξίεο (style), 

έηζη ψζηε λα δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά κήθνο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ δηαιφγνπ 

(dialogue components). Σξέρνπζεο πινπνηήζεηο ππνζηεξίδνπλ ‗media players‘ γηα αξρεία ηχπνπ 

mp3 ζε θηλεηέο ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ή ζηηγκηφηππα ελφο ‗player‘ ελδεδεηγκέλνπ 

γηα ρξήζε ζε ζπκβαηηθνχο ππνινγηζηέο (PC) ειεγρφκελνπ εμ απνζηάζεσο δηακέζνπ θηλεηήο 

ζπζθεπήο.  

 

Εηθόλα 12: ηηγκηόηππν δηεπαθήο ελδεηθηηθνύ ζελαξίνπ ρξήζεο 
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Εηθόλα 13: The presentation component ηεο DISL 

 

Εηθόλα 14: Interaction component ηεο DISL 

 TeresaXML 

H TeresaXML[20] είλαη κηα ζπκβαηή κε XML γιψζζα (XML compliant) πεξηγξαθήο δηεπαθψλ 

(User Interface Description Language  -UIDL), ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ ‗Teresa‘, απφ ηελ νκάδα HCI ηνπ ISTI-C.N.R.
8
. H Teresa παξέρεη έλα 

ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ζρεδίαζε θαη παξαγσγή ‗Concrete‘ Γηεπαθψλ 

γηα έλα θάζκα πξνθαζνξηζκέλσλ πιαηθνξκψλ (PC, HTML-Web, Mobile). 

Η γιψζζα TeresaXML, απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: α) κηα XML πεξηγξαθή ηεο CTT 

ζεκεηνγξαθίαο (notations), πνπ είλαη ε πξψηε XML γιψζζα γηα κνληέια θαζεθφλησλ, θαη β) 

κηα γιψζζα γηα ηελ πεξηγξαθή δηεπαθψλ. Η TeresaXML, γηα ηελ πεξηγξαθή δηεπαθψλ 

                                                 

8
 http://giove.cnuce.cnr.it/  

http://giove.cnuce.cnr.it/
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πεξηγξάθεη πσο πνηθίια AIO (Αθεξεκέλα Γηαδξαζηηθά Αληηθείκελα – Abstract Interaction 

Objects), νξγαλψλνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα ζπλζέζνπλ κηα δηεπαθή, ππνβνεζψληαο παξάιιεια 

ηελ θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ (specification) ιεπηνκεξεηψλ 

ηνπ δηαιφγνπ (UI Dialogue).  

Η δηεπαθή πξνζεγγίδεηαη σο ζχλνιν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ παξνπζίαζεο 

(presentation elements). Κάζε ζηνηρείν παξνπζίαζεο (presentation element), ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα δνκή (structure), ε νπνία πεξηγξάθεη ηε ζηαηηθή δνκή (static organization) ηεο δηεπαθήο (ηα 

AIOs) θαη θακία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ παξνπζίαζεο ηκήκαηνο ηεο παξερφκελεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηεπαθήο. Κάζε ζηνηρείν ηχπνπ δνκήο (structure element), 

κπνξεί λα είλαη είηε έλα βαζηθφ-απιφ AIO (elementary AIO), είηε έλα ζπλνλζχιεπκα 

(composition) ηέηνησλ. Κάζε AIO κπνξεί λα είλαη είηε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ΑΙΟ (interactive 

AIO), είηε έλα AIO εθαξκνγήο (application AIO), θαζνξηδφκελν απφ ην αλ εκπιέθεηαη ή φρη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο εθαξκνγήο. 

Σν εξγαιείν TeresaXML, ππνζηεξίδεη ην βαζκηδσηφ αιιειεπηδξαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κνληέισλ (θαζεθφλησλ, αθεξεκέλεο δηεπαθήο), ηελ παξαγσγή θψδηθα θαη 

ηελ ππνζηήξημε εθηέιεζεο ηεο δηεπαθήο ζηα πιαίζηα ελφο web browser, θηλεηήο ζπζθεπήο 

πεξηνξηζκέλσλ ππνινγηζηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζπκβαηηθψλ desktop ππνινγηζηψλ σο ‗stand 

alone‘ εθαξκνγήο.  

 Η Δηθφλα 15, παξνπζηάδεη έλα πςεινχ επηπέδνπ ζηηγκηφηππν ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ 

ππνθείκελε ινγηθή ηεο TeresaXML, πνπ αθνξά ηε ζπγγξαθή ελφο κνληέινπ απφ ην νπνίν 

κπνξεί λα πξαρζνχλ ελαιιαθηηθά ζηηγκηφηππα πξνζαξκνζκέλα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ρξήζεο.  

 UsiXML 

Δίλαη απφ ηηο πην δεκνθηιείο γιψζζεο πεξηγξαθήο δηεπαθψλ[17], κε επξχηαηε ππνζηήξημε απφ 

πιεπξάο εξγαιείσλ αιιά θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο. πγθεθξηκέλα, 

απνηειεί πινπνίεζε ηνπ Cameleon Reference Framework γηα ηελ αλάπηπμε πιαζηηθψλ 

δηεπαθψλ. Τπνζηεξίδεη, ηελ πεξηγξαθή κηαο δηεπαθήο ζε ηέζζεξα δηαθξηηά επίπεδα αθαίξεζεο: 

a) ησλ ‗θαζεθφλησλ θαη ελλνηψλ‘ (Tasks and Concepts), φπνπ πεξηγξάθεηαη κηα δηεπαθή 

αλεμαξηήησο αλαθνξψλ ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνινγηζηηθή πινπνίεζε β) ην AUI 

επίπεδν, φπνπ ε δηεπαθή πξνζδηνξίδεηαη σο ηεξαξρηθή απνζχλζεζε αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ 
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ηχπνπ ππνδνρέα (Abstract Interaction Container) ή ζηνηρείνπ αιιειεπίδξαζεο (Abstract 

Interaction Object), φληαο πεξηγξαθέο αλεμάξηεηεο θαλαιηνχ αιιειεπίδξαζεο θαη ππνθείκελεο 

πιαηθφξκαο αλαθνξάο θαη ηέινο, ην c) CUI επίπεδν φπνπ ε δηεπαθή πξνζδηνξίδεηαη 

αλεμαξηήησλ πιαηθφξκαο αιιά κε ζαθείο εμαξηήζεηο σο πξνο ηα επηζπκεηά θαλάιηα 

αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη ην βαζηθφ ηχπν αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ (θνπκπί, εηηθέηα, 

θνθ.).      

 

Εηθόλα 15: Σν παξάδεηγκα ‘ελόο κνληέινπ – Πνιιαπιώλ δηεπαθώλ’
9
 

Η κεηάβαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ππνζηεξίδεηαη ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζρεκάησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ, θαη κπνξεί λα είλαη είηε κε θνξά απφ ην CUI ζην T&C επίπεδν ζπληζηψληαο 

κεηάβαζε ηχπνπ ‗αθαίξεζεο‘, είηε κε αληίζεηε θνξά ζπληζηψληαο κεηάβαζε ηχπνπ 

‗ζπγθεθξηκελνπνίεζεο‘. Δπίζεο επηηξέπεηαη κεηάβαζε ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ νπφηε 

ζπληζηά κεηαγιψηηηζε (translation process - retargeting). Απφ νπνηνδήπνηε επίπεδν κπνξεί λα 

γελλεζεί είηε απηνκάησο ή εκη-απηφκαηα ν ηειηθφο εθηειέζηκνο θψδηθαο (Final User Interface). 

Η Δηθφλα 16 παξνπζηάδεη ηε γεληθφηεξε θηινζνθία απηή. 

                                                 

9
 Απφ: IEEE Transaction on software engineering, vol. 30, no. 8, August 2004. 



24 

 

 

Εηθόλα 16: Σα επίπεδα πεξηγξαθήο κηαο δηεπαθήο ζηε UsiXML. 

Δλδεηθηηθά, ζηελ Δηθφλα 17 παξνπζηάδεηαη ν αιιειεπηδξαζηηθφο πξνζδηνξηζκφο κηαο 

δηεπαθήο ζην επίπεδν αθαίξεζεο AUI κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδεδεηγκέλνπ εξγαιείνπ ζηα πια΄ζηα 

ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Eclipse, ελψ ζηελ Δηθφλα 18 ζην επίπεδν αθαίξεζεο CUI κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείνπ GraphiXML. 

 

Εηθόλα 17: ηηγκηόηππν πξνζδηνξηζκνύ ελδεηθηηθήο δηεπαθήο ζην AUI επίπεδν αθαίξεζεο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ GraphiXML 
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Εηθόλα 18: ηηγκηόηππν πξνζδηνξηζκνύ ελδεηθηηθήο δηεπαθήο ζην CUI επίπεδν αθαίξεζεο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ GraphiXML 

 MARIA XML 

Η ελ ιφγσ γιψζζα[21] έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ ίδηα νκάδα πνπ αλέπηπμε ηελ TeresaXML, 

απνηειψληαο κάιηζηα απφγνλφ ηεο. Η ελ ιφγσ γιψζζα ππνζηεξίδεη δπλακηθέο ζπκπεξηθνξέο 

(dynamic behaviours), γεγνλφηα (events), εκπινπηηζκέλεο δηαδηθηηαθέο εθαξκνγέο (rich internet 

applications), πνιιαπιψλ-ζηφρσλ δηεπαθέο (multi-target user interfaces), κε ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε γέλλεζε ηεο δηεπαθήο γηα ηε δηαρείξηζε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ εθηίζεηαη δηακέζνπ, πξνηππνπνηεκέλεο δνκήο, δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

(web-services). Η MARIAXML, ελαπφθεηηαη, φπσο θαη ε UsiXML, ζηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ επηπέδσλ αθαίξεζεο ηνπ ‗Cameleon Reference Framework‘ γηα ηελ 

πεξηγξαθή κηαο δηεπαθήο. Γη‘ απηφ εκπιέθεη θαη πεξηγξάθεη έλλνηεο φπσο: α) ‗αληηθείκελα 

δεδνκέλσλ΄ (Data objects), δηαρεηξηδφκελα απφ Interactors‘ β) Γεγνλφηα (events) αθεξεκέλσλ 

θαη concrete δηεπαθψλ, γ) Μνληέιν δηαιφγνπ (dialogue model) εκπινπηηζκέλν κε ζπλζήθεο θαη 

CTT ηειεζηέο ζηα πιάηζηα ησλ ρεηξηζηψλ γεγνλφησλ, δ) scripts, φπσο Ajax θαη ε) έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα κνληέια ηεο γιψζζαο, 

ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ πςεινχ επηπέδνπ κνλάδεο ινγηζκηθνχ (modules), ελζσκαησκέλσλ 
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θαη παξερφκελσ δηκένπ ηνπ MariaEnvironment, ελφο πςεινχ επηπέδνπ ελνπνηεκέλνπ 

ζπζηεκαηνο ζρεδίαζεο. 

ην AUI επίπεδν, ην εξγαιείν ππνζηεξίδεη ηνπο ζρεδηαζηέο φζνλ αθνξά ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ, βάζεη ησλ ππνζηεξηδφκελσλ κνληέισ, γηα θάζε κηα 

απφ ηηο ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο πνπ είλαη λα ππνζηεξηρζνχλ ζηα πιάηζηα κηαο εθαξκνγήο. 

Σν AUI, πεξηγξάθεηαη ππφ ηελ έλλνηα AIOs (Αθεξεκέλσλ Αιιειεπηδξαζηηθψλ Αληηθεηκέλσλ - 

Abstract Interaction  Objects)[22], ηα νπνία ελ ζπλερεία κεηαζρεκαηίδνληαη ζε CIOs 

(πγθεθξηκελνπνηεκέλα Γηαδξαζηηθά Αληηθείκελα – Concerete Interaction Objects), κε ηελ 

επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Σν MariaXML AUI, απνηειείηαη απφ πνηθίιεο 

παξνπζηάζεηο (Presentations), νκαδνπνηψληαο θάζε κηα ηα ζηνηρεία, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζην ρξήζηε αλά πεξίπησζε.Οη ππνζηεξηδφκελνη ηχπνη εηηθεηψλ είλαη δχν ηχπσλ: ‗Interactors‘ 

θαη ‗InteractorComposition‘ (χλζεζε Interactors). Σν πξψην αλαπαξηζηά νπνηνδήπνηε ηχπν 

δηαδξαζηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο δηεπαθήο, ελψ ην δεχηεξν, νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ινγηθέο εμαξηήζεηο. Αλάινγα κε ηηο ππνζηεξηδφκελεο 

ζεκαζηνινγηθέο ηδηφηεηέο ηνπ (semantics), έλαο Interactor κπνξεί λα αλήθεη ζε κηα απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο; 

 Επηινγήο (Selection): Δπηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζφηεξεο 

ηηκέο κεηαμχ ζηνηρείσλλ κηαο πξνθαζνξηζκέλεο (predefined) ιίζηαο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή θαζψο επίζεο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

πιεζηθφηεηα ηεο ιίζηαο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζπκεηψλ 

ππνζηεξηδφκελσλ επηινγψλ, ν interactor κπνξέη λα απνδνζεί δηακέζνπ κνλήο ή 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

 Επεμεξγαζίαο (Edit): Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε ηε ρεηξνθίλεηε παξακεηξνπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πινπνηείηαη δηακέζνπ ηνπ interactor, ην νπνίν κπνξέη λα 

είλαη θείκελν (TextEdit), έλαο αξηζκφο (numericalEdit), ζέζε (PositionEdit), ή 

γεληθφ αληηθείκελν (ObjectEdit). 

 Υεηξηζκνύ (Control): Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ ελαιιαγή κεηαμχ 

αλαπαξαζηάζεσλ (Navigator) ή ηελ ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

δηεπαθήο (Activator) 
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 Απνθιεηζηηθήο Εμόδνπ (Onlyoutput): Αλαπαξηζηά πιεξνθνξία πνπ άγεηαη πξνο 

ην ρξήζηε θαη δελ επεξεάδεηαη απφη ηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Μπνξεί λα είλαη 

θείκελν, κηα πεξηγξαθή πνπ αλαπαξηζηά δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κέζσλ (media), 

κηα εηδνπνίεζε (alarm), ή έλα γεληθεπκέλν αληηθείκελν (generic object). 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη νκαδνπνίεζεο ησλ interactors είλαη: 

 Οκαδνπνίεζεο (Grouping): έλα γεληθεπκέλν (generic) ζχλνιν interactors. 

 πζρέηηζεο (Relation): έλα ζχλνιν φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζηνηρεία (elements) 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 ύλζεηεο Πεξηγξαθήο (Composite Description): αλαπαξηζηά έλα ζχλνιν ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε πεξηερνκέλσλ δηακέζνπ ηεο ζχλζεζεο 

ζηνηρείσλ πεξηγξαθήο (Description elements) θαη πινήγεζεο (Navigation 

elements). 

  Επαλάιεςεο (Repeater): Υξεζηκνπνηείηαη, γηα ηελ απαλάιεςε πεξηερνκέλνπ ζε 

ζρέζε κε δνδνκέλα ηα νπνία αληινχληαη δηακέζνπ κηαο γεληθεπκέλεο πεγήο 

δεδνκέλσλ (generic data-source). 

To MARIA δελ επηηξέπεη κφλν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη πεξηγξαθή ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζίαζε (presentation), αιιά επηηξέπεη επίζεο ηελ πεξηγξαθή ηεο 

αιιειεπηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γη‘ απηφ ην ιφγν, ππνζηεξίδεη πνηθίια ραξαθηεξηηζηηθά 

(features): 

 Μνληέιν Δεδνκέλσλ (Data Model): Η πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο εκπεξηέρεη 

πεξηγξαθέο ηχπσλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη (manipulated) δηακέζνπ 

ηεο δηεπαθήο. Οη interactors κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ θαη πξνζδεζνχλ (bound), κε 

ζηνηρεία ελφο κνληέινπ δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη, ε ελ εθηειέζεη, αιιαγή 

ηεο θαηάζηαζεο ελφο Interactor ζα νδεγήζεη ζηε ζπλεπαθφινπζε αιιαγή θαη ηεο 

ηηκήο ησλ πξνζδεκέλσλ ηδηνηήησλ θαη ην αληίζεην. Απηφο ν κεραληζκφο, 

επηηξέπεη ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπζρέηηζεο (corellation) κεηαμχ ησλ 

δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο δηεπαθήο, θαηά ζπλζήθε δηαηάμεηο (conditional 
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layouts), θαηά ζπλζήθε ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη δηακφξθσζε 

ησλ ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ, νξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ πξνηχπνπ XML Schema.  

 Γεληθεπκέλν Backend (Generic Back End): Ο πξνδηνξηζκφο ηεο δηεπαθήο 

εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν εμσηεξηθά νξηδφκελσλ ζπλαξηήζεσλ (external functions 

declaration), πνπ αλαπαξηζηά  ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε 

δηεπαθή αιιά είλαη πινπνηεκέλε απφ έλα γεληθεπκέλν backend κηαο εθαξκνγήο 

(π.ρ. web-services, βηβιηνζήθεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, θνθ.). Έλαο νξηζκφο 

(declaration), πεξηγξάθεη ηελ ππνγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ ζηα 

πιάηζηα αλαθνξάο ηνπ νλφκαηνο απηψλ, ησλ ηχπσλ ησλ νξηζκάησλ πνπ θάζε κηα 

δέρεηαη αιιά θαη επηζηξέθεη. 

 Μνληέιν Γεγνλόησλ (Event Model): Κάζε νξηζκφο (definition) ελφο Interactor, 

ζπζρεηίδεηαη κε έλα αξηζκφ γεγνλφησλ ζηα πιάηζηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νξηζηεί 

ε ινγηθήο ηεο αλάδξαζεο ηεο δηεπαθήο σο πξνο ηηο ελ εθηειέζεη 

αιιειεπηδξαζηηθέο ελέξγηεο ηνπ ρξήζηε. 

 Μνληέιν Δηαιόγνπ (Dialog Model): Σν κνληέιν δηαιφγνπ, εκπεξηέρεη εξγαιεία 

(constructs), γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο παξνπζίαζεο, 

θαζνξίδνληαο ηη είδνπο γεγνλφηα κπνξνχλ λα εθπεκθζνχλ ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

 πλερήο Ελεκέξσζε Πεδίσλ (Continuous update of fields): Δίλαη δπλαηφ λα 

νξηζηεί φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν (field), πξέπεη λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά 

θαιψληαο κηα εμσηεξηθή ζπλάξηεζε. 

 Δπλακηθό ύλνιν Δηαδξαζηηθώλ ηνηρείσλ Δηεπαθήο (Dynamic Set of User 

Interface Elements): Η γιψζζα εκπεξηέρεη-ππνζηεξίδεη εξγαιεία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κεξηθψλ ελεκεξψζεσλ ηεο παξνπζίαζεο θαη ηε δπλαηφηεηα 

νξηζκνχ θαηά ζπλζήθε κεηαβάζεσλ κεηαμχ ησλ παξνπζηάζεσλ. 
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Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηηξέπνπλ, κφιηο θηφιαο απφ ην ελ ιφγσ 

αθεξεκέλν επίπεδν, ηελ πεξηγξαθή ηεο δηεπαθήο αλεμαξηήησο πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ (layout details). Δίλαη σζηφζν πιήξεο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

αηηηνιφγεζεο (reasoning), σο πξνο ην πψο ε δηεπαθή ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε κε ηε δηεπαθή φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην backend ηεο εθαξκνγήο.  

 

Εηθόλα 19: Σν MariaXML AUI κέηα-κνληέιν 

Έλα Concrete User Interface (CUI) ζηα πιαίζηα ηεο MARIA, ππνζηεξίδεη ηελ 

εμαξηεκέλε πιαηθφξκαο (platform-dependent), αιιά αλεμάξηεηε ιεπηνκεξεηψλ ηεο 

ππνινγηζηηθήο γιψζζαο πινπνίεζεο (implementation language-independent details), πεξηγξαθή 

ηεο δηεπαθήο. Ωο πιαηθφξκα νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα ζχλνιν ζπζθεπψλ. Η Maria πξνο ην παξφλ ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο 

πιαηθφξκεο: 

 CUI ζηαζεξώλ ππνινγηζηώλ (Desktop CUIs): κνληεινπνηνχλ γξαθηθέο δηεπαθέο γηα 

ζηαζεξνχο ππνινγηζηέο.  

 CUI θηλεηώλ ζπζθεπώλ (Mobile CUIs): κνληεινπνηνχλ γξαθηθέο δηεπαθέο γηα 

θηλεηέο ζπζθεπέο.  
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 Πνιπθαλαιηθά CUI ζηαζεξώλ ππνινγηζηώλ (Multimodal Desktop CUIs): 

κνληεινπνηνχλ δηεπαθέο πνπ ζπλδπάδνπλ ην γξαθηθφ (graphical modality) θαη 

αθνπζηηθφ θαλάιη (vocal modality) γηα ζηαζεξνχο ππνινγηζηέο.  

 Πνιπθαλαιηθά CUI θηλεηώλ ζπζθεπώλ (Multimodal Mobile CUIs): κνληεινπνηνχλ 

δηεπαθέο πνπ ζπλδπάδνπλ ην γξαθηθφ (graphical modality) θαη αθνπζηηθφ θαλάιη 

(vocal modality) γηα θηλεηέο ζπζθεπέο.  

 Αθνπζηηθά CUI (Vocal CUIs): δηεπαθέο κε αθνπζηηθή κεηάδνζε πιεξνθνξίαο θαη 

αλαγλψξηζε θσλήο. 

 

Εηθόλα 20: Καηεγνξηνπνίεζε (taxonomy) ησλ ππνζηεξηδόκελσλ interactors ηε MariaXML 

Σν κεηα-κνληέιν θάζε πιαηθφξκαο απνηειεί κηα ζπγθεθξηκελνπνίεζε (refinement) 

εθδνρή ηνπ AUI κνληέινπ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη πσο έλαο αθεξεκέλνο interactor, κπνξεί λα 
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αλαπαξαζηαζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο αθεξεκέλνο 

interactor κνλήο επηινγήο (Single Choice Interactor), κπνξεί λα πινπνηεζεί (ζε κηα πιαηθφξκα 

ζηαζεξνχ ππνινγηζηή κε γξαθηθά), κέζσ ελφο radioButton, ελφο dropdown κελνχ, ή κηαο ιίζηαο 

(listbox), ελψ ζε κηα αθνπζηηθή πιαηθφξκα κπνξεί λα απνδνζεί κέζσ κηαο ιίζηαο κελπκάησλ 

φπνπ θάζε επηινγή ζα έρεη ζπζρεηηζηεί κε κηα ιέμε θιεηδί.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλζέζεσλ interactors. (Interactor 

compositions): ε κηα πιαηθφξκα ζηαζεξνχ ππνινγηζηή έλα ζχλνιν (group) κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο θφλην, ζχλνξα (borders), θνθ. Δλψ ζε 

κηα αθνπζηηθή είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά ήρνη πξηλ ην πξψην ζηνηρείν ηνπ 

ζπλφινπ. Ο νξηζκφο ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηειηθψλ 

πινπνηήζεσλ (final implementations) ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφλ, ην ίδην ζηηγκηφηππν ηνπ CUI κνληέινπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο 

δηεπαθήο ηφζν ζηα πιαίζηα κηαο Android φζν θαη κηαο iPhone ζπζθεπήο. 

 Αλνηρηά δεηήκαηα θαη πξνζέγγηζε 

Μεηά ηελ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ γισζζψλ πξνδηαγξαθήο δηεπαθψλ είλαη πξνθαλέο 

φηη ε έκθαζε ζηελ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε είλαη ζηε ρξήζε κνληέισλ γηα ηνλ πξννδεπηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ αθεξεκέλσλ δνκψλ ζε ζηνηρεία πνπ πινπνηνχληαη απφ κηα εξγαιεηνζήθε 

δηαδξαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αμίδεη επίζεο λα αλαθαιέζνπκε φηη νη επξέσο δηαζέζηκεο 

εξγαιεηνζήθεο ζπρλά δηαθέξνπλ ηφζν ζε θπζηθφ θαη ζπληαθηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

ελλνηνινγηθφ / ζεκαζηνινγηθφ. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ δηαθνξψλ, νη γιψζζεο πνπ πξναλαθέξακε 

πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνδηαγξαθήο πξνεγκέλσλ παληαρνχ παξφλησλ δηεπαθψλ (advanced 

ubiquitous UIs) κε εληαίν ηξφπν. Έλαο ηξφπνο άξζεο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη ε βειηίσζε 

ησλ γισζζψλ πξνδηαγξαθήο έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ δηεπαθέο πνπ (α) ζπληίζεηαη απφ 

πνηθίιεο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ (diverse collection of elements, native or not), εγγελψο 

ππνζηεξηδφκελσλ θαη κε (β) παξνπζηάδνπλ ‗πιαζηηθφηεηα‘ ελ εθηειέζεη κε απμεκέλε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε θάζε επίπεδν (ζεκαζηνινγηθφ, ιεθηηθφ, ζπληαθηηθφ θαη θπζηθφ) έηζη 

ψζηε λα αμηνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ (diverse collections of elements). Σα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά σζηφζν δελ ππνζηεξίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ state-of-the-art 

κεζφδσλ αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαιεηνζεθν-θεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

απηφ νθείιεηαη ζε ππνζέζεηο ζε επίπεδν θιάζεσλ θαη δηαιφγνπ πνπ πεξηνξίδνπλ ην εχξνο ηεο 
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ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξεηαη κφλν ζε νκνγελείο νηθνγέλεηεο πιαηθνξκψλ. Έλα άιιν 

κεηνλέθηεκα εζηηάδεη ζηε ινγηθή πινπνίεζεο ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ελζσκαησκέλν ζηνλ θψδηθα είηε ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ (βι. PIM[1], HOMER[2]), είηε ηεο εξγαιεηνζήθεο (βι. Meta-

Widgets[3], Context-Independent Toolkit[4]). Ωο εθ ηνχηνπ δελ εθηίζεηαη πξνο ζρεδίαζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεξίπησζε ηεο κνληεινθεληξηθήο κεραληθήο δηεπαθψλ, ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε εηεξνγελψλ πεξηβαιιφλησλ ρξήζεο είλαη εγγελψο ιπκέλα δηακέζνπ 

ηεο θηινζνθίαο πνπ εμ‘ νξηζκνχ ηα δηαηξέρεη (πξνζθφιιεζε ζηε ρξήζε κνληέισλ θαη ινηπψλ 

αθαηξεηηθψλ δνκψλ). Πιήζνο πξνζεγγίζεσλ έρνπλ επίζεο απνδείμεη ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ 

κεζφδσλ γηα ππνζηήξημε ελ εθηειέζεη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα (ζπληαθηηθφ, 

ιεθηηθφ, θπζηθφ) (βι. π.ρ., COMMETS[5], Rainbow[6]). Ωζηφζν, ιφγσ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ βαζκνχ θνξεηφηεηαο (portability) ησλ παξαγφκελσλ 

πεξηγξαθψλ (specifications), ην εχξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θνηλά κεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ εξγαιεηνζεθψλ (θνπκπηά, ιίζηεο, 

θνθ) θαη ζηα εγγελψο ππνζηεξηδφκελα. Ωο εθ ηνχηνπ νη δηεπαθέο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ 

θαη παξαρζνχλ είλαη κάιινλ απιντθέο. 

 Πποζέγγιζη 

Η πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζηελ πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ 

ησλ δχν θχξησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο εξγαιεηνζεθν-θεληξηθήο (εθθξαζηηθφηεηα, 

ζρεδηαζηηθφο πινπξαιηζκφο, επειημία) θαη ηεο κνληειν-θεληξηθήο (παληαρνχ παξνχζα 

ελνπνηεκέλε κεζνδνινγία αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο εηεξνγελψλ πεξηβαιιφλησλ, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, θνθ.). πγθεθξηκέλα, έλαο ηξφπνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δεηνχκελνπ 

επηπέδνπ αθαίξεζεο πνπ απαηηείηαη σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ, είλαη ε επηλφεζε 

ζρεκάησλ πεξηγξαθήο ηα νπνία ζα κπνξεί λα θσδηθνπνηήζνπλ κε ελνπνηεκέλν (π.ρ. xml-based) 

θαη επίζεκν ηξφπν (formal specification, π.ρ. xml-schema), α) ην πσο πινπνηείηαη θάζε 

ελαιιαθηηθφ αιιειεπηδξαζηηθφ ζηηγκηφηππν, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξήζεο, θαη β) πσο 

ηα εγγεγξακκέλα ζε θάζε έλα ζρήκα affordances (qualities ηνπ object) πινπνηνχληαη ψζηε λα 

κπνξεί λα εθηίζεληαη πξνο δηαρείξηζε θαηά ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο. Κιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ, αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο πνιπκνξθηζκνχ[1][2]. Ο πνιπκνξθηζκφο νξίδεη 

ηε δπλαηφηεηα ελφο αθεξεκέλνπ αληηθεηκέλνπ, λα δηαρσξίδεη ην ξφιν ηνπ (γηα πνην ιφγν δειαδή 
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ρξεζηκνπνηείηαη) απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ππνινγηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε βάζεη ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ελζαξθσζεί. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ζρεκάησλ πεξηγξαθήο πνπ ζα πξνάγνπλ 

ην ξεηφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ θνηλψλ (αθεξεκέλσλ) θαη πνιπκνξθηθψλ ηδηνηήησλ ελψ κέζσ ηεο 

θσδηθνπνίεζεο θαη πεξηγξαθήο ιεπηνκεξεηψλ ηεο ππνινγηζηηθήο ηνπο πινπνίεζεο ζα 

ππνβνεζνχλ ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζή ηνπο ηφζν ζρεδηαζηηθά φζν θαη ελ εθηειέζεη. Σέηνηνπ 

είδνπο ζρήκαηα νλνκάδνληαη γιψζζεο πεξηγξαθήο widget (WSL). Η γιψζζα ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην είλαη νηθεία θαη αξθεηά ψξηκε, κηαο θαη έρεη δνθηκαζηεί 

επηηπρψο γηα ηελ ππνζηήξημε πιήζνπο απαηηεηηθψλ ζελαξίσλ, ελψ είλαη ε κνλαδηθή 

θαηαγεγξακκέλε ηνπ είδνπο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ησλ κεζφδσλ κνληειν-θεληξηθήο 

κεραληθήο δηεπαθψλ. 
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Κεθάιαην 3 – Γιώζζα πεξηγξαθήο αληηθεηκέλσλ (WSL) 

Η γιψζζα πεξηγξαθήο Widgets (WSL) επηλνήζεθε κε γλψκνλα λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα: α) 

πξνδηαγξαθήο επεθηάζηκσλ δηαδξαζηηθψλ ιεμηθψλ πνπ ππαθνχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο 

αιιά δελ πεξηνξίδνληαη σο πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπο, β) ππνζηήξημεο πνιπκνξθηζκνχ ζε 

φια ηα επίπεδα (θπζηθφ, ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ) κέζσ ηεο πξνδηαγξαθήο 

πνιπκνξθηθψλ ζρεκάησλ ζηηγκηνηππνπνίεζεο  θαη γ) θσδηθνπνίεζεο εγγελψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππνινγηζηηθή θχζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ ζηηγκηνηππνπνίεζεο κε ζηφρν ηε 

ζπλνιηθή δηαρείξηζή ηνπο θαηά ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ κηα γιψζζα ε νπνία 

είλαη επίζεκε (formal), ππφ ηελ έλλνηα φηη ε δνκή ηεο είλαη πξνηππνπνηεκέλε κε απφιπην ηξφπν 

θαη θσδηθνπνηεκέλε κε ρξήζε XMLSchema
10

. Γηα ηελ επθνιφηεξε απφδνζε ηεο δνκήο ηεο 

παξνπζηάδεηαη έλα πςεινχ επηπέδνπ κνληέιν θιάζεσλ ηεο UML (βι. Δηθφλα 27), ε δνκή είλαη 

ίδηα κε απηή πνπ απνηππψλεηαη θαη ζην XMLSchema. 

 Πνιπκνξθηθέο πεξηγξαθέο 

Σα πνιπκνξθηθά ζηηγκηφηππα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ηηο δνκέο ηεο γιψζζαο 

θσδηθνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο θνηλνχ ζηηγκηνηχπνπ ηνπ WSL (xml αξρείν). Κάζε WSL 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο κε βάζε ηελ αθφινπζε πξνζέγγηζε. Καηαξρήλ, 

θσδηθνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην abstractWidget ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε 

(‗abstractButton‘, ‗abstractConatiner‘, θνθ..). Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ην φλνκά 

ηνπ (name), έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ζε επίπεδν ιεμηθνχ (id), θαζψο θαη ην αλ είλαη ηχπνπ 

container ή φρη (type). Δπηπιένλ απαξηζκνχληαη θαηαιιήισο φιεο νη αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο 

(‗abstractProperties‘), δει. νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη θνηλέο αλεμαξηήησο ζρήκαηνο 

ζηηγκηνηππνπνίεζεο. Γηα θάζε έλα απφ ηα ζρήκαηα ζηηγκηνηππνπνίεζεο πνπ νξίδνληαη, 

δεκηνπξγείηαη έλα μερσξηζηφ section (‗polymorphic_instance‘), θάησ απφ ην νπνίν νξίδνληαη 

φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ (δει. ην public API ηνπ). Απηέο αθνξνχλ 

ηνπο δηαζέζηκνπο constructors, ζχλνιν κεζφδσλ, θαζψο επίζεο αλαθνξέο ζε 3
rd

 party 

βηβιηνζήθεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά θαη αλαθνξέο ζε ινηπνχο ζρεηηθνχο 

πφξνπο (εηθφλεο, αξρεία, θνθ.). 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ιεπηνκέξεηεο απηψλ. 

                                                 

10
 http://www.w3.org/XML/Schema/  

http://www.w3.org/XML/Schema/
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 Αθηπημένερ ιδιόηηηερ (abstract properties) 

Όζνλ αθνξά ηηο αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θξαηνχληαη είλαη έλα id 

(κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ζε επίπεδν WSL), ην φλνκά ηεο θαη ν ηχπνο ηεο.  

 

Εηθόλα 21: Απόζπαζκα WSL κε εζηίαζε ζηελ Κσδηθνπνίεζε αθεξεκέλσλ ηδηνηήησλ 

Σν id ρξεηάδεηαη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ελ ιφγσ ηδηφηεηα κε κνλαδηαίν ηξφπν ζηα 

πιαίζηα ηνπ εγγξάθνπ ελψ ην φλνκα ρξεηάδεηαη γηα πξνθαλήο ιφγνπο (π.ρ. ‗label‘, ‗title‘, 

‗playerName‘, θνθ.). Όζνλ αθνξά ηνλ ηχπν, αθνξά εηδηθή πεξίπησζε, θαη κπνξεί λα δερηεί κηα 

εθ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ: ‗boolean’, ‗char’, ‗byte’, ‗short’, ‗int’, ‗long‘, ‗float‘, ‗double‘ 

θαη ‗string‘. Ο ηχπνο απηφο παξά ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδεη κηα θνηλή ηδηφηεηα, κε απνηέιεζκα 

ε ηηκή ηνπ λα είλαη θνηλή ζε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί ζε επίπεδν ππνινγηζηηθνχ ζρήκαηνο λα 

απνδίδεηαη-θσδηθνπνηείηαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηνπ αθεξεκέλνπ. Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 

ελφο θνπκπηνχ ε εηηθέηα λα κελ απνζεθεχεηαη σο string πνπ είλαη ν δεισζείο ηχπνο ηεο 

αθεξεκέλεο ηδηφηεηαο αιιά σο enumeration. Έηζη ππάξρνπλ bindings κεηαμχ ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ηχπσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ησλ ηχπσλ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

κεηαθξαζηνχλ ζηα πιαίζηα θάζε ζρήκαηνο (π.ρ. java.lang.String, .net.String, θνθ). ηελ 

πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλσλ πεξηπηψζεσλ, φπσο απηήο ηνπ θνπκπηνχ, φπoπ έλαο γεληθφο ηχπνο 

(string) πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε θάπνην implementation-specific advanced data-type, δίλεηαη 

πάληα ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ εηδηθψλ κεηαθξαζηψλ (translators).  
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ηελ άιιε εμεηδηθεπκέλε πεξίπησζε πνπ κηα αθεξεκέλε ηδηφηεηα κπνξεί λα πάξεη 

πξνθαζνξηζκέλν εχξνο ηηκψλ, απηφ ππνζηεξίδεηαη κέζσ ησλ ιεγφκελσλ ‗options‘ (βι. ‗option‘ 

class).  

 Πολςμοπθικά ζσήμαηα ζηιγμιοηςποποίηζηρ (polymorphic instantiation schemes) 

Οη πνιπκνξθηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζνχλ ζηα πιαίζηα ελφο widget, 

θσδηθνπνηνχληαη θάησ απφ έλα ζηνηρείν ηχπνπ ‗instance‘.  

 

Εηθόλα 22: Απόζπαζκα WSL κε εζηίαζε ζηελ Κσδηθνπνίεζε πνιπκνξθηθώλ ζρεκάησλ 

Μέζα ζε απηφ θσδηθνπνηνχληαη, εθηφο απφ γεληθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην 

κνλαδηθφ id ηνπ ζρήκαηνο, ην φλνκά ηνπ θνθ, θαη φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηπρφλ εμαξηήζεηο (βι. θιάζε ‗dependencies‘)  ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρήκαηνο. Σέηνηνπ είδνπο εμαξηήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ βηβιηνζήθεο ηξίησλ ή άιινπο πφξνπο 

φπσο αξρεία εηθφλσλ, ήρνπ, θνθ. Δπίζεο πξνζδηνξίδεηαη ην εχξνο ησλ πξνθίι ρξήζεο ζηα 

πιαίζηα ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπηα (π.ρ. ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαη έθδνζε 
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ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη λα είλαη πξν-εγθαηεζηεκέλν (π.ρ. JRE, 

ινηπνχο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, θνθ). ε πεξίπησζε πνπ ην widget έρεη δεισζεί γεληθά σο 

ηχπνπ container, πξέπεη ζε απηφ ην επίπεδν λα δεισζεί επίζεο ην αλ είλαη ηχπνπ ‗top-level‘. 

Σέινο, κέζσ ησλ ελδεδεηγκέλσλ θιάζεσλ (xml tags), θσδηθνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ 

(lexical), θπζηθψλ (physical) θαη ζεκαζηνινγηθψλ (semantic) ηδηνηήησλ ηνπ πνιπκνξθηθνχ 

ζρήκαηνο.  

 Πολςμοπθικέρ ιδιόηηηερ (polymorphic properties) 

Όιεο νη ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αθεξεκέλεο 

θαηαγξάθνληαη σο πνιπκνξθηθέο θαη αθνξνχλ κφλν ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν θαη ηα unique 

qualities (individual affordances) απηνχ.   

 

Εηθόλα 23: Απόζπαζκα WSL κε εζηίαζε ζηελ Κσδηθνπνίεζε πνιπκνξθηθώλ ηδηνηήησλ 

Όζνλ αθνξά ηηο πνιπκνξθηθέο ηδηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θξαηνχληαη είλαη έλα id 

(κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ζε επίπεδν WSL), ην φλνκά ηεο, ν ηχπνο ηεο θαη αλ απηφο είλαη 

primitive. Σν id ρξεηάδεηαη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ελ ιφγσ ηδηφηεηα κε κνλαδηαίν 

ηξφπν ζηα πιαίζηα ηνπ εγγξάθνπ ελψ ην φλνκα ρξεηάδεηαη γηα πξνθαλήο ιφγνπο (π.ρ. ‗width‘, 

‗height‘, ‗radius‘, ‗voiceStrength‘, ‗color‘, θνθ.). Ο ηχπνο ηνπ κπνξεί λα είλαη είηε primitive ζηα 

πιαίζηα ηεο γιψζζαο-πιαηθφξκαο ζηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη, νπφηε ρεηξίδεηαη σο ηέηνηνο, είηε 

custom. ηελ πεξίπησζε ησλ custom ηδηνηήησλ νξίδεηαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο θαη απφδνζήο 

ηηκψλ ζε απηέο ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη πνιπζχλζεηεο ππνζηεξίδνληαη θαη εκθσιεπκέλεο 

δνκέο (βι. recursive loop ζηελ θιάζε ‗polymorphic_properties‘ → ‗property‘). 

 Implementation-specific (polymorphic) API 

ε επίπεδν πνιπκνξθηθνχ ζηηγκηνηχπνπ, φπσο εηπψζεθε επηγξακκαηηθά πξνεγνπκέλσο, 

θσδηθνπνηείηαη πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην πιήξεο public API ηνπ ζρήκαηνο (βι. θιάζε ‗class‘ 
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θάησ απφ ην ‗instance_api‘ ζηελ Δηθφλα 24). ηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε θιάζε πνπ πινπνηεί ην 

δηαδξαζηηθφ ζρήκα, θαη έλζεηεο βξίζθνληαη είηε κέζνδνη πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε απηφ, ή 

εζσθιεηφκελεο θιάζεηο κε ην (public) API ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ 

ζρεκάησλ ζηηγκηνηππνπνίεζεο ζπλάγεηαη απφ ην πιήζνο ησλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζπλνιηθά. 

 

Εηθόλα 24: Απόζπαζκα WSL κε εζηίαζε ζην implementation-scheme API 

 Οξηζκόο ηεο πνιπκνξθηθήο δηεπαθήο (CUI model) 

Σν WSL ηξνθνδνηεί κε ηα δηαζέζηκα semantics ησλ widget (abstract), ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ νξηζηεί, ην κνληέιν CUI (βιέπε Δηθφλα 25). Ρφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

είλαη ε πεξηγξαθή ηεο πνιπκνξθηθήο δηεπαθήο, δειαδή κηαο πεξηγξαθήο ηεο ηεξαξρηθήο 

απνζχλζεζεο ηεο δηεπαθήο, ππφ ηελ έλλνηα αθεξεκέλσλ widget ηχπνπ ππνδνρέα 

(abstractWidgetContainer) ή κε (abstractWidgetComponent), κε ηξφπν αλεμάξηεην πιαηθφξκαο 
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θαη δηαδξαζηηθνχ ιεμηθνχ ζηφρνπ (target implementation-specific vocabulary). Κάζε αθεξεκέλν 

(πνιπκνξθηθφ) αληηθείκελν πνπ νξίδεηαη ζε απηά ηα πιαίζηα θέξεη κνλαδηθφ έλα id (widgetId) 

ηνπ ηχπνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζπκβνιίδεη, δηαηεξψληαο αλά πάζα ζηηγκή κηα ζχλδεζε κε ην 

θαηάιιεια θσδηθνπνηεκέλν (ζε WSL)  API ηνπ. 

 

Εηθόλα 25: Σν κνληέιν ‘CUI 

ε απηφ ην επίπεδν δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε ζπληαθηηθέο ηδηφηεηεο, ή 

πξνζδηνξηζκφο ηηκψλ ζε απηέο. Απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα δεχηεξν κνληέιν, ην 

‗WidgetResource‘.  

 Πξνζδηνξηζκόο ηδηνηήησλ αληηθεηκέλσλ (WidgetResource model) 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν (βιέπε Δηθφλα 26) κπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 

ηεξαξρηθή δνκή αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ζπληζηά ηδηφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ θαη λα απνδψζεη 

αξρηθέο ηηκέο ζε απηέο. Η ελ ιφγσ πνιππινθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνινγηζηηθή 

πινπνίεζε ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ ζρήκαηνο θαη είλαη αληίζηνηρε κε απηή πνπ θσδηθνπνηείηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ WSL. Οη ηηκέο ηδηνηήησλ κπνξεί λα νξηζηνχλ ζηα πιαίζηα θάζε αληηθεηκέλνπ 

ηνπ CUI.  

Οη αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο νξίδνληαη ζε πξψην ηεξαξρηθφ επίπεδν ελψ νη πνιπκνξθηθέο 

θάησ απφ ην ζρήκα θάζε ελαιιαθηηθνχ ζηηγκηνηχπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη.  
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Εηθόλα 26: Σν κνληέιν ‘WidgetResouce’ 

Να ζεκεησζεί πσο ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ θαηαγξάθνληαη σο δηαζέζηκα θαη 

αξρηθνπνηνχληαη κφλν εθείλα ηα πνιπκνξθηθά ζηηγκηφηππα ελφο CUI αληηθεηκέλνπ, απφ ην 

ζχλνιν απηψλ πνπ ππνζηεξίδεη θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζην WSL ηνπ, ηα νπνία επηζπκεί ν 

ζρεδηαζηήο λα είλαη δηαζέζηκα. Σν πνηα ζα επηιεγνχλ εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ. 

Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξφλνηα γηα ππνζηήξημε αθνπζηηθήο αιιειεπίδξαζεο, νη 

κε γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ίζσο έρεη λφεκα λα κελ επηιεγνχλ αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ σο 

δηαζέζηκεο (σο δπλαηφηεηα). Δπίζεο λα ηνληζηεί πσο ζηα πιαίζηα ηνπ WSL κηα ηδηφηεηα κπνξεί 

λα νξηζηεί σο ππνρξεσηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Π.ρ. ζηελ ελδεηθηηθή πεξίπησζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ soccerPlayer ε ηδηφηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ πιεπξά ζηελ νπνία αλήθεη (side1 ή 

side2) είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηηο θαηά ηφπνπο αιιειεπηδξαζηηθέο πινπνηήζεηο ηνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί. Σέηνηνπ είδνπο ηδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη σο ―isMandatory=true‖ ζην WSL είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα πξνζδηνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ απηέο είλαη αθεξεκέλεο, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππνρξεσηηθέο έρνπλ νξηζηεί θαη ηδηφηεηεο πνπ είλαη πνιπκνξθηθέο, απηέο ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κφλν αλ θαη εθφζνλ ην αλάινγν ζρήκα ζηηγκηνηππνπνίεζεο έρεη 

επηιεγεί.    
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Εηθόλα 27: Τςεινύ επηπέδνπ επηζθόπεζε ηνπ WSL
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Κεθάιαην 4 – ρεδηαζηηθό Πεξηβάιινλ 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχληαμεο ησλ παξαπάλσ κνληέισλ πινπνηήζεθε έλα εμεηδηθεπκέλν IDE 

πάλσ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ NetBeans. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηα πινπνηεκέλα 

ππνζπζηήκαηα (NetBeans modules), έρνπλ σο ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζηαδηαθήο 

(incremental) θαη αιιειεπηδξαζηηθήο ζχληαμεο (interactive specification) ζηηγκηνηχπσλ ησλ 

αλσηέξσ κνληέισλ (xml files).  Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη θάζε έλα κε ιεπηνκέξεηα.  

 Widget Specification Workflow 

Γηα ηελ εηζαγσγή ελφο widget ζην ζχζηεκα θαη ηε κεηέπεηηα αμηνπνίεζή ηνπ νξίζηεθε 

έλα archiving θνξκάη (zip), ην νπνίν έρεη πξνθαζνξηζκέλε δνκή θαη ζην νπνίν εζσθιείνληαη ην 

ζηηγκηφηππν ηνπ WSL αξρείνπ πνπ πεξηγξάθεη ην widget θαζψο θαη ζχλνιν ζπλνδεπηηθψλ 

πφξσλ (implementation-libraries, εηθφλεο, θνθ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε 

ζηηγκηνηππνπνίεζή ηνπ ελ εθηειέζεη. ηελ Δηθφλα 28, απνηππψλεηαη ε ελ ιφγσ ξνή βεκάησλ γηα 

ηελ εηζαγσγή ελφο widgetArchive γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θνπκπηνχ.  

 

Εηθόλα 28: Δηαδηθαζία εηζαγσγήο widgetArchive ζην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο 



43 

 

ηελ Δηθφλα 29 παξνπζηάδεηαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο παιέηαο, κε βάζε ην ππνζηεξηδφκελν 

ππνθείκελν αθεξεκέλν-πνιπκνξθηθφ ιεμηθφ, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα πιήζνπο 

θαηλνθαλψλ ζελαξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ.  

  

Εηθόλα 29: ηηγκηόηππνπ παιέηαο ζηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ 

ππνζηεξηδόκελνπ δηαδξαζηηθνύ ιεμηθνύ 

 Τπνζύζηεκα ‘Δηαρείξηζεο Projects’ (Project Manager Module) 

Γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ζε επίπεδν εξγαιείνπ φισλ ησλ κνληέισλ πνπ αθνξνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αιιειεπηδξαζηηθφ ζχζηεκα πινπνηήζεθε ε ινγηθή ησλ projects. Η έλλνηα δελ 

είλαη θαηλνχξγηα, σζηφζν ε δνκή θαη ε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη κνλαδηθή. Σν ελ 

ιφγσ ελδεδεηγκέλν ππνζχζηεκα ηνπ NetBeans, ν project manager, πινπνηεί φιε ηε ζρεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα δηαρείξηζεο, π.ρ. δεκηνπξγία, δηαγξαθή, νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ 

ζηα πιαίζηα θάζε project, αλίρλεπζε θαη θφξησζε ππάξρνληνο, θνθ.. Με ηε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ project, δεκηνπξγείηαη έλα xml αξρείν ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα ππνζηεξηδφκελα 

κνληέια κέζα ηνπ. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην άλνηγκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

κνληέινπ (βι. Δηθφλα 30), γίλεηαη απηφκαηα engaged ην αλάινγν ππνζχζηεκα ην νπνίν 

επηηξέπεη ηνλ αιιειεπηδξαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ (interactive specification). ε θάζε 

πεξίπησζε βέβαηα, νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο ηχπνπο κνληέισλ ζηηγκηφηππν, 

δηαηίζεηαη πξνο επεμεξγαζία  ζηε θπζηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε (xml) δηακέζνπ ελφο 

ελδεδεηγκέλνπ xml editor.  
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Εηθόλα 30: Δηαρείξηζε Projects 

 Τπνζύζηεκα Δηαρείξηζε ηεο ‘Πνιπκνξθηθήο Δηεπαθήο’(Polymorphic UI 

Designer Module) 

Με ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ project, ην πξψην βήκα πνπ εθηεινχκε αθνξά ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ κνληέινπ ηχπνπ CUI (βι. ‗CUI-WRM Model‘ Δηθφλα 30), ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα 

νξηζηεί ε δνκή ηεο δηεπαθήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηεξαξρηθήο απνζχλζεζεο 

ησλ widgetArchives (αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ) πνπ ηε ζπληζηνχλ. Η δηαδηθαζία απηή 

ππνζηεξίδεηαη αιιειεπηδξαζηηθά δηακέζνπ ηνπ drag-and-drop αληηθεηκέλσλ ηεο παιέηαο (βι. 

Δηθφλα 31 πάλσ δεμηά) ζηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζηηθφ ρψξν (βι. Δηθφλα 31 θέληξν). Με βάζε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ζην WSL θάζε widgetArchive, κπνξεί φπσο 

πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο λα ζπλαρζεί εχθνια ην αλ θαη πνηνπο ηχπνπο widgetArchives 

κπνξεί λα θηινμελήζεη (host-containment). Ωο εθ ηνχηνπ, αλ επηρεηξεζεί ην drop ζε έλα 

widgetArchive πνπ δελ ππνζηεξίδεη containment, ή επηρεηξεζεί drop ελφο κε επηηξεπηνχ ηχπνπ 

widgetArchive (child element) ζηα πιαίζηά ηνπ, ηφηε ε ελέξγεηα απηή απνξξίπηεηαη. 

 

 



45 

 

 

Εηθόλα 31: Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο (Polymorphic UI Designer) 
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Όπσο εηπψζεθε ήδε ε δηεπαθή ζε απηφ ην επίπεδν, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζηηγκηνηχπσλ 

widgetArchives (CUI αληηθείκελα). ην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο θάζε ζηηγκηνηχπνπ CUI (βι. 

εζηηαζκέλν combobox Δηθφλα 32), εκθαλίδνληαη φια ηα δηαζέζηκα δηαδξαζηηθά ζρήκαηα πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. 

 

Εηθόλα 32: Ελδεηθηηθό ζηηγκηόηππν πξνζδηνξηζκνύ πνιπκνξθηθήο ζπκπεξηθνξάο (Design 

Mode) 

Η πιεξνθνξία απηή αληιείηαη ελ εθηειέζεη απφ ην ζηηγκηφηππν ηνπ WSL ην νπνίν έρεη 

ελζσκαησζεί σο κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ widgetArchive. Σν πιήζνο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

ελζαξθψζεσλ πνπ επηιέγνληαη νδεγεί απηφκαηα ζην ζηαδηαθφ specification ηνπ 

widgetResourceModel. Να ζεκεησζεί πσο παηψληαο ην ‗source-mode‘ ζηελ θνξπθή ηνπ 

Designer Module, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα έρεη δεη ην παξαγφκελν κνληέιν (βι. 

Δηθφλα 33).   

 



47 

 

 

Εηθόλα 33: Ελδεηθηηθό ζηηγκηόηππν CUI κνληέινπ (‘source-mode’) 
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 Τπνζύζηεκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Ιεξαξρηθήο 

Απνζύλζεζεο ηεο πνιπκνξθηθήο Δηεπαθήο’ (CUI Inspector Module) 

Παξάιιεια κε ην ππνζχζηεκα ‗Polymorphic UI Designer‘, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εζηηαζκέλεο γξαθηθήο επνπηείαο ηεο πνιπκνξθηθήο απφ- ζχλζεζεο  ηεο δηεπαθήο δηακέζνπ ηνπ 

‗CUI Inspector‘ (βι. Δηθφλα 34). 

 

Εηθόλα 34: ηηγκηόηππα ηνπ ‘NetBeans CUI Inspector’ module, ζηα πιαίζηα 

πξνζδηνξηζκνύ ηδηνηήησλ δηαθνξεηηθώλ ζρεκάησλ ζηηγκηνηππνπνίεζεο 

ηελ Δηθφλα 34 παξνπζηάδεηαη ηκήκα ηεο πνιπκνξθηθήο απνζχλζεζεο ηεο δηεπαθήο ηεο Δηθφλα 

31.  



49 

 

 Τπνζύζηεκα Δηαρείξηζεο Ιδηνηήησλ CUI Αληηθεηκέλσλ (Properties Editor 

Module) 

ηα πιαίζηα θάζε αιιειεπηδξαζηηθνχ ζρήκαηνο πνπ επηιέγεηαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ ηηκψλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηδηνηήησλ ηνπ (αθεξεκέλσλ, πνιπκνξθηθψλ). Απηέο 

αληινχληαη ελ εθηειέζεη απφ ην ππνζχζηεκα ‗PropertiesEditor‘, δηαηξέρνληαο ην WSL κε ην 

νπνίν είλαη ζπζρεηηζκέλν ην εθάζηνηε αληηθείκελν πνπ επηιέγεηαη ζηνλ ‗Polymorphic UI 

Designer‘.   

     

Εηθόλα 35: ηηγκηόηππα ηνπ ‘NetBeans Properties Editor’ module, ζηα πιαίζηα 

πξνζδηνξηζκνύ ηδηνηήησλ δηαθνξεηηθώλ ζρεκάησλ ζηηγκηνηππνπνίεζεο 

ηελ Δηθφλα 35, θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη νη ηδηφηεηεο δχν 

ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ ζηηγκηνηππνπνίεζεο ηνπ widgetArchive ‗SoccerField‘. ηε κηα 

πεξίπησζε εθηίζεληαη πξνο πξνζδηνξηζκφ νη ηδηφηεηεο ελφο κε-νπηηθνχ ζρήκαηνο, πινπνηεκέλνπ 

κε κηα νηθεία εξγαιεηνζήθε ππνζηήξημεο κε-νπηηθήο αιιειεπίδξαζεο, ελψ ζηελ άιιε νη 

ηδηφηεηεο ηνπ  αιιειεπηδξαζηηθνχ ζρήκαηνο πνπ είλαη πινπνηεκέλν ζην java/swing. Απηφ πνπ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη πσο νη δχν εξγαιεηνζήθεο αθνξνχλ 

domain-specific πινπνηήζεηο πνπ δελ είλαη εγγελψο παξερφκελεο απφ ηηο εξγαιεηνζήθεο ζηφρν. 
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Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη θάζε κηα εμππεξεηεί αλάγθεο δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ ρξήζεο θάζε κηα 

κπνξεί λα επηδερζεί δηαθνξεηηθέο δπλαηνηήησλ (affordances). Π.ρ. φζνλ αθνξά ηε γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ swing, ππνζηεξίδεηαη ρξψκα ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κε-νπηηθνχ 

ππνζηεξίδνληαη άιιεο δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο αίζζεζεο ηεο ρσξηθήο 

ελεκεξφηεηαο ε νπνία δελ είλαη απζππάξθησο αγφκελε σο πιεξνθνξία θαη απαηηεί εηδηθή 

πξφλνηα. 

Η δπλαηφηεηα απηή είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο κηαο θαη επηηξέπεη ηελ πιήξε δηαρείξηζεο, θαηά ηε 

θάζε ηεο ζρεδίαζεο, ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δηαρεηξηδφκελσλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρεκάησλ 

φπνηα θαη λα είλαη απηά, αξθεί λα έρνπλ πεξηγξαθεί θαηαιιήισο κε ην WSL θαη ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζην ζχζηεκα σο WidgetArchives. Απηφ είλαη έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζέγγηζεο ην νπνίν δελ απαληάηαη ζην state-of-the art αλάινγσλ IDEs, ηα νπνία επηηξέπνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο έθζεζε (exposure) γηα πξνζδηνξηζκφ κφλν ησλ θνηλψλ (common) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ έλα αληηθείκελν κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη επηπιένλ δξάζεηο (δηακέζνπ ησλ κνλαδηθά ππνζηεξηδφκελσλ affordances ηνπ), 

απηέο δελ ζα παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο κηαο θαη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ-

δηαρεηξηζηνχλ.  
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Κεθάιαην 5 – ελάξηα ρξήζεο 

 ελάξην Υξήζεο: Παίγλην ‘Tic-Tac-Toe’ 

 Σύνηομη πεπιγπαθή 

Πξφθεηηαη γηα ην δεκνθηιέο δη-ρξεζηηθφ (2-player) παίγλην ηξίιηδα (‗Tic-tac-Toe‘), ην 

νπνίν σζηφζν γηα ιφγνπο ηεο παξνπζίαζεο αιιά θαη δνθηκήο ησλ αληνρψλ ηεο πθηζηάκελεο 

κνληεινθεληξηθήο πξνζέγγηζεο δηακνξθψζεθε θαηά ην δνθνχλ ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) νη παίθηεο λα δχλαηαη λα εκπιαθνχλ ζην παηρλίδη δηακέζνπ 

δηαθνξεηηθψλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ φληαο ρσξηθά δηεζπαξκέλνη, β) λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο παξαηεξεηψλ (observer), πνπ  ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ έθβαζε ηνπ 

παηγλίνπ απφ δπλεηηθψο δηαθνξεηηθέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο (θηλεηφ, desktop), θαη ηέινο γ) λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί ην παίγλην λα παξακεηξνπνηεζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα 

αλαδεηθλχνληαη επηπιένλ δπλαηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά (επίπεδν δπζθνιίαο, αξηζκφο θηλήζεσλ 

θιπ.). Τπφ απηφ ην ζθεπηηθφ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πινπνηήζεθε ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

‗ηεηξάιηδαο‘ αληί ηεο θιαζηθήο ‗ηξίιηδαο‘ θαη γηα ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο ζπκκεηερφλησλ 

θαη πιαηθνξκψλ (Πίλαθαο 1).  

πκκεηέρσλ Ρόινο Πιαηθόξκα 

Παίρηεο 1 Παίρηεο (player) Desktop - Native Swing 

Παίρηεο 2 Παίρηεο (player) Mobile - Android 

Παξαηεξεηήο 1 Παξαηεξεηήο (observer) Desktop - Custom Swing 

Πίλαθαο 1: Ρόινη - Πιαηθόξκεο αλά ζπκκεηέρσλ ζην ζελάξην ηνπ παηγλίνπ 'tic tac toe' 

ηε ζπλέρεηα εμεγείηαη ε ππνζηήξημή ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο πξνζέγγηζεο. 

 Πολςμοπθική Καηηγοπιοποίηζη Αλληλεπιδπαζηικών Σσημάηων 

Η ινγηθή ηεο πξνζέγγηζεο εζηηάδεη ζηε ρξήζε αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηχπνπ 

θνπκπί (‗Button‘), ζηα πιαίζηα ελφο εμεηδηθεπκέλνπ νηθείνπ container πνπ ππνζηεξίδεη κεηαμχ 

άιισλ ηελ ελδεδεηγκέλε δηάηαμε (4x4). Να ζεκεησζεί πσο a) γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηεπαθήο 

ηνπ πξψηνπ παίρηε (player) ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεηξάγσλν θνπκπί, φπσο απηφ εγγελψο 

παξέρεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ java/swing, ελψ b) γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ παξαηεξεηή ζηα 

πιαίζηα ρξήζεο θαη επέθηαζεο ηεο ίδηαο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κε-εγγελέο θαη 



52 

 

εμεηδηθεπκέλν (custom) αληηθείκελν ην ζηξνγγπιφ θνπκπί. Γηα ηνλ δεχηεξν παίθηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο θχξην ζπζηαηηθφ επίζεο ην ζηξνγγπιφ θνπκπί πνπ ζε απηή φκσο ηε 

πεξίπησζε απνηειεί κε-εγγελέο ζπζηαηηθφ κηαο άιιεο βηβιηνζήθεο (android) ζε κηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ζπζθεπή (mobile). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηελ θηινμελία ησλ αληίζηνηρσλ 

εγγελψλ ή κε αληηθεηκέλσλ (θνπκπηψλ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρνη, εμεηδηθεπκέλνη 

containers ζηα πιαίζηα ησλ αλάινγσλ βηβιηνζεθψλ.  

 Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ WSL, έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζνχλ δχν widgetArchives, έλα γηα ην αθεξεκέλν αληηθείκελν ηχπνπ θνπκπί 

(abstractButtonWidgetArchive) θαη έλα γηα ηνπο containers (abstractContainerWidgetArchive). 

Γεδνκέλνπ φηη ε νπζηαζηηθή αμία ηνπ ζελαξίνπ εζηηάδεη ζηελ πνιπκνξθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θνπκπηψλ, νη containers δελ ζα αλαιπζνχλ πεξεηαίξσ. ηελ πεξίπησζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρεκάησλ ησλ θνπκπηψλ ν πνιπκνξθηθφο δηαρσξηζκφο έγηλε φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθαο 2. Όπσο θαίλεηαη κνλαδηθφ αθεξεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εηηθέηα, αθνχ 

παξακέλεη ίδηα ζε θάζε πεξίπησζε αλεμαξηήησο ελαιιαθηηθήο αιιειεπηδξαζηηθήο ελζάξθσζεο. 

 

Πίλαθαο 2: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ελαιιαθηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θνπκπηώλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δηαθνξά ζηελ θσδηθνπνίεζεο ελφο ηεηξάγσλνπ ζπκβαηηθνχ θνπκπηνχ θαη 

ζηηο ηδηφηεηεο πνπ θέξεη (width, height) θαη ζε απηέο ηνπ θπθιηθνχ (radius). Οη δηαθνξέο δελ 

έγθεηηαη κφλν ζην ζρήκα αιιά θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ μερσξηζηά κπνξεί λα επηδερζεί θάζε 

πινπνίεζε. Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ Android ην θνπκπί δχλαηαη λα επηδερζεί αιιαγήο 

ρξψκαηνο, θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθείνπ θνπκπηνχ δελ γίλεηαη. Παξά ηε ζρεηηθή 

απιφηεηα ηνπ ελ ιφγσ παξαδείγκαηνο ε ελ ιφγσ δπλαηφηεηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κηαο 

θαη επηηξέπεη ηελ έθζεζε θαη πιήξεο παξακεηξνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ηδηαηηέξσλ 
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ηθαλνηήησλ θάζε πινπνίεζεο. Απηέο νη ηδηφηεηεο φπσο ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα θνξηψλνληαη 

θαη κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ δηακέζνπ θαη ηνπ νηθείνπ IDE. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη 

απφθνκκα ηνπ ζηηγκηνηχπνπ ηνπ WSL ην νπνίν ζπληάρζεθε. Γεδνκέλεο ηεο αθνινπζίαο πνπ 

πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 5, ην ελ ιφγσ WSL, καδί κε ηηο βηβιηνζήθεο (jar θαη apk αξρεία) ησλ 

νηθείσλ πινπνηήζεσλ, ζπκπηέδνληαη ζε έλα widgetArchive, νλφκαηη ‗abstractButton.wdr‘. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη δπλαηή ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ παιέηα ηνπ νηθείνπ IDE θαη ε πιήξεο 

εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ηα πξνηεηλφκελα κνληέια. 

 

Εηθόλα 36: Σκήκα WSL ‘abstractButton’ 
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 Σσεδίαζη ηος ζεναπίος με ηη βοήθεια ηος οικείος IDE 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ widgetArchives ζην ζχζηεκα εκθαλίδνληαη σο δηαζέζηκα γηα 

ρξήζε ζηελ παιέηα (βι. πάλσ δεμηά γσλία Δηθφλα 37) ηνπ IDE, ε νπνία αληαλαθιά ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ εχξνπο ηνπ ππνθείκελνπ δηαδξαζηηθνχ ιεμηθνχ (ζχλνιν 

widgetArchives). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ‗ηεηξάιηδαο‘, ζπληάρζεθε κέζσ ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο drag-and-drop ε δηεπαθή ηεο Δηθφλα 37.  

 

Εηθόλα 37: ηηγκηόηππν ηνπ εξγαιείνπ πνιπκνξθηθήο ζρεδίαζεο γηα ην παηρλίδη ηεο 

‘ηεηξάιηδαο’ 

Αλαιπηηθφηεξα, επειέγελ δχν containers κέζα ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ δεθαέμη 

αθεξεκέλα θνπκπηά. ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα θάζε θνπκπηνχ, ελεξγνπνηήζεθαλ νη 

θαηάιιειεο κνξθέο ζχκθσλα κε ην ζελάξην (φζεο θαη νη δηαζέζηκεο ελ πξνθεηκέλσ, ζηα πιαίζηα 

ελφο άιινπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ππνζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ) θαη πξνζδηνξίζηεθαλ 

ηηκέο ζε φια ηα πνιπκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε έθαζηνπ 

αιιειεπηδξαζηηθνχ ζρήκαηνο (width, height, radius, colors, etc). Ωο αθεξεκέλν (θνηλφ) 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηηθέηαο νξίζηεθε ην θελφ string, ψζηε λα αιιάδεη κεηέπεηηα θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία (θίλεζε παίρηε) ηνπ παηρληδηνχ αλάινγα κε ηηο επηινγέο ησλ παηρηψλ. 

Η δηαδηθαζία απηή ππνζηεξίρζεθε αιιειεπηδξαζηηθά απφ ην νηθείν ππνζχζηεκα 

‗PropertiesEditor‘, ν νπνίνο ζηα πιαίζηα ηεο  Δηθφλα 37, εζηηάδεη ζηα πιαίζηα ηνπ πάλσ 

αξηζηεξά (top-left) θνπκπηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ ζρήκαηνο 

ηνπ θπθιηθνχ θνπκπηνχ ηνπ Swing. Σκήκα ηνπ απηφκαηα παξαγφκελνπ xml αξρείνπ ησλ 

κνληέισλ CUI θαη widget-resource θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 38.  

 

Εηθόλα 38: Σκήκαηα ησλ κνληέισλ αλαπαξάζηαζήο γηα ην παηρλίδη ηεο ‘ηεηξάιηδαο’ 

 Εν εκηελέζει Σηιγμιόηςπα ζεναπίος Χπήζηρ 

Απφ ηα κνληέια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ 

θαη κέζσ ελδεδεηγκέλσλ κεραληζκψλ [7] πξνθχπηνπλ νη θαηάιιειεο κνξθέο δηεπαθψλ γηα ηνπο 

ξφινπο Παίρηεο 1, 2 θαη Παξαηεξεηήο. ηελ Δηθφλα 39 αλαπαξίζηαηαη έλα ηέηνην ζηηγκηφηππν 

ησλ δηεπαθψλ (Παίρηεο 1, 2 θαη Παξαηεξεηήο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά αληίζηνηρα) φπνπ 

κφιηο έρεη ηειεηψζεη ε ζεηξά ηνπ παίρηε 1 (Υ ελδείμεηο).  
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  (α)                                       (β)           (γ) 

Εηθόλα 39: Ελαιιαθηηθά πνιπκνξθηθά(context-aware) ζηηγκηόηππα γηα ην παηρλίδη ηεο 

‘ηεηξάιηδαο’, α) java/swing εγγελή θνπκπηά, β) android κε-εγγελή ζηξνγγπιά θνπκπηά, γ) 

java/swing κε-εγγελή ζηξνγγπιά θνπκπηά 

Η πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηεπαθψλ αμηνπνίεζε πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (run-time environment) 

ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ζπκπιεξσκαηηθήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο[26] έηζη ψζηε λα 

αμηνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο WSL πνπ ζρεδηάζηεθαλ. 

 ελάξην Υξήζεο: ‘Καηαλεκεκέλε Μάζεζε Μνπζηθήο’ 

 Σύνηομη πεπιγπαθή 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εζηηάδεη ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο ζπλεξγαηηθήο 

θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο κνπζηθήο. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ην ζελάξην φπνπ ρξήζηεο 

δηαθφξσλ επηπέδσλ ζηε κνπζηθή (αξράξηνη, πξνρσξεκέλνη), εκπιέθνληαη δηακέζνπ 

δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ρξήζεο, ζε κηα ζχγρξνλε ζπλφδνπ (synchronous collaborative session), 

επνπηεπφκελνη θαη θαζνδεγνχκελνη αλά πάζα ζηηγκή απφ έλα θαζεγεηή κνπζηθήο, κε ζθνπφ ηε 

δηφξζσζε εζθεκκέλσλ ιαζψλ επί ελφο δηακνηξαδφκελνπ ηξαγνπδηνχ. Σέηνηνπ είδνπο δηαηάμεηο 

λα ηνληζηεί φηη ηέηνηνπ είδνπο δηαηάμεηο δελ ππνζηεξίδνληαη απφ επξέσο δηαδεδνκέλα εξγαιεία 

δηακνηξαζκνχ πφξσλ θαη επηθνηλσλίαο πιεξνθνξίαο (βι. forums, portals, chat-based εξγαιεία, 

θνθ.). Αλαιπηηθφηεξα, νη ρξήζηεο πνπ είλαη νηθείνη κε πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο (π.ρ. 

θαζεγεηήο) ελεξγνχλ είηε δηακέζνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ πεληαγξάκκνπ (SwingSheetScore), ε 

νπνία αλαπηχρζεθε σο επέθηαζε ζηε βάζε ηεο εξγαιεηνζήθεο java/swing, είηε δηακέζνπ ηνπ 

ίδηνπ ηχπνπ κεηαθνξάο πινπνηεκέλνπ σζηφζν ζηα πιαίζηα κηαο νηθείαο νπηηθήο εξγαιεηνζήθεο 
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(Non-Visual Toolkit), γηα ηελ ππνζηήξημε ρξεζηψλ κε βιάβεο ζην νπηηθφ θαλάιη. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη αξράξηνη κε ηε κνπζηθή ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα εθ ησλ 

κεηαθνξψλ ηεο ηακπιαηνχξαο θαη ηνπ θπθιηθνχ κέηξνπ. Η πξψηε δίλεη έκθαζε ζηε ζέζε ησλ 

δαρηχισλ ζην ηάζην πάλσ ζην νπνίν πξέπεη λα παηεζεί ε ρνξδή θαη είλαη πινπνηεκέλε σο 

επέθηαζε ηνπ java/swing, ελψ ε δεχηεξε (κεηαθνξά θπθιηθψλ κέηξσλ), δίλεη έκθαζε ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ κηα λφηα πξέπεη λα παξακείλεη παηεκέλε έηζη ψζηε λα παξάγεη ηνλ 

επηζπκεηφ θάζε θνξά ήρν. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν ηφμν, ην πεξηζζφηεξν πνπ ε ρνξδή 

πξέπεη λα παξακείλεη παηεκέλε. Πξσηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ 

κεηαθνξψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζελαξίνπ  θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 47. 

 

Εηθόλα 40: Ελαιιαθηηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο κεηαθνξέο παξνπζίαζεο κνπζηθνύ 

πεξηερνκέλνπ 

Να ζεκεησζεί πσο φιεο νη πινπνηήζεηο πινπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε ελδηάκεζεο δηάδξαζεο 

(interim-feedback), ζην νπνίν ππεηζέξρεηαη κηα λφηα θαηά ηελ αιιαγή θάπνηνπ εθ ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (π.ρ. αιιαγή νθηάβαο, ηφλνπ, θνθ.). ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο λφηαο ζπλππάξρεη κε ην αξρηθφ, έσο φηνπ είηε: α) ππεξςεθηζηεί απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληαο ε απνδνρή ηεο αιιαγήο, νπφηε νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο 

θαηνρπξψλνληαη θαη ην αξρηθφ κνληέιν απνδεζκεχεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη, είηε β) ζε πεξίπησζε 

θαηαςήθηζεο, νπφηε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν θαηαζηξέθεηαη θαη ε λφηα παξακέλεη ζηελ αξρηθή 

ηεο θαηάζηαζε. ηελ Δηθφλα 47, ν ξνδ ρξσκαηηζκφο ππνδεηθλχεη ζην ρξήζηε ηελ πξνηεηλφκελε 

αιιαγή-ζέζε. 

 Πολςμοπθική Καηηγοπιοποίηζη Αλληλεπιδπαζηικών Σσημάηων 

Σα δηαθξηηά δηαδξαζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ πινπνηήζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη: 1) ν 

ππνδνρέαο (container) ησλ κέηξσλ, 2) ν ππνδνρέαο ησλ λνηψλ, θαη 3) ε λφηα. ηελ πεξίπησζε 

ησλ κεηαθνξψλ πεληαγξάκκνπ θαη κφλν ππάξρεη θαη έλα ηέηαξην, 4) ε παχζε (rest). Ωο εθ 
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ηνχηνπ, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ ππνινγηζηηθψλ πινπνηήζεσλ ζην ζχζηεκα (κνληέια, 

IDE), πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηέζζεξα λέα widgetArchives, έλα πνπ ζα αθνξά ηηο 

ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ containers (‗AbstractScore.wdr‘), έλα ηηο ελαιιαθηηθέο 

ελζαξθψζεηο ησλ κέηξσλ (‗AbstractMeasure.wdr‘), έλα ησλ λνηψλ (‗AbstractNote.wdr‘) θαη έλα 

ηέηαξην ηα αιιειεπηδξαζηηθά ζρήκαηα ηεο παχζεο (‗AbstractRest.wdr‘). ηα πιαίζηα θαζελφο 

απφ ηα ηέζζεξα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηηγκηφηππν ηνπ WSL δηαρσξίδνληαο θνηλέο θαη 

πνιπκνξθηθέο ηδηφηεηεο θαη ζα θσδηθνπνηεί ηφζν ηα δηαζέζηκα ζρήκαηα, φζν θαη ην API ηνπο. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν πνιπκνξθηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ ησλ widgetArchives ηεο λφηαο 

(βι. Πίλαθαο 3), ηνπ κέηξνπ (βι. Πίλαθαο 4) θαη ηεο παξηηηνχξαο (βι. Πίλαθαο 5).  

 

Πίλαθαο 3: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ηεο Νόηαο ‘Music Note’ 
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Πίλαθαο 4: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ηνπ Μέηξνπ‘Music Measure’ 

 

Πίλαθαο 5: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ηεο Παξηηηνύξαο ‘Music Score’ 

Σα ελ ιφγσ ζηηγκηφηππα ηνπ WSL παθεηάξνληαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά widgetArchives, καδί 

κε ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο ινηπνχο πφξνπο (εηθφλεο) πνπ είλαη απαξαίηεηνη ζε θάζε πεξίπησζε 

γηα ηε ζηηγκηνηππνπνίεζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρεκάησλ. Δλ ζπλερεία θνξηψλνληαη κέζσ 
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ηνπ ελδεδεηγκέλνπ δηαιφγνπ ζην νηθείν IDE, επεθηείλνληαο ην δηαζέζηκν ππνθείκελν 

πνιπκνξθηθφ ιεμηθφ. 

 

Εηθόλα 41: Ελεκεξσκέλε Παιέηα IDE ζηα πιαίζηα ππνζηήξημεο ηνπ ζελαξίνπ ηεο 

κνπζηθήο 

 Σσεδίαζη ηος ζεναπίος με ηη βοήθεια ηος οικείος IDE 

ηελ Δηθφλα 43 θαίλεηαη πσο κέζσ drag-and-drop αληηθεηκέλσλ απφ ηελ παιέηα (pallete) 

ζην ζρεδηαζηηθφ ρψξν (design space), μεθηλάεη ε ζρεδίαζε ηεο δηεπαθήο, ππφ ηελ έλλνηα 

ηεξαξρηθά απνζπληηζέκελσλ αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ (widgetArchives). ηα πιαίζηα θαζελφο 

επηιέγεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδξαζηηθψλ ζρεκάησλ πνπ επηζπκείηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ (βι. 

Δηθφλα 42). 

 

Εηθόλα 42: ηηγκηόηππν επηινγήο-ελεξγνπνίεζεο πνιπκνξθηθώλ ζρεκάησλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ AbstractNote widgetArchive 
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Σα δηαζέζηκα ζρήκαηα θνξηψλνληαη ελ εθηειέζεη κέζα απφ ην ζηηγκηφηππν ηνπ WSL ηνπ 

widgetArchive ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην εθάζηνηε abstractWidget πνπ έρεη επηιεγεί 

(‗AbstractNote), ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζεθάζε πεξίπησζε απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν ηεο 

απεηθφληζεο ηνπ ‗widget‘ ζην ζρεδηαζηηθφ ρψξν. Να ζεκεησζεί πσο απηή ε δπλαηφηεηα δελ ζα 

ήηαλ δπλαηή δεδνκέλεο ηεο κε χπαξμεο ελφο αγλσζηηθνχ πινπνίεζεο xml ζρήκαηνο 

θσδηθνπνίεζεο (WSL).  

Δλ ζπλερεία ζηελ Δηθφλα 44, θαίλεηαη πσο νη ζρεδηαζηηθέο απηέο επηινγέο 

απνζεθεχνληαη-θσδηθνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο ζηηγκηνηχπνπ ηνπ WidgetResource κνληέινπ. 

πγθεθξηκέλα θαίλεηαη πσο αληηζηνηρίδνληαη νη ελεξγνπνηεκέλεο ελζαξθψζεηο θάζε 

ζηηγκηνηχπνπ widgetArchive ζηα αληίζηνηρα ζηνηρεία (βι. εηηθέηεο ‗instance‘) ηνπ 

WidgetResource κνληέινπ. Αλαιπηηθφηεξα, κε πξάζηλα βέιε εκθαλίδνληαη νη δειψζεηο ησλ 

widgetArchives κέζα ζηελ ηεξαξρία ηεο δηεπαθήο, ελψ κε θφθθηλα βέιε απεηθνλίδνληαη ηα 

ελεξγνπνηεκέλα ζηα πιαίζηα ησλ πξνεγνχκελσλ αιιειεπηδξαζηηθά ζρήκαηα. Δπηπιένλ, κε κπιε 

βέιε απεηθνλίδεηαη ζηηγκηφηππν ην νπνίν απεηθνλίδεη ην εξγαιείν (ππνζχζηεκα 

‗PropertiesEditor‘) κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηηκέο ζηελ ηδηφηεηεο ελφο ζρήκαηνο.  

Όπσο θαίλεηαη νη αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο (ηίηινο, ζπγγξαθέαο) δειψλνληαη απεπζείαο 

θάησ απφ ην WidgetResource ζηνηρείν, ελψ νη πνιπκνξθηθέο (tempo, measuresPerLine, θνθ.) 

θάησ απφ ην ζηηγκηφηππν ζην νπνίν αλαθέξνληαη (java/swing Πεληάγξακκν).  

ηελ Δηθφλα 45, θαίλεηαη πσο νη ηδηφηεηεο θαη νη ηηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα 

απηψλ ζπζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο API θιήζεηο αλάινγα κε ην ζρήκα ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη. πγθεθξηκέλα βιέπνπκε πσο ην αθεξεκέλν ζηνηρείν ηχπνπ ‗AbstractScore‘ 

widgetArchive ηνπ CUI, παίξλεη ηηκή γηα ηνλ ηίηιν (title), ν νπνίνο είλαη αθεξεκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ, ‗Tuesday Bluesday‘. Δλ ζπλερεία βιέπνπκε πσο κέζσ ηνπ γλσξίζκαηνο 

‗wslPropId‘ ηεο εηηθέηαο ‗property‘, αληηζηνηρίδεηαη ν ηίηινο ηνπ widgetResouce model κε ηελ 

ζεκαζηνινγηθά ίδηα ηδηφηεηα ηνπ WSL. Η ζπγθεθξηκέλε αθεξεκέλε ηδηφηεηα ηνπ WSL, φπσο 

θαη θάζε ηδηφηεηα, αληηζηνηρίδεηαη κέζσ θαηάιιεισλ ζπζρεηίζεσλ (mappings) κε ηα 

θσδηθνπνηεκέλα ηκήκαηα ηνπ API πνπ ρξεηάδεηαη λα θιεζνχλ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί (θιήζε 

κεζφδνπ, αξρηθνπνίεζε δηακέζνπ θαηαζθεπαζηή, θνθ.). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε 

ηδηφηεηα ηνπ ηίηινπ γηα ηελ επηιεγκέλε ελζάξθσζε ηνπ πεληαγξάκκνπ ηνπ swing αξρηθνπνηείηαη 

δηάκεζνπ ηεο θιήζεο ηνπ ζρεηηθνχ θαηαζθεπαζηή.  
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Εηθόλα 43: ηηγκηόηππν ηνπ ‘Polymorphic UI Designer’ ζηα πιαίζηα ηνπ ζελαξίνπ ηεο κνπζηθήο 
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Εηθόλα 44:Απεηθόληζε θσδηθνπνίεζεο πνιπκνξθηθώλ ζρεκάησλ θαη ηηκώλ ηδηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ‘WidgetResource’ κνληέινπ 
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Με ην ίδην ζθεπηηθφ ε πνιπκνξθηθή ηδηφηεηα ηνπ ‗tempo‘ πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ελζάξθσζε ηνπ java/swing πεληαγξάκκνπ (κε νξηζκέλε ηηκή 120), 

αξρηθνπνηείηαη, αθνινπζψληαο ηελ ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο wslPropertyId ζην WidgetResource 

Μνληέιν, κέζσ ηεο API θιήζεο ‗setTempo‘ ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ νη εκθαληδφκελεο 

ζπζρεηίζεηο απφ ην WidgetResource κνληέιν ζην WSL. Η δηαδηθαζία απηή αλαιακβάλεηαη ελ 

εθηειέζεη απφ ελδεδεηγκέλα runtime πεξηβάιινληα (Platform Servers)[7]. Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί 

ε πνιππινθφηεηαο ηεο ρεηξνθίλεηεο δηαζχλδεζεο ησλ ηδηνηήησλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηα πιαίζηα 

ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζηηγκηφηππσλ, απνθξχπηεηαη πιήξσο απφ ην ζρεδηαζηή πινπνηνχκελε απφ 

ην ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ απηφκαηα. ηελ Δηθφλα 46 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηηγκηφηππα 

φπσο απηά πάξζεθαλ κεηά ηε δηεξκήλεπζε ηεο ελνπνηεκέλεο πεξηγξαθήο ηεο δηεπαθήο ζηα 

πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ρξήζεο. 

 

 ελάξην Υξήζεο: ‘Πνδνζθαηξάθη’ 

 Σύνηομη πεπιγπαθή 

ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ παηγλίνπ ‗πνδνζθαηξάθη‘ ππφ 

ην πξίζκα ξηδηθά εηεξνγελψλ πιαηζίσλ ρξήζεο. Να ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ παίγλην είλαη 

αδχλαην λα ππνζηεξηρζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ απφ νπνηαδήπνηε ηξέρνπζα 

κνληεινθεληξηθή πξνζέγγηζε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο νξίζηεθε ε αλάγθε ππνζηήξημεο 

ελφο ζελαξίνπ θαηά ην νπνίν έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα εκπιαθεί ζην παίγλην, είηε:  

α) δηακέζνπ κηαο ζπκβαηηθήο γξαθηθήο δηεπαθήο ζηα πιαίζηα ελφο PC, είηε  

β) δηακέζνπ θηλεηήο ζπζθεπήο Android, ζε πεξίπησζε θηλεηνχ ρξήζηε, είηε ηέινο ζε 

πεξίπησζε πξνβιεκάησλ αμηνπνίεζεο ηνπ νπηηθνχ θαλαιηνχ  

γ) δηακέζνπ πνιπθαλαιηθήο δηεπαθήο πινπνηεκέλεο ζηελ θνξπθή κηαο νηθείαο κε-

νπηηθήο εξγαιεηνζήθεο (non-visual toolkit).  

Τπνζηεξίδεηαη επίζεο ε εκπινθή ελφο ρξήζηε σο ζεαηή (ξφινο: observer). Ο Πίλαθαο 6 

ζπλνςίδεη φιεο ηηο πηζαλέο δηαηάμεηο ηνπ ζελαξίνπ. 
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Εηθόλα 45: Αληηζηνίρηζε ηδηνηήησλ ηνπ ‘widgetResource’ κε εγγελήο API θιήζεηο ηνπ πνιπκνξθηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο παξηηηνύξαο, 

θσδηθνπνηεκέλεο δηακέζνπ ηνπ WSL 
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Εηθόλα 46: Ελ εθηειέζεη πνιπκνξθηθά ζηηγκηόηππα ηεο αθεξεκέλεο δηεπαθήο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ρξήζεο 
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πκκεηέρσλ Ρόινο Πιαηθόξκα 
ηεξεόηππν 

ρξήζηε 

Παίρηεο 1 Παίρηεο (player) Desktop - NVToolkit 
Με πξνβιήκαηα 

φξαζεο ή Σπθιφο 

Παίρηεο 2 Παίρηεο (player) Mobile - Android 
Με θαλνληθή 

φξαζε 

Παξαηεξεηήο 1 
Παξαηεξεηήο 

(observer) 

Desktop - Custom 

Swing 

Με θαλνληθή 

φξαζε 

Πίλαθαο 6: Ρόινη - Πιαηθόξκεο αλά ζπκκεηέρσλ ζην ζελάξην ηνπ παηγλίνπ 'Πνδνζθαηξάθη' 

Η Δηθφλα 47 παξνπζηάδεη ηξία ελδεηθηηθά ζηηγκηφηππα ησλ ελαιιαθηηθψλ δηεπαθψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ θάζε πεξίπησζε. Καη νη ηξεηο αλαπαξαζηάζεηο πινπνηήζεθαλ θαηαβάιινληαο 

ρακεινχ επηπέδνπ πξνγξακκαηηζηηθά-έληνλν πξνγξακκαηηζκφ ζε επίπεδν εξγαιεηνζήθεο. Γηα 

ιφγνπο νηθνλνκίαο ηεο ζπδήηεζεο, δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ηερληθέο πινπνίεζήο ηνπο παξά 

κφλν κε ην πψο ελζσκαηψλνληαη ζηε γιψζζα σο ελαιιαθηηθά πνιπκνξθηθά δηαδξαζηηθά 

ζρήκαηα.  

 

Εηθόλα 47: Εμεηδηθεπκέλα αλά πιαηθόξκα(platform-specific) ζηηγκηόηππα ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη δηεπαθέο παξνπζηάδνπλ ξηδηθέο δηαθνξέο ζε φια ηα επίπεδα φζνλ 

αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ζεκαζηνινγηθφ, θπζηθφ, ιεθηηθφ). Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηπθινχ ρξήζηε (κεζαία αλαπαξάζηαζε), πξέπεη λα επηζηξαηεπηνχλ εηδηθά κέζα θαη ηερληθέο γηα 



68 

 

ηελ απφδνζε ηεο ρσξηθήο δηάηαμεο ηεο πιεξνθνξίαο ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ γεπέδνπ, ζηνλ 

ηπθιφ ρξήζηε. Γη‘ ην ιφγν απηφ θάζε παίρηεο θέξεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία ππνβνεζνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ radar. πγθεθξηκέλα, πινπνηήζεθαλ ηξεηο νκφθεληξνη 

δίζθνη, κε θάζε έλα λα ηνλ δηαηξέρεη κηα μερσξηζηή αθηίλα. 

Κάζε θνξά πνπ ε αθηίλα πξνζθξνχεη ζε έλα άιιν παίρηε ή γξακκή εθπέκπεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ήρν πνπ απνδίδεη ην αλάινγν γεγνλφο άγνληαο ζηνλ ηπθιφ παίρηε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Απηή 

ηνπ πην θνληά ζηνλ παίρηε αθηίλα, πεξηζηξέθεηαη κε κεγαιχηεξε απφ ηηο άιιεο δχν ηαρχηεηα 

κηαο θαη είλαη ακεζφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ε αληίιεςε αιιαγψλ ζηνλ θνληηλφηεξν ρψξν. Με ηελ 

ίδηα ινγηθή ε ελδηάκεζε αθηίλα θηλείηαη αξγφηεξα απφ ηελ εζσηεξηθή θαη γξεγνξφηεξα απφ ηελ 

πεξηθεξεηαθή. Πξνθαλψο ηέηνηνπ είδνπο ιεπηνκέξεηεο δελ απαζρνινχλ ηνλ θψδηθα ησλ 

γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο θαη εθεί ε ζρεηηθή πιεξνθνξία είλαη απζχπαξθηε – δεδνκέλε 

δηακέζνπ ηνπ θαλαιηνχ ηεο φξαζεο. Γηαθνξέο σζηφζν ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ δχν 

πινπνηήζεσλ, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ android ην γήπεδν κπνξεί λα επηδερζεί δπλαηφηεηαο 

απεηθφληζεο ηεο ρεηξνλνκίαο ηνπ παίρηε ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ε ηξνρηά πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα 

θηλεζεί ν παίρηεο δηακέζνπ ηεο ρεηξνλνκίαο ηνπ ρξήζηε, δηεπθνιχλνληαο πνιχ ην ρεηξηζκφ. 

Σέηνηνπ είδνπο ιεπηνκέξεηεο δελ είλαη αξθεηφ κφλν λα ππνζηεξίδνληαη ζε επίπεδν πινπνίεζεο 

αιιά πξέπεη λα επηηξέπεηαη ν ξεηφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηά ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο, εηδάιισο 

παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηε θάζε κνλαδηθή δπλαηφηεηα (πνιπκνξθηθή) πνπ αλά πεξίπησζε 

ππνζηεξίδνπλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ράλεηαη. 

 Πολςμοπθική Καηηγοπιοποίηζη Αλληλεπιδπαζηικών Σσημάηων 

Σα θχξηα αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία πνπ πινπνηνχλ θάζε ελαιιαθηηθή πινπνίεζε είλαη 

ηξία, απηά 1) ηνπ γεπέδνπ (SoccerField), 2) ηεο κπάιαο (SoccerBall) θαη 3) ησλ παηρηψλ 

(SoccerPlayer). Καη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο αλαπηχρζεθαλ θαη νη ππάξρνπλ πινπνηήζεηο 

(libraries), ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ Πίλαθαο 7, 

Πίλαθαο 8 θαη Πίλαθαο 9. Γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ζπληάρζεθε έλα ζηηγκηφηππνπ 

WSL πνπ θσδηθνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο θαη ην API ηνπο αλαιπηηθά. Η Δηθφλα 48, δείρλεη έλα 

απφζπαζκα ηνπ WSL πνπ ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ‗SoccerField‘. Παξαηεξνχληαη ηα ηξία 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηχπνπ ‗instance‘ ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ θσδηθνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ 

implementation-specific ζρεκάησλ. Υσξίο θακία αλαθνξά ζε ζηηγκηφηππν είλαη νη αθεξεκέλεο 

ηδηφηεηεο πνπ είλαη θνηλέο ζε θάζε πεξίπησζε (πιάηνο, χςνο γεπέδνπ, θνθ.). 
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Πίλαθαο 7: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ηνπ widgetArchive ‘SoccerField 

 

Πίλαθαο 8: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ηνπ widgetArchive ‘SoccerPlayer’.  

 

Πίλαθαο 9: Πνιπκνξθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηδηνηήησλ ηνπ widgetArchive ‘SoccerBall’ 
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WSL 

 

Εηθόλα 48: Σκήκα WSL ‘abstractSoccerField’ 

Η Δηθφλα 49 δείρλεη πσο νη ηδηφηεηεο αληηζηνηρίδνληαη ζηελ πξάμε κε ζπγθεθξηκέλα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Εηθόλα 49: Πνιπκνξθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ελαιιαθηηθώλ ζρεκάησλ ‘SoccerField’ 
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Γηα θάζε έλα απφ ηα αληηθείκελα ηχπνπ γεπέδνπ, παίρηε θαη κπάιαο δεκηνπξγνχληαη ηξία 

μερσξηζηά widgetArchives, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην αλάινγν ζηηγκηφηππν WSL θαη ηηο ζρεηηθέο 

βηβιηνζήθεο ηεο πινπνίεζεο γηα θάζε πεξίπησζε εξγαιεηνζήθεο. Σα widgetArchives ελ 

ζπλερεία εηζάγνληαη κέζσ ηεο ελδεδεηγκέλεο ξνήο ζην IDE θαη γίλνληαη δηαζέζηκα ζηε γιψζζα 

σο λέα δηαδξαζηηθά ζηνηρεία. 

 Σσεδίαζη ηος ζεναπίος με ηη βοήθεια ηος οικείος IDE 

Σν ζηηγκηφηππν ηεο Δηθφλα 50 απεηθνλίδεη ηε ζηηγκή πνπ ν ζρεδηαζηήο έρεη νινθιεξψζεη 

ηνλ αιιειεπηδξαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηεπαθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη νινθιεξψζεη φρη 

κφλν ηελ εηζαγσγή ησλ αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ελζαξθψζεσλ αιιά έρεη πξνζδηνξίζεη θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πνιπκνξθηθνχ 

ζρήκαηνο πνπ επηζπκεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζελαξίνπ λα είλαη ελεξγά. ηελ Δηθφλα 50, π.ρ. θαίλεηαη 

πσο έρνπλ θνξησζεί απφ ην ζρεηηθφ WSL φια ηα δηαζέζηκα ζρήκαηα, θαη φιεο νη ηδηφηεηεο ηνπ 

επηιεγκέλνπ ζρήκαηνο (Non-visual) ζηα πιαίζηα ελφο παίρηε θαη επηηξέπεηαη σο ξεηφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο (ελ πξνθεηκέλσ ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηα δχν εμσηεξηθά radar). 

 

Εηθόλα 50: ηηγκηόηππν ηνπ εξγαιείνπ πνιπκνξθηθήο ζρεδίαζεο γηα ην παηρλίδη 

‘Πνδνζθαηξάθη’ 
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ηελ ίδηα εηθφλα, φπσο θαίλεηαη, δεδνκέλνπ ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά (non-visual radars) είλαη 

ηχπνπ Boolean, ν PropertiesEditor ππνβνήζεζε απηφκαηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηηκψλ 

ηνπο δηακέζνπ ελφο checkbox. ηελ Δηθφλα 51, θαίλεηαη πσο έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηδηφηεηεο 

κνλαδηθέο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ ζρήκαηνο ην νπνίν έρεη πινπνηεζεί σο 

επέθηαζε ηεο εξγαιεηνζήθεο java/swing.  

 

Εηθόλα 51: Ελεξγνπνίεζε radar γεπέδνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρήκαηνο γεπέδνπ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ java/Swing 

ηελ Δηθφλα 52 θαίλεηαη πσο ν αιιειεπηδξαζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο δηεπαθήο, θσδηθνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ ‗widgetResource‘. Όπσο 

θαίλεηαη, ην πιήζνο ησλ εηηθεηψλ ‗instances‘ θαηακαξηπξά ην πιήζνο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ζρεκάησλ (ελ πξνθεηκέλσ ηξία), ελψ ζηε δεμηά πιεπξά θαίλεηαη πσο 

απνζεθεχεηαη ε ηηκή κηαο αθεξεκέλεο ηδηφηεηαο. Σν πψο θάζε ηηκή αληηζηνηρίδεηαη ελ ζπλερεία 

κε ηελ αλάινγε θιήζε ζην API ηεο ζρεηηθήο ππνινγηζηηθήο πινπνίεζεο ζπλάγεηαη δηακέζνπ 

ησλ ελδεδεηγκέλσλ ζπζρεηίζεσλ ζην WSL. 
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Εηθόλα 52:   Τςεινύ επηπέδνπ ζηηγκηόηππν  ζπζρέηηζεο κεηαμύ: WSL, CUI  θαη WidgetResource κνληέισλ, ζηα πιαίζηα ππνζηήξημεο 

ηνπ ζελαξίνπ ηνπ παηγλίνπ πνδνζθαηξάθη
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 Εν εκηελέζει Σηιγμιόηςπα ζεναπίος Χπήζηρ 

ηελ Δηθφλα 53 αλαπαξίζηαηαη έλα ελ εθηειέζεη ζηηγκηφηππν ησλ πνιπκνξθηθψλ 

δηεπαθψλ γηα ην ‗πνδνζθαηξάθη‘. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ην ελ ιφγσ ζελάξην 

αμηνπνίεζε πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (run-time system) ην νπνίν πινπνηήζεθε (απφ άιιε 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία) έηζη ψζηε λα δηαιεηηνπξγεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο WSL[26]. Σέινο, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξνπζηάδεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζην 

ζχλδεζκν(https://www.youtube.com/watch?v=ApPWc1d03V4.     

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Εηθόλα 53: Ελαιιαθηηθά πνιπκνξθηθά(context-aware) ζηηγκηόηππα γηα ην παηρλίδη 

‘Πνδνζθαηξάθη’, α: Non-visual toolkit components, β: android custom components, γ: 

java/swing custom components 
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Κεθάιαην 6 – Επίινγνο 

H κεηαπηπρηαθή εξγαζία εζηίαζε ζε έλα βαζηθφ δήηεκα ηεο κνληεινθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηεπαθψλ. πγθεθξηκέλα, κειέηεζε ηελ αλάπηπμε γισζζψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ ζχλζεηα ζελάξηα ρξήζεο θαη απαηηήζεηο πνπ δελ 

εμππεξεηνχληαη επαξθψο απφ ηερληθέο ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγηθήο ζηάζκηζεο. Η 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο ησλ πξνδηαγξαθψλ δηεπαθψλ πξνθχπηεη αθελφο απφ ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε επίπεδν ζπζθεπψλ θαη πεξηβαιιφλησλ ρξήζεο θαη 

αθεηέξνπ απφ ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πξνζθνξά βηβιηνζεθψλ εμεηδηθεπκέλσλ βηβιηνζεθψλ 

θαη εθαξκνγψλ απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ινγηζκηθνχ. Δίλαη ινηπφλ 

πξνθαλήο ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο θαη δηαζέζηκσλ πφξσλ έηζη ψζηε ε 

ζρεδηαζηηθή θνηλφηεηα λα εζηηάδεη ζε θαηεμνρήλ ζρεδηαζηηθά θαζήθνληα, αληί λα πεξηνξίδεηαη 

απφ ζπκβάζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε 

πιαηθφξκαο θαη πεξηβάιινληνο ρξήζεο. 

 ύλνςε θαη ζπλεηζθνξά 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε εξγαζία πξνηείλεη κηα λέα γιψζζα WSL θαη έλα 

ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξνδηαγξαθψλ απφ 

έλα εηδηθνχ ζθνπνχ πεξηβάιινλ εθηέιεζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (runtime environment). Η ίδηα ε 

γιψζζα WSL ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθέο επεθηάζεηο θαη βειηηψζεηο ζηηο θαζηεξσκέλεο δνκέο ηεο 

UsiXML απμάλνληαο νπζηαζηηθά ηε εθθξαζηηθή ηεο δχλακε φζν αθνξά ην είδνο θαη ην εχξνο 

ησλ δηεπαθψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη. Σν ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί θαηλνηφκν ζχζηεκα 

πνπ βαζίδεηαη ζηε WSL θαη ελζαξθψλεη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη κνληέια παξαγσγήο 

επίζεκσλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δηεπαθψλ. Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν επηηεπγκάησλ 

είλαη ε δέζκεπζή ηνπο ζηελ πινπνίεζε πνιπκνξθηθψλ ζρεκάησλ πνπ θαζνδεγνχλ θαηάιιεινπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζηα κνληέια ηεο γιψζζαο έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη ζχλζεηεο 

δηαδξαζηηθέο εκπεηξίεο. Σέινο, γηα ηελ επίδεημε ηεο επάξθεηαο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο επηιέρζεθαλ ελδεηθηηθά ζελάξηα ηα νπνία ζην ζχλνιν ηνπο δελ 

ππνζηεξίδνληαη απφ κνληειν-θεληξηθέο γιψζζεο πξνδηαγξαθψλ ή/θαη ζπζηήκαηα. Σα ζελάξηα 

απηά επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη ελδεηθηηθά έλα εχξνο ηερλνινγηψλ φπσο 

Java/Swing, Android θαη HTML5. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνδεηθλχεηαη αθελφο ε εθθξαζηηθή 
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δχλακε ηεο γιψζζαο WSL ζην λα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη γεληέο ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ, ελψ αθεηέξνπ ζεκαηνδνηνχληαη ζεηξά επεθηάζεσλ ζε ζρεδηαζηηθά πεξηβάιινληα 

θαη εξγαιεία ηεο κνληειν-θεληξηθήο ζεψξεζεο ζηελ θαηαζθεπή δηεπαθψλ.       

 Πεξηνξηζκνί, Επεθηάζεηο θαη Μειινληηθή εξγαζία 

Κάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πεξηνξίδεηαη απφ παξάγνληεο, αληηθεηκεληθνχο ή/θαη 

ππνθεηκεληθνχο, πνπ ηαπηφρξνλα ζπληζηνχλ θαη πηζαλέο επεθηάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο αηδέληαο 

θαη κειινληηθή εξγαζία. Τπφ απηφ πξίζκα, ε παξνχζα έξεπλα δελ απνηειεί εμαίξεζε. 

Αλαγλσξίδνληαη πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε (α) ηελ εμνηθείσζε ησλ ζρεδηαζηψλ κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηερληθέο αιιά θαη (β) ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε 

ησλ παξαγφκελσλ πξνδηαγξαθψλ ζε πεξηβάιινληα θαη πιαηθφξκεο.  

Σν ζέκα ηεο εμνηθείσζεο ησλ ζρεδηαζηψλ κε κνληέια θαη επίζεκεο γιψζζεο 

πξνδηαγξαθψλ δελ είλαη θαηλνχξγην, ηδηαίηεξα γηα ηνπο εξεπλεηέο ηεο κνληειν-θεληξηθήο 

ζεψξεζεο ησλ δηεπαθψλ. Αθνξά θπξίσο ηε ζεκεηνγξαθία ησλ ηερληθψλ (notations) θαη ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ απηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε γιψζζα WSL πνπ παξνπζηάζακε απνηειεί επίζεκε επέθηαζε ηεο UsiXML θαη 

αθνινπζεί ηηο πιένλ απνδεθηέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο UsiXML 

είλαη ινγηθφ λα γίλεη δεθηή ρσξίο ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε WSL δελ απνηειεί εξγαιείν γεληθνχ ηχπνπ ή γιψζζα πνπ 

αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί γηα θάζε θαηεγνξία ζρεδηαζηηθνχ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα αλ απηφ δελ 

εκπεξηέρεη ελαιιαθηηθνχο ξφινπο πνηθηιία ζπζθεπψλ θαη δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο.  

Όζν αθνξά ηηο απαηηήζεηο απξφζθνπηεο εθηέιεζεο πξνδηαγξαθψλ απφ επξέσο 

δηαζέζηκεο πιαηθφξκεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνο επίιπζε 

δεηήκαηνο (δει. ηε δηαρείξηζε πξνδηαγξαθψλ ζχλζεησλ δηεπαθψλ) πνπ εμ‘ νξηζκνχ εγείξεη 

πεξηνξηζκνχο. Με άιια ιφγηα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ φιεο νη επαπμήζεηο, επεθηάζεηο θαη ελζσκαηψζεηο δηαδξαζηηθψλ βηβιηνζεθψλ 

πνπ απαηνχληαη γηα λα πξνδηαγξαθνχλ θαη λα εθηειεζηνχλ ηα ζελάξηα πνπ πεξηγξάθηεθαλ. 

Ωζηφζν, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξφκνηεο πξνζπάζεηεο απφ άιινπο κεραληθνχο ζα κπνξνχζαλ 

λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθά δηαδξαζηηθά αληηθείκελα, δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη ελαιιαθηηθέο 

πινπνηήζεηο. Γηα λα κπνξέζνπλ απηέο λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηεο WSL 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο WSL, λα είλαη πιήξεο σο πξνο ην 
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εχξνο ησλ πνιπκνξθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη λα έρνπλ πινπνηεζεί ζε κία απφ ηηο πιαηθφξκεο 

πνπ παξνπζηάζακε.  
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Εηθόλα 54: Μεηακνληέιν XIML 



83 

 

 

Εηθόλα 55: Μεηα-κνληέιν UIML 



84 

 

 


